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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice běloruské národní identity, 

konkrétně jejím specifickým rysŧm, obsahu, struktuře a faktorŧm dotvářejícím ona 

specifika. V rámci rozboru kategorie národní identity jako odborného termínu si autorka 

klade za cíl přiblíţit a detailně zanalyzovat fenomén národního vědomí v běloruských 

podmínkách, a to prostřednictvím zpřehlednění základních historicko-kulturních 

milníkŧ evoluce identity místních obyvatel. Jeden z teoretických pilířŧ práce tvoří 

kritická reflexe nejrelevantnějších běloruských národních projektŧ souĉasnosti, se 

zvláštním dŧrazem na jejich přínos, originalitu, silné stránky, případné defekty a 

význam pro politickou praxi. Druhá ĉást práce se soustřeďuje na aktuální stav národní 

identity Bělorusŧ, speciálně na formování národního vědomí v kontextu autoritarismu, 

přiĉemţ stěţejní komponentou je analýza vlivu geopolitických a integraĉních faktorŧ na 

sebeidentifikaci populace. Zároveň s tím se autorka pokouší o prognózování vývoje 

běloruské entity a národní identity v nedemokratickém kontextu.     

Abstract 

This Master‟s thesis provides an in-depth analysis of the Belarusian national identity by 

focusing on its special features and significant characteristics, its origin, structure and a 

wide spectrum of factors and conditions which had a considerable impact on the 

complex national self-identification process. In more general terms, the point of the 

author‟s particular concern is the national consciousness as a scientific category 

whereas the thesis aims at addressing and elaborating on the phenomenon of the 

national identity in the Belarusian multifaceted socio-cultural and political landscape by 

submitting an overview of the local population‟s inherent historic milestones. In this 

regard, the text‟s theoretical framework puts a special emphasis on a critical reflection 

of the most relevant national concepts articulated by contemporary Belarusian scholars, 

accentuating their overall appeal, novelty, the potential to be applied and tested in the 
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modern Belarus “terrain”, major pros and cons. The second chapter concentrates on the 

current local national identity condition and its evolution in the context of a rigidly 

authoritarian political pattern, with a special reference to the role of the geopolitical and 

integration factors and the Belarusians‟ national consciousness perspectives.         

Klíčová slova 

Bělorusko, běloruský národ, národní identita, národní vědomí, nacionalismus, tutejšasc, 

autoritarismus, civilizaĉní „pohraniĉí“, Alexander Lukašenko  
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Úvod 

Problematika běloruské národní identity, se zvláštním dŧrazem na její specifické 

atributy a obecný trend formování národního vědomí, se stále ĉastěji dostává do středu 

pozornosti mezinárodní odborné obce a bezprostředních úĉastníkŧ politického procesu 

jak v souĉasném Bělorusku, tak mezi angaţovanými aktéry „zvenĉí“. Tato aktuální 

„vlna“ zájmu je nepochybně determinována řadou příĉin a faktorŧ, tkvících především v 

nedokonĉené (latentní) transformaci postsovětského prostoru a nezbytnosti generování 

univerzálně se stylizujících konsolidujících idejí, resp. myšlenkových modelŧ ĉi 

soustav, jejichţ primárním posláním se jeví být rozšíření sociální báze stávajících elit 

s cílem dobytí, koncentrace, realizace a udrţení politické moci. Za poznámku taktéţ 

stojí, ţe v kontextu získané státnosti, v kombinaci s nevyspělou ĉi nezformovanou 

sebereflexí populace postsovětského Běloruska, onen imperativ nabývá na významu 

nejen v teoretické rovině, nýbrţ i v dalekosáhlé praktické dimenzi. Pokusíme-li se o 

struĉné a přehledné shrnutí výchozích předpokladŧ, relevantních bodŧ a kořenŧ 

pozoruhodné resonance tématu
1
 formování běloruského národa a hledání 

nejvhodnějších modelŧ identity, resp. verzí národní ideje u řady badatelŧ a analytikŧ, do 

tohoto výĉtu zařadíme následující aspekty: 

 Získání Běloruskem státní suverenity v dŧsledku rozpadu SSSR v r. 1991 a 

z toho vyplývající nutnost (staro)nového „ponoření“ se do prostoru autentického 

kulturně-historického dědictví za úĉelem aplikace vybraných prvkŧ při oţivení, 

přesněji řeĉeno, koncipování nové inkluzivní a sjednocující ideje; 

 Nedokonĉenost procesu budování moderního běloruského národa (nation 

building), přítomnost tzv. civilizaĉního zlomu, vyprodukovavšího paradoxní 

situaci, jejímţ jádrem se stala existence běloruské státnosti, ovšem bez 

běloruského národa v klasickém podání této kategorie. Emblematické v této 

souvislosti jsou výsledky prŧzkumu agentury Eurasion Monitoring 

realizovaného v roce 2006, indikující, ţe téměř 50% dotázaných Bělorusŧ 

„neznepokojuje potenciální hrozba ztráty národních charakteristik a tradic“ [Iofe 

2007]. Daná konstelace zcela přirozeně a objektivně prohloubila krystalizující se 

                                                 
1 Kurzívou jsou autorkou zvýrazněny klíčové výrazy.   
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dilema explicitního vymezení obsahu vlastní národní příslušnosti, vĉetně 

ĉetných kontroverzí a pestré palety teoretických a praktických závěrŧ; 

 Politické fiasko národně-demokratické reformní kontraelity, coţ vyústilo 

v nastolení autoritativního reţimu A. Lukašenka r. 1994, předznamenalo revanš 

„neosovětismu“ a boj hlavy nově vzniklého státu o Kreml v rámci rusko-

běloruského integraĉního procesu a speciálně projektu „Svazového státu“; 

 Kodifikace dvojjazyĉnosti na státní úrovni (ruštiny a běloruštiny), konkurenĉní 

dominance ruských médií v běloruském informaĉním prostoru; 

 Transformace geopolitické situace, jejíţ dopad je tradiĉně velmi pociťován v 

běloruské spoleĉnosti. Upozorněme, ţe úspěšnost a ţivotaschopnost reţimem 

dlouho praktikované politiky geopolitického kyvadla mezi Východem a 

Západem, zajišťující sociální a ekonomickou stabilitu v zemi, byla v poslední 

době podlomena:     

          a) podepsáním tzv. Charkovských dohod mezi Ruskou federací a 

Ukrajinou v dubnu roku 2010, patrným oţivením a aktivizací plnohodnotné 

širokospektrální spolupráce obou zemí, jejichţ vztah byl v předchozím období 

poznamenán disharmonií, napětím a významným konfliktním potenciálem; 

         b) ĉásteĉnou marginalizací role Běloruska v oblasti surovinového tranzitu, 

tj. statusu republiky jakoţto dominantního tranzitéra klíĉových ruských komodit 

z dŧvodu zahájení bezprostřední realizace projektŧ plyno- a ropovodních 

systémŧ, obcházejících běloruské území (Nord Stream, South Stream, BTS-2 

[Baltský potrubní systém-2]); 

         c) (demonstrativní) rezignací Kremlu na politiku konsistentní podpory 

autokratických lídrŧ v postsovětských státech (příklad bývalého kyrgyzského 

prezidenta K. Bakijeva), coţ se promítlo zejména do rozsahu tradiĉně štědrých 

ekonomických dotací a benefitŧ poskytovaných Lukašenkově reţimu; 

         d) nuceným vstupem Běloruska do Celní unie a akceptací podmínek 

Jednotného hospodářského prostoru s Ruskem a Kazachstánem; 

         e) vlnou tvrdých represí vŧĉi prezidentovým oponentŧm, doprovázející 

vyhlášení oficiálních výsledkŧ prezidentských voleb konaných dne 19. prosince 
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2010, v kombinaci s celkově napjatou před- a povolební atmosférou. Zcela 

přirozeně prvotním cílem poslední volební kampaně se stalo udrţení moci a 

potvrzení legitimity prominenta běloruského autoritarismu, zpochybňované 

jednak Západem, rovněţ Ruskem (byť zatím jen ve skryté formě). Otevřené 

pouţití síly (na příkaz hlavy státu) k faktické eliminaci demokratické opozice 

poslouţilo závaţným argumentem pro přerušení normalizaĉního procesu 

s Evropskou unií, zároveň ohroţujíc pozice země a její další plnohodnotnou 

participaci na programu „Východní partnerství“. Jako zcela reálné se 

momentálně jeví pesimistické výhledy prognózující mnohem striktnější 

ekonomické a politické sankce vŧdĉích mezinárodních aktérŧ; 

         f) geopolitickou hrou A. Lukašenka s Ruskem a Západem, vyzdvihující do 

popředí zahraniĉně-politického manévrování definitivní uznání suverenity 

separatistických republik Abcházie a Jiţní Osetie, coţ přesvědĉilo kremelskou 

elitu o protiruské orientaci jeho reálných politických krokŧ a determinovalo 

logickou a nevyhnutelnou revizi obecného formátu bilaterálních vztahŧ.  

S odkazem na výše uvedené souvislosti lze konstatovat, ţe celá politicko-

bezpeĉnostní kostra vládnoucího reţimu je konfrontována se zcela akutní a závaţnou 

hrozbou ztráty mocenského monopolu, přiĉemţ samotná běloruská státnost se dostává 

do zajetí oněch ne zcela příznivých okolností, implicitně zpochybňujících její 

oprávněnost a smysluplnost. Zmíněné potenciální nebezpeĉí, vzato optikou politického 

establishmentu, implikovalo změnu strategií, coţ kulminovalo ve spuštění mechanismu 

intenzivního hledání a konstruování státo- a národotvorných idejí, do nichţ je nepřímo 

zakomponováno ústřední poselství a aspirace stávajícího reţimu, tzn. upevnění pozic 

politického diktátu prostřednictvím obrany státní suverenity.  

Pro dŧkladnější nastínění veškerých komplexních kauzálních vztahŧ povaţuji za 

nezbytné poukázat na skuteĉnost, ţe nehledě na systémový antagonismus mezi 

nynějším politickým vedením a reprezentací demokratického politického proudu, řada 

prominentŧ demokratického tábora signalizuje vlastní odhodlanost přistoupit na 

spolupráci s běloruskými autokraty ve jménu uchování běloruského národního státu 

spoleĉným úsilím (A. Milinkěviĉ a řada kompromisně orientovaných opoziĉníkŧ). 

Mezitím markantní interpretaĉní neshodu ve výkladu faktoru státní suverenity oběma 

stranami je moţné ilustrovat na tom, ţe nezávislé Bělorusko dle Lukašenkovy verze se 
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rovná nedotknutelnosti a stabilitě jeho osobní moci, resp. konzervaci autoritativních 

poměrŧ v zemi, zatímco poněkud sofistikovanější a idealistická vize suverenity 

prizmatem podobně smýšlejících demokratŧ je ţivena a motivována „pudem 

sebezáchovy státu, národa a kultury“, vyjádřeno slovy samotného A. Milinkěviĉe.        

Vzhledem ke specifiĉnosti historicko-politického příběhu běloruské entity řada 

citlivých esenciálních otázek sociálně-politického rázu, formulujících alternativní 

spoleĉenskou agendu, se vztahuje hlavně k doméně běloruské národní identity, resp. 

sebepercepci obĉanŧ moderního Běloruska, jejímu obsahu, struktuře, moţným 

modelŧm, směrŧm její transformace, jeţ dle přesvědĉení autorky významně ovlivní 

jakékoliv proměny napříĉ aktuálním mocensko-politickým paradigmatem. Sem patří i 

záhada zcela marginálního postavení národně-demokratické opozice, celkově minimální 

sympatizování s jejich ideovými a programovými základy, s hesly a posláním advokátŧ 

národního obrození v kontextu hodnotového systému obyvatelstva; absence reálného 

pokroku směrem k liberalizaci a demokratizaci země, deklarovaným politickou elitou, ĉi 

vytváření nezbytných elementŧ obĉanské spoleĉnosti; signifikantní odolnost 

Lukašenkova autoritarismu a vysoký elektorální kredit hlavy státu, jeţ paradoxně 

nebyly deformovány ani tristními dopady světové ekonomické krize na celkovou úroveň 

blahobytu Bělorusŧ, ani dŧsledky redukce ruských investic a dotací do tuzemské 

ekonomiky. Jako stěţejní a evidentní se zde jeví fakt, ţe otázka (politiky) národní 

identity je v první řadě otázkou expanze sociální báze a absorpce moci v rukou 

vnitropolitického aktéra v kombinaci s klíĉovou geopolitickou volbou mezi Západem a 

Východem. Ĉím se cítí být Bělorusové ve větší míře – Evropany anebo přirozenou a 

nedílnou souĉástí „ruského světa“ (aplikujeme-li na postsovětský areál s dodnes 

převaţujícím ruským vlivem výraz hlavy ruské pravoslavné církve patriarchy Kirilla). 

Tato problematika je nepochybně mnohovrstevnatá a vícerozměrná, ovšem právě jasná 

odpověď na onu skoro existenciální, byť primárně symbolickou, otázku determinuje 

dominanci toho ĉi onoho subjektu, kontrolujícího sféry tranzitu klíĉových energetických 

komodit a vojensko-politické bezpeĉnosti. Výše prezentovaná mozaika faktorŧ a 

problémŧ bezesporu ilustruje aktuálnost a relevanci vybraného objektu zkoumání, který 

představuje velkou výzvu pro seriózní politologickou analýzu, usilující o objektivní 

zhodnocení a odvození konkrétních praktických závěrŧ. 

Fenomén národní identity se tradiĉně prezentuje jako jedno z nejzajímavější, ale 

zároveň také nejkontroverznějších a nejsofistikovanějších polí moderního badání, coţ 
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do jisté míry dokládá poměrně intenzivní rozpracování tohoto tématu buď 

neangaţovanými experty, nebo přímými úĉastníky politického procesu na obou 

„frontách“: z řad demokraticky naladěné inteligence a (politicky neutrální, konkrétně 

neutrálně se stylizující) oficiální vědy. Předběţně uveďme, ţe navzdory 

fundamentálnímu vědecko-orientaĉnímu souboru zjištění a solidnímu arsenálu 

metodologických výdobytkŧ, kvantitativní a kvalitativní rozmanitosti prací a analýz, 

běloruská identita se nadále pohybuje v urĉitém terminologicko-konceptuálním vakuu, 

neboť dodnes nepodlehla rigidnímu metodologickému upřesnění, speciálně v rovině 

jejích autentických a unikátních vlastností. Dŧvodŧ se v této souvislosti nabízí hned 

několik, mezi něţ patří politizace a ideologické zabarvení tohoto aspektu, jeho ideové 

redukování, resp. zúţení výhradně na kulturně-lingvistický obsah s následným 

vyústěním v politiku bělorusizace (BNF
2
 aj.), přítomnost státní ideologie ve sféře 

generování národního vědomí „shora“ pomocí byrokratického aparátu.   

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozím textu, objekt zkoumání má 

mezidisciplinární charakter, coţ vyţaduje systémový přístup a zapojování enormního 

objemu informací, shromáţděných humanitními vědami. Je nutno zdŧraznit, ţe 

ústředním cílem předpokládané práce není vytvoření všezahrnující teorie národa a 

národní identity (detailně rozpracované klasiky západní a východní provenience), nýbrţ 

akcentování sociálně-politické komponenty daného jevu v souĉasném běloruském 

kontextu. Obdobně s vymezeným přístupem k této otázce autorka vymezuje následující 

výzkumné cíle: 

 Přiblíţení kategorie národní identity v kontextu západního a 

východoevropského vědeckého paradigmatu; zpřehlednění základních milníkŧ 

evoluce běloruské národní identity a jejich charakteristik s vyuţitím odborných 

studií domácí a zahraniĉní expertní obce, oficiálních dokumentŧ, resp. 

primárních zdrojŧ, faktického zázemí v kontextu fungování politických 

subjektŧ, nevládního sektoru atd.; 

 definování a vymezení obsahu, podstaty a struktury běloruské sebeidentity, 

faktorŧ a podmínek, spoluvytvářejících její specifika; 

                                                 
2 Běloruská národní (lidová) fronta, nacionalisticky orientované politické hnutí (později politická strana) 
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 komparativní analýza nejrelevantnějších souĉasných národních „projektŧ“ a 

konceptŧ, se zvláštním dŧrazem na jejich přínos, roli, novost, silné stránky a 

případné defekty; 

 výhled do budoucnosti, prognóza perspektiv běloruské národa a identity v  

autoritativním kontextu. 

V těchto mantinelech se autorka bude pohybovat v rámci předkládaného 

výzkumu, přiĉemţ formát stanovených cílŧ implikuje pouţití historického, 

komparativního, strukturně-funkcionálního a konstruktivistického přístupu. Kromě 

toho, pomocí metod politické vědy, kulturologie a sociální psychologie, bude uĉiněn 

pokus o definování běloruské národní identity v autoritativních podmínkách a evaluaci 

vlivu stávající geopolitické konstelace. Novost předkládaného tématu představuje 

přiblíţení potenciálních forem a směrŧ transformace národní identity Bělorusŧ v rámci 

sociálně-politologického diskursu. 

Je nutno poznamenat, ţe předkládaná analýza vychází z širokého spektra 

primárních zdrojŧ (legislativní akty, údaje, zveřejňované oficiálními institucemi, 

statistická data, výsledky volebních klání, projevy hlavy státu a dalších politických 

aktérŧ), pozoruhodného poĉtu analytických statí a odborných studií ruskojazyĉných a 

zahraniĉních expertŧ a publicistŧ, monografií a odborné literatury politického a 

sociologického zaměření, týkajícího se výzkumného tématu. Za velice přínosné pro 

úĉely této práce lze oznaĉit ĉlánky a fundamentální studie aktuálně nejcitovanějších 

běloruských autorŧ, mezi něţ uveďme např. I. Abdziraloviĉe, J. Ševcova, V. 

Akudoviĉe, G. Iofeho, V. Kazakěviĉe, O. Šparagu, J. Ĉernjavskuju, I. Bobkova, V. 

Bulhakava, V. Abušenka. Toto bádání by se rozhodně neobešlo bez ĉerpání ze solidního 

analytického zázemí humanitních věd, speciálně bez prací sociologického, 

psychologického, historického a politologického charakteru. Do této kategorie patří 

široká škála studií autorŧ (výcho-, středo- a západoevropské provenience), jiţ se 

věnovali především rozboru problematiky identity a nacionalismu (E. Gellner, M. 

Hroch, B. Anderson, A. Smith, J. Ĉernjavskaja, A. Taras, P. Sahlins, E. Erikson, C. 

Calhoun, S. Shulman, K. Woodward). Kromě toho předkládaný text velice aktivně 

pracuje s údaji ĉistě informativního rázu, tedy se zprávami tištěných, internetových 

rusko-/běloruskojazyĉných a zahraniĉních médií.        
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1. Obsah a podstata běloruské národní identity. 

1.1.  Významné historicko-kulturní etapy geneze běloruského 

národa a jejich vliv na formování národní identity. 

Geneze a formování běloruského národa a jeho státnosti představuje řadu 

„zlomŧ“ ĉi „mezer“ ve vývojové spirále této entity, souhrn významově a rozsahově 

odlišných historických období, jejichţ esenciálním specifikem se jeví ĉásteĉně 

deformovaná a místy paralyzovaná kontinuita, doprovázená „stíráním“, resp. 

graduálním „odumíráním“ ve veřejném povědomí primárních, ţivotně nezbytných 

národně-kulturních pilířŧ a hodnotových orientaĉních bodŧ, spoluutvářejících 

fundament procesu budování národa a národní identity. V této souvislosti je nutno 

akcentovat klíĉovou distinkci, a to skuteĉnost, ţe navzdory problematiĉnosti, 

turbulentnímu prŧběhu a diskrétní povaze evoluce běloruské entity, se jejím 

příslušníkŧm opakovaně nabízela moţnost obrátit chod historie ve vlastní prospěch a 

pokusit se realizovat projekt národního a státního obrození. I kdyţ na poněkud křehkých 

a diskutabilních základech a kamenech fragmentárního, ne-li zanedbaného ĉi 

ignorovaného, kulturně-historického dědictví, coţ bylo vţdy determinováno konkrétním 

politickým, ve větší míře geopolitickým, rámcem. Přesněji vyjádřeno slovy 

významného běloruského badatele V. Akudoviĉe, „…po kaţdém radikálním „zlomu“ 

následovalo něco úplně nového ve srovnání s předchozím stavem. Po kaţdém novém 

subjektivním vzniku jsme se rodili nejen do absolutně odlišné geopolitické reality, 

nýbrţ do jiné civilizaĉní reality“ [Akudoviĉ 2007: 28]. S odkazem na signifikantní 

objem prostudovaných odborných pramenŧ a zdrojŧ autorka povaţuje za vhodné a 

prospěšné přiblíţit a zanalyzovat následující etapy historického procesu konstituování 

běloruského národa, neboť takto vyhraněná a koncipovaná období jsou neodmyslitelně 

propojena s širším kontextem konsolidace národního povědomí:  

1) období existence Velkokníţectví litevského coby nezávislého státního útvaru;  

2) projekty polonizace a rusifikace místní populace v podmínkách měnící se 

politické náleţitosti běloruských území;  

3) zrod autentické národní ideje, jeţ se naplnila a promítla do vzniklé Běloruské 

národní republiky (BNR); 
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4) politika sovětizace a neorusifikace, implementovaná v rámci BSSR; 

5) vyhlášení Běloruské republiky, poráţka a graduální ústup národně-

demokratického projektu „Obrození“. 

Ponechávajíce stranou detailní „anatomický“ rozbor genetických a 

etnografických aspektŧ (ústředním tématem a cílem předkládaného textu není podrobný 

výklad běloruských dějin, nýbrţ přehled hlavních milníkŧ geneze běloruského národa, 

bezprostředně souvisejících s formováním národní identity, coţ je pro úĉely této studie 

stěţejní), je nesmírně dŧleţité konstatovat, ţe se jako převládající a obecně akceptované 

východisko prosadilo vnímání Bělorusŧ coby produktu mezietnických vazeb a kontaktŧ, 

smíšení baltských a slovanských kmenŧ: „…v souladu s obecnými etnografickými 

principy Bělorusové jiţ dávno tvoří zvláštní etnickou komunitu. Kromě toho tato entita 

nesmí být v ţádném případě asociována s „mladšími“ bratry velkého východního 

souseda, jehoţ etnogeneze měla zřejmě málo spoleĉného se středovýchodními 

slovanskými kmeny…“ [Ševcov 2005: 37]. Za věcnou poznámku taktéţ stojí, ţe 

polyetnický formát, resp. tradice trvalého souţití s jinými etnickými skupinami v rámci 

spoleĉného státního útvaru, prochází jako ĉervená niť historickým vývojem běloruského 

národa, poněvadţ jiţ poĉínaje Kyjevskou Rusí byla tato entita odsouzena k pŧsobení na 

pohraniĉí, kde se mísí více rŧznorodých civilizaĉních vlivŧ a tendencí. Tudíţ platí, ţe 

jiţ v zárodcích nesla historická „sága“ Bělorusŧ nádech multikulturalismu.        

Budeme-li se pohybovat ve výše nastíněných mantinelech, poukáţme na 

chronologicky první formy státnosti, s nimiţ se toto etnikum tradiĉně ztotoţňuje, tedy 

Polocké kníţectví a především Velkokníţectví litevské (VKL), jehoţ existence 

doprovází téměř šest století běloruských dějin. Dovolím si tvrdit, ţe samotný fakt 

vzniku a fungování tohoto útvaru slouţí jako prvotní báze místní kolektivní identity, 

konkrétně kritériem odlišnosti ĉi jinakosti, zejména ve vztahu k polskému a ruskému 

národu. Vzato optikou ideové náplně, symbolických a kulturních kódŧ, tuto etapu 

mŧţeme zcela oprávněně povaţovat za rozhodující, dominantní a nejrelevantnější 

z historicko-kulturního hlediska, ĉemuţ se v intencích formulovaných výzkumných 

otázek budeme podrobněji věnovat v dalším textu. 

1.1.1. Období existence Velkoknížectví litevského coby nezávislého 

státního útvaru. 
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Zastavme se u jednoho z rozhodujících období, spojeného s Velkokníţectvím 

litevským, jeţ dle historických svědectví a úvah celé řady odborníkŧ vzniklo coby 

běloruský stát s centrem ve městě Novogrodek (dnes situovaném v Běloruské republice; 

podrobněji o tom viz [Jermaloviĉ 2000]). Ráda bych zdŧraznila, ţe se v této souvislosti 

„…nezdá být překvapivé, ţe prameny, datující se do periody existence VKL, byly 

napsány v jazyce, jeţ je badateli definován jako „staroběloruský“ ĉi „ruthenský““ 

[Ĉernjavskaja 2010: 21]. S jistotou mŧţeme tvrdit, ţe v období od 15. do 17. století se 

staroběloruština kodifikovala coby oficiální jazyk na území celého kníţectví, coţ je 

dobře ilustrovatelné mj. na tvorbě, resp. textech „otce“ běloruského knihtisku Františka 

Skaryny, jmenovitě autorově „Bibli“, „Ţalmech“, „Jednání a poslání apoštolŧ“ atd.  Ve 

staroběloruštině byla vydána taktéţ celá soustava ústavněprávních dokumentŧ, 

konkrétně Statutŧ VKL, jejichţ imperativem bylo zakotvení státní suverenity kníţectví 

a reglementace spoleĉensko-právní sféry. Přirozeně zde rezonuje téma sebeidentifikace 

místních obyvatel, převáţně v politickém smyslu tohoto pojmu, indikujícím příslušnost 

k dané státní entitě. Ta tvoří výchozí orientaĉní bod pro krystalizující se kolektivní 

identitu, přiĉemţ kulturně-etnická dimenze zde zřejmě hrála zásadní roli.  

Novým hlavním městem VKL se ve 14. století stává Vilno (dnešní litevské 

město Vilnius), sídlo litevského velkokníţete. Oficiální název kníţectví se mění na 

Velkokníţectví litevské, ruské a ţemojtské. Lze tedy uvést, ţe se v rámci tohoto útvaru 

postupně rýsovaly kontury formující se běloruské národní identity, jejíţ neoddělitelnou 

a relevantní souĉástí byla běloruština. S postupem ĉasu se VKL plynule zaĉlenilo do 

evropské politické mozaiky, získávajíc trvalé spojence - hlavně Polské království, 

s nímţ se jeho osud historicky nevyhnutelně kříţil. Je obecně známo, ţe chronologicky 

prvním milníkem ve sblíţení VKL a Polska se stalo uzavření tzv. Krevské unie v roce 

1385 (místo podepsání hrad Krev, dnes vesnice Krev ve Smorgonské oblasti), resp. 

dynastické unie mezi oběma útvary, a to díky sňatku mezi velkokníţetem Jagellem a 

polskou královnou Hedvikou (Jadwigou). Tímto se litevský velkokníţe, akceptující titul 

polského krále, explicitně zavazoval přijmout katolickou víru a iniciovat christianizaci 

vlastních území. Je nutno dodat, ţe proces budování nového jednotného státu byl 

definitivně dokonĉen podepsáním Lublinské unie z r. 1569, jeţ konstatovala a 

kodifikovala vznik federativního soustátí Rzeczpospolita obou národŧ. Níţe jsou 

představeny základní faktografické údaje týkající se námi zkoumaného období. 
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1253 – litevský velkokníţe Mendog byl slavnostně korunován (korunou zaslanou 

papeţem Inocencem IV) v jeho rezidenci v Novohrudku, ĉímţ došlo ke sjednocení 

litevských zemí a přilehlých území; 

1294 – velkokníţete Vicen dobývá litevskou Ţmuď (Ţemaitsko); 

1307 – připojení Polockého kníţectví do VKL coby autonomní jednotky;  

1323 – město Vilno vyhlášeno novým hlavním městem VKL (dříve Kriviĉ-gorod); 

1345-1377 – vláda kníţete Olgerda, za něhoţ se rozloha VKL zvětšila téměř 

dvojnásobně; 

1362 – vítězství Olgerdova vojska v bitvě s Tatary u Modrých Vod (dnes řeka Sinjucha, 

přítok Jiţního Bugu), coţ znamenalo zaĉlenění území povodí řek Dněstr a Jiţní Bug, 

spolu s Kyjevskými, Volynskými, Podolskými, Perejaslavskými, Ĉernigovo-

Severskými teritorii (jihoukrajinskými zeměmi) a Smolenským kníţectvím, do VKL; 

1377-1392 – panování krále Jagella Olgerdoviĉe (od r. 1386 polský král Vladislav II a 

zakladatel dynastie Jagelloncŧ); 

1384 – „Pohoňa“ se stává oficiálním státním znakem Velkokníţectví litevského; 

1385 – uzavření Krevské unie, dynastické unie mezi VKL a Polským státem 

(koncipované především jako vzájemně prospěšné, preventivní, bezpeĉnostní opatření 

obou stran, jehoţ vŧdĉím motivem byla eliminace vnějších hrozeb); 

1410 – bitva u Grunwaldu, poráţka hlavních sil Řádu německých rytířŧ sjednoceným 

polsko-litevským vojskem; 

1468 – vydán Suděbník Kazimíra Jagellonského, jedna z nejstarších sbírek právních 

norem a trestních zákonŧ ve VKL. Zvláštní zajímavost představuje skuteĉnost, ţe tato 

nejstarší forma trestního zákoníku byla sepsána ve staroběloruštině; 

1492-1537 - série válek mezi Moskvou a VKL; 

1529 – vyhlášení a následné uvedení v platnost Prvního Statutu VKL – sbírky zákonŧ 

feudálního práva, jeţ je rovněţ památkou běloruského písemnictví. Je nutno dodat, ţe 

„…normy státního, obĉanského, rodinného, trestního a procesního práva upravovaly 
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ţivot „celé spoleĉnosti“, kromě obyvatel měst, ve kterých platilo magdeburské právo“ 

[Sahanoviĉ, Šybieka 2006: 42-43]; 

1557 -  dovršení pozemkové reformy prostřednictvím tzv. Ústavy na valoki, upravující 

povinné dělení rolnických pozemkŧ na valoki (cca 21 hektarŧ), na jejímţ základě se 

kaţdé rodině přiděloval jeden valok; 

1558-1583 – Livonské války mezi Ruskem, Švédskem, Polskem a VKL o přístup 

k Baltu; 

1566 – schválen a přijat Druhý Statut VKL, jeţ „…stvrzoval územní celistvost 

Velkokníţectví litevského a přenechával valnému sněmu pravomoc přijímat a měnit 

zákony“ [Sahanoviĉ, Šybieka 2006: 65]. Kromě toho Statut podstatně reformoval 

politicko-spoleĉenskou dimenzi, vĉetně postavení šlechty, kompozice a škály 

pravomocí ĉlenŧ nově vytvořeného legislativního orgánu - dvoukomorového valného 

sněmu; 

1569 – slavnostně vyhlášena Lublinská unie mezi Polskou korunou a VKL, coţ 

odstartovalo zrod spoleĉného státu Rzeczpospolita obou národŧ, apriorně 

projektovaného coby federativní zřízení. 

Větší pozornost si zaslouţí pestré a asymetrické spoleĉenské sloţení VKL. Celá 

soustava obĉanských práv neplatila napříĉ sociálními vrstvami, ale naopak 

zvýhodňovala vládnoucí elitu, šlechtu a privilegované skupiny s vyšším spoleĉenským 

statutem, jeţ se zcela logicky profilovaly jakoţto nositelé a akcelerátory státní identity. 

Rolnické obyvatelstvo, soustřeďující se především v zemědělském sektoru, se zcela 

logicky věnovalo prioritně řešení kaţdodenních problémŧ a zajištění minimálních 

ţivotních potřeb převáţně praktického charakteru, ĉímţ se nevyhnutelně izolovalo a 

oddalovalo
3
 od aktivní participace na celospoleĉenském ţivotě a politickém procesu, 

byť se na celostátní úrovni jednalo o nesmírně dŧleţité záleţitosti. V této souvislosti 

nelze neţli konstatovat, ţe výše popsaný sociálně-politický rámec determinoval 

konsolidující se „nevolnickou“ sebereflexi, racionálně a iracionálně spojovanou 

s konkrétní lokalitou, resp. místem bydliště a práce. Povaţuji za nutné akcentovat, ţe 

pověstný fenomén ryze lokálního smýšlení, sebepercepce a uvaţování, zakomponovaný 

                                                 
3
 Přesněji vyjádřeno bylo oddáleno a izolováno, neboť pasivní forma těchto sloves umožňuje co 

nejvystižněji a neobjektivněji přiblížit celkový stav rolnictva v rámci společenské kostry. 
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do odborného etnografického slovníku jako „tutejšasc“
4
, jehoţ dozvuky jsou patrné 

dodnes, nabývá základních rysŧ a forem právě v této epoše a bude se i nadále stále více 

zakořeňovat v kolektivní „duši“ Bělorusŧ, ovlivňuje styl politického chování převaţující 

majority tohoto národa. Povšimněme si, ţe nehledě na širokou a signifikantní etnickou a 

konfesionální rozmanitost charakteristickou pro mnohonárodnostní strukturu VKL, 

všichni státní příslušníci se vymezovali jako „Litvané“ (licviné), dodávajíce tomuto 

termínu politicko-teritoriální nádech. Zajímavé rovněţ je, ţe „…většina obyvatel VKL 

(vyjímaje katolíky, Ţidy, Muslimy a později taktéţ protestanty) se definovala jako 

„Rusíni“, nikoli ovšem dle asociace s Moskevskou Rusí, nýbrţ v návaznosti na „ruskou 

víru“ - pravoslaví…Během této etapy pojmy „Litvané“ a „Rusíni“ nebyly v konfrontaci, 

ale naopak se vzájemně doplňovaly“ [Ĉernjavskaja 2010: 23]. Tudíţ 

multikonfesionalita, nezbytně doprovázející veškeré sociální a politické změny ve VKL, 

předpokládala výraznou heterogenitu duchovních norem a hodnot, coţ by předpokládalo 

a zaruĉovalo naplnění principu mírové koexistence a relativní náboţenské tolerance.  

Z předchozího pojednání plyne, ţe v kontextu etnické a náboţenské 

nestejnorodosti se kolektivní identita (výrazně komplikovaná pevnými pozicemi 

pravoslaví navzdory sociální gradaci) realizovala jednak na základě provinciálně-lokální 

identity mas, odvozené od místa jejich bydliště, pŧvodu, resp. malé Vlasti, zároveň 

ovšem podél vektoru identity, typické pro vzdělanější ĉást spoleĉnosti a elitu. 

Pregnantněji pojato, jiţ v době existence VKL se formuje a zakotvuje dualismus identit, 

interpretovatelný buď absencí, nebo kritickým nedostatkem spoleĉného etnického 

fundamentu, coţ předurĉilo specifický prŧběh budování běloruského národa napříĉ 

všemi rozhodujícími stádii.    

1.1.2. Projekty polonizace a rusifikace v podmínkách měnící se 

politické náležitosti běloruských území.  

Obdobně, s jiţ rozebranými jevy a událostmi, přejdeme ke druhé etapě (dle výše 

nastíněného paradigmatu), tedy specifickému a zajímavému období, 

                                                 
4 Lokálně-regionální typ identity s běloruskými historickými a etnokulturními specifiky, „pocit lokální 

přináležitosti“ [Ivanova; Tuček 2006: 88+, souvisí s termínem „zdejší“, „místní“ (v běloruštině „tutejšy“ 

[тутэйшы]). „Tutejšasc“ lze přeložit do češtiny jako „zdejšství“. Vzhledem k tomu, že se jedná o běžně 

používaný odborný termín, v tomto textu bude používán původní běloruský pojem „tutejšasc“ (s nímž 

pracují jednotliví autoři i v českojazyčných textech, viz např. [Ivanova; Tuček 2006], [Ancipienka; 

Akudovič 2005]).    
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charakterizovanému dominancí antagonistických „koloniálních projektŧ“ z „dílen“ 

polské a ruské elity, jeţ následovalo těsně po uzavření Lublinské unie v roce 1569. Na 

zaĉátku je nutno uvést, ţe na polsko-litevskou personální unii mŧţe být nahlíţeno 

prizmatem nucené aliance, diktované převáţně externími, neboli – řeĉeno moderní 

terminologií - geopolitickými faktory a hrozbami, mezi něţ lze zařadit zejména 

nepřátelské a agresivně expanzivní postoje tehdejší Moskevské Rusi, coţ bude 

opakovaně „reinkarnovat“ a spoluurĉovat osud běloruské entity a státnosti. Poněvadţ za 

dominantu ĉi leitmotiv druhého období se povaţují intenzivní a vzájemně odporující 

polonizaĉní a rusifikaĉní tendence a opatření v běloruském kulturně-etnickém a 

politickém prostoru, větší pozornost bude věnována tomu, jak ony procesy přispěly 

k deformaci pilířŧ zdejší národní identity skrze modifikování jejich sociálních a 

duchovních pilířŧ a vymazávání z paměti celého národa představy o historické 

soběstaĉnosti a jedineĉnosti.  

Pro dŧkladnější pochopení se jako smysluplné jeví poukázat na fakt, ţe unifikace 

Polské koruny a VKL předpokládala federativní model, ovšem v praxi se samostatnost 

litevského Velkokníţectví viditelně „oklešťovala“ a redukovala, coţ se obecně 

pociťovalo jak v politické, tak i v duchovní ĉi kulturní dimenzi. Zatímco v prvním 

případě bylo kníţectví konfrontováno s otevřeným nerespektováním principu rovnosti 

mezi litevskou a polskou šlechtou angaţovanou ve vládních strukturách, a to zřejmě ve 

prospěch polských šlechticŧ, nedobrovolná katolizace, doplňovaná bezkompromisní 

převahou polské řeĉi, podkopávala dosavadní (autentickou) duchovní identitu, jejímţ 

stavebním kamenem po dlouhá staletí bylo ortodoxní křesťanství. Kromě toho situace, 

v níţ se ocitla převáţná ĉást místní populace, speciálně rolnictvo, se znaĉně 

komplikovala tím, ţe systémová polonizace církevní sféry v podobě vnucování 

katolických obřadŧ a praktik postupně eliminovala moţnosti zachránit ĉi zakonzervovat 

vlastní identitu v její originální verzi. V souladu s ústředními imperativy mocenské elity 

za Zikmunda II. Augusta, se polské vládnoucí kruhy soustředily na dosaţení 

panovníkem vytyĉených cílŧ: a) dosáhnout absolutní katolizace (stírání rozdílŧ 

v náboţenské otázce) v nově vzniklém soustátí (Rzeczpospolita); b) vytvořit adekvátní 

politické a ekonomické podmínky pro všepronikající polonizaci mocenských a 

ekonomicky prosperujících spoleĉenských skupin ve VKL, coby báze pro „novou 

identitu“. Je pravda, ţe podobný přístup usiloval (a ĉásteĉně zpŧsobil) především o 

vnitřní stabilizaci a upevnění postavení Rzeczpospolitej na mezinárodně-politické aréně, 



 

  

22 

 

coţ z ní uĉinilo seriózní evropské mocenské centrum a tudíţ dovolovalo bezprostředně 

ovlivňovat tehdejší geopolitickou konstelaci.   

Upozorněme rovněţ na to, ţe se jako vŧdĉí taktika polonizace v iniciaĉní fázi 

vyprofilovalo postupné a mírnější vtahování a zaĉleňování zdejšího obyvatelstva do 

polské kulturně-lingvistické a konfesionální axiologické reality s paralelním 

omezováním tradiĉních práv a svobod místní šlechty a zvláštním dŧrazem na rozvoj 

vzdělávacího systému. V roce 1579 byla ve Vilnu zaloţena první univerzita na území 

Velkokníţectví litevského, poté následovala organizace husté sítě kolegií fungujících 

pod patronátem Tovaryšstva Jeţíšova, v jejichţ rámci se vzdělání uskuteĉňovalo v 

„rolnickém jazyce“, ovšem poskytovalo posluchaĉŧm mj. kvalitní odbornou jazykovou 

přípravu (polština a latina) a otevíralo cestu na univerzitu. Patrně vysoká návštěvnost 

základních a středních škol s polštinou (jako vyuĉovacím jazykem) se determinovala 

tím, ţe vzdělání zde bylo zajišťováno zdarma, a proto zřejmě fungovalo jako primární 

ekonomický stimul pro rostoucí masový zájem, zatímco hlavní úsilí polonizaĉní politiky 

se stále více koncentrovalo na bohatší a elitní vrstvy Litvanŧ. Charakteristické v tomto 

ohledu je, ţe samotné přistoupení na katolické vyznání se odměňovalo udělením řady 

spoleĉenských privilegií (na rozdíl od pravoslavných spoluobĉanŧ), jednak ve formě 

osobních ekonomických dividend, ale i v podobě přístupu k vrcholným státním 

funkcím, coţ zcela logicky a přirozeně vyústilo ve ztotoţňování šlechty ve veřejném 

povědomí s polskou identitou a katolictvím jakoţto jejím myšlenkovým jádrem. 

Mezitím jejich pŧvodní politická identita degradovala a transformovala se v obĉanství 

Rzeczpospolity, coţ se významně prohloubilo a aktivovalo prostřednictvím rekrutování 

aparátu úředníkŧ a státních funkcionářŧ z řad představitelŧ „litvanské“ šlechty a 

vygradovalo v podobě „..kolosálního vertikálního rozkolu spoleĉnosti, jehoţ podstatou 

se stal obrat v politické a  sociálně-kulturní sebeidentifikaci vzdělaných „vyšších“ 

vrstev na straně jedné a marginalizace identity „niţších“ spoleĉenských skupin na straně 

druhé“ [Ĉernjavskaja 2010: 30]. 

Nelze opominout mimořádně dŧleţitý aspekt, a to reakci proti implementované 

kolonizaĉní strategii ze strany pravoslavných bratrstev, sídlících v největších městech 

kníţectví (Minsk, Brest, Mogiljev) a orientovaných přednostně na vzdělávací a kulturní 

ĉinnost. Patrné je, ţe existující antagonismus a hluboký konflikt „civilizaĉního“ rázu 

mezi dvěma světonázorovými systémy, zejména ve smyslu náboţenských rozdílŧ, jasně 

ohroţovaly spoleĉenský smír a harmonii, coţ se znesnadňovalo i jazykovou 
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komponentou kolektivní mentality (multilingvismem), tlumící etnokulturní identitu. 

Akcentujme taktéţ, ţe výsledkem výše analyzovaného vývoje, vĉetně napětí ve vztazích 

mezi VKL a Moskevským carstvím, vyvrcholivšího v sérii Livonských válek, a 

zakořeněné konfrontace mezi katolictvím a pravoslavím, doprovázené vyostřující se 

sociální nestabilitou, se stala výzva ĉásti angaţované veřejnosti k efektivnímu a 

rychlému řešení váţných konfesionálních kontradikcí. Je moţno tvrdit, ţe potenciálním 

tlumícím mechanismem pro toto turbulentní dění se ukázala být koncepce „řecko-

katolické“ církve, ztělesněná v textu Brestské unie z roku 1569, jeţ dle přesvědĉení řady 

autorŧ otevírala cestu z oné zablokované situace, nabízejíc široké spektrum moţností 

vytvořit jednotnou národní církev, a tudíţ zabezpeĉit státní celistvost v podmínkách 

spoleĉenské, politické a duchovní heterogenity federativního zřízení Rzeczpospolity. 

„Pozoruhodné je, ţe stát jako takový, nahlíţený optikou uniatských předákŧ a 

významných osobnosti prosazujících tuto myšlenku, by měl vykazovat jistý charakter 

„pohraniĉí“: není vŧbec náhodné, ţe Mialecij Smatrycki (1577-1633) přisuzoval 

uniatství poslání sbratřování Východu a Západu
5
“ [Ĉernjavskaja 2010: 33]. Nezaškodí 

přitom dodat, ţe epocha konsolidace uniatské církve, coby „běloruského národního 

vyznání“, se zapsala do dějin jako doba velice protichŧdná a nejednoznaĉná. Provázelo 

ji násilí a krutost. Nicméně celkovou bilanci ĉinnosti uniatŧ lze pokládat za významnou 

a přesvědĉivou: jiţ po prvním dělení Rzeczpospolity v roce 1772 se cca 75 % obyvatel 

běloruských území přihlásilo k řecko-katolickému vyznání, přiĉemţ jen v periferních 

oblastech bylo provozováno 1199 uniatských farností, zatímco katolických – pouze 283 

a pravoslavných – 143. Stěţejní distinkcí v tomto ĉasovém rámci slouţí nesmírně 

dŧleţitý aspekt - výuka a bohosluţby, uskuteĉňované v běloruském jazyce (podrobněji 

viz [Sarakavik 1998: 245]). Bez ohledu na primárně vytyĉený cíl inspirátorŧ a 

akcelerátorŧ projektu Brestské unie se v národním (veřejném) povědomí zformovala a 

upevnila vize, resp. představa, o svébytnosti a autochtonním charakteru řeckokatolictví, 

nekorelujícího ani s duchovním světem Moskevského carství, ani s náboţenským 

„tónem“ Rzeczpospolity, ztotoţňované s „vlastí“ katolických šlechticŧ. 

 Větší pozornost si nepochybně zaslouţí fakt, ţe vystřídání polských 

pozemkových vlastníkŧ Rusy ani zdaleka nemělo moţný kataklyzmatický dopad na 

národní duchovnost (neboť noví vlastníci se celkem rychle a bezbolestně přizpŧsobili 

                                                 
5 Polocký arcibiskup (1620-1628). 
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k setrvávající „šlechtické“ kultuře), ovšem „…boj iniciovaný proti Unii na oficiální 

úrovni a následovné násilné vnucování pravoslaví bylo nejzávaţnějším faktorem, který 

zpŧsobil běloruskému jazyku a národní kultuře enormní a téměř nenapravitelné škody. 

Navzdory existující pluralitě názorŧ na fenomén uniatství lze tvrdit, ţe se uniatská 

církev vyprofilovala coby víra nevolnictva, manifestující ţivotaschopnost běloruštiny“ 

[Piĉeta 1991: 20-21]. Naprosto logicky „běloruské“ řeckokatolictví zaĉalo být vnímáno 

jakoţto symbol jednotnosti a jinakosti všech, kteří se odmítali identifikovat s Poláky ĉi 

s Rusy, ĉímţ hájili a demonstrovali vlastní náleţitost ke svébytné sociálně-náboţenské 

komunitě. Takto Unie postupně nabývala atributŧ autentické „národní“ konfese, jeţ byla 

„okořeněna“ přítomností běloruštiny v bohosluţbách a národních tradicích. Při vědomí 

oněch tendencí je dŧleţité mít na mysli, ţe tato komunita, jednak doslovně, rovněţ ve 

smyslu ideového konstruktu, ţiveného spoleĉnými unifikujícími kánony, představovala 

pouhou mlĉenlivou masu, a to z dŧvodu nepřítomnosti národně smýšlející běloruské 

elity. Mezi bezprostřední příĉiny a následky, jeţ se zde neustále vzájemně prolínají, 

patří například absence „bodŧ dotyku“ mezi národem a jeho vládnoucí třídou, coţ se 

nejpatrněji promítlo i do bezpeĉnostní sféry státu, konkrétně do dilematu obrany Vlasti 

resp. Vlastí (jichţ u místní populace bylo hned několik). Kromě toho, nehledě na 

zaĉlenění teritoria bývalého litevského Velkokníţectví do Ruského impéria v dŧsledku 

trojího dělení Rzeczpospolity, dozvuky procesu polonizace nejen setrvávaly, ale 

nabíraly na síle, neboť vyšší spoleĉenské vrstvy přijaly nově vzniklý formát jako 

obrovskou katastrofu, souĉasně ovšem neztratily naději na obrození federace. Mezitím 

Kateřina II takticky nepoĉítala s okamţitým odstartováním masové rusifikace 

poddaných, obývajících nově získaná území, ale naopak předpokládal zaruĉení svobody 

vyznání a uznání dosavadních privilegií zdejší šlechty, „…vĉetně práva na lihovarnictví, 

naprosto inkompatibilního s ruskými pořádky, připisujícími trest smrti za porušení 

těchto předpisŧ…“ [Dounar-Zapolski 2005: 281], coţ vládkyně obhajovala tím, ţe 

„…porušení všech jejich privilegií najednou by nebylo vhodné“ [Taras 2010: 93]. 

Nicméně ona zdánlivá liberálnost ruských úřadŧ neměla znamenat, ţe panovnice 

nekoncipovala obecnou rusifikaĉní strategii: naopak v rozkazech, adresovaných 

místním guvernérŧm, Kateřina II vyţadovala, aby se „…mezi Běloruskem a Ruskem 

smazalo rozhraní cizorodosti a starověké ruské prostory se staly ruskými nejen dle 

jména, ale také duší a srdcem“ [Istoriĉeskij obzor dějatelnosti Viljenskogo uĉebnogo 

okruga za pěrvyj period jego sušĉestvovanija (1803-1832) 1908: 51].    



 

  

25 

 

Z praktického úhlu pohledu, tj. dle celkového záměru, podstaty a metod 

realizace, polské a ruské „koloniální“ projekty sdílely mnoho spoleĉných rysŧ: 

administrativní a hospodářská opatření, zacílená na eliminaci oné „cizorodosti“, byla 

následována inovacemi, dotýkajícími se náboţenské oblasti a systému vzdělání. Zcela 

v duchu těchto ambicí se na území bývalého VKL formovala síť základních škol a 

vyšších vzdělávacích institucí s ruským vyuĉovacím jazykem, zatímco uniaté, tvořící de 

facto převaţující majoritu populace připojených zemí, byli podrobeni konzistentnímu 

„dobrovolně-povinnému“ návratu, resp. znovupřistoupení na pravoslaví. Pozoruhodná 

se v této souvislosti jeví skuteĉnost, ţe katolickým věřícím, mezi něţ tehdejší statistiky 

řadily téměř 20% obyvatel, bylo „rozhodnutím shora“ umoţněno nadále provozovat své 

farnosti podle dosavadních tradic a pravidel a navíc vlastnit tento majetek bez citelných 

změn. Za vlády Pavla I. a jeho nástupce Alexandra I rusifikaĉní program zaţívá období 

jistého oslabení a útlumu, jelikoţ běloruská území byla pokládána za integrální a 

nedělitelnou souĉást „polského kraje“, coţ pro ruské úřady automaticky znamenalo 

nezpochybnitelnou loajalitu ze strany místní vládnoucí elity a běloruská komunita, 

„…jeţ z převáţné ĉásti zŧstávala apatickou a lhostejnou vŧĉi politickým změnám a 

nadále zachovala věrnost pŧvodní řeĉi, uniatské církvi, tradicím a mravŧm předkŧ 

napříĉ oblastmi…“ [Taras 2010: 113], nebyla vnímána jako autonomní etnikum. Této 

situace v plném rozsahu vyuţily polské mocenské kruhy ve jménu naplnění 

obrozeneckého plánu.  

Zrekapitulujme si, ţe zaĉlenění teritorií VKL do Ruského impéria 1) fakticky 

přerušilo proces národní sebeidentifikace běloruské entity, jehoţ duchovní platformou 

bylo uniatství coby ĉistě „běloruské“ náboţenství, 2) odstartovalo dezintegraci a úpadek 

relativně ekonomicky, kulturně a právně pokrokového (dle dobového kontextu) 

evropského státu, kde neexistovalo např. nevolnictvo ruského typu, 3) přiĉemţ místní 

šlechta, stylizující se jako loajální vŧĉi carskému Rusku, byla odměněna téměř 

neomezenou mocí jednat s rolnictvem zcela dle vlastního uváţení, coţ se ve VKL 

striktně regulovalo Statuty Velkokníţectví. S jistotou totiţ lze konstatovat, ţe ve 

výsledku vývoje oněch procesŧ došlo k intenzifikaci sociálního a náboţenského útlaku 

větší ĉásti obyvatelstva, těšící se do té doby jistým právŧm a svobodám. Uveďme, ţe 

tyto okolnosti nutně a přirozeně předurĉily kardinální proměny kolektivního chování, 

vedly k patrné uzavřenosti a introverzi, upřednostňování lokální identity a formování jiţ 

zmiňovaného fenoménu „tutejšasci“, který se dá interpretovat jednak jako reakce na 
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dramatické územně-politické metamorfózy, nedostateĉně pevnou a celistvou bázi 

politické sebereflexe (poĉínaje ztrátou státnosti), zároveň jako forma sebeizolace, resp. 

úniku z chaosu rozsáhlých kritických otřesŧ ve spoleĉnosti. Tedy „tutejšasc“, coby 

forma národního sebevědomí, se konstituovala okolo rodné oblasti - místa narození, 

bydliště, práce a smrti běloruského rolníka -, kterou místní populace definovala jako 

jedinou (tu pravou) Vlast a byla odhodlána bránit se zbraní v ruce před potenciálním 

nepřítelem, zatímco záleţitosti okolního světa se jevily jako sekundární, ne-li 

irelevantní. 

 Klíĉovou obsahovou komponentou jevu „tutejšasc“ je taktéţ etnonymum 

„Běloruscy“, odvozené od příslušenství k řeckokatolictví a infiltrované do běţného úzu 

po uzavření Brestské církevní unie z r. 1596. Povšimněme si, ţe základní distinkce mezi 

termíny „Běloruscy“ a „tutejšyja“ spoĉívá především v tom, ţe první akcentují specifika 

a rozdíly mezi danou entitou a Rusy ĉi Poláky hlavně v náboţenské otázce, zatímco 

„tutejšasc“ indikuje odlišnost dle územního a spoleĉenského principu. Pohybujíce se 

v těchto mantinelech při rozboru pojmu „tutejšasc“ dle jeho obsahového zabarvení, lze 

registrovat náznak štěpení nejen podél lokální a zájmové linie, nýbrţ i v duchovní 

dimenzi. Objektivně tedy chyběla ţivná pŧda pro pevné sebevědomí „jednotného 

národa“, coţ do jisté míry vysvětluje marginální podporu niţších spoleĉenských vrstev, 

jmenovitě rolnických mas, v boji proti carismu v letech 1831 a 1863, řízeného politicky 

aktivní kontraelitou. Kromě toho filosofie „tutejšasci“ se vyznaĉovala strategií 

sebezáchovy, výrazným sociálním konformismem a celkovou lhostejností, rozdělující a 

vzájemně oddalující ĉleny této entity. Díky kultivování unifikující a inklusivní národní 

ideje se Bělorusŧm nepodařilo inkorporovat se do celoevropského procesu formování 

národŧ v 19. století. Poněkud nešťastný historický osud vedl k tomu, ţe běloruští 

nevolníci se explicitně nespojovali s konkrétním národem, poněvadţ vedoucí úlohu 

v procesu sebeidentifikace hrál faktor příslušnosti k urĉité lokalitě, nikoli ovšem 

svébytná kultura ĉi jazyk. Ona ambivalence se zakódovala do „…samotného pojmu 

„tutejšyja“ (místní) – „lokalismu“, typického pro tradiĉní zemědělské spoleĉnosti“ 

[Polonsky 1972: 38]. S odkazem na výše nastíněnou problematiku podotkněme, ţe 

konsolidace této spoleĉnosti zřejmě zaostávala za celoevropským trendem, a to 

z dŧvodu absence „národního vzdělávacího systému/vzdělání“ [Šybieka 2003: 109]: 

aĉkoliv zde pŧsobila řada „…odváţných běloruských aktivistŧ, existovaly dialekty 

s jistým potenciálem vyvinout se do literárního spisovného jazyka, ţily miliony lidí 
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schopných nauĉit se ĉíst a psát v tomto jazyce, reálně ovšem chyběli jedinci věnující se 

ĉtení a psaní výhradně v běloruštině, stejně tak moţnost rozvoje běloruské publikaĉní 

ĉinnosti a trh pro běloruské knihy“ [Snyder 2004: 43-44].  

Druhá polovina 19. století znamenala novou rusifikaĉní vlnu běloruských zemí: 

„…Východ neuznával nás za Bělorusy a tlaĉil na to, abychom akceptovali jeho 

východní vzorec…„Slovanské potoky se slouĉí v ruském moři“ – na tomto principu se 

stavěla a argumentovala nutnost „omoskalení“, coţ neslo s sebou násilí a 

útisk…individuality…“ [Abdziraloviĉ 1993: 15]. Příznaĉné v tomto ohledu je, ţe 

poĉínaje rokem 1864 se výuka a neformální komunikace ve vzdělávacích institucích 

zajišťovala pouze a jenom v ruštině, zatímco polština byla striktně zakázána a vyňata z 

programu. Dospíváme tímto zpŧsobem k fundamentálnímu přelomu, přesněji řeĉeno 

transformaci povědomí zejména běloruských elit, kulminující v její posun směrem k 

ruské identitě (skrze systém státního stimulování) coby mnohem prestiţnější. Uveďme, 

ţe se stupňoval náboţenský tlak a stále více se projevoval expanzivní záměr Ruské 

pravoslavné církve, konkrétně docházelo k zaloţení farních škol zpřístupněných pro 

širší masy obyvatelstva. Nehledě na to, ţe vzdělání zŧstávalo bezplatným, děti 

pocházející z rolnického prostředí, pro něţ se perspektiva sociálního vzestupu jevila 

jako nereálná, zapomínaly ruštinu z dŧvodu jejího nepouţívání v domácnosti při 

kaţdodenní komunikaci. Zvláštní pozornost si zaslouţí běţná praxe masových 

přesídlení etnicky ruského obyvatelstva na běloruská území, nositelŧ velkoruského 

imperiálního ducha a hodnot, „…jiţ podobně kobylkám se vrhli na nová místa, 

pospíchajíce obsadit prostor, který se pro ně násilně vyklizoval…pod hlaviĉkou 

rusifikace a propagace pravoslaví…“ [Lanskaja 1888: 9; podrobněji viz taktéţ Rovdo 

1997]. Ono kontroverzní dění ovšem nebylo s to zabránit pozvednutí se běloruského 

ducha spolu s konsolidací běloruské svébytnosti na konci 19. století s cílem oponovat 

polsko-ruským vlivŧm. Autoři rusifikaĉní koncepce zřejmě nepoĉítali s tím, ţe se jim 

nepodaří přesvědĉit běloruskou veřejnost o jejich jinakosti, resp. odlišnosti od Polákŧ a 

o její velké spřízněnosti s ruským národem. Fiaskem skonĉilo i znaĉné úsilí ruských 

úřadŧ vloţit do povědomí místních obyvatel rovnítko mezi Rusy a Bělorusy, jiţ se 

prezentovali jako Poláky „zkaţená“ větev Rusŧ. Pro hlubší porozumění a zpřehlednění 

výše rozvinuté myšlenky se jako uţiteĉná jeví studie Petera Sahlinse, podle jehoţ 

přesvědĉení dlouhodobě přítomný konfliktní a konfrontaĉní potenciál vyostřuje problém 

sebeidentifikace místních komunit, nacházejících se v centru jeho bezprostředního vlivu 
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[viz Sahlins 1989]. Lze zcela oprávněně tvrdit, ţe tento závěr je pro úĉely našeho bádání 

relevantní a rovněţ snadno aplikovatelný na staletý antagonismus a geopolitickou 

konfrontaci mezi Ruskem a Rzeczpospolitou, jeţ nevyhnutelně ovlivňovaly formování 

identity Bělorusŧ a rýsovaly hlavní kontury a vektory jejího vývoje.  

1.1.3. Zrod autentické národní ideje, jež se naplnila a promítla do 

vzniklé Běloruské národní republiky (BNR). 

Třetí období, o němţ pojednává následující text, se zaobírá artikulací 

autochtonního národního projektu a jeho uváděním v praxi v kontextu zřízené 

Běloruské národní republiky (BNR). Analýzu této etapy je namístě otevřít poznámkou, 

ţe proces formování národa je spoluurĉován pestrou paletou interních a externích 

faktorŧ, dialektikou jejich interakce a prolínání. Geneze národa se realizuje v rámci 

sociálního prostorově-historického kontinua a nemusí nutně vést k jejímu završení ĉi 

finální fázi, neboť toto je podmíněno vyspělostí subjektivního faktoru, jmenovitě 

představitelŧ elit dané spoleĉnosti, jejich schopností porozumět ţivotním zájmŧm svého 

národa a je efektivně zabezpeĉovat skrze explicitně formulovanou národní ideu. Klíĉová 

role zde náleţí právě lidovým vrstvám, jeţ musí tuto unifikující ideu absorbovat a 

materializovat prostřednictvím jejich sociálně-politické praxe v rámci národního státu. 

Níţe přiblíţíme podmínky, za nichţ se rodilo uvědomování si etnické náleţitosti k tzv. 

„imaginární komunitě“, motivy a podněty pro krystalizaci ducha národní pospolitosti, 

„běloruskosti“ a běloruské národní identity.  

Uţ na konci 19. století se postupně vytvářely předpoklady v sociálně-politické a 

duchovní sféře pro sbliţování národně orientované šlechty a rolnictva. Pozoruhodné je 

mj. to, ţe v souladu s dekretem Mikuláše I jedinci, jimţ se nepodařilo prokázat svŧj 

šlechtický pŧvod, podléhali vyškrtnutí ze seznamu příslušníkŧ šlechty, coţ naprosto 

katastroficky degradovalo jejich spoleĉenský status [podrobněji viz Taras 2010: 120]. 

Výsledkem vývoje těchto událostí se stalo, ţe vysoce vzdělaná ĉást obyvatelstva (cca 50 

tisíc lidí) byla nucena adaptovat se na naprosto cizí a neznámé podmínky a přizpŧsobit 

se ţivotnímu stylu místních rolníkŧ. Upozorněme, ţe právě z těchto spoleĉenských 

skupin se zaĉal generovat zvláštní druh „národní“ inteligence, zĉásti tvořené 

gramotnými obyvateli rolnického pŧvodu. V intencích předchozích úvah je dŧleţité 

zdŧraznit, ţe kvŧli rigiditě rusifikaĉních opatření a následné faktické eliminaci polského 

kulturně-lingvistického prostoru, solidní podíl vzdělaných, uvědomělých Bělorusŧ se 
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vrátil ke „kořenŧm“, tedy běloruskému duchovnímu dědictví a jazyku, coţ pod vlivem 

evropského romantismu, zacíleného k poznání fundamentálních elementŧ národní 

kultury, významně přispělo k „vypěstování“ vlastní umělecké a intelektuální obce. 

Realistické zhodnocení tohoto období nám umoţňuje konstatovat, ţe pravé běloruské 

vyuĉování, pracující s „nesankciovaným“ jazykem, etnografie, literatura, rozvoj tisku a 

publikaĉní ĉinnosti jsou nezpochybnitelným signifikantním přínosem tehdejších 

„romantikŧ“. Dle slov M. Goreckogo se jednalo o tzv. „zdravý romantismus“ s 

„injekcí“ národní soudnosti ĉi zdravého rozumu [Harecki 1992: 166]. Mezitím celá řada 

badatelŧ, uznávajících „legitimitu“ a svébytnost běloruské entity nabízela velice 

pesimistické výhledy a systematicky zpochybňovala moţnost oţivení, resp. obrození 

autentické kultury, jazyka a národa jako takového: takto například, dle fatální úvahy 

národopisce Adama Kirkora „běloruskému národu jiţ nikdy nezazvoní jeho rodná řeĉ a 

národ sám uţ dávno zahynul…“ [Kisjaljeu 2003: 28]. Dovolím si tvrdit, ţe se ona 

nerealistická prognóza významného odborníka a jeho stoupencŧ zdaleka nenaplnila, 

jelikoţ nehledě na konsistentně a cílevědomě prováděnou asimilaci, nová fáze 

rusifikace (poĉínaje r. 1864, tzv. „muravjevšĉinou“) nezapříĉinila esenciální deformaci 

rŧznorodosti a bohatství axiologické výbavy běloruské komunity. Toto je 

dokumentovatelné na zjištěních všeruského sĉítání lidu z r. 1897, podle něhoţ 73% 

obyvatel tzv. Severozápadního kraje (vţitý název pro bělorusko-litevské gubernie 

Ruského impéria) uvádělo běloruštinu coby mateřský jazyk, zatímco 14% jmenovalo 

hebrejštinu, 5% - ukrajinštinu, přibliţně 2,5% - polštinu a pouze 4% - ruštinu [Šybieka 

2003: 156].  

Maximálně logická, a v této souvislosti vhodná otázka zní: co zachránilo 

„běloruskost“, resp. poskytlo Bělorusŧm příleţitost vyhnout se radikální denacionalizaci 

navzdory velice nepříznivým výchozím podmínkám? Realistických odpovědí je 

několik: díky poĉetné etnické mase, identifikující se jako Bělorusové, a z dŧvodu 

konkurenĉního boje mezi polským a ruským kulturním prostorem v rámci vzájemně se 

vyluĉujících kolonizaĉních scénářŧ, coţ umoţňovalo vyvarovat se všepronikající 

asimilaci ve „stínu“ „tutejšasci“. Sem patří mj. vysoká adaptabilita a pozoruhodná 

flexibilita v běţném ţivotě, vĉetně jazykového prostředí, v němţ se projevoval fenomén 

situativního polylingvismu: dlouhodobě prevalujícím úředním jazykem byla polština, 

jeţ se posléze vystřídala s ruštinou, zatímco na úrovni domácností se komunikovalo 

hlavně „národním“ jazykem, tj. venkovskou verzí běloruštiny. Za zmínku zde bezesporu 
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stojí zakonzervování historického a duchovního odkazu napříĉ generacemi a kontinuita 

hodnotového systému, ţivená především v rámci uniatského formátu. „…Ochráncem a 

nositelem běloruských národních tradic, ţivého běloruského jazyka, jakoţto národně-

kulturního faktoru, se stal běloruský rolník, jenţ byl v dŧsledku sociálně-politických 

turbulencí přinucen ke kultivaci a ochraně jazyka a ţivotního stylu svých 

praotcŧ…Vesnice zachránila běloruskou kulturu před polonizací a rusifikací…“ [Piĉeta 

1991: 21-22]  

Do tohoto výĉtu nejrelevantnějších aspektŧ spadá i velice aktivní, byť 

málopoĉetná, národně smýšlející inteligence, vykazující nebývalou schopnost 

etnoduchovní reflexe a konstruování. Aĉkoliv se tito uvědomělí intelektuálové 

pohybovali převáţně v ryze dualistickém kulturně-lingvistickém prostoru, postupně 

zaĉalo docházet k explicitnímu ztotoţňování se oněch spoleĉenských kruhŧ s Bělorusy, 

se spoleĉenstvím, ignorovaným oficiálním diskursem, ĉehoţ exemplárním příkladem 

mŧţe být literární dráha klasikŧ běloruského slova a prominentŧ národní kultury Janky 

Kupaly, Františka Bohuševiĉe, Maxima Bogdanoviĉe a Jakuba Kolase, zahájivších svou 

ĉinnost tvorbou v polštině ĉi ruštině, ovšem vzápětí pod vlivem romantismu 

„ponořivších“ se do hlubin národního umění opěvujícího rodnou přírodu a řeĉ. Mezi 

první oslavovatele národní kultury se nejĉastěji uvádí studentstvo a kantoři Vilenské 

univerzity (ve 20. letech 19. století), uvědomující si unikátnost a svéráznost populace, 

obývající území tvořící dnešní Běloruskou republiku. „Vynález“ samostatného 

běloruského jazyka F. Bohuševiĉem determinoval pochopení zdejší populací jeho 

významu a jedineĉnosti, coţ básník deklaruje svými slavnými a vynikajícími verši: „náš 

jazyk je stejně ušlechtilý (kultivovaný) a lidový jako francouzština, němĉina ĉi 

jakýkoliv jiný jazyk…“ [Bohuševiĉ 1991: 16-17]. Naznaĉme, ţe celková atmosféra této 

doby byla charakterizována hledáním a ĉetnými pokusy vymezit formu a definovat 

obsah národního sebevědomí a jeho základních ideových pilířŧ, coţ se obecně 

povaţovalo za vyhrazenou doménu představitelŧ „patriotické“ inteligence. Jako 

smysluplné se jeví poukázat na kauzální pozadí a existující předpoklady pro její 

dominantní, a poněkud rozhodující, postavení v procesu národního „obrození“: vysoká 

úroveň odborné přípravy v oblasti přírodních a humanitních věd, přístup k médiím a 

informacím (tisk, literatura, vzdělávací instituce, kulturní ţivot atd.); dostupné 

mechanismy regionální a mezinárodní kulturní interakce, zajišťující vzájemné 

vyměňování, dialog a obohacování napříĉ kulturami a národy.  
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Za mluvĉího a hlasatele běloruské konsolidující ideje se obecně povaţuje 

ĉasopis „Homon“, na jehoţ stránkách v roce 1884 došlo k jejímu formulování a 

zveřejnění. Základním poselstvím a „programovými“ cíly intelektuálŧ, angaţovaných 

kolem redakce „Homonu“, tvořilo uznání Bělorusŧ jako zvláštního národa s nárokem na 

autonomii v rámci „…budoucího svobodného federálního politického zřízení, jeţ 

vystřídá souĉasný absolutismus“, právo běloruštiny na status oficiálního jazyka atd. 

[Alexandroviĉ-Alexandroviĉ 1983: 33, 56]. Shrnuto, lze tvrdit, ţe přínos ĉi myšlenkové 

„potrfólio“ „homonovcŧ“ de facto posunulo analýzu a postulování národního ideálu 

coby základního kamene jimi vytyĉeného národního projektu, vyzdvihujícího do 

popředí svobodu jakoţto vyšší hodnotu pro jednotlivce a spoleĉenství, nezávislost coby 

objektivní nezbytnost realizace národem svého primordiálního práva na samostatnost, 

sociální spravedlnost, slouţící morálně-právní bází pro kvalitativně novou dynamiku a 

dosaţení vyššího stádia individuálního, kolektivního, materiálního a duchovního 

pokroku. V těsné propojenosti s celým komplexem aktuálních dobových oĉekávání a 

trendu veřejného povědomí se jim povedlo rehabilitovat, systematizovat a ĉásteĉně 

vtělit do národní mentality ryze „běloruskou“ hodnotově-orientaĉní hierarchii, jeţ se 

prezentuje jakoţto ideová kostra souĉasné sebeidentity této entity.  

Vycházíme přitom z předpokladu, ţe kultura jako proces není absolutní lineární 

indikací ve smyslu rovnoměrnosti, stability a konkurenceschopnosti jednotlivých etnik. 

Podle stereotypního zpŧsobu uvaţování, „křehĉí“ kulturní entity mnohem výrazněji 

inklinují k asimilaci a adaptaci ke stávajícím ţivotním podmínkám. Nicméně 

Bělorusové, navzdory všem peripetiím, kataklyzmatŧm a nesrovnalostem jejich 

historicko-kulturní spirály, „…věĉné oscilaci mezi dvěma kulturními typy…“ 

[Abdziraloviĉ 1993: 14], si oprávněně nárokují status národa, obdařeného specifickou 

mentalitou, sebevědomím a jazykem. Charakteristické je, ţe díky brilantním 

osobnostem národní kultury se spisovná běloruština reanimovala, neustále se 

obohacovala a naplňovala lokálním a dobovým koloritem, byť rychlost oněch změn 

evidentně nebyla dostaĉující. Předchozí úvahu dokumentujme na oficiálních údajích 

Všeruské výstavy publikaĉní ĉinnosti z roku 1908, na níţ „…z celkového poĉtu 23 852 

titulŧ ve 44 jazycích bylo představeno pouze 5 bělorusky psaných knih, zatímco v r. 

1909 z 26 138 uţ 7 a v roce 1910 - 14“ [Kištymov 1999: 146-150]. Kromě toho jisté 

oţivení se dotklo i běloruského etnografického výzkumu, coţ bezesporu přispívalo 

k upevnění zázemí pro konsolidovanou sebeidentitu obyvatel běloruských území, ovšem 
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s výjimkou pohraniĉních oblastí. Namístě je konstatovat, ţe v této etapě lze poprvé 

zachytit autentickou běloruskou „národní ideu per se“ [Ĉernjavskaja 2010: 66], aĉkoliv 

postup její geneze nekoreloval s obecně přijatým klasickým schématem, poněvadţ 

kvintesencí a vŧdĉím motivem se stal multikulturalismus, a to z ryze historických 

dŧvodŧ (dlouhá tradice polyetnicity, měnící se politická dominance, ztráta vlastní 

státnosti atd.). Jeden z lídrŧ běloruského obrození Anton Luckěviĉ v této souvislosti 

prohlásil: „Kraj obývaný pěti národy se bude vyvíjet a prosperovat, jen kdyţ kaţdý 

z těchto národŧ bude usilovat o jeho blahobyt. Pokud ovšem místo toho budeme spolu 

navzájem bojovat a utrácet naše tvŧrĉí síly na tyto nesváry, nikdy se nedoĉkáme 

vděĉnosti našich dětí a vnukŧ, odsouzených k ţivotu v bídě a temnotě, v níţ ţijeme my 

sami…“ [Smaljanĉuk 2004: 350].  

Připomeňme si, ţe definice nacionalismu rozpracovaná významným filosofem a 

sociologem Ernstem Gellnerem implikuje jednotu politických a kulturních hranic: 

„nacionalismus nejenom vymezuje hranice jednotek, ale zároveň předpokládá, ţe daná 

jednotka má institucionální vedení („stát“) a její hlavní starostí je, aby místa v tomto 

institucionálním mocenském centru obsazovali ĉlenové „národní“ kultury, tj. kultury, 

která jednotku definuje“ [Gellner 2003: 19]. Autorka se domnívá, ţe toto vymezení není 

dostaĉující pro lepší pochopení podstaty a obsahu formování běloruského národa, neboť 

příslušníci této entity se napříĉ stoletími neztotoţňovali s jasnými národními politickými 

hranicemi z dŧvodu jejich absence, zatímco se jiţ rýsovaly stále viditelnější kulturní 

hranice. Tudíţ inklusivní národní idea se za oněch historických okolností mohla 

konstruovat výhradně na multikulturních základech, coţ dle autorĉina přesvědĉení 

nabývá na aktuálnosti i v kontextu moderní běloruské spoleĉnosti. Je nutno poznamenat, 

ţe vzhledem k primárně široké sociální bázi s mnohonárodnostní komponentou, se úzké 

etnické pojetí národního projektu vyluĉovalo a priori, přiĉemţ se jako relevantní 

indikátor „dospívání“ identity jevilo vzdělání a realizace „práva na kulturu“. Naprosto 

přesně to vyjádřil Janka Kupala, kdyţ popisoval Bělorusy nejen jako „pány rádla a 

kosy“ a „hloupé rolníky“, nýbrţ jako národ hodný a usilující o to „jmenovat/zvát se 

lidem“ [viz vybrané verše Kupala 2002], coţ se integrovalo do národní mysli jako 

strategický imperativ a leitmotiv „broušení“ národní mentality a následně instalovalo 

„navigátor“, směřující veřejné povědomí Bělorusŧ dodnes.   

Pro předkládanou analýzu je stěţejní, ţe mezi konkrétní dopady a dŧsledky 

epochy rusifikace lze zařadit především zrod dosti vlivné spoleĉenské vrstvy, resp. 
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intelektuální a politické elity běloruského pŧvodu (uĉitelé, úřednický aparát, 

pravoslavný klérus, inteligence a ţivnostníci), jejichţ krédem a prioritou byla 

přítomnost a přítomností vytvářená budoucnost, nikoli ovšem smutkŧ a deziluze plná 

minulost. Toto prostředí poslouţilo ideálním zázemím pro artikulaci obsahově nové 

vize, podle jejíhoţ myšlenkového jádra se Bělorusko (ĉi Severozápadní kraj) 

prohlašovalo za Západní Rusko, tedy integrální souĉást impéria, zatímco místní 

populace se analogickým zpŧsobem ztotoţňovala s Rusy, byť „deformovanými“ 

polskou intervencí. Hlavním teoretikem koncepce, zapsané do historie jako 

„západorusismus“, se stal historik a etnograf Michail Kajaloviĉ (1828-1892), podle 

jehoţ argumentace a apelu onoho myšlenkového směru „polský vliv“ zavinil 

defragmentaci a celkovou marginalizaci identity „ruského“ obyvatelstva, osidlujícího 

západní pohraniĉní carského Ruska. Kromě toho ideologové a věrní stoupenci 

„západorusismu“, sdruţení okolo ĉasopisu „Věstník Západního Ruska“
6
 publikovaného 

v letech 1864 aţ 1871, nevěřili v moţnost politické nezávislosti a kulturní soběstaĉnosti 

běloruského národa mimo Ruskou říši a jedinou naději na odpoutání se od oné 

destruktivní polské minulosti shledávali v implementaci širokého spektra praktických 

opatření, mezi něţ zmiňme např. povinné zavádění běloruštiny jako oficiálního 

úředního jazyka a hromadnou konfiskaci majetku polských vlastníkŧ s jeho následným 

předáním pravoslavným rolníkŧm. Jako pozoruhodné se při rozboru textŧ propagátorŧ 

onoho přístupu jeví akcentování jejich hlubokého přesvědĉení o „odvěké příbuznosti“ 

Rusŧ a Bělorusŧ a vyzývání k úplné fúzi běloruské entity s velkoruským národem. Jistě 

ne vţdy dané, obzvlášť citlivé téma a velice kontroverzní názory, korespondovaly 

s vŧdĉí linií a náladami panujícími zejména v tehdejší intelektuální obci, coţ mŧţeme 

ilustrovat např. na slovech ruského historika A. N. Pypina (1833-1904), jenţ na adresu 

„Věstníku…“ napsal: „[ĉasopis]…se stal jedním z těch přátel…, jiţ ĉasto bývají horší 

neţ nepřátelé…“ [Taras 2010: 155].  

Poznamenejme, ţe běloruské etnikum, především rolnictvo, se poměrně úspěšně 

izolovalo od niĉivých úĉinkŧ polonizace a pozdější rusifikace, zakódovalo si do 

historické paměti svébytnou hodnotovou soustavu, jeţ díky aktivitám národně 

smýšlejících etnografŧ, lingvistŧ, spisovatelŧ a umělcŧ, kritizujících a vyvracejících 

„západoruské“ postuláty a „konfigurujících“ autentickou národně-duchovní platformu, 

                                                 
6 Hlavní redaktor Ksenofod Čavarskij (1811-1871) 
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zaţívala svoje druhé zrození, navíc ve mnohem přijatelnějším kontextu. Těsné vazby na 

tradice a „mýty“ běloruského národa se obnovovaly skrze intenzivní výzkum národní 

kultury, díky ĉemuţ světlo světa spatřily mj. první bělorusko-ruský slovník, který 

redigoval Ivan Nosoviĉ (1870), otec běloruské lingvistiky, nebo například unikátní 

třísvazková studie prvního běloruského akademika světového významu Efima Karského 

- „Bělorusové“. Problematice autenticity běloruského národa a prokázání svébytnosti 

této entity se v rámci této ambiciózní odborné obce usilovně věnoval i vědec a 

osvícenec Mitrofan Dovnar-Zapolskij (1867-1934). Namístě je v této souvislosti uvést i 

ideového inspirátora a vŧdĉí osobnost povstání v letech 1863-1864 a souĉasně i hnutí 

národního Obrození K. Kalinovského, jehoţ program oponoval aspiracím a námětŧm 

„západorusismu“ a spojoval dilema národní sebeidentifikace a národního osvobození 

především s řešením sociálních problémŧ (podrobněji o tom viz [Taras 2010: 163]). Lze 

tedy tvrdit, ţe postupným přenášením akcentu z ryze národnostních prvkŧ na sociální 

reálie a výzvy (osvobození nevolníkŧ atd.) se dominantní silou běloruské obrozenecké 

tradice stávají běloruští „národnici“ (M. Abramoviĉ [1871-1825], I. Griněvickij [1856-

1881]).  

Revoluce z r. 1905 nevyvolala pád ruské monarchie, ale výrazně přispěla k 

vytváření podmínek pro fungování politických stran, organizací a sdruţení sociální a 

národnostní orientace. Zdá se, ţe v běloruských intelektuálních kruzích chybělo 

pochopení toho, ţe sociální a osvobozenecké hnutí musí uvolnit prostor pro národní 

element, jehoţ maximou je vytvoření vlastního státu. Ona ne zcela příznivá konstelace 

se navíc komplikovala tím, ţe úspěšně provedené reformy P.A. Stolypina relativně 

stabilizovaly porevoluĉní situaci v carském Rusku, se zvláštním dŧrazem na 

hospodářskou sféru, coţ zřejmě favorizovalo identitu těsně vázanou na impérium a 

eskalovalo v rusko-běloruskou variantu formování kolektivního sebevědomí. Jak uţ 

bylo nastíněno v předchozích pasáţích, léta pod nadvládou carismu vtělily do běloruské 

mentality mimořádnou rezignovanost a poslušnost, coţ z místního obyvatelstva uĉinilo 

„vţdy se adaptující národ“ [Tarasov 2010: 175] a paradoxně ho zachránilo před 

pohlcením „kolonizátory“. Při bliţším náhledu zjistíme, ţe solidní ĉást běloruské 

populace pravoslavného vyznání se de facto transformovala v nositele a zdroj rusko-

běloruské (regionálně-říšské) identity, akceptovala Rusko jako svou Vlast a ruštinu 

coby svŧj „kulturní“ jazyk, podporovala existující sociálně-politický řád, ideologii 

(pravoslaví), přesto se stylizovala jako nezávislé etnické spoleĉenství, běloruský národ. 
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Mluvĉím takto se vymezujících spoleĉenských skupin se stal ruskojazyĉný ĉasopis 

„Bělorusskaja ţizň“. Přitom patrná je aktuálnost a univerzálnost témat a otázek, 

publikovaných na stránkách tohoto vydání i pro souĉasné Bělorusko (jako jedna 

z asociací se nabízí rusko-běloruský integraĉní projekt Svazového státu Ruska a 

Beloruska).  

Za klíĉový přínos revoluce r. 1905 lze rovněţ pokládat udělení řady obĉanských 

a náboţenských svobod: jiţ v tomto roce došlo k přijetí zákona „O náboţenské 

toleranci“, který odstartoval na běloruském území masové přestoupení na katolicismus 

(„…jen ve Vilenské gubernii se v letech 1905-1908 přes 18 tisíc lidí vrátilo ke své 

pŧvodní víře
7
…“ [Taras 2010: 174]). Obecně pojato, v dŧsledku tohoto dění bylo 

moţné registrovat mírný vzestup a upevnění pozic polské kultury a spolu s tím i 

rehabilitaci polského „koloniálního“ scénáře a aktivizaci polonizaĉní ĉinnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe katolické duchovenstvo a kléru blízké spoleĉenské elity tradiĉně 

ignorovaly jakékoliv nároky ĉi poţadavky Bělorusŧ na respektování jejich svébytnosti, 

a to s cílem navrátit je do jejich polské „Vlasti“, ve stejném období se zaĉíná formulovat 

„konkurenĉní“ polsko-běloruský (krajský) projekt sebeidentity a sebeurĉení. Jako 

generující síla a obhájci hnutí, jeţ se veřejně prezentovalo v únoru r. 1906 

v programovém prohlášení publikovaném ve „Vilenském deníku“, se deklarovali 

představitelé katolické inteligence a vlastníkŧ pŧdy (M. Romer, R. Skirmund, A. 

Lidnickij). Pozornost si zaslouţí zajímavá skuteĉnost, ţe pojmem „kraj“ se v této 

koncepci rozuměla výhradně bývalá území VKL, pokládaná za jednotný ekonomický a 

kulturní prostor. Takto například Vitold Ţukovskij, autor studie „Poláci a Bělorusové“, 

vydané v roce 1907, a předák „krajového“ hnutí, navrhoval místní elitě neutralizovat 

„polské sjednotitele“, bojovat proti carské moci za osvobození Běloruska a Polska, 

uzavřít politickou alianci (předpokládající absolutní rovnost obou partnerŧ) mezi oběma 

entitami s cílem bránit vlastní zájmy a suverenitu před expanzivními ambicemi Ruska a 

Německa, coţ se dá interpretovat jako reakce polsky orientované běloruské inteligence 

na ruský a polský šovinismus. Poněvadţ se ţivnou pŧdou pro tyto názory stal konkrétní 

historický okamţik, s postupem ĉasu se převáţná většina „krajovcŧ“ uchýlila k ĉistě 

polské národní myšlence, zatímco pouhá minorita věrně podporovala ryze běloruský 

národní projekt. Z předchozích poznámek vyplývá jistý ideový dualismus, koexistence a 

                                                 
7
 Ke katolicismu a řecko-katolické víře, tzn. k církvi, s níž se nejvíce ztotožňovali příslušníci jednotlivých 

etnických skupin.   
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paralelní pŧsobení dvou skupin běloruských intelektuálŧ, z nichţ jedna viděla svŧj kraj 

jako souĉást ruského pravoslavného světa, zatímco druhá upřednostňovala polský a 

katolický odkaz. Přesněji řeĉeno, jedná se o fenomén civilizaĉního pohraniĉí a 

kulturního zlomu, determinující dualisticky nastavěný sebeidentifikaĉní mechanismus 

Bělorusŧ.   

Rozhodující prŧlom v této oblasti představovalo zaloţení a pŧsobení (1906-

1915) prvního skuteĉně běloruského a národnostně se profilujícího ĉasopisu „Naša 

Niva“. Dovolím si tvrdit, ţe jeho redaktoři a přispívatelé hájili svou běloruskou, 

jednotnou a křesťanskou Vlast, jeţ se vyvarovala nepřátelské a destruktivní polarity a 

kultivovala princip mírového souţití, „…koncipovali signifikantní filosofické a 

sociálně-politické „vodítko“ pro praktickou realizaci globálních cílŧ běloruského 

národa, jmenovitě formování národa, rozvoje běloruského jazyka a kultury, získání 

svobody a zřízení nezávislého běloruského státu“ [Sluka 2008: 143]. Jinými slovy, 

„Naši Nivu“ lze vnímat nejen jako národně orientované vydání, nýbrţ také jako 

„továrnu“ národní mysli a filosofickou bázi národní ideje a běloruské identity, jeţ díky 

literární ĉinnosti J. Kupaly, J. Kolase, M. Bogdanoviĉe a celé plejády běloruských 

„patriotŧ“, pŧsobících na kulturním poli, vzbudila běloruské národní sebevědomí ze 

spánku. Podotkněme, ţe výše citovaný verš J. Kupaly „A chto tam idze“ (Kdo tam jde?) 

[Kupala 2002: 85-86], publikovaný v roce 1908, byl veřejností přijat jako poslání 

Bělorusŧ vnějšímu světu, oznamující jejich existenci a dovolávající se uznání ze strany 

ostatních národŧ na paritním základě. V „Mladém Bělorusku“ básník explicitně apeluje 

na své krajany s cílem podnítit je, vzít zodpovědnost za národní osud do vlastních rukou 

[Kupala 2002: 207]. Platí, ţe „Naše Niva“ fungovala podél národně-osvobozeneckého a 

osvícenského vektoru, opakovaně artikulovala a zaĉleňovala do celospoleĉenské agendy 

problém národní identity a s tím úzce související problém vzdělávacího systému, 

usilujíc o to „zajistit pro všechny povinné bezplatné národní vzdělání…“ [Sluka 2008: 

144]. Zajímavé podle historika S. Toktja rovněţ je, ţe „…relevantním specifikem 

etnických procesŧ na běloruských územích carské periody se jevila významná role 

státních struktur a místní šlechty, jeţ za podmínek vyostřeného rusko-polského 

antagonismu popularizovaly a šířily mezi zdejším rolnictvem vlastní představy o 

ideologické domovině a národním patriotismu. Ono úsilí elit fakticky předbíhalo 

reálnou úroveň a dynamiku zapojování běloruské vesnice do nadlokálních 
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hospodářských a informaĉních proudŧ…“ [Dolbilov-Miller 2006: 525; viz také 

Smaljanĉuk 2001]. 

Vypuknutí první světové války přineslo německou okupaci běloruských teritorií 

a zároveň markantně oslabilo polský a ruský vliv, přerušilo tyto cizorodé „injekce“ do 

běloruského národního prostoru, coţ inspirovalo aktivizaci výuky, kulturní a publikaĉní 

ĉinnost v mateřském jazyce. Celá věc (evaluováno prismatem dalšího vývoje) je ještě 

sloţitější o to, ţe onen rozkvět „běloruskosti“ (paradoxně) nebyl konfrontován 

s vehementním odporem ĉi sankcemi ze strany okupaĉního reţimu a takto 

zprostředkovával Bělorusŧm neviditelně rozsáhlá práva a spektrum moţností dokonĉit 

národní sebedeterminaci. Nehledě na vyhlášený zákaz politické ĉinnosti, v roce 1915 ve 

Vilnu došlo ke zřízení Běloruského národního výboru (bratři Luckeviĉové, 

Stankěviĉové, M. Harecki a další), jehoţ ĉlenové se zaslouţili o vypracování několika 

strategií a projektŧ běloruské státnosti. Mezi nejrelevantnější koncepce patří například 

plán obrození VKL, sdruţujícího běloruská a litevská území dle principu autonomie se 

spoleĉným Sněmem ve Vilnu, jemuţ oponoval radikální postup skupiny okolo V. 

Lastovského - prvního běloruského politického lídra, propagujícího absolutní politickou 

nezávislost země, - prosazující úplnou suverenitu a jednotu Běloruska v rámci jeho 

etnografických hranic. Za vhodné se zde jeví odkázat na běloruského odborníka I. 

Abdziraloviĉe, přesvědĉeného o tom, ţe „…nezbytnost politické nezávislosti je hlavní 

podmínkou pro to, aby národ byl sám sebou…“ [Abdziraloviĉ 1993: 34]. V dŧsledku 

specifické mezinárodně-politické konstelace osud rozhodl jinak a v lednu 1917, 

v podobě litevské Rady (za podpory německé okupaĉní vlády), byl naplněn třetí národní 

projekt, tedy vytvoření Litevského státu, k němuţ se posléze připojovala běloruská 

území. Nicméně ve výsledku poněkud turbulentního vývoje vojensko-politických 

událostí (svrţení monarchie v r. 1917, uchopení se mocí bolševiky, Brest-litevský mír 

z r. 1918) dne 25.3.1918 byla, na německými vojsky okupovaných teritoriích, koneĉně 

vyhlášena Běloruská národní republika, jejíţ vláda se uţ v létě téhoţ roku 

(prostřednictvím okupaĉního vedení) obrátila na předsedu Rady lidových komisařŧ V. 

Lenina (byť marně) s cílem získat pro BNR východoběloruské oblasti, obsazené 

sovětskými jednotkami. Kromě toho znaĉná úsilí Výboru byla namířena na zaruĉení 

uznání mezinárodním spoleĉenstvím, přiĉemţ mezi první země, které navázaly vztahy 

s nově vzniklou republikou, patřily Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 

Ĉeskoslovensko, Polsko, Dánsko a Turecko. Zaváděly se nové státní symboly (státní 
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znak Pahoňa a bílo-ĉerveno-bílá vlajka), zatímco běloruština se nařízením Národní rady 

ze dne 12.4.1918 stala jediným oficiálním jazykem, povinným pro všechny obĉany. 

Nesmírně dŧleţitým se jeví fakt, ţe v těsné propojenosti s rozhodnutími na státní úrovni 

se díky ĉinnosti B. Taraškěviĉe, A. Luckěviĉe, J. Lesika, J. Stankěviĉe aj. běloruský 

jazyk kodifikoval a normalizoval, ĉímţ získával status spisovného jazyka masové 

komunikace napříĉ sférami spoleĉenského ţivota (vĉetně bohosluţeb v pravoslavných 

kostelech). Znaĉný pokrok se odehrával i v oblasti vzdělání: pro běloruské zájemce o 

studium se otevřely dveře nové Běloruské pedagogické univerzity ĉi Běloruské 

konzervatoře, připravovalo se zaloţení Běloruské státní univerzity v Minsku, řady 

gymnázií a uĉilišť. Dodejme, ţe v polovině roku 1918 „…v mateřském jazyce 

vycházelo 6 deníkŧ a 3 ĉasopisy, pŧsobilo 11 vydavatelství, jeţ otisklo 35 knih“ [Taras 

2010: 253]. Nesnesitelnou ránu pro mladou republiku zpŧsobily následky vypuklé 

revoluce v Německu, konkrétně anulace Brest-litevské smlouvy a vzápětí zahájená 

intervence Rudé armády, jeţ zveřejněním manifestu prozatímní vlády rolníkŧ a 

pracujících o vzniku BSSR dne 01.01.1919 ukonĉila krátkou existenci BNR (25.3.1918-

02.12.1918).  

Výše rozebraná fakta nás staví před dodnes nevyřešené dilema: zda lze 

povaţovat Běloruskou lidovou republiku za suverénní národní stát v odborném smyslu 

tohoto termínu, vĉetně nezbytných atributŧ a charakteristik, jimiţ národní stát musí 

disponovat? Mezi esenciální kritéria uveďme reálnou politickou moc, opírající se o 

zvláštní státní mechanismus, soustavu výkonných orgánŧ a kontrolních institucí na 

celostátní a lokální úrovni, území a jasně vytyĉené státní hranice, armádu, bezpeĉnostní 

sloţky, zajišťující veřejný pořádek, Ústavu, soudní, finanĉní a daňový systém atd. 

Soudě dle dostupných materiálŧ, BNR (ĉásteĉně) splňovala jen minimální poĉet 

předloţených kritérií (např. nefixované státní hranice, absence pohraniĉní sluţby ĉi 

efektivní a ţivotaschopné armády atd.), coţ zásadním zpŧsobem ohroţuje a takřka 

neguje její politickou legitimitu v nárokování a připisování si kategorie nezávislého 

státu, aĉkoliv někteří angaţovaní experti se snaţí najít objektivní předpoklady 

potvrzující státnost BNR (státní symbolika, obĉanský prŧkaz BNR, diplomatická a 

konzulární ĉinnost) [podrobněji viz Dalidoviĉ 2002 a Krutaleviĉ 2005].  

S jistotou mŧţeme tvrdit, ţe podceňování a degradování přínosŧ ĉi role lídrŧ 

běloruského obrození je nepřípustné a nekorektní, neboť na fiasko národního projektu je 

vhodné nahlíţet jako na osobní (a celonárodní) tragedii, nikoli vinu jeho prominentŧ, 
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jelikoţ obrozenecký program nepřesvědĉil široké rolnické masy, a to hlavně z dŧvodu 

jejich křehké identity a upřednostňování sociálních zájmŧ (zdŧrazňovaných 

v bolševických heslech) na úkor poněkud romantickým a idealistickým národním 

imperativŧm. Kromě toho neúspěch běloruských „patriotŧ“ vysvětlují nedostateĉně 

tvrdé pozice a nepřipravenost samotného hnutí, zejména v sociálně-politické, 

organizaĉní a finanĉní otázce, participace velké ĉásti národně smýšlející inteligence na 

váleĉných operacích na rŧzných frontách ĉi válkou dezorientované rolnictvo. Tudíţ 

rychlé a chaotické vyhlášení BNR „…nevyvolalo oĉekávanou „celonárodní radost“ a 

v povědomí běloruského obyvatelstva se nevykrystalizoval obraz nového státního 

útvaru“ [Sluka 2008: 165]. K externím překáţkám mezinárodně-politického rázu patří i 

nekoneĉné střídání na běloruském teritoriu rozmístěných vojenských jednotek 

jednotlivých konfrontujících se stran, finální akt Versailleské mírové smlouvy, jejíţ 

autoři zamítli ţádost BNR o mezinárodním uznání a tak uvolnili cestu Polsku a 

sovětskému Rusku v boji o tato území, brutální potlaĉení masových protisovětských 

akcí (Slucké povstání v říjnu 1920, výprava generála St. Bulak-Balachoviĉe atd.) 

[podrobněji viz Šybieka 2003; Hes„-Ljachouski-Michniuk 2006]. Nesporné ovšem 

zŧstává, ţe zrod historicky první nezávislé státní entity, byť jen formálně, se stal 

solidním „symbolickým kapitálem“ pro novou etapu běloruské sebeidentifikace: 

„…zřízení BNR je mimořádným elementem politického ţivota Běloruska a rovněţ 

svědectvím vyvinutého národního sebevědomí ĉásti progresivní inteligence“ [Sluka 

2008: 164].                                       

1.1.4. Politika sovětizace a neorusifikace implementovaná v rámci 

BSSR. 

Ĉtvrté období geneze běloruského národa, těsně provázané s politikou sovětizace 

a neorusifikace v rámci SSSR, ztvárňovalo chod běloruských dějin po dobu více neţ 70 

let, naplňujíc je tragickými a krvavými okamţiky, stále ţivými a ozývajícími se 

v kolektivní paměti Bělorusŧ. Je nutno si uvědomit, ţe se v souvislosti s touto etapou 

jedná o nejdelší nepřetrţitou existenci Bělorusŧ coby národně uvědomělého 

spoleĉenství, přestoţe velice nejednoznaĉná evaluace a odborné posouzení této periody 

slouţí faktografickou a analytickou platformou pro nekoneĉné ideologické, vědecké a 

ryze laické debaty. Máme-li za úkol přiblíţit referenĉní body dvou převládajících 

názorových „táborŧ“, uveďme, ţe hlavním poselstvím prvního se jeví být názor, ţe 

inkorporace běloruských území do - pouţijeme-li jiţ klasické vyjádření R. Reagana - 
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„říše zla“ podpořila kurz na další denacionalizaci (skrze sovětizaĉní a rusifikaĉní 

mechanismy) a „ĉištění“ běloruského kulturně-lingvistického prostoru, coţ vyústilo 

v okleštění základních atributŧ autenticity a plnohodnotného národa, oddalující moţnost 

dokonĉení procesu formování národa a dlouho oĉekávaného zařazení se mezi 

příslušníky rodiny evropských národŧ. Mezitím protipól onoho ideového proudu 

představuje dodnes v běloruské spoleĉnosti přetrvávající přesvědĉení o tom, ţe 

Bělorusové jsou ztělesněním sovětského „ducha“, byť tento termín v daném kontextu 

zní poněkud ironicky, zpŧsobu myšlení a stylu ţivota, stali se „oběťmi perestrojky, 

demontovavší velký stát“ [Ĉernjavskaja 2010: 74]. Lze naprosto souhlasit s výše 

citovanou autorkou a řadou dalších běloruských expertŧ (V. Akudoviĉ, A. Kazakěviĉ, 

V. Mjelnik aj.) v tom, ţe „oba směry postrádají objektivitu uvaţování: jeden se odklání 

doprava a druhý - doleva“ [Ĉernjavskaja 2010: 74]. Evidentní je, ţe na konci roku 1918 

znaĉná úsilí bolševikŧ a zároveň vládnoucích kruhŧ II Rzeczpospolity byla namířena na 

nepřipuštění realizace projektu běloruské státnosti, přiĉemţ porcování běloruských 

teritorií a národa v dŧsledku sovětsko-polské války
8
 nevyhnutelně mělo takřka 

devastující dopad na jeho identitu [podrobněji o nastíněné historické etapě viz Sluka 

2008: 182].   

Poněkud paradoxním se zde jeví fakt, ţe právě v tomto stadiu lze zaznamenat 

pozoruhodný nárŧst a šíření nacionalistických citŧ ve všech sférách běloruské 

spoleĉnosti, k ĉemuţ jistým povzbuzením poslouţilo oficiální vyhlášení (dne 15.6.1924) 

a pozdější provozování politiky bělorusizace, jejíţ aspirací a rovněţ obsahem byla 

konsistentní sovětizace s cílem zajistit politický monopol komunistického vedení. Mezi 

konkrétní prvky uveďme například ambiciózní plán převést celý státní sektor a jednotky 

Rudé armády dislokované v BSSR na běloruštinu, jeţ v té době měla status státního 

jazyka, zároveň se organizovalo rozsáhlé bádání v oblasti národní kultury, tradic a 

jazyka. Vzato prismatem tehdejších poměrŧ, hranice dovoleného poněkud překraĉovala 

ĉinnost hlavního ideologa bělorusizace V. Ignatovského (1881-1931), jenţ se podílel 

mj. na zaloţení Institutu běloruské kultury (Inbělkult), přejmenovaného později na 

Národní Akademii (1922-1928). Okolo Inbelkultu se sdruţovalo intelektuální „jádro“ 

běloruského národa, mezi něţ patřili i J. Kolas, Z. Bjadulja, M. Harecki, J. Kupala, 

                                                 
8 Podle Rižského míru z roku 1921 se běloruská území s cca 40 000 obyvateli přepadala Polsku, zatímco 

Gomelská a Vitěbská gubernie se začleňovaly do sovětského Ruska, ve výsledku čehož tehdejší BSSR 

čítala pouze 1 600 000 obyvatel.    
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akademik J. Karski a řada dalších stoupencŧ obrození. Zaslouţili se o obohacování 

běloruského spisovného jazyka a neustálého poznávání kulturního dědictví. Zkrátka tato 

výzkumná instituce se zapsala do běloruských dějin jako intelektuální centrum vědecké 

bělorusistiky, se zvláštním dŧrazem na kodifikaci moderního běloruského jazyka a 

odborné terminologie, na kulturní a etnografická specifika, přiĉemţ bělorusistika jako 

taková se stala nástrojem propagandy a zároveň konsolidace běloruské národní identity. 

Kromě toho nelze opominout skuteĉnost, ţe za vytvoření stabilního a jasného 

vícestupňového systému vzdělání, který (minimálně v zaĉáteĉní fázi) úspěšně 

eliminoval analfabetismus v periferních oblastech a tímto přispěl k vypěstování nové 

generace vzdělaných obĉanŧ, vděĉí Bělorusové odborné obci Inbelkutlu. Za poznámku 

rovněţ stojí, ţe díky oněm širokospektrálním aktivitám, „…vyzdvihujícím do popředí 

svébytnost místních obyvatel, obsahově národní, ale socialistickou dle formy, 

v kombinaci s postupnou krystalizací obĉanské sebeidentifikace…se dotvářel svérázný 

archetyp Bělorusa a pokraĉovalo sjednocování běloruských zemí pod hlaviĉkou BSSR“ 

[Sluka 2008: 191]. Zajímavé je, ţe toto poĉáteĉní období běloruské sovětské státnosti 

nabízelo poměrně optimistický výhled do budoucnosti geneze běloruské entity: 

„…situace umoţňovala dosaţení politických a sociálních cílŧ běloruského hnutí 

prakticky aţ do r. 1929“ [Kazakěviĉ 2006: 25]. Nehledě na zpřístupnění vzdělání 

v rodném jazyce, rigidní a výrazně ideologizovaná programová náplň implikovala 

absolutní a nezpochybnitelnou věrnost komunistickým ideálŧm napříĉ vzdělávací 

kostrou, jmenovitě pedagogickou obcí. Jakékoliv projevy ĉí pouze náznaky 

„nespolehlivosti“ se tvrdě trestaly a byly sledovány zvláštními sloţkami.  

Politika slouĉení jazykŧ a kultur sovětských národŧ, reprezentovaná r. 1930 na 

XVI sjezdu bolševické strany, de facto avizovala pozastavení a rezignaci na politice 

bělorusizace, koncipované vyloţeně jako nástroj boje proti reziduálním polským 

vlivŧm. Podle běloruského autora I. Bobkova BSSR představovala smíšený 

postkoloniální fenomén se zvláštní náleţitostí k sovětskému Rusku, tudíţ nejvhodněji a 

„nejadekvátněji mŧţe být interpretována nikoli jako poráţka běloruského národního 

hnutí, nýbrţ jako postkoloniální kompromis [Babkou 2005: 161]. Konstatujme, ţe 

dramatický politický kontext zřejmě nepřál rozkvétajícímu národnímu jazyku a oţívající 

kultuře, neboť po onom krátkodobém vzestupu následovala vlna stalinských represí 

proti „burţoazním nacionalistŧm“, coţ eskalovalo v likvidaci téměř celé generace 

politicky angaţované inteligence a záhy odstartovalo tvrdou rusifikaci, jeţ měla ryze 
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asimilaĉní, etnický a ideologický charakter (sovětizace). Autor mnohosvazkové 

encyklopedie, obsahující biografie 25 tisícŧ neprávem odsouzených představitelŧ 

běloruské inteligence, L. Morjakov dospěl k závěru, ţe moskevští vyšetřovatelé 

popravili a vyslali do koncentraĉních táborŧ téměř 90% běloruských literátŧ (přes 500), 

100% kněţí (3000) v rámci ateizace obyvatelstva, kaţdého třetího uĉitele (4000), velký 

poĉet inţenýrŧ, ekonomŧ, absolutní většinu bývalých ředitelŧ továren a fabrik (celkem 

přibliţně 5000 úředníkŧ), tedy převáţně vzdělané a „přemýšlející“ jedince. Jiţ ve 30. 

letech si NKVD v plné míře uvědomovalo nebezpeĉí, kryjící se v geografické pozici 

republiky, a proto aktivně rozkládalo staletí se formující intelektuální „genetický kód“ 

Bělorusŧ“ [Marakou 200: 3-11]. Prorockou se ukázala být úvaha Ignata Abdziraloviĉe 

uţ ve 20. letech o tom, ţe „ţádný evropský imperialismus svými záměry nemŧţe být 

přirovnán k moskevskému Internacionalismu…“ [Abdziraloviĉ 1993: 16]. Naprosto 

nereálnými a nemyslitelnými se zdají být ta inkvizitorská muĉení, jimiţ prošli například 

autor legendární „Běloruské gramatiky pro školy“ Bronislav Taraškěviĉ (1892-1938) a 

klasik běloruské literatury Kuzma Ĉernyj [podrobněji viz Bělorusskij partizan 2010a].  

Nesmírně dŧleţité je ovšem upozornit, ţe nejdrastiĉtější dopad stalinských 

represí pociťovalo běloruské rolnictvo, a to skrze zahájenou etapovitou kolektivizaci, 

doprovázenou „rozkulaĉením“ ĉi zabavením majetku. Ve výsledku těchto krutostí byla 

zniĉena celé vrstva pracovitých a schopných vlastníkŧ pŧdy, hospodářŧ a „v roce 1937 

v BSSR došlo ke znárodňování 87 % rolnických pozemkŧ“ [Šybieka 2003: 307]. 

Situace se komplikovala tím, ţe v souladu s rétorikou a trendy ekonomického a 

politického teroru, se hospodářská stagnace a veškeré neúspěchy kolchozního systému 

připisovaly „nepřátelŧm národa“, „špionŧm“ a „diverzantŧm“, jejichţ poĉet je historiky 

odhadován na „600 tisíc aţ 1,5 milionu“ [Bělorusskij partizan 2010]. Mezitím zdánlivě 

výhodnější pozice Bělorusŧ na druhé straně „barikády“ neznamenaly menší útlak polské 

moci, jelikoţ, pouţijeme-li poměrně přesné a vhodné vyjádření I. Abdziraloviĉe, „násilí, 

donucování, muĉení a „vytrhávání“ srdce Bělorusŧ jsou neoddělitelně spjaty s 

představou o Západě
9
“ [Abdziraloviĉ 1993: 17]. Toto tvrzení lze dokumentovat 

skuteĉností, ţe dokonce i niţší úrovně místní správy byly obsazovány Poláky, 

převedenými ze západních polských vojvodství. Kromě toho dosti tristní bilance 

                                                 
9 Klasik běloruského filozofického myšlení upozorňuje na zjevnou neshodu mezi rigidními politickými 

praktikami polských úřadů vůči běloruské minoritě a atraktivním obrazem Západu v očích místních 

obyvatel.  
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indikují, ţe „z 400 běloruských škol, provozovaných v letech 1921-1928, jich zŧstalo 

pouze 29, zatímco v roce 1934 – 16, bylo zavřeno 8 běloruskojazyĉných gymnázií a dvě 

pedagogická uĉiliště, přiĉemţ samotné toponymum Západní Bělorusko polská vláda 

neuznávala, pouţívajíc pro okupovaná území název „Východní kraje“ (Kresy 

Wschodnie)
10

“ [Gjerasimĉik 2010]. Ke sjednocení Bělorusŧ došlo v září r. 1939 v 

dŧsledku paktu (přesněji řeĉeno tajného dodatku) mezi nacistickým Německem a 

Sovětským svazem (pakt Ribbentrop-Molotov), coţ pro běloruskou komunitu ze 

západoběloruských oblastí znamenalo sovětskou vládou zajištěnou bezplatnou zdravotní 

péĉi, moţnost vzdělání v mateřském jazyce, a dokonce udělení pozemkŧ, 

konfiskovaných polským vlastníkŧm. Ovšem poněkud idealistické naděje Bělorusŧ na 

lepší budoucnost se záhy rozptýlily, a to v reakci na vyvraţdění zdejších národně-

komunistických aktivistŧ, jiţ vedli neustálý boj proti polské správě, masovou deportaci 

etnických Polákŧ, ve snaze přeformátovat demografickou mozaiku, a tudíţ i stabilizovat 

politickou situaci v těchto oblastech, okamţité spuštění násilné kolektivizace a 

rusifikace ĉi Stalinovo předání Vilna Litevské republice.  

Dalším fiaskem běloruského etnokulturního nacionalismu se ukázala být druhá 

světová válka, jejíţ prŧběh donutil znaĉnou ĉást antikomunisticky naladěné elity nejen 

k emigraci, nýbrţ také ke kolaboraci s německou okupaĉní správou, coţ je dodnes 

vnímáno jako mimořádně citlivé téma v běloruském nacionalistickém diskursu. Tato 

problematika je nesporně mnohovrstevnatá a obsahuje bohatou paletu verzí a 

interpretací, z nichţ jednu nabízí například J. Turonak: „ţivot samotný jasně ukázal, ţe 

ani Rusko, ani Polsko, ale Německo favorizovalo realizaci národních zájmŧ Běloruska. 

Orientace na Anglii ĉi Spojené státy, podporující jeho (běloruské) sousedy, byla 

naprosto nepředstavitelná“ [Turonak 2004].  Váleĉná léta 1941-1945 katastroficky 

dekonsolidovala a demoralizovala běloruský národ, stála ţivot kaţdého třetího 

běloruského obyvatele a obrátila se v téměř nesnesitelnou tragédií pro Bělorusko, jehoţ 

území se transformovalo v jedno z centrálních dějišť váleĉných událostí se všemi z toho 

plynoucími následky: bezprecedentní partyzánskou válkou a běloruským národním 

odbojem. V dostupných pramenech se uvádí, ţe poĉet partyzánŧ dosahoval v roce 1944 

370 tisíc, avšak patrným byl i nárŧst stoupencŧ kolaborace s Němci: „Svaz běloruské 

mládeţe ĉítal v roce 1944 skoro 100 tisíc ĉlenŧ“ [Turonak 2004]. Rýsovala se v historii 

                                                 
10 Poznámka autorky 
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opakovaně zaţitá situace, kdy Bělorusové bojovali proti Bělorusŧm. Jako zásadní se zde 

ovšem jeví to, ţe běloruské spoleĉenství dŧstojně ustalo veškeré pokusy zlomit národní 

vŧli a zachovalo základní, konsolidující národní principy, mezi něţ nezbytně patří 

záchrana své domoviny, rodného jazyka, kultury, Vlasti, zatímco váleĉným náladám 

dominovala myšlenka vítězství nad nacismem. Klíĉovým aspektem je, ţe pro běloruský 

nacionalismus - konfrontovaný s jistým nepochopením a neprozíravostí ve vztahu 

k sociálně-politickému profilu Hitlerova reţimu – „spolupráce některých jeho 

prominentŧ s nacisty znamenala doslova „polibek smrti“. V pováleĉném období se 

obvinění z burţoazního nacionalismu povaţovalo za nejzávaţnější a do veřejného 

povědomí německou okupaci přeţivších Bělorusŧ se natrvalo vtělila asociace 

nacionalismus se rovná nacismus“ [Šimov 2006]. Ona kontroverze je dodnes 

nezahojenou ranou na srdci běloruského národa, generátorem napjatých diskusí a 

přehodnocování, ĉímţ aktivně manipuluje souĉasný autoritativní reţim v diskreditaci 

demokratické opozice, ztotoţňuje „zdravé“ nacionalistické aspirace s fašismem v jeho 

nejradikálnějších historických projevech. Pregnantněji řeĉeno, historická pravda o druhé 

světové válce zŧstává nadále ideologickou hranou, rozdělující běloruské obyvatelstvo, 

ĉímţ se konstruují nové bariéry na cestě k budování plnohodnotné obĉanské 

spoleĉnosti. Akcentujme, ţe válka proti nacistickému Německu v Bělorusku „mutovala“ 

v konfrontaci „dvou typŧ národní identity: sovětské běloruské kultuře oponovala 

neosovětská, formálně proevropská a protiruská interpretace Bělorusŧ“ [Ševcov 2005: 

35].  

Pováleĉný vývoj byl charakteristický především vykořeňováním ideje národní 

suverenity z kolektivního povědomí Bělorusŧ a běloruštiny, coby bytostné komponenty 

běloruské mentality a systému vzdělání, coţ zapříĉinilo rozšířené vnímání bělorusistiky, 

resp. vědy o Bělorusech a Bělorusku jako ĉistě etnografického jevu. Jen skromná 

minorita „patrioticky“ orientovaných obĉanŧ, převáţně z řad zbylé inteligence, 

shledávala v běloruskosti tajný a hluboký existenciální smysl pro národ, který ztratil 

svou duchovní náplň. Je nezbytné mít na mysli to, ţe asi ţádná ze svazových republik 

nebyla podrobena tak intenzivní rusifikaci, v dŧsledku ĉehoţ se zformoval národ bez 

vlastního historického dědictví, kulturního kapitálu, etnických kořenŧ a referenĉních 

bodŧ. Imperativ a výsledky sovětské národnostní strategie lze nejvýstiţněji vyjádřit 

slovy „vŧdce všech národŧ“ J. Stalina: „je nutno si uvědomit, ţe tyto obrozené národy 

uţ nejsou starými burţoazními národy…, nýbrţ novými socialistickými národy, 
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vzniklými na ruinách těch předchozích a vedenými internacionalistickou stranou 

pracujících mas“ [Stalin 1951: 353]. V souladu s touto maximou se skrze krvavé „řeky“ 

demolovala svébytnost běloruské entity s následnou infiltrací zásad „sovětskosti“, 

„proletářského internacionalismu“ a vštěpováním postulátŧ socialistické identity, 

dovršené aţ v 70. letech, jelikoţ právě v tomto období dochází, dle některých autorŧ, 

k zániku starého spoleĉenského modelu - tradiĉní bipolární sociální a kulturní struktury, 

tj. štěpení dle linie běloruský venkov versus neběloruské město se smíšenou etnickou 

skladbou (Rusové, Poláci, Ţidé) – a ke konstruování nového paradigmatu, běloruské 

kultury, ovšem „uţ socialistické dle obsahu a národní dle formy“ [Materialy Pljenuma 

Centralnogo Komiteta KPSS, 14-15 ijunja 1983 g.: 30]. Kromě toho v této fázi je 

moţno registrovat zakotvení bilingvismu a posílení migraĉních proudŧ, spojených 

s proměnou BSSR v „montáţní a vědecko-technologickou dílnu“ Sovětského svazu. 

S rostoucí urbanizací a aktivním přesunem venkovského obyvatelstva do větších měst, 

jejich ponořením do „cizí“ mentality a ruskojazyĉných sovětizovaných sociálně-

komunikaĉních sítí, se postupně vytrácela představa o malé Vlasti, domovině ĉi rodné 

zemi pŧvodního Bělorusa. Není zdaleka náhodné, ţe právě tyto marginalizované 

spoleĉenské sloţky, jeţ „monipolizovaly“ tzv. meziprostředí, resp. prostor mezi 

venkovem a městem, budou tvořit elektorální „páteř“ prezidenta Lukašenka v jeho 

„šachové“ partii s národně-demokratickou opozicí. Dovolím si tvrdit, ţe jejich identita 

nejen zachovala tradiĉní „glazuru“ „tutejšasci“, ale i absorbovala ryze sovětské prvky 

(kolchozno-sovětská mentalita). J. Ševcov k tomu poznamenává, ţe právě za sovětské 

nadvlády se „tutejšyja“ stávají Bělorusy [viz Ševcov 2005: 8-9, 75, 120], přesněji 

řeĉeno „sovětskými Bělorusy, kteří i dnes tvoří převáţnou většinu obĉanŧ republiky“ 

[Rovdo 1997].  

Dodejme, ţe do poloviny 40.-50. let XX století autochtonní spoleĉenství a 

lokální sebeidentita - „tutejšasc“ - hrála v sebedeterminování jednotlivcŧ a spoleĉnosti 

obecně mnohem významnější roli neţ politický, kulturní ĉi jazykový aspekt. 

„Autochtonní element je nejvýznamnějším rysem běloruské identity, coţ je zřejmě 

odŧvodněno historií daného regionu“ [Ševcov 2005: 20]. Onen princip se postupně 

aplikuje na administrativně-byrokratickou soustavu: stále větší ĉást úředníkŧ a místních 

funkcionářŧ se rekrutuje z příslušníkŧ zdejších obyvatel, přiĉemţ vedoucí úlohu 

v procesu kádrového „reformování“ „klanově“ inklinujícího byrokratického aparátu 

plnili bývalí lídři partyzánského a odbojového hnutí (např. P. Mašerov, P. 
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Ponomarjenko, F. Surganov, K. Mazurov). Pohyb byl patrný i v dimenzi národní 

identity, konkrétně „struktura kulturního prostoru se stále více přibliţovala té souĉasné: 

běloruský jazyk fungoval na venkově a ve sféře vysoké kultury, ale ruština byla 

přítomná v administrativní a kaţdodenní komunikaci. První se jeví být „etnografickým 

specifikem a místním koloritem“, zatímco druhý nabývá charakteru metakultury
11

 a 

uchovávání univerzálních hodnot“ [Kazakěviĉ 2006: 25]. Ve spoleĉnosti „se tedy 

formuje běloruská sovětská kultura jako hybridní fenomén, zaloţený na principech 

bilingvismu a bikulturality“ [Babkou 2005: 162]. Z výše nastíněného rámce vyplývá, ţe 

„pseudostát“ BSSR se nevyhnutelně adaptoval na sovětizaĉní politiku centra, 

propagující „vysokou“ ruskou kulturu, jeţ se zakořenila ve městě a vytlaĉila „vysokou“ 

běloruskou kulturu na okraj spoleĉenské reality.  

Zvláštní pozornost musí být věnována fenoménu duální identity sovětského řádu 

coby synteze sovětských a etnických (národních) komponent identity. Platí, ţe se ideová 

„kostra“ homo sovieticus, jako sociálně-kulturní typ, opírala o škálu hodnot, mezi něţ 

lze zařadit kolektivismus, sociální rovnost, paternalismus na straně jedné a orientaci na 

zásady individuality, autonomie, seberealizace a osobní svobody v mantinelech 

programového kurzu KSSS na straně druhé. Sovětskost, nový druh sebeidentity, 

představovala unikátní příklad nadetnické identity, spoluutvářené vzdělávacím 

systémem, médii a popularizovaný unifikovaným behaviorálním vzorcem (Kodexem 

budovatele komunismu). Sem patří například vystoupení L. Breţněva na XXV sjezdu 

strany, v němţ generální tajemník definuje „masovou výuku marxismu-leninismu 

jako…jeden z ústředních úkolŧ strany, nejdŧleţitější element ve vývoji spoleĉnosti 

a…zakotvení ve svědomí pracujících idejí sovětského patriotismu a 

internacionalismu…“ [Materialy XXV sjezda KPSS 1976: 79-80]. Sovětskost, jeţ se 

napevno zakomponovala do „těla a krve“ Bělorusŧ, odhaluje specifika geneze a 

sociokulturní dynamiky nadetnické identity sovětského ĉlověka, má instrumentální ráz a 

je bezprostředně vázána na „…ideologií a propagandou konstruovanou polyetnickou 

obĉanskou konsolidaci, zacílenou na zabezpeĉení státní a politické jednoty v zemi“ 

[Popov 2004: 3]. Na XXVI sjezdu KSSS se sovětský obĉan prohlašoval za 

„uvědomělého pracovníka, ĉlověka vysoké politické kultury, patriota a internacionalistu 

                                                 
11 Současný stav kultury vznikající na pohraničí kulturních prostředí. 
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vychovaného stranou, dějinami plnými hrdinství a…řádem…“ [Materialy XXVI sjezda 

KPSS 1981: 63].  

Jako smysluplné se zde jeví dodat, ţe objektivní realita sovětských lidí 

představovala dvojakost, jisté kolektivní pokrytectví a paralelní existenci dvou světŧ, 

resp. dvou spoleĉností – té formální a té reálné, uzavřené, jeţ reagovala na běţnou, 

sovětskou vládou aranţovanou praxi donašeĉství a odposlechŧ. Aĉkoliv uţ Aristoteles 

zachytil lidskou touhu po vlastnění věcí jako urĉitou imanenci jednotlivce, poukazujíce 

na to, ţe „…lidská chtivost je neukojitelná,…vţdy bude vyţadovat více…“ [Aristotel 

1983], ambiciózní záměr bolševikŧ věrně poĉítal s vypěstováním „nového 

nemerkantantilního ĉlověka“. Tudíţ v samotném poselství komunismu, implikujícím 

bezvýhradnou subordinaci individuálních zájmŧ těm vyšším – veřejným -, jsou 

zafixovány předpoklady pro kultivaci dvojí spoleĉenské morálky. Systémem 

deklarovaná irelevance ĉi sekundárnost „osobního“, na pozadí globálního cíle budování 

„světlé budoucnosti“, přirozeně zakotvovala momentální existenci obĉanŧ 

v budoucnosti, nikoli v přítomnosti, přiĉemţ se postupně se tříštící revoluĉní 

romantismus střídal s velkým (byť zamlĉovaným) rozĉarováním a spoleĉnost se 

nakazila masovou falešností. Ilustrujme to na příkladě obrovské distance mezi ţivotní 

úrovní a moţnostmi státní byrokracie a většiny sovětských obĉanŧ (nadstandardní 

sluţby, celý komplex sociálních a ekonomických výhod, pověstné „chalupy“ [„daĉa“], 

rekreace atd.), coţ motivovalo zbytek spoleĉnosti, jeţ uznávala pouze státní vlastnictví, 

„tajně“ přivlastňovat státní majetek a koneckoncŧ vyústilo v to, ţe „veřejné se stalo 

synonymem pro „niĉí““ [Bobroviĉ 2004].  

Pro rozvíjení tématu si připomeňme, ţe „nový“ sovětský ĉlověk, jmenovitě jeho 

sebeidentita, resp. mentální profil, se jeví býti jakousi derivací známého marxistického 

ideologemu: „Proletáři všech zemí, spojte se!“ a politické praxe totalitního reţimu, 

maximalizující sociálně-politickou unifikaci a světovou revoluci. Podle futuristické 

„vize“ (a přesvědĉení) „předního“ sovětského experta v národnostní otázce J. Stalina, „v 

nadcházející fázi světové diktatury proletariátu, kdy světový socialistický hospodářský 

systém se dostateĉně upevní a socialismus se stane zpŧsobem ţivota národŧ, kdy se 

národy v praxi přesvědĉí o převaze spoleĉného jazyka nad národní řeĉi, národnostní 

rozdíly a národní jazyky zaĉnou odumírat, uvolňujíce místo pro spoleĉný světový 

jazyk“ [Stalin 1951: 352-353]. V této souvislosti není vhodné pochybovat o tom, ţe 

v okamţiku krize principu národního státu se sovětská „říše“ stylizuje jako dosti 
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atraktivní hodnotový model, schopný propojit všechny souĉásti v jedineĉné a 

„velkolepé“ nadnárodní „spoleĉné“, neboť „idea sovětského uspořádání se ukázala býti 

velice blízkou pracujícím masám všech nádorŧ Ruska, jednoduchou a snadno 

aplikovatelnou v odlišných ţivotních podmínkách“ [Postanovljenije CK KPSS ot 19 

fevralja 1982 goda].  Z toho logicky vyplývá, ţe se mentalita a identita „Impéria“ 

dodnes ozývá v kolektivním podvědomí postsovětských obĉanŧ, přitahuje zájem 

„…alternativní „normalitou“ a jednorozměrností národního státu“ [Zajarnjuk] a 

„konzervuje“ arénu pro sovětské „fragmenty“, jeţ místo dekadence „…zaplňují přilehlé 

prostory, které s velkou pravděpodobností zde setrvají i nadále…“ [Zajarnjuk]. Kromě 

toho se sovětská identita dá analyzovat jako strukturovaný, ucelený a dosti logický 

systém-nástroj interpretace minulosti tohoto státního útvaru, procházející jako ĉervená 

niť odborným a politickým diskursem, sférou vzdělání, médii, masovou kulturou, 

souhrnem sociokulturních symbolŧ-kódŧ a zajišťovaný rozvinutou sítí struktur a 

institucí (policejní sloţky, armáda, stranické sjezdy). Lze tedy říci, ţe moderní 

„desovětizovaní“ obĉané postsovětského bloku jsou stále, byť teď uţ jen latentně, 

nositeli spoleĉné sovětské identity, jelikoţ díky propagovanému pevnému teoretickému 

základu jednoty sovětského národa (internacionalismus, přátelství národŧ), 

autoritářským metodám jejího udrţení, ideologii patriotismu a soustavě konsolidujících 

historicko-kulturních hodnot „sovětský národ byl národem v politickém slova smyslu, 

zatímco SSSR bylo národním státem ve stejné míře jako ostatní velké heterogenní (dle 

populaĉní skladby) entity definující se jako národní státy“ [Tiškov 2008].   

Stojí za to podotknout, ţe sovětizace markantně deformovala „běloruskost“, 

uštědřila národní identitě těţkou ránu, jednak marginalizací národní autenticity a 

stíráním třídních a národnostních odlišností v duchu socialistického internacionalismu, 

rovněţ absolutizováním ruštiny jako dominantního prostředku intrakulturní 

komunikace. Zcela v souladu s Chrušĉovovou tezí o tom, ţe „ĉím dříve se zaĉne mluvit 

rusky, tím rychleji bude dokonĉeno budování komunismu“, „…jazykový a kulturní 

parametr běloruské identity v sovětském období byl bezesporu vystavěn největší 

korozi“ [Ĉernjavskaja 2010: 80-81]. Tudíţ obyvatelstvo BSSR je národem, který se 

dobrovolně zříká rodného jazyka, kultury a historie, navzdory svým kořenŧm, státní 

příslušnosti a místu bydliště, a tudíţ „…se mŧţe směle ucházet o záznam v 

Guinnessově knize rekordŧ, zvlášť po zamítnutí rodného jazyka a historických symbolŧ 

v celonárodním referendu…“ [Rovdo 1997] těsně po získání nezávislosti. Je nutno mít 
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na mysli, ţe sovětský stát oficiálně uznával právo na národní a kulturní identitu, zároveň 

ovšem implementoval diskriminaĉní opatření, namířená proti manifestaci 

autonomistických a nacionalistických sentimentŧ vně komunistického ideologického 

paradigmatu. Ony protichŧdné kroky a postoje zapříĉinily slabost a nestabilitu 

politického konstruktu, jehoţ fungování bylo zabezpeĉeno výhradně represivním 

aparátem a angaţmá angaţováním národních, pragmaticky naladěných komunistických 

elit, sledujících vlastní zájmy. Zrekapitulujme si, ţe sovětská identita představovala pro 

Bělorusy všezahrnující subjektivní realitu, zaloţenou na komunistických idejích a 

rituálech, respektování přísné hierarchie, dvojí morálce, negaci svébytnosti 

dorevoluĉního etnokulturního dědictví coby „prehistorie“ v marxisticko-leninském 

pojetí, neboť souĉasné dějiny běloruského národa jsou neoddělitelně spojeny s dějinami 

ruskými, resp. sovětskými.  

Aktuálnost onoho uvaţování lze registrovat i v souĉasné době, i kdyţ se 

v dŧsledku procesu fragmentace spoleĉného sovětského státu zformovala solidní 

platforma pro postupné vykořeňování sovětské šablony sebereflexe. Nicméně se na 

konkrétních sociologických statistických údajích dá dokumentovat její kritický stav: dle 

prŧzkumu veřejného mínění uspořádaného v roce 2004 „se ještě 32,3 % Bělorusŧ 

identifikovalo jako sovětští lidé“ [Naumjenko-Volodaţskaja 2006:39], zatímco zjištění 

jiné analýzy indikují zvýšení tohoto ukazatele na 52 % [NISEPI 2006]. Dovolím si 

tvrdit, ţe je krajně předĉasné podceňovat sovětskost a zařazovat ji do historického 

archivu, jelikoţ po destrukci dosavadního středobodu kolektivní identity se v Bělorusku 

instalovalo nové „sovětizované“ centrum v podobě autoritativního reţimu A. 

Lukašenka, coţ na bázi tradiĉní národní státnosti reanimuje a reprodukuje 

modifikovanou sovětskou identitu, a tímto nepřímo determinuje nedostatek adekvátních 

koncepcí budování běloruského národa.  

Vrátíme-li se k výše rozebírané sovětské etapě, uveďme, ţe se obrozenecké 

procesy oţivily aţ ve druhé polovině 80. let, v atmosféře perestrojkového nadšení, 

přiĉemţ dle analýzy J. Gapové „prvním prostorem, který se mohl pokládat za národní a 

tudíţ politický, se stala kultura: budoucí národní politici zaĉínali ve sdruţeních, 

zabývajících se restaurací historických památek, v archeologických expedicích ĉi 

organizacích, prosazujících obrození národních svátkŧ. Ovšem postupem ĉasu folklorní 

obrození spolu s ekologickým (ĉernobylským) a antistalinským diskursem perestrojky 

bylo vystřídáno politickými poţadavky“ [Gapova]. Toto období se charakterizuje 
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sjednocením roztříštěných skupin a spolkŧ místní inteligence, jeţ vygradovalo v zřízení 

národně-demokratického hnutí „Adradţenně“ pod vedením jeho ideového lídra Z. 

Pazňaka v ĉervnu r. 1989 v litevském Vilniusu. Po přijetí „Deklarace o státní suverenitě 

RSFSR“, dne 12.6.1990 v Moskvě, Nejvyšší Rada BSSR dne 27.7.1990 uĉinila stejný 

krok, zatímco po fiasku moskevského puĉe běloruský parlament dne 25.8.1991 

definitivně schválil „Deklaraci o státní suverenitě BSSR“, v dŧsledku ĉehoţ Bělorusové 

získali vlastní stát – Běloruskou republiku.  

1.1.5. Vyhlášení Běloruské republiky, porážka a graduální ústup 

národně-demokratického projektu „Obrození“. 

Mezi základní milníky pátého období se jako vhodné jeví uvést doslova 

neĉekané vyhlášení nezávislé Běloruské republiky a poráţku národně-demokratického 

hnutí „Adradţenně“ (BNF), jemuţ se, na místy dovedené do extrému nacionalistické 

platformě, nepodařilo sjednotit signifikantní ĉást mentálně sovětské spoleĉnosti a stát se 

tak dominantním politickým hráĉem při budování běloruského státu.  

Zcela v souladu s nastíněným dobovým kontextem největší rozkvět 

„Adradţenně“ (posléze BNF) zaţívá v letech 1991-1994 a běloruská identita - dle 

vyjádření běloruského filosofa Bobkova -  „po roce 1991 získala status jakési výjimky 

z pravidla, neboť na jedné straně existence suverénního státu jiţ nedovolovala 

deklarovat její úplnou absenci, ovšem na té druhé se nová běloruská realita ani zdaleka 

nepřiblíţila modernímu homogennímu národu se souhrnem mýtŧ, hodnot a stereotypŧ, 

formujících pole národní identity“ [Babkou 2005: 138-139]. BNF iniciovaný kurz na 

neobělorusizaci v kulturně-lingvistické, vzdělávací a kádrové sféře narazil na tvrdý 

odpor a nepřijetí sovětizovanou majoritou běloruské populace, přiĉemţ radikální a 

takticky nevyváţená protiruská rétorika prominentŧ hnutí („imperialismus“, „okupanti“, 

„koloniální říše“ atd.) a zjednodušené jednostranné dělení spoleĉnosti na „správné“ a 

„nakaţené“ Bělorusy, jenom rozšiřovala sociální základnu neosovětismu. Podotkněme, 

ţe politické aktivity národních demokratŧ v iniciaĉní fázi byly doprovázeny 

krátkodobými úspěchy při realizaci kulturního programu na celostátní úrovni, přestoţe 

„ekonomický rozvoj země zŧstával v rukou komunistické elity, upřednostňující sociální 

stabilitu před reformami, neboť ţivotní úroveň 90. let neustále stagnovala a nová 

běloruská identita zaĉala být asociována s nestabilitou a nebezpeĉím“ [Leshchenko 

2004: 336]. Zásadní se zde ovšem jeví historická analogie politické strategie BNF 
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s imperativem ideologŧ běloruského národního obrození konce XIX - poĉátku XX 

století, a to bez nezbytného přehodnocení klíĉových postulátŧ a strategií, s přihlédnutím 

k odlišné „civilizaĉní“ náplni obou epoch [podrobněji viz Akudoviĉ 2007]. 

„Reinkarnace“ Bělorusŧ probíhala tentokrát v kardinálně odlišné konstelaci, vyţadující 

odpovídající obsah a poslání národních projektŧ, ĉímţ se vysvětluje skuteĉnost, ţe 

posedlost řady stoupencŧ nacionalistického proudu kulturně-lingvistickými problémy, 

konkrétně zaváděním běloruštiny jako jediného státního jazyka a jeho aktivní infiltrací 

napříĉ oblastmi pŧsobení obĉanŧ, zvýšila napětí v běloruské spoleĉnosti a vzbudila 

znepokojení ohledně rýsujících se demografických „korekcí“ dle populistického 

schématu frontovcŧ „zavazadlo-nádraţí-Rusko“. V nacionalistickém táboře dominovala 

víra v to, ţe „Bělorusové po celou dobu uchovávali svou běloruskost a vymohli si 

svobodu a nezávislost pouze díky permanentnímu odporu nejlepších představitelŧ jejich 

předkŧ vŧĉi ruské kolonizaci“ [Akudoviĉ 2007: 123]. Opaĉný náhled na tuto otázku, 

typický pro významnou ĉást Bělorusŧ, spoĉívá v traktování demolování všeho, co bylo 

těsně spjato s ruskou kulturou, jako násilného aktu. Namístě je zde připomenout 

moudré, i kdyţ poněkud pesimistické, varování I. Abdziraloviĉe, vyzývajícího 

„nepřipustit běloruský mesianismus…, jelikoţ v malém a ve velkém, pro své a cizí, je 

pouhým donucením, muĉením a smrtí…“ [Abdziraloviĉ 1993: 17-18]. 

Je moţno konstatovat, ţe „nová“ bělorusizace nekorelovala s akutními 

politickými ĉi ideologickými potřebami postsovětské spoleĉnosti, jeţ zvolila sociální na 

úkor národního a stabilitu místo demokracie: „není správné domnívat se, ţe se 

„běloruský národ“ postavil kategoricky proti nezávislosti, ale i velké spoleĉné historie 

s Ruskou říší se vzdávat nehodlal, a to v situaci, kdy mu navrhovali vyměnit roli 

velkého bojovníka a budovatele…za hanebnou roli kolonizovaného otroka, jenţ 

samostatně nebyl schopen vymanit se z nevolnictví“ [Akudoviĉ 2007: 124]. Lze ovšem 

spekulovat o tom, ţe „kdyby se Z. Pazňak vydal cestou litevského „Sajudisu“, 

v Bělorusku by se zakotvil absolutně jiný a civilizovaný mocenský systém…“ 

[Bělorusskij partizan 2010b].   

Vítězství A. Lukašenka v prezidentském volebním klání v roce 1994 

předznamenalo postupné vyšachování nacionalistického proudu na periferii politického 

a kulturního ţivota země, k ĉemuţ přispěly následující faktory:  
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- vyuţití Lukašenkovým týmem celospoleĉenské averze vŧĉi povinnému 

zavádění běloruského jazyka (tato překáţka byla eliminována oficiálním 

uznáním bilingvismu v celonárodním referendu z r. 1995); 

- efektivní propagandistická diskreditaĉní kampaň, vedená proti 

nacionalistické opozici, především v souvislosti s jejími vazbami na 

nacistický okupaĉní reţim; 

- pozoruhodná politická a finanĉní podpora ze strany ruské prokomunistické 

elity; 

- úspěšná realizace etnokulturního „programu“ BNF by se v praxi dotkla 

přinejmenším 30% obyvatel, coţ by nevyhnutelně vedlo k rozpadu 

smíšených rodin, zakořenění hlubokého spoleĉenského antagonismu „my 

versus oni“ podle národnostní linie. Nezaškodí přitom upřesnit, ţe 

v povědomí běloruské entity „obraz nepřítele nikdy neměl…ryze etnický ráz 

(vyjímaje okamţiky přímé vojenské konfrontace) a za viníky bídy 

běloruského rolníka se prohlašovali „pánové
12

“, nikoli explicitně Rusové, 

Poláci, Litevci ĉi Ţidé…“ [Ĉernjavskaja 2010: 89];            

- kontraproduktivní pokusy BNF dezinterpretovat sovětskou minulost a jí 

generované axiologické zázemí, o něţ se opírala majorita sovětských 

Bělorusŧ [podrobněji viz Akudoviĉ 2007:123-124]; 

- rigidní nacionalistická rétorika frontovcŧ rozlišující „uvědomělé“ a 

„sovětské“ Bělorusy. Absurdní vnucování obyvatelstvu naprosto vzdáleného 

a „cizího“ historického dědictví nejen nenapomáhalo harmonickému 

fungování nově vzniklého státu, ale i naopak zintenzivnilo proces odtrţení. 

Podle jiţ citovaného V. Akudoviĉe „konceptuální distance mezi dnešními 

Bělorusy a „běloruským národem“ nespoĉívá tolik v odlišném postoji 

k jazyku, kultuře, dějinám a ideologii, jako v hodnocení lokality, jiţ 

Bělorusové osídlovali v prŧběhu posledních dvou století“ [Akudoviĉ 2007: 

123]. Poněkud paradoxní je, ţe ĉím více předáci nacionalistického tábora 

zdŧrazňovali jejich autenticitu a běloruskost, tím více se oddalovali od 

                                                 
12 Pozemkoví vlastníci 
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sociálně-politické reality mladého suverénního Běloruska. V. Akudoviĉ 

ironicky specifikuje program hnutí „Adradţenně“ jako „intelektuální 

genocidu moderní běloruské spoleĉnosti, protoţe popírá právo na 

hodnotovou evaluaci vlastní existence nejen jeho souĉasníkŧm, ale i 

desítkám předchozích generací, pokorně ţijících pod jhem východního 

kolonizátora. Pravdou je, ţe ve srovnání s předchŧdci, souĉasníci měli 

alespoň šanci na sebeospravedlnění“ [Akudoviĉ 2007: 122].  

Uzavřeme tuto pasáţ shrnutím základních tezí: 

I. Specifika historického a kulturního vývoje běloruského národa jsou determinována 

faktorem geopolitického a „civilizaĉního“ pohraniĉí, manévrováním mezi Západem a 

Východem, ovšem bez „rozpouštění“ jeho svébytnosti v ţádné z „civilizací“. 

II. V rámci boje o běloruská území byla největšímu tlaku vystavěna místní vládnoucí 

vrstva, přiĉemţ dle logiky konfrontaĉního mechanismu se po kaţdé přicházející 

devastaci měnila inklinace kulturní sebeidentifikace a spolu s ní i politická kultura, 

jazyk, historické sebevědomí a náboţenské vyznání. Vzhledem ke stále většímu 

distancování se od autochtonního etnického „kódu“, proces formování národa a národní 

identity zŧstal nedokonĉen.  

III. Jádrem všech „kolonizaĉních“ strategií (polonizace, rusifikace, sovětizace), 

aplikovaných na běloruské prostředí, se stala marginalizace symbolického kapitálu 

místního obyvatelstva a násilná implementace „pravé“ identity, coţ vedlo ke 

krystalizaci „tutejšasci“ – převáţně rolnické identity –, reagující na bezkompromisní 

asimilaci.  

IV. Klíĉové milníky geneze běloruského národa, jeţ předurĉily trajektorii a obsah 

kolektivního sebevědomí Bělorusŧ, jsou těsně propojeny s epochou Velkokníţectví 

litevského, obdobím polské a ruské „kolonizace“, přiĉemţ zvláštní místo zde náleţí 

vzniku Běloruské lidové republiky a sovětské etapě.  

V. Mezi esenciální indikátory běloruské identity socialistického formátu lze uvést její 

politický (obĉanský) nadnárodní charakter, bilingvismus, bikulturalitu a nabytou 

národní státnost v podobě BSSR.  
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VI. Konsolidace běloruského nacionalismu byla přerušena dvěma světovými 

váleĉnými konflikty, nastolením totalitního reţimu, který se zaslouţil o zniĉení 

významného poĉtu představitelŧ národně smýšlející intelektuální elity. V kontextu 

získané státní suverenity v roce 1991, nové obrozenecké hnutí „Adradţenně“ 

disponovalo širokým spektrem moţností ujmout se role vedoucí politické síly 

v republice, ovšem jeho destruktivní pokusy realizovat klasickou národní ideu konce 

XIX - zaĉátku XX století skrze slepou bělorusizaci vedly k definitivní poráţce 

nacionalistického tábora. Právě ĉinnost BNF výrazně přispěla k vytvoření příznivých 

podmínek pro nastolení autoritativního reţimu prvního prezidenta nezávislého 

běloruského státu A. Lukašenka.       
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1.2. Západní a východoevropský diskurs, zohledňující fenomén 

identity jako odborný termín, typologizace identity v aplikaci na běloruský 

národ. 

Pro úĉely našeho narativu se jako nezbytné jeví definování podstaty „národní 

identity“ a jejich imanentních prvkŧ, „identity“, jakoţto výchozí kategorie a pojmu 

„národní“ (derivující z termínu „národ“ a nacionalismus).  

Jiţ na zaĉátku je nutno upozornit, ţe se při přiblíţení problematiky národní 

identity do popředí dostává její mezidisciplinární charakter, a tudíţ velice široké 

spektrum interpretací a přístupŧ, coţ podstatně komplikuje dosaţení metodologické 

shody a generování univerzálního odborného postupu při analyzování výše zmíněných 

jevŧ. Ve stati „Za hranicemi identity“ R. Brubaker a R. Cooper naznaĉují téměř 

efemérní, resp. obtíţně postiţitelnou (pomocí existujícího metodologického aparátu) 

povahu identity, jeţ je „všude a nikde“. Jak se dají pochopit mechanismy „zamrznutí“ a 

krystalizace našeho sebepochopení, kdyţ ona povaha je fluidní? Jestli identita je 

konstruktem, jak mŧţeme pochopit poněkud koercitivní sílu vnějších identit? Jestli je 

povaha rozmanitá a má více tváří, jak mŧţeme pochopit nešťastnou monolitiĉnost, 

prosazovanou, a někdy i realizovanou, politiky, kteří usilují o přetvoření pouhých 

kategorií v unitární a exkluzivní skupiny? Jak se dá pochopit moc a patos politiky 

identity?“ [Brubaker-Cooper 2000:1] Nepochybné je, ţe ponořením se do analytické 

dimenze tohoto módního termínu, je badatelská komunita konfrontována s hlavním 

dilematem, spoleĉným pro filosofii, psychologii a sociální vědy: co determinuje sociální 

ĉinnost – individuum coby subjekt (nositel subjektivnosti), ĉi spoleĉnost jako objektivní 

faktor? Jak je obecně známo, onen dualismus poslouţil základem pro dvě vědecko-

metodologická paradigmata, a to subjektivismus a objektivismus.  

Autorka se domnívá, ţe mimořádně dŧleţité je vyhnout se kategorickým úvahám 

a subjektivnímu favorizování kteréhokoliv názorového směru ĉi přístupu, zároveň je ale 

nutné zkoumat identitu cestou od universálního ke konkrétnímu a filosoficky reflektovat 

daný hybridní pojem, aĉkoliv tato nutnost, dle názoru G. Miněnkova, zŧstává řadou 

souĉasných autorŧ západní a východní provenience ĉasto opomíjena, ne-li ignorována: 

„nejsem si jist, zda výraz „filosofické pojetí identity“ má smysl, a to z dŧvodu 

mezidisciplinárního charakteru tohoto konceptu…Nicméně právě jeho 

mezidsciplinárnost implikuje dŧkladný a moderní filosofický rozbor“ [Miněnkov 
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2005a]. Podle K. J. Gergena „z konstrukcionistického úhlu pohledu nic neospravedlňuje 

základní teze o reálném: bez ohledu na to, co pokládáme za podstatu, ono je stále 

produktem sociální vzájemné výměny. Teorie jsou falzifikovatelné ne proto, ţe 

nekorelují s tím, ĉemu se říká „reálné“, nýbrţ v mantinelech konvencí v rámci urĉitých 

významových enkláv“ [Gergen 2003: 49]. Mezitím M. R. Somers a G.D. Gibson 

v souvislosti s interpretací identity akcentují konceptuální narativitu na úkor obecných 

vědeckých principŧ. Jinak řeĉeno, souhrn urĉitých konceptŧ a výkladŧ, například teorie 

identity, se formuluje badateli samotnými, z ĉehoţ logicky vyplývá, ţe „sociální 

identity…, sociální ĉinnost,…sociální procesy a interakce – jak na institucionální, tak na 

osobní úrovni - se konstruují a dirigují narativitou, poskytují nám nástroj vnímání a 

porozumění permanentní přítomnosti zvláštních identit, jeţ přitom nejsou 

univerzálními“ [Somers-Gibson 1994: 65].  

Dovolím si tvrdit, ţe heterogenita identity v ţádném případě neosvobozuje od 

povinnosti hledat objektivní, nikoli syntetizované invarianty předmětu naší analýzy.   

Otázkou zŧstává zjištění esence identity v intencích oborových oblastí a sociální praxe 

(lékařské, psychologické, sociálně-technické, politické atd.), její optimální stupňování 

(gradace) podle hloubky „penetrace“. Kromě toho při pojednání o tak subtilní kategorii, 

jakou je subjektivní realita, je nezbytné jasně rozlišovat ontologický a gnoseologický 

aspekt, neboť jejich kombinování nás nechtěně oddaluje od pravdy a vede k 

metafyzické omezenosti a scholastice. Jako stěţejní se zde jeví to, ţe v předkládané 

práci autorka vychází z dialektiky procesu poznání, kontinuity a protichŧdnosti vztahŧ 

subjekt-objekt a subjekt-subjekt, sociologického a kulturologického diskursu a potřeb 

politické praxe.  

Termín „identita“ se úspěšně etabloval v odborném prostředí a definitivně se 

zakomponoval do sociologického a psychologického lexikonu uţ v 50. letech minulého 

století, a to především díky ĉinnosti významného amerického psychologa Erika 

Eriksona. Středem jeho vědeckého zájmu se stalo zkoumání individuální identity 

(personal identity), chápané autorem jako interakce mezi interními mechanismy a 

celkovou evolucí jednotlivce na straně jedné, a rozvinutím, resp. uvědomováním si 

vlastní individuality v dŧsledku „zaĉlenění“ do spoleĉnosti, akceptováním a inkorporací 

jejich kulturních norem, systému statusŧ a rolí na straně druhé.  To nám de facto 

umoţňuje analýzu jak v ryze osobní (individuální), tak i v sociální dimenzi. Za další 

signifikantní Eriksonŧv přínos lze oznaĉit vypracování a popularizaci dnes uţ 
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klasických sociálně-psychologických kategorií, jako „krize identity“ (identity crisis) ĉi 

„ego-identita“ (ego-identity). Vţitý výraz „krize identity“ je pouţíván v souvislosti se 

ztrátou „ego-identity“, tedy stavem, vyznaĉujícím se zeslabováním integrity, 

sebeuvědomování a víry jedince ve svou sociální roli, zatímco „ego-identita“ odráţí 

celistvost a nepřetrţitost našeho „Já“, nehledě na měnící se okolní prostředí v prŧběhu 

našeho dospívání (Já je konstantní veliĉinou). S jistotou totiţ mŧţeme tvrdit, ţe 

relevance a problematiĉnost identity v ţivotě individuí je nezpochybnitelná, coţ je 

dokumentovatelné na pestré paletě medicínou registrovaných a detailně prozkoumaných 

psychických poruch. Zajímavým se v tomto kontextu jeví koncept „smíšené“ identity, 

indikující případ nedokonĉenosti formování osobnosti [podrobněji viz Erikson 1996: 

153-217]. Za věcnou poznámku stojí, ţe překonáním myšlenkových mantinel 

freudismu, americký psycholog dospěl k výkladu identity, jakoţto shody mezi 

jednotlivcem a kulturou, ovšem později se tento pojem obohatil a rozšířil o řadu dalších 

prvkŧ – totoţnost, integritu, jednoznaĉnost, diferenciaci „Já“-„ne-Já“, kontinuitu atd. 

Shrňme, ţe identitu v Eriksonově pojetí lze definovat jednak jako subjektivní 

uvědomování si (vnímání) totoţnosti se svým vnitřním „Já“, resp. svého jáství (self), 

jako systém interpersonálních vztahŧ, vázáných na konkrétní situaci ĉi dobový kontext, 

rovněţ ale i jako výsledek uvědomění si vlastní náleţitosti k urĉité sociální skupině 

prostřednictvím rozlišování (dávání do protikladu) jiných skupin („Já“ - „My“ – „Oni“) 

[podrobněji viz Erikson 1995: 175-217].  

Obecně pojato, lze identitu vymezit jako celoţivotní proces transformace 

osobních ţivotních zkušeností jednotlivce v individuální „Já“, upravující a navigující 

lidský behaviorální profil skrze přijetí, resp. ztotoţňování se jednotlivce se sociálním 

bytím [viz Erikson 1968]. Dané schéma funguje dle principu našeho vnímání sebe sama, 

nikoli jako abstraktního a izolovaného subjektu, nýbrţ jako konkrétního aktéra v celé 

sérii vztahŧ s ostatními ĉleny spoleĉenství. V souladu s vnitřní logikou spoleĉnosti coby 

vyvíjecího se organismu a systému sociální komunikace, individuum se identifikuje 

s rŧznými spoleĉenstvími a skupinami, orientuje se a (sebe)utvrzuje se v tom ĉi onom 

statusu, v souladu s architekturou okolního prostředí, tj. souhrnem sociálním norem, a 

nasbíranými zkušenostmi v komunikaci s jeho dalšími ĉleny. Eriksonova analýza 

identity se soustředí na jednotlivce, představujícího základní pilíř, generátor resp. 

nositele „sociální“ identity, pro něhoţ se v odborné terminologii vţil název „Já 

sociální“. Podotkněme, ţe v této souvislost je nutno povšimnout si „hrany mezi tímto 
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konceptem a kategorií „kolektivní identity“, neboť spoleĉnost nelze vnímat dle přímé 

analogie s jednotlivcem: spoleĉnost na rozdíl od individua není subjektivní…“ 

[Malachov 1998]  

Dominantou Eriksonova zájmu se v návaznosti na Freudovo rozlišování 

individuální a masové (skupinové) sebedeterminace stala kolektivní, resp. skupinová 

identita. Platí, ţe sociální identitu v širokém smyslu tohoto pojmu, lze vymezit jako 

výsledek procesu identifikace individuí (ĉi „projev emocionální vazby s jinou osobou“, 

přiĉemţ „ĉím hlubší a viditelnější je…ono pouto, tím úspěšněji probíhá proces 

identifikace, korespondující s navazováním nového spojení…“ [Freud 1999: 801, 804-

805]), resp. ztotoţňování se se souborem norem, vlastností a oĉekávání jeho 

spoleĉenského prostředí, na jejichţ bázi se uskuteĉňuje utváření příslušníkŧ daného 

spoleĉenství ĉi skupiny (viz podrobněji [Erikson 1996b: 66; Freud 1999: 771-797]). 

Charakteristické je, ţe ústředním bodem odborné diskuze „v rámci konkurujících si 

teorií identity,...jakoţto vzájemného vztahu mezi individuálním a sociálním…, zŧstává 

míra participace, resp. podíl jednotlivcŧ, buď izolovaně, nebo kolektivně, na utváření 

vlastních identit“ [Woodward 2002: 3].    

Větší pozornost si z hlediska politické teorie a praxe zaslouţí jeden z 

psychologových závěrŧ, týkající se funkce ideologie jako jednoho z faktorŧ 

projektování a „broušení“ identity konkrétně vzatého spoleĉenství, to znamená 

kolektivní identity. Relevantnost ideologie, jiţ Erikson pregnantně definuje jako 

„sociální institut zodpovídající za identitu“ [Erikson 1996b: 145], se odvíjí od jejího 

zabezpeĉení hromadné mobilizace mas ve jménu dosaţení jednotlivých cílŧ a vytyĉení 

behaviorálních „hranic“ pro spoleĉenské subjekty. Za zmínku zde bezesporu stojí další 

bádání v otázce identity, spojené s pragmatickou teorií „jáství“ resp. „bytostného Já“ 

(self), aktivně rozvíjenou W. Jamesem, Ch. Cooleyem, G. H. Meadem a řadou dalších 

expertŧ. Autoři cíleně soustřeďují znaĉné vědecké úsilí na problematiku konstruování 

identity, „zakotvené teď a tady“ [Woodward 2002: 7], analýzu struktury identifikace, 

její podmíněnost sociálním prostředím ĉi aktuálním ĉasovým kontextem. Předběţně 

rovněţ uveďme, ţe se v rámci odborného diskursu usadilo explicitní rozlišování „self“, 

jakoţto „agenta“, a subjektu, vystavěného vlivŧm sociálních procesŧ a tendencí. 

Koncepce W. Jamese pracuje s kategorií identity jako se sociálním „Já“, tedy 

subjektivním vnímáním sebe sama, kontinuitou a vymezováním se „ega“ vŧĉi 

sociálnímu prostředí, zdŧrazňujíc přitom jeho reflektivní povahu, zatímco Charles 
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Cooley, uvaţující ve stejném duchu, se domnívá, ţe ono „zrcadlící Já“ (looking-glass 

self) mŧţe být analyzováno „především skrze pozorování, neţ prostřednictvím 

metafyzického bádání,…v kontextu sociální interakce“ [Woodward 2002: 7]. 

Pozoruhodným aspektem se zde jeví jistá instinktivita self, neboť se „materializuje“ na 

základě individuální obrazotvornosti. Zatímco v Meadově pojetí „self je souĉástí 

komunikativního procesu…“, projevující se v kontextu „internalizace a vnitřní 

dramatizace individuí všeho, co se děje v jejich okolí, tedy…interakce s ostatními 

příslušníky dané spoleĉnosti“ [Mead 1934: 173]. Z tohoto vyplývá, ţe self, obsahující 

„I“ a „Me“, má ĉistě sociální pŧvod a ráz, přiĉemţ „I je odpovědí resp. reakcí 

organismu na ostatní: me je souborem postojŧ ostatních, akceptovaných jednotlivcem“ 

[Mead 1934: 175]. Naprosto rozhodující úlohu ve formování self plní ovládnutí souboru 

symbolŧ a schopnost přijmout roli „generalizovaného druhého“ (spoleĉnosti obecně 

nebo sociální skupiny). Spoleĉnost jednak formuje identitu jednotlivce prostřednictvím 

souhrnu regulaĉních opatření a mechanismŧ, zároveň ovšem i jedinec zodpovídá za 

reflexi celého hodnotového systému. Mimo toho, zcela v duchu pragmatických 

principŧ, zpochybňujících „transcendentní bázi self“ [Woodward 2002: 7], lze uvést, ţe 

vědomí má výrazně instrumentální charakter, neboť slouţí jako adaptivní nástroj resp. 

pojítko mezi jednotlivcem a okolím, a samotné uvědomování si individuem svého 

ţivota a chování, jako celistvého cyklu, se jeví býti podstatou identity. Dle Meadovy 

logiky, v dŧsledku procesu socializace dochází k vyprofilování sociálně reflexivní 

osobnosti, schopné stát se objektem pro sebe samotnou a přijmout roli 

„generalizovaného druhého“, tedy „…nahlíţet na sebe oĉima jiného ĉlověka, coţ 

potvrzuje komunikativní charakter identity: identita a interakce se neustále navzájem 

proměňují“ [Miněnkov 2005a]. V tomto stadiu totiţ vnější spoleĉenská kontrola 

„vrŧstá“ v jednotlivci zevnitř, nabývajíce funkce sebekontroly [viz podrobněji Mead 

1934]. Mezitím „aspektem self-systému je tzv. self-koncepce, tedy všeobecná představa 

o sobě (self), jeţ mŧţe být uspořádána jako prototyp ĉi soubor prototypŧ“ [Westen 

1985: 111].  

Mezi další autory, kteří se ve svých studiích dotkli fenoménu identity, zmiňme 

například Karla Poppera, vymezujícího identitu jako sebeuvědomující vědomí, 

[podrobněji viz Julina 1996] a Jurgena Habermase, jehoţ „Já-identita“ je souhrnem 

osobností a sociálních identit [Hambermas 1992: 7]. Upozorněme mj. na originální a 

systémový výklad identity z „dílny“ amerického odborníka Roye Baumeistera, 
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pozorujícího zrod a genezi identity jednak jako reálného spoleĉenského jevu, rovněţ i 

jako pojmu. Dŧleţitou úvahou je fakt, ţe skrze definování individua jako subjektu 

vlastní sociální a psychické reality, resp. existence, „lze v rámci struktury osobnosti 

vyĉlenit jednotnost, kterou ĉlověk vnímá a pokládá za vlastní „Já““ [Baumeister 1986: 

18-19], tudíţ identita je osou ĉi páteří osobnosti, plní ústřední integraĉní funkci 

psychiky. Kromě toho nemŧţeme opominout i termín „bipolární kontinuum“ 

významného britského sociologa A. Giddense, jenţ pojímá identitu ze strukturálního 

hlediska jako konformismus, resp. absolutní přizpŧsobování se, zároveň jako uzavřenost 

do sebe sama [viz Giddens 1991; Giddens 1984]. Přejděme k dalšímu pozoruhodnému 

analytickému modelu, autorem je britský teoretik H. Tajfel, jehoţ „Já-koncepci 

osobnosti“ lze oznaĉit za kognitivní systém, regulující velké mnoţství behaviorálních 

forem jednotlivce a zaĉleňující identitu individuální a skupinovou, coby dva 

podsystémy. Zatímco identita osobnosti se dá definovat jako produkt sebedeterminace 

jednotlivce na základě jeho individuálních rysŧ (fyzických, intelektuálních, morálních), 

druhá komponenta se odvozuje od komplexu skupinových resp. spoleĉenských funkcí a 

rolí (např. etnický, sociální, profesionální profil). Vzato optikou Tajfelova přístupu, 

posun vědomí od individuální identity směrem k  sociální přibliţně odpovídá přechodu 

mezilidské interakce na vyšší, tj. meziskupinovou úroveň komunikace a naopak. 

V rámci rozpracování kategorie „spoleĉenské kategorizace“, resp. systému orientací, 

urĉujících primární místo jedince v sociální kostře, dospívá autor k tomu, ţe jádro 

osobní a skupinové identity tvoří ĉtyři vzájemně propojené kognitivní procesy, 

konkrétně sociální identifikace, sociální kategorizace, sociální komparace a 

meziskupinová diskriminace. Namístě je zde podotknout, ţe zvláštní pozornost byla 

Tajfelem věnována logice, motivŧm a předpokladŧm konfliktŧ, tenzí a averzí mezi 

jednotlivými skupinami, coţ při aplikaci některých jeho teoretických závěrŧ mŧţe 

přispět k vysvětlení kauzálního pozadí etnických konfliktŧ, fenoménu sociální 

spravedlnosti, jazykové diferenciace atd. [viz podrobněji Tajfel 1979].  

Vzhledem k sociálním vědám vlastnímu mimořádně velkému prostoru pro 

konceptuální a terminologické variace, se jeví jako zcela přirozená skuteĉnost, ţe jeden 

z Tajfelových stoupencŧ J. Turner ĉásteĉně modifikuje, resp. rozšiřuje pŧvodní 

tříĉlennou kategorizaci o všelidský typ identity, s poukazem na funkcionální 

antagonismus napříĉ těmito strukturálními elementy. Turner tak potvrzuje představu o 

konfrontaci mezi individuální a sociální identitou [viz podrobněji Turner 1987: 42-67]. 
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Zajímavou a relevantní se v tomto kontextu zdá být vymezení „silných“ (strong, hard) a 

„slabých“ (weak, soft) koncepcí identity, jiţ zmiňovaného R. Brubakera a F. Coopera: 

„silné“ pojetí identity „…zdŧrazňuje neměnnou podobnost (sameness) s postupem 

ĉasu…“ [Brubaker-Cooper 2000: 10] a implikuje, ţe identita je imanentní vlastností a 

(racionální a iracionální) aspirací všech lidí, národŧ a skupin, zatímco „slabé“ koncepce 

identity akcentují její fragmentárnost, nestabilitu, heterogenitu a mnohovrstevnatost 

[Brubaker-Cooper 2000: 10-11].  

Z předešlého krátkého exkurzu do ĉetných koncepcí a analytických modelŧ, 

zabývajících se pojmem „identita“, plyne nejen obsahová rozmanitost a pestrost 

generovaných přístupŧ a názorových trendŧ, ale také existence dvou dominantních 

pohledŧ na povahu identity, dávajících do protikladu konstantní kvalitu, resp. ustálenost 

identity a její proměnlivost, coby její protipól. Uveďme rovněţ, ţe pouţití kategorie 

identita v řadě studií je těsně spjato s analytickým rozborem procesu identifikace. V této 

souvislosti se jako smysluplné jeví připomenout kritickou poznámku Z. Baumana 

ohledně pojmu „identita“. Identita „…nesignalizuje nic…o stabilním a neměnném 

základě osobnosti, rozkrývajícím svŧj obsah od zaĉátku do konce, navzdory všem 

vrtkavostem historie“ [Bauman 2002: 191] Tento fakt podněcuje sociologa 

k upřednostňování a hájení kategorie identifikace, jako klíĉové determinanty pro 

podrobnější odbornou analýzu, jelikoţ se tento proces prezentuje jako „nikdy nekonĉící, 

vţdy nedokonĉená…a budoucnosti otevřená ĉinnost, do níţ jsme buď nutně, nebo 

vědomě zapojeni“ [Bauman 2002: 192]. Podotkněme, ţe právě identifikace zahrnuje 

především procesní dimenzi krystalizace a vytváření identity, protoţe i „ĉlověk, aby se 

stal sám sebou, musí nalézt sebe v kultuře a historii, tj. přivlastnit si aktuální kulturní a 

historickou zkušenost, resp. svět smyslŧ“ [Šparaga 2005]. Obdobnou argumentaci 

nabízí i M. V. Zakovorotnaja, formulujíce identitu jako „výsledek realizovaného 

obhajování se sebe sama“ a identifikaci jako „adaptaci, proces permanentní volby, 

akceptaci norem, tradic a principŧ“ [Zakovorotnaja 199: 125].  

Vzhledem k vícerozměrnosti tohoto tématu se v rámci předkládané práce 

budeme věnovat jenom některým z výše uvedených studií, mezi něţ zařadíme mj. 

několik konceptuálních východisek, představujících zájem z dŧvodu jejich opouštění 

pole komplikovaných psycho- a sociokonstruktŧ a postupného přibliţování se realitě 

jednotlivce. Zopakujme si, ţe identita neexistuje vně spoleĉnosti, resp. vně jejich 

struktur, a konsoliduje se ve výsledku identifikace s tou ĉi onou ĉástí sociálního 
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prostředí a obdrţením statusu ĉi místa v této struktuře. Ruský analytik K. Krylov ve své 

stati „Identita“ definuje identitu jako „souhrn faktorŧ, opravňujících jednotlivce 

ztotoţňovat se s urĉitým spoleĉenstvím – rodinou, kruhem přátel, profesionální ĉi 

náboţenskou komunitou, národem, rasou atd.“ [Krylov]. Otázkou ovšem zŧstává, co 

znamená ona náleţitost ke spoleĉenství, tedy povaţování se za souĉást dané skupiny? 

Zcela logicky do toho zapadá souhlas, neboli legitimizace našeho ĉlenství ze strany 

tohoto seskupení, coţ umoţňuje hovořit o „plnohodnotné“ identitě, podmíněné 

následujícími faktory: tzv. „Já“ faktorem, tedy zcela suverénním rozhodnutím 

jednotlivce prezentovat se jako příslušník dané skupiny, „My“ faktorem, 

předpokládajícím jasné demonstrování přijetí spoleĉností a uznáním jednotlivce jakoţto 

svého ĉlena, a „Oni“ faktorem, tj. uznáním „třetí stranou“ [viz Krylov]. Nicméně je 

nutno upozornit, ţe v souladu s logikou autorova uvaţování, postrádání jedné z výše 

popsaných determinant mŧţe produkovat ĉásteĉně „paralyzovanou“, ĉi neúplnou 

identitu, přiĉemţ na bázi rŧzných moţných kombinací K. Krylov vyĉleňuje tři typy 

spoleĉností: 1) spoleĉnost „typu A“, v  níţ jsou přítomny všechny tři faktory („Já“, 

„My“ a „Oni“), a která generuje „plnohodnotnou identitu“; 2) spoleĉnost „typu B“, resp. 

„Kryptospoleĉenství“, v němţ chybí „Oni“ faktor „a samotná příslušnost jednotlivce 

k danému spoleĉenství musí být utajována…“ [Krylov]; 3) spoleĉnost „typu C“, tedy 

„násilně organizovaná spoleĉnost“, vykazující absenci „Já“ a „My“ faktorŧ, kterou lze 

interpretovat jako nedobrovolné ĉlenství jednotlivcŧ v daném spoleĉenství. Nesmírně 

zajímavé se v tomto kontextu jeví autorovo zařazení tzv. „pseudospoleĉenství“ do této 

kategorie, to znamená imaginárních komunit, v nichţ „není ţádné „My“, ovšem někdo 

je vnímá jako spoleĉenství“ [Krylov].  

Dostateĉně pragmatický a spíše „technický“ přístup ruského politologa J. 

Cholmogorova vychází z toho, ţe prohlubování identifikace je nedělitelně spojeno 

s absolutní inkluzí subjektu do struktur identity (resp. sociálních struktur) a jeho 

následným přesunutím z periferie do centra těchto struktur. Zatímco „souhrn základních 

identit …je komplexem výchozích sociálních struktur, jejichţ normální fungování je 

nezbytné pro to, aby se jednotlivec (skupina nebo stát) stal sám sebou“ [Cholmogorov]. 

Lze tedy říci, ţe ĉím intenzivnější je identifikace s tou ĉi onou strukturou, tím pevnější 

se stává vazba a stupeň ztotoţňování se s ní, přiĉemţ mezi klíĉové podmínky 

konzervace existujících struktur patří udrţování rŧznorodých základních struktur 

identity, dostateĉné lidské zdroje, zajišťující sociální infrastrukturu, koncentrace 
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kvalitních lidských zdrojŧ v rozhodujících „uzlech“, tj. strukturách, „urĉujících 

atraktivnost a konkurenceschopnost souboru identit daného spoleĉenství ve srovnání 

s identitami jiných skupin stejné úrovně“ [Cholmogorov].  

Zcela oprávněně mŧţeme konstatovat, ţe rozsah a záběr prací, věnujících se 

problematice identity a od ní odvozených kategorií, řeĉeno slovy filosofa V. Malachova, 

„se stává téměř nepřehledným a pojem „identita“ - souĉástí jakéhosi ţargonu, jehoţ 

nevědomé pouţití se jeví býti normou jednak vědecké publicistiky, stejně tak i politické 

ţurnalistiky“ [Malachov 1998]. Pokusíme-li se o shrnutí všech poznámek týkajících se 

identity, dospějeme k závěru, ţe převáţná většina představitelŧ psychoanalytické 

metody ji traktuje jako výsledek kognitivní ĉinnosti jednotlivce ve své interní a externí 

realitě. Identitu lze pojmout jako jednotu totoţnosti a protikladu, pocit svébytnosti, 

shodu se svým vnímáním sebe sama, coţ z hlediska filosofické generalizace představuje 

dialektiku gnoseologického procesu. V této souvislosti nelze opominout G.W.F. Hegela: 

„To jest sebevědomí pro sebevědomí…jakoţto jiné pro jiné. V něm pozoruji sebe 

samotného coby „Já“; ovšem v sobě samotném opět pozoruji bezprostředně přítomný, 

v podobě „Já“, vŧĉi mně nezávislý jiný objekt“ [Hegel 1977: 240]. Kromě toho majorita 

sociologických teorií identity, nehledě na ĉetné diference, se shoduje v tom, ţe: identita 

je produktem sociálního dění, a tudíţ se formuje v prŧběhu interpersonální interakce 

v rámci spoleĉnosti, i se spoleĉností; skrze identifikaĉní proces získává subjekt urĉitý 

souhrn statusŧ, rolí a funkcí, coţ nás nevyhnutelně směřuje k filosofické analýze 

struktur spoleĉenského vědomí. Namístě je rovněţ shrnout základní východiska, o něţ 

se autorka opírá v této studii: 

- identitou subjektu se rozumí identita normálního a psychicky vyrovnaného 

jednotlivce, adekvátně reagujícího na prostředí, v němţ pŧsobí; 

- subjekt je jediným nositelem subjektivní reality; 

- identita subjektu je produktem poznávacího a praktického ovládání 

sociálního prostoru a ĉasu, procesu legitimizace celého souboru jeho statusŧ 

v rámci sociálních struktur; 

- jádro identity kaţdého subjektu tvoří kulturní hodnoty; 

- vymezení příslušnosti ke spoleĉenství, národu, teritoriu atd. (sociální identita 

v širokém smyslu), je spojeno s  politickou praxí; 
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- jakákoliv identita, zvlášť identita národní, je výsledkem exkluze skrze 

komparaci a rozlišování.  

Dospíváme takto k tomu, ţe: 1) formování svébytnosti subjektu se realizuje v 

mikroprostředí, determinovaném makroprostředím, v sociálních strukturách konkrétně 

vzatého spoleĉenství (rodina, sociální skupina, instituce, organizace atd.); 2) spoleĉným 

pro tyto struktury je to, ţe kaţdá z nich je aktivním a celistvým kolektivním subjektem, 

zcela autonomně koncipujícím své identifikaĉní strategie; 3) identita jednotlivce se 

vytváří ve výsledku jeho uvědomování si své náleţitosti k urĉité sociální entitě, a to 

prostřednictvím přijetí jejích hodnot a vzorcŧ chování; 4) „zasazení“ subjektu do 

sociálního prostoru lze vymezit jako „pohyb lidských zdrojŧ ve strukturách identity 

konkrétní spoleĉnosti“ [Cholmogorov], v nichţ individuální charakteristiky nabývají 

makrosociální povahu. Z těchto tezí vyplývá, ţe identita je neoddělitelně propojena 

s obsahovými a strukturálními specifiky spoleĉnosti, její reflexí ve spoleĉenském 

vědomí, coţ také platí i obráceně: identita ĉlenŧ spoleĉenství bezprostředně ovlivňuje a 

formuje spoleĉnost.  

Je obecně známo, ţe kaţdá spoleĉnost je tvořena souhrnem v ni pŧsobících 

jednotlivcŧ a jejich vzájemnými interakcemi, tudíţ všemi druhy provozované ĉinnosti 

(duchovní, materiální, regulaĉní atd.). Za ĉinnost subjektu lze přitom pokládat postoje 

jednotlivce k realitě skrze artikulaci cílŧ a transformaci svého okolí, představujících tak 

dialektiku procesu poznání bytí a svého jáství. V souladu s výše nastíněnou logikou 

uveďme, ţe charakter a místo navazování spoleĉenských vazeb nevyhnutelně zasahuje 

do behaviorálních modelŧ a zpŧsobu uvaţování lidí. Naděluje je konkrétními sociálními 

rolemi a funkcemi, tedy sociální identitou. Stojí za to podotknout, ţe dle našeho 

přesvědĉení, identita normálního jednotlivce, coby pocit celistvosti a svébytnosti, mŧţe 

být pouze jedna (díky vrozené adaptabilitě), zatímco její obsahová „náplň“ je dosti 

flexibilní, a to v souvislosti s měnícím se základem a kontextem (obĉanská, politická, 

profesionální atd.). Lze tvrdit, ţe právě „…totoţnost, stálost a kontinuita individuální 

zkušenosti tvoří podstatu ideje identity“ [Sapoţnikova 2005: 13], coţ samozřejmě 

nezmenšuje vliv historického kontextu, relativizujícího do znaĉné míry její základní 

struktury a obsah. Namístě je zde zopakovat, ţe v moderním vědeckém diskursu se 

fenomén identity pojímá jako subjektivně proţívaná celistvost vlastního „Já“, 

sebedeterminace skrze příslušnost k urĉité skupině a její bezprostřední uvědomování si 

sebe sama jednotlivcem. Formování identity probíhá prostřednictvím socializace 
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subjektu, prostorově-ĉasového zařazování do struktur mikro- a makroprostředí 

v dŧsledku praktické a poznávací ĉinnosti.  

Akcentujme, ţe na základě prozkoumaných zdrojŧ a výše představených 

odborných názorŧ, autorka povaţuje za vhodné vymezit identitu jako produkt 

„legitimizace“ souboru statusŧ subjektu v rámci spoleĉenských struktur prostřednictvím 

identifikace a sociální adaptace. Kromě toho tato kategorie předpokládá zaĉlenění 

subjektu do konkrétního ĉasového a prostorového rámce, urĉitou úroveň sebereflexe, 

přijetí kulturních zkušeností, norem a vzorcŧ chování. Sem patří i to, ţe proces 

sebeztotoţňování implikuje jednotu shod a protikladŧ, resp. nekorelaci s vnějším 

prostředím, přiĉemţ větší shoda podmiňuje větší stabilitu, zatímco dominance 

protikladných tendencí generuje neplnohodnotnou identitu. 

Předběţně uveďme, ţe na národní identitu lze nahlíţet jako na výsledek a proces 

zaĉleňování subjektu do etnokulturního formátu konkrétní spoleĉnosti. Subjektem, resp. 

hlavní „komponentou“ tohoto formátu, se v tomto případě stává národ a nacionalismus 

s celým komplexem struktur a vazeb. Pro dŧkladnější pochopení esenciálních a 

obsahových prvkŧ národní identity se podrobněji zastavme u pojmu „národ“ a od něj 

odvozených kategorií. Téma je namístě otevřít tvrzením, ţe nacionalistický diskurs 

neustále nabývá na aktuálnosti a má tak celosvětový rozměr. Staĉí přitom konstatovat, 

ţe „z politického hlediska vnímáme svět jako souhrn národŧ a státŧ“, spoleĉnost – jako 

obĉany toho ĉi onoho státu, a za zdroj legitimity povaţujeme celonárodní hlasování.  

Stěţejní je, ţe v rámci výzkumu nacionalismu se neĉastěji rozlišují tři 

nejrelevantnější přístupy, jmenovitě 1) primordialistický; 2) modernistický a 3) 

etnosymbolický, jejichţ hlavním diferenĉním kritériem je pŧvod národŧ a nacionalismu 

[Calhoun 1993]. Nejprve krátce pojednáme o primordialistické tradici, jejíţ stoupenci 

trvají na tom, ţe u příslušníkŧ urĉitého etnického spoleĉenství – prototypu moderního 

národa – lze indikovat přítomnost apriorních kulturních a behaviorálních 

charakteristických rysŧ, typických pro všechny ĉleny této entity („návrat ke kořenŧm“, 

princip „jedné krve“). Zásadní se zde jeví to, ţe primárně individualistický fenomén 

etnicity je „univerzální vlastností celého lidstva, naším pŧvodem, jehoţ se nemŧţeme 

zřeknout...; nesmí být směšován s nacionalismem…“ [Toropova 1999: 9] Pohybujíce se 

v mantinelech tohoto názorového směru, národní sebeidentifikací se rozumí zcela 

přirozený proces, jehoţ kontury jsou a priori vytyĉené. Na tomto místě je nutno 
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upozornit, ţe imperativem předkládané práce není podrobný rozbor širokého spektra 

interpretací, pohledŧ a koncepcí národa a nacionalismu, nýbrţ pouze krátký úvod do 

této problematiky. Proto zde zmíníme jen některé studie, jeţ, dle našeho soudu, nejlépe 

vystihují základní orientaĉní body badatelŧ, rozvíjejících primordialistický přístup: 

„Národy a nacionalismus po roce 1780: program, mýtus, realita“ E. Hobsbawma, 

„Nacionalismus a modernismus…“ A. Smithe nebo „Jednotu a mnohotvárnost kultury“ 

V. Tiškova. Tradiĉně se ona odborná diskuze soustřeďuje na imanentní komponenty 

etnicity, tedy jazyk, území, náboţenství, historické pozadí, tradice, jeţ jsou zároveň 

základními elementy národní identity. Je nutno dodat, ţe etnicita je někdy oznaĉována 

za „příbuzný fenomén“ národa.  

Vzato optikou modernistického směru, národ a nacionalismus jsou historickými 

kategoriemi, vzniklými na prahu industriální éry a spojenými s konsolidací státních 

útvarŧ a rozvojem kapitalismu. Jako relevantní distinkce se jeví skuteĉnost, ţe kořeny 

tohoto jevu se vztahují k politicko-ekonomické sféře, byť i etnická příslušnost ĉi kultura 

hrají patrně znaĉnou roli ve zrodu nacionalistického cítění. Intenzifikace trţních 

mechanismŧ a komunikaĉních proudŧ ve spoleĉnosti signifikantně přispěla k nastolení a 

zakotvení spoleĉenských vazeb. Postupně docházelo k deformaci dosavadních zpŧsobŧ 

identifikace (na náboţenském, kmenovém aj. základě), zatímco se v reakci na 

„poptávku“ po jednotícím se principu prosadila identifikace dle národnostní linie. 

Národnostní příslušnost se asociuje s moderním státem, disponujícím kontrolním 

monopolem nad státním teritoriem, přiĉemţ etnická kompozice se přehodnocuje a 

přetváří, aby korespondovala s vytyĉenými státními hranicemi a naopak – aby se stala 

v boji o moc fundamentem pro vznik nových státních útvarŧ. Zároveň je namístě 

konstatovat, ţe pokusy zachovat etnickou autonomii uvnitř národního státu objektivně 

zpomalovaly modernizaci spoleĉností, a propojenost mezi nacionalismem a etnicitou se 

dá evaluovat jako náhodná, neboť univerzálním „posláním“ národa je exkluzivní právo 

na vlastní stát bez ohledu na etnickou skladbu [podrobněji viz Calhoun 1993]. Toto 

analytické paradigma je podrobněji rozpracováno E. Gellnerem, B. Andersonem, J. 

Breuillym, M. Hrochem a řadou jiných badatelŧ evropské a severoamerické 

provenience.  

Z etnosymbolického úhlu pohledu národ taktéţ není přirozenou formací a jeho 

fundamentem jsou historické pozadí a národní sebevědomí [podrobněji viz Smith 1999]. 

Předindustriální období doprovázel vznik ĉetných etnických spoleĉenství, sdílejících 
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notně spoleĉných kulturních prvkŧ, historické dědictví, bohatou mytologii o 

předcházejících generacích, a vykazujících jistou míru kolektivní solidarity, přiĉemţ 

hranice oněch entit byly poněkud efemérními a neustálenými. Pozoruhodné je, ţe 

majorita pŧvodních komunit se zachovala do souĉasných dnŧ, jelikoţ „mýty, symboly, 

vzpomínky a hodnoty jsou přenášeny…artefakty a ĉinností, jeţ se mění velice 

pomalu…“ [Smith 1987: 16]. Podotkněme, ţe některým z těchto spoleĉenství se 

podařilo dosáhnout kvalitativně nového stadia vyspělosti, zakomponovat se do 

konkrétního teritoria a následně vygenerovat specifickou „kostru“ nově se rodícího 

národa. V následujících fázích své evoluce národ usiluje o přeţití, je permanentně 

konfrontován s nutností přehodnocování a potvrzování svých historických a 

axiologických základŧ, v ĉemţ klíĉová role (dle stoupencŧ etnosymbolismu) náleţí 

národním elitám, provádějícím systémovou selekci a „filtraci“ relevantního kulturního 

materiálu (symbolŧ a mýtŧ), který mŧţe být potenciálně pouţit pro úĉely politické 

mobilizace.  

S odkazem na výše projednaná metodologická upřesnění, národ lze definovat 

jako nadetnickou formaci, nespojenou s představou o krevně podmíněné příbuznosti. 

Etnicita jako taková se taktéţ neopírá výhradně o zásadu pokrevenství, nýbrţ hlavně o 

imaginární obrazy v kolektivním vědomí urĉité komunity, kde se projevuje její sociální, 

nikoli pouze biologická, povaha. Dodojme, ţe „etnické spoleĉenství (národ) se generuje 

na základě kulturní sebeidentifikace ve vztahu k ostatním spoleĉenstvím, s nimiţ 

přichází do styku“ [Tiškov 2001: 230].  Platí, ţe náleţitost k jasně definované etnické 

skupině, resp. samotný fakt obdrţení „titulu“ nositele explicitně artikulovatelné etnické 

identity, „není urĉován pŧvodem (biologickým ĉi kulturně-historickým), nýbrţ rolí 

individuí v sociální interakci“ [Miněnkov 2005a]. Parafrázujeme-li tuto tezi s dŧrazem 

na úvahy A. Smithe, dospějeme k tomu, ţe jednotlivec absorbuje, resp. inkorporuje 

identitu „…skrze solidaritu se spoleĉností“, přiĉemţ pouze na základě hlubokého 

uvědomění si a uznání vlastních kořenŧ a „národní přirozenosti“ objeví ĉlenové 

spoleĉnosti „pravou identitu a zvednou hlavy mezi svými spoluobĉany“ [Smith 1995: 

156]. Povšimněme si, ţe se v tomto případě jedná o rýsování a přidělování statusŧ 

subjektŧm (v etnické dimenzi), coţ do jisté míry koreluje s výše uvedenou definicí 

identity. Navíc zde nezaškodí upozornit, ţe se v rámci moderního odborného výzkumu 

objevují pohledy na etnicitu a národnost jako na téměř identické kategorie, coţ je 

typické především pro primordialisticky orientované badání. Demonstrovat se to dá na 
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příkladě ruské expertky S. Lurje, upřednostňující místo pojmu „etnikum“ termín 

„národnost, tedy sociální sounáleţitost, danou spoleĉným historickým osudem“ [Lurje 

2001: 277]. Aĉkoliv se v mezinárodní expertní obci dosud neetablovalo ţádné 

univerzálně platné a široce akceptovatelné vymezení, resp. precizní výklad fenoménu 

etnicity, je podle některých autorŧ, na základě dostupných odborných poznatkŧ, moţné 

a přijatelné vyĉlenit řadu specifik charakteristických pro spoleĉenství, o jejichţ 

kategorizaci jako etnické entity panuje relativní shoda. Jako základní distinktivní znaky 

uvádí ruský analytik V. Tiškov „pro ĉleny skupiny spoleĉný výklad územního a 

historického pŧvodu, jazyka, materiální a duchovní kultury; existence politicky 

koncipované vize rodiny a dalších spoleĉenských institutŧ, jako například státnosti…; 

pocitu odlišnosti, tj. uvědomování si příslušníky dané skupiny své náleţitosti k této 

entitě, a od něj odvozené formy solidarity a spoleĉné akce“ Tiškova [2001: 229].  

Kromě toho v kontextu pojmoslovné mnohotvárnosti se souĉasně s pojmy 

„národ“ a „etnicita“ pracuje také s termínem „nacionalismus“, ztotoţňovaným 

s národním sebevědomím, národní hrdostí, věrností a oddaností, národními hodnotami a 

principem národní svobody. Lze tedy říci, ţe pozitivně pojatý nacionalismus je analogií 

patriotismu, konstruktivní sílou, povzbuzující k dalšímu vývoji, zatímco etnicky 

orientovaný druh nacionalismu absolutizuje jedineĉnost konkrétního národa. V souladu 

s naznaĉeným schématem, jako prevalující „tváře“ nacionalismu zmiňme státní 

(obĉanský) a etnický (etnokulturní) nacionalismus. Za jádro antagonismu těchto forem 

nacionalismu se povaţuje interpretace národu per se, neboť v prvním případě se na 

národ nahlíţí prizmatem politického spoleĉenství (tvořeného obĉany daného státu), 

zatímco druhý přístup zohledňuje národ jako etnokulturní jednotku, vybavenou 

spoleĉným historickým, genetickým a sociálně-psychickým zázemím. Za věcnou 

poznámku zde stojí, ţe národ se jeví býti přirozenou a zákonitou formou vývoje 

spoleĉnosti, disponující více rozměry, tj. jednak sociální, rovněţ etnickou dimenzí, 

přiĉemţ veškeré pokusy o zdŧrazňování a vyzdvihování etnické komponenty do popředí 

razantním zpŧsobem degraduje obsah národního „organismu“.  

Jistě, definicí a postupŧ při analýze „národa“, a s tím spojených kategorií, se 

nabízí pestrá škála, vĉetně výkladu národa jako konstruktu, resp. produktu ideologie. 

Zajímavý v tomto ohledu je výklad K. Verderyové, pojímající národ jako „symbol, 

jehoţ pouţití samo o sobě vytváří realitu…“ [Lurje 199:108] a nacionalismus jako „obal 

pro řadu psychologických a ideologických konstrukcí“, jelikoţ právě v tomto podání se 
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nacionalismus jeví nesnadněji metabolizovatelným pro kolektivní povědomí. 

Pozoruhodný příspěvek do odborné debaty patří B. Andersonovi, jenţ 

v antropologickém „duchu“ nabízí definici národa jako suverénního, avšak 

limitovaného „imaginárního politického spoleĉenství“ (imagined political community) 

[Anderson 1991: 5], konstruovaného a vytvářeného v povědomí jednotlivcŧ, 

identifikujících sebe sama jako příslušníky dané spoleĉnosti. Mezitím dle formulace, 

navrţené výše citovanou S. Lurjeovou, se národ prezentuje jako „varianta existence 

kultury, jeţ se zformovala pod vlivem nacionalistické ideologie“ [Lurje 1999: 108]. 

V rozvíjení a doplnění tohoto aspektu se jako vhodná jeví úvaha K. Verderyové o tom, 

ţe primárním specifikem symbolu národa je intenzifikace, resp. dotknutí se hlubinné 

emocionální dimenze, zatímco národ jako takový vystupuje jako „základní operátor 

v širokém systému sociální klasifikace, aspekt politického a 

symbolického/ideologického řádu, světa sociologických interakcí a citŧ“ [Verdery 

1996: 226]. Zcela logicky z toho vyplývá, ţe nacionalismus lze spravedlivě oznaĉit 

jednak za „politické vyuţití (utilization) symbolu skrze diskursivní a politickou ĉinnost, 

zároveň za sentiment, podněcující lidi reagovat na pouţití tohoto symbolu“ [Verdery 

1996: 227].  

Shrňme, ţe široké spektrum interpretaĉních a analytických východisek 

vygeneroval obrovské mnoţství definic, z nichţ kaţdá akcentuje a rozvíjí jeden 

z ideových prvkŧ ĉi esenciálních rysŧ národa a nacionalismu. Relevantní v rámci 

souĉasného bádání je zkoumat nacionalismus a národní identitu optikou a) emocionální 

platformy, evokující trvalý „pokrevní“ a hodnotový odkaz; b) projektu „budování“ 

politické, sociálně-ekonomické a kulturní reality spoleĉnosti, tvořící základ národní 

identity. Stěţejní se v tomto rozlišení jeví to, ţe první pojetí se opírá o vyluĉovací 

princip v kombinaci s odmítáním diverzity, zatímco druhé bazíruje na solidaritě a 

respektování oné rozmanitosti, coby předpokladu harmonické celistvosti. V intencích 

jasnějšího zmapování této problematiky, autorka povaţuje za vhodné tvrdit, ţe tento 

pojem odráţí výsledek spoleĉných historických zkušeností, aspirací a významného úsilí 

politických a intelektuálních elit, namířeného na realizaci a implementaci národní ideje, 

resp. národního projektu. Souĉasně se jeví býti unifikovaným, nadetnickým produktem, 

rozmazávajícím a eliminujícím ryze etnický obsah (coţ se vztahuje i na titulární národ) 

a zdŧrazňujícím sociálně-kulturní dimenzi na úkor genetickému (pokrevnímu) faktoru. 

Povšimněme si, ţe nacionalismus politizuje a „transformuje národ v národní stát“, tudíţ 
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se „národ stává zvláštním moderním ideálem, k němuţ mají namířeno veškerá souĉasná 

aspirování na identitu a seberealizaci…“ [Smith 1995: 177] Kromě toho je nutno dodat, 

ţe i „monoetnické národy zahrnují patrně větší poĉet skupin neţ etnikum, a to 

přinejmenším proto, ţe je vícevrstevnatým, urbanizovanějším a politizovanějším 

spoleĉenstvím“ [Ĉernjavskaja 2010: 496].  

Konstatujme, ţe etnická entita, realita moderní spoleĉnosti, neimplikuje 

bezpodmíneĉnou přeměnu v národ, která je determinována její celistvostí, 

konsolidovaností, absencí vnitřních konfliktních potenciálŧ, resp. rozporŧ, 

soběstaĉností, uzavřeností, a tudíţ irelevantním vlivem sociálních ĉi politických 

turbulencí (exemplárním příkladem zde mohou poslouţit Bělorusové). Právě z těchto 

dŧvodŧ identita, dle etnického a národního vektoru, vykazuje odlišnou míru stability a 

odolnosti vŧĉi okolnímu prostředí. Lepší ukazatele lze zaznamenat u národní identity, 

protoţe výběr a koncipování jejího obsahu, na rozdíl od statické povahy identity na ĉistě 

etnickém fundamentu, jsou primárně diktovány politickými a ekonomickými 

poţadavky, potřebami jednotlivcŧ. Tato oblast představuje jedno z nejrelevantnějších, 

ale zároveň také nejkontroverznějších polí odborných debat v běloruských 

intelektuálních kruzích, usilujících o vypracování alternativních programŧ, budování 

moderního běloruského národa v klasickém formátu (v podmínkách získané státnosti). 

Větší pozornost si v této souvislosti zaslouţí varianty vztahu mezi etnickou a národní 

identitou:  

1) Konfrontace a vzájemné vylouĉení – situace, kdy etnická komunita, zejména 

její elita, prosazuje realizaci svého práva na sebeurĉení, vyţadujíc oddělení od jiného 

národa politickou cestou. Ve většině případŧ se v iniciaĉní fázi generuje a šíří ideologie 

obrození pŧvodní kultury daného etnika, oţivení rodného jazyka a tradic s jejich 

následným etablováním jako protikladu celonárodním atributŧm. Kromě toho významná 

úloha v tomto boji (národní versus etnická identita) o přízeň veřejného mínění náleţí 

médiím. Výsledkem onoho schématu musí být vítězství nejkonkurenceschopnější a 

nejkonstruktivnější z identit, coţ ovšem vzbuzuje separatistické tendence, a tím znaĉně 

ohroţuje státní integritu. 

2) Dominance jednoho etnika - drţitelé mocenského monopolu - anebo jeho 

snaha zajistit své prioritní postavení ve srovnání s ostatními etnickými skupinami 

v zemi.   
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3) Koexistence a fúze, kulminující v konsolidaci obĉanského národa. Formát 

národního státu předpokládá souţití představitelŧ rŧzných etnik, jejichţ politické elity si 

plně uvědomují význam spoleĉných nadetnických zájmŧ. Nehledě na přítomnost 

hodnotové hierarchie uvnitř takového útvaru, etnokultuní komponenta nepodléhá 

vytlaĉování ĉi eliminaci. Takto nastavený systém je typický pro tradiĉně 

mnohonárodnostní státy, ale platí i pro souĉasné Bělorusko, v němţ dochází k vědomé 

diferenciaci dle pŧvodu, historicko-kulturních a obĉanských znakŧ. P. Alter, A. Smith, 

M. Ignatieff a další autoři řadí mezi základní prvky etnokulturní identity jazyk, tradici, 

historii, náboţenství, území, pŧvod a vzájemnou dŧvěru mezi příslušníky daného etnika. 

Pro obĉanskou národní identitu jsou ve spoleĉnosti stěţejní, charakteristické a 

kultivované představy o rovnosti všech ĉlenŧ spoleĉenství před zákonem, tedy o 

politické rovnosti všech obĉanŧ, vtělené do funkĉního systému obĉanských práv a 

svobod, obĉanská kultura, ideologie, spoleĉné historické území, souhrn spoleĉenských 

institucí, patriotismus atd. [viz Alter 1994; Smith 1991; Ignatieff 1995] Jako relevantní 

se zde jeví závěr A. Smithe, podle něhoţ „kaţdý nacionalismus obsahuje jak obĉanský 

(civic), tak i etnický element, ovšem v odlišné míře a v odlišných formách. V jednom 

případě dominuje civilní, resp. obĉanský prvek, zatímco v ostatních – etnická a národní 

komponenta“ [Smith 1991: 13]. Mezitím terĉem kritiky R. Shulmana se stal onen 

dichotomický, do aktuálního výzkumu zakomponovaný přístup, znázorňující obĉanský 

model formování národa a národní identity jako vyhrazenou doménu Západní civilizace, 

zatímco etnické schéma se běţně asociuje s Východním kontextem, coţ se autorovi zdá 

„velkou simplifikací konceptŧ státnosti v Západní, Střední a Východní Evropě“ 

[Shulman 2002: 582].  Badatel polemizuje s postoji jiných odborníkŧ, podrobně 

analyzuje strukturu národní identity, jejíţ základní, obsahové varianty jsou obĉanské 

(civic), kulturní a etnické povahy, přiĉemţ za klíĉové elementy obĉanské identity 

pokládá spoleĉné území, obĉanství, vŧli a konsensus, politickou ideologii, instituci a 

právo, zatímco kulturní identita je představena převaţujícím náboţenstvím, jazykem; 

etnická – spoleĉným pŧvodem a rasou [viz Shulman 2002: 559].   

Je nutno zdŧraznit, ţe pro úĉely této práce se výše nastíněná tříĉlenná 

strukturalizace národní identity jeví jako nejvhodnější. Tomu, co odpovídá běloruské 

realitě, výmluvně nasvědĉují zjištění řady sociologických výzkumŧ. Níţe uvedená 

tabulka nabízí varianty odpovědí na otázku „Ĉím je pro vás běloruský národ?“ (data 

prŧzkumu veřejného mínění agenturou NISEPI z listopadu r. 2006):   
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  Zdroj: NISEPI 2006b 

    Povšimněme si, ţe uvedené odpovědi se koncentrují okolo třech bází, resp. 

předpokladŧ národní identity, tedy obĉanství, etnického pŧvodu a kultury (jazyk). 

Signifikantní v tomto ohledu je skuteĉnost, ţe ţádný z indikátorŧ se nejeví býti 

absolutní preferencí ĉi prioritou v běloruské spoleĉnosti, zatímco majorita dotázaných 

favorizuje percepci běloruského národa jako „univerzální“ inkluzivní entity, opírající se 

o „fundament“ národního státu. Zajímavé rovněţ je, ţe někteří běloruští analytici kladou 

poměrně velký dŧraz na identitu, vyhraněnou na ryze obĉanském, resp. státním základě, 

coţ dle přesvědĉení G. Miněnkova „…musí být středobodem souĉasných praktik 

rŧzných identifikací“, neboť je nezbytnou podmínkou pro „…řešení závaţných 

problémŧ této země a světa obecně“ [Miněnkov 2005b]. Nicméně pozoruhodnou 

zŧstává podpora sebeidentifikace podle etnické linie, jeţ spolu se zastánci kulturního 

elementu (a tudíţ potenciálními sympatizanty obrozeneckého hnutí) dosahuje téměř 

50%.  

 

 

 

 

Všichni občané Běloruska bez ohledu na etnicitu, jazyk, národní 

tradice. 

3

8.2% 

Všichni etničtí Bělorusové bez ohledu na místo trvalého bydliště či 

státního občanství. 

  

26.8% 

Všichni občané Běloruska mluvící bělorusky, dodrţující běloruské 

tradice a vychovávající své děti ve stejném duchu. 

  

25.6% 

Nevím.  

9.4% 



 

  

73 

 

1.3. Aktuální koncepce běloruské identity (jejich obsah a podstata). 

V podání běloruských autorŧ se běloruská národní identita zkoumá a interpretuje 

prizmatem národotvorného procesu v kontextu získané státnosti a materializovaného 

ideálu suverenity, přiĉemţ ve skuteĉně širokém spektru nejaktuálnějších studií je 

reflektováno rovněţ historické pozadí jednotlivých idejí a koncepcí, ovlivňujících 

trajektorii a obsah národní identity, vývoj národního jazyka, kultury a etnika per se, tedy 

základních pilířŧ národní sebereflexe. Namístě je zde zvýraznit zajímavou zákonitost, 

jejímţ jádrem je skuteĉnost, ţe přechod z jednoho sociálního stádia, resp. stavu, do 

kvalitativně jiné formy, nezbytně implikuje tvrdý sebeidentifikaĉní fundament, tedy 

jasné uvědomování si své náleţitosti ke konkrétnímu spoleĉenství, národu, teritoriu ĉi 

státu coby odpověď na otázku „Kdo jsme?“ Lze konstatovat, ţe deformace a mutace 

dosavadních spoleĉenských struktur generuje kritickou situaci, kdy jsou lidé „odhalení“, 

tj. lehce zranitelní a vystavěni destruktivním vlivŧm okolí, a proto, obrazně řeĉeno, 

zoufale hledají „…nový sociální oblek, své „já“, moţnost sebeidentifikace v novém 

spoleĉenském prostředí. V těchto podmínkách rozhodující úlohu plní umělec, 

vytvářející urĉité modely identity, národa a národního…“ [Miněnkov 2005b]  

Obrátíme-li se ke schématu formování národa, přesněji řeĉeno k trojfázovému 

modelu národního obrození ve Střední, Východní a Severní Evropě, navrţenému 

významným ĉeským historikem M. Hrochem [viz Hroch 1986], zjistíme, ţe 

konstruování běloruského národa a identity zapadá do tohoto analytického rámce. 

V souladu s tímto paradigmatem „národotvorba“, resp. národní obrození, probíhalo 

etapovitě přibliţně stejným zpŧsobem, byť v odlišných ĉasových a historických 

kontextech. Stádium „znovuobjevení“ národně smýšlející a uvědomělou inteligencí 

jazyka, svébytné kultury, dějin a tradic (fáze „A“) dané entity, doprovázené rýsováním 

hranic jejího kulturního prostoru, se střídá s etapou přesvědĉování, resp. agitace (fází 

„B“), jejímţ leitmotivem se stává šíření národního příběhu (ideje) napříĉ spoleĉenskou 

kostrou s cílem její konsolidace. Zatímco druhá etapa mŧţe být traktována jako kulturní 

a jazyková emancipace národních spoleĉenství, fáze „C“, předpokládající masový 

rozsah ĉinnosti a podporu národních hnutí, stimuluje zrod národních politických 

subjektŧ a boj za autonomii. Aplikujíce Hrochŧv model na běloruský národ, běloruská 

kulturoloţka J. Ĉernjavskaja dospívá k názoru, ţe v prŧběhu oněch vývojových etap 

Bělorusové nedosáhli finálního cíle stát se národem v tradiĉním formátu, neboť 

závěreĉná fáze národogeneze („C“), vyţadující vzestup „masových národních hnutí, 
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byla odstartována za první světové války a dvou revolucí a pokraĉovala v rámci SSSR, 

za podmínek socialistické národotvorby“ [Ĉernjavskaja 2010: 73]. Oprávněně zde lze 

hovořit o prodlouţení této etapy, setrvavší po celé sovětské období, coţ do jisté míry 

předurĉilo „protikladný charakter formování moderního běloruského národa“ 

[Ĉernjavskaja 2010: 74].  

Ústřední otázkou pro všechny zúĉastněné politické aktéry v souĉasném 

Bělorusku, jednak pro Lukašenkovy přívrţence rovněţ pro stoupence demokratického 

tábora, zŧstávají příĉiny jisté apatie Bělorusŧ, resp. neĉinnosti, ĉi nekladení odporu 

expanzivním sovětizaĉním tendencím. Verzí je jistě moţných více, například fakt, ţe 

„se běloruská národní myšlenka primárně odvíjela od zdŧrazňování multikulturalismu, 

sociální spravedlnosti a kulturní parity, s nimiţ operovala sovětská propaganda“ 

[Ĉernjavskaja 2010: 89-90]. Nelze opominout specifické rysy mentality dané entity, 

z větší ĉásti korelující s axiologickou kostrou sovětské éry, a zvláštní mechanismus 

„duální adaptace“ k sociálně-kulturním a politickým transformacím, inkorporovaný do 

běloruského národního „genetického kódu“ v dŧsledku pŧsobení řady geopolitických 

faktorŧ. J. Ĉernjavskaja to dosti přesně ilustruje na historickém osudu lidí, kteří nehledě 

na to, ţe „se modlili v kostelích, …mluvili rusky, polsky ĉi „trasjankou“
13

, a i přesto 

zŧstali sami sebou“ [Ĉernjavskaja 2010: 448]. Poznamenejme, ţe v rozvíjení výše 

nastíněné teze o předpokladech pověstné tolerance Bělorusŧ, autorka uvádí několik 

objektivních a subjektivních faktorŧ této „deviace“. Zaprvé ĉasté změny státní 

příslušnosti („…se všemi z toho plynoucími faktory – oficiálním jazykem, konfesí, 

kulturními modalitami) vyvíjí imunitu vŧĉi oněm změnám“ [Ĉernjavskaja 2010: 451], 

coţ se znaĉně komplikovalo akceptací bolševického poselství a praxe, jelikoţ „rovnost, 

sociální spravedlnost, pŧda coby ekonomický a symbolický kapitál…odpovídaly 

hodnotám (nejen běloruských) rolníkŧ“ [Ĉernjavskaja 2010: 451].  

Zastavme se podrobněji u pozoruhodné ideje, artikulované výše citovanou 

běloruskou expertkou, ohledně výhodnějších výchozích pozic národŧ „adaptivního“ 

typu, oproti tradiĉním uzavřeným etnickým spoleĉenstvím, omezeným hranicemi vlastní 

svébytnosti. Jako relevantní distinkce a rovněţ výhoda se jeví polyetnická populaĉní 

skladba, tolerance jako apriorně integrovaná vlastnost kolektivní mentality, otevřenost 

externím vlivŧm, které zabezpeĉí efektivní a konkurenceschopný vývoj v kontextu 

                                                 
13 Nespisovná forma běloruštiny, typická pro běloruský venkov. 
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dnešního globalizovaného světa, kdy „se makrosvět charakterizuje stále větším záběrem 

dělení (nejedná se totiţ uţ pouze o národy, nýbrţ také o civilizace), zatímco skoro 

kaţdý národ se stává rozmanitým multikulturním spoleĉenstvím, zahrnujícím nejen 

etnické, ale i jiné…skupiny a subkultury“ [Ĉernjavskaja 2010: 91]. Z předešlého 

pojednání vyplývá nutnost revize dominujícího ĉlenění dle linie „rusko-“-

„běloruskojazyĉná“ kultura, jehoţ alternativou, dle autorĉina přesvědĉení, se musí stát 

jejich sjednocení v podobě „běloruské polyetnické kultury, v nichţ se najde místo pro 

všechny národy a kultury republiky“ [Ĉernjavskaja 2010: 91]. Stojí za to podotknout, ţe 

jedinou úĉinnou „antidotou“ pro jazykový problém, vygradovaný apologety a lídry 

BNF, mŧţe být „kodifikace reálného, nikoli formálního bilingvismu“ [Ĉernjavskaja 

2010: 91-92]. Přestoţe nejĉastěji preferovaným jazykem kaţdodenní komunikace na 

úrovni domácností zŧstává ruština, „Bělorusové vykazují stabilní běloruskou 

sebeidentifikaci“ [Ĉernjavskaja 2010: 12]: dle zjištění prŧzkumu veřejného mínění z r. 

2006 „pouze 7,8% respondentŧ mluví bělorusky na kaţdodenní bázi, zatímco těch, kteří 

asociují Bělorusy s běloruským jazykem, je třikrát více“ [NISEPI 2006b]. Aĉkoliv jazyk 

v dnešní době jiţ v plné míře nehraje roli v médiích a mezietnické komunikaci, 

běloruština je v běloruské kultuře stále významným symbolem kultury a tradice, tudíţ 

„se souĉasná sebeidentifikace majority Bělorusŧ opírá nejen o etnickou komponentu, 

ale především o národnostně-obĉanský fundament, tedy náleţitost k Běloruské 

republice“ [Ĉernjavskaja 2010: 91]. Níţe uvedená tabulka ĉásteĉně přibliţuje vztah 

mezi jazykem kaţdodenní komunikace a vektory, podle kterých se vymezuje běloruský 

národ.  

                                                 
14 Daný údaj ovšem nelze vnímat jako reprezentativní ukazatel vývoje běloruské entity dle klasického 

schématu, jelikož tato kulturní komponenta plní spíše symbolickou funkci pro sebedefinování příslušníků 

tohoto národa. Patrné zde je, že se běloruské národní vědomí v autoritativních podmínkách realizuje dle 

občanské linie.    

Jazyk kaţdodenní 

komunikace 

Vymezení běloruského národa 

Skrze 

obĉanství 

(38.2) 

Skrze etnickou 

příslušnost (26.8) 

Skrze kulturu 

(25.6) 

Běloruština (7.8) 40.1 11.7 40.4
14
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Zdroj: NISEPI 2006b 

Z představených údajŧ lze odvodit několik dílĉích závěrŧ:  

1) většina ruskojazyĉných dotázaných se prohlašuje za Bělorusy, přiĉemţ patrné 

je, ţe přinejmenším polovinu této skupiny tvoří etniĉtí Bělorusové; 

2) rusky mluvící respondenti nepovaţují ruštinu za váţnou překáţku pro jejich 

„běloruskost“, tedy identifikaci s běloruským národem; 

3) nejvíce k oznaĉení svých spoluobĉanŧ za Bělorusy inklinují respondenti, 

preferující běloruštinu a smíšenou variantu.  

Ve své studii nabízí J. Ĉernjavskaja originální pohled na problematiku 

koncipování běloruského národa, akcentujíce přitom řadu relevantních východisek: 

jednak to, ţe se „běloruská národní idea historicky formovala hlavně na základě 

obĉanství, lokální identity a multikulturních kontaktŧ, neţ dle etnické linie“ 

[Ĉernjavskaja 2010: 93], zatímco geopolitická poloha země, „…jeţ ĉasto negativně 

ovlivňovala identitu a mentalitu Bělorusŧ, se v souĉasné době mŧţe jevit jako 

konstruktivní vývojový faktor“ [Ĉernjavskaja 2010: 93]. Nesmírně dŧleţité je mít na 

mysli, ţe v prŧběhu „dospívání“, resp. „projektování“ národa, mohou být jeho 

„architekti“ konfrontováni s celou řadou pokušení, zdánlivě jednodušších a vhodnějších 

řešení, jako například strategie „zavřených dveří“, idea homogenity „národně-

obĉanského tělesa“, kategorické ztotoţňování „běloruskosti“ s běloruštinou, tedy umělá 

monodimenzionalita tohoto fenoménu, absolutizace historického dědictví a kultivace 

historického odkazu, portrétování (a zakomponování do národního povědomí) 

Běloruska v ryze archaických barvách, idealizace „obyĉejných lidí“ coby 

reprezentativního vzorku, resp. modelového příslušníka běloruského národa [viz 

podrobněji Ĉernjavskaja 2010: 458-464].  

Ruština (52.8) 32.2 33.7 18.3 

Běloruština a ruština (16.1) 27.8             25.3 39.4 

Smíšený (23.0) 46.1 17.5          27.9 
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Dovolím si tvrdit, ţe za velice přínosný příspěvek do odborné debaty a výzkumu 

projednávané tematiky mŧţeme zcela oprávněně zařadit bádání běloruského filozofa I. 

Bobkova, jenţ se ve svých analýzách zaměřuje na genealogii běloruské ideje a na 

problematiku „pohraniĉí“ - místa formování sebevědomí běloruského národa a Bělorusŧ 

jako subjektŧ -, prostoru, „v němţ se mezi šlechtou a národní kulturou poprvé vytváří 

běloruské kulturní „Já“, [kde]…Adam Mickiewicz je svým cizím a Alexandr 

Lukašenko – cizím svým“ [Bobkov 2005b: 129]. Stěţejní je, ţe Bobkovova interpretace 

je inspirována a ĉásteĉně postavěna na konceptu latinskoamerického pohraniĉí ze 70. let 

minulého století, jehoţ autor W. Mignolo definoval „pohraniĉí“ jako „meziprostor, 

situovaný přesně podél dělící linie ĉi ĉáry, v dŧsledku ĉehoţ na obou stranách této ĉáry 

vznikají potenciální partneři, byť někdy prezentující se v podobě nepřítele ĉi soupeře“ 

[Mignolo 2004: 162]. Upozorněme, ţe situace pohraniĉí nesmí být chápána jako vztah 

„přes hranici, …předpokládající pozici na jedné ze stran demarkaĉní linie a fixaci této 

linie…“ [Mignolo 2004: 162] Kromě toho, při výkladu vytváření běloruskosti 

v historické perspektivě, I. Bobkov poukazuje na konfrontaci dvou kolonizaĉních trendŧ 

a na civilizaĉní zlom jako na faktory, jeţ determinovaly specifika běloruské národní 

identity. Takto národ v rámci své politické, kulturní a sociální diferenciace, podléhaje 

polonizaci, rusifikaci, vlivŧm pravoslaví, katolictví, jazykŧ a dialektŧ rŧzných identit, 

zŧstal „celistvým etnokulturním masivem“, zahrnujícím všechny ony antagonismy a 

odlišnosti, „na něţ bylo nahlíţeno jako na souĉásti této jednoty“ [Bobkov 2005b: 134]. 

V souladu s logikou podobné argumentace lze tvrdit, ţe předkové souĉasných Bělorusŧ 

ţili, slovy J. Drakochrusta, „mezi dvěma velkými…kulturními a mentálními magnety – 

Ruskem a Polskem“ [Drakochrust 2006], tudíţ existovali dlouhou dobu „…ve stínu 

ruské a polské kultury…“ [Drakochrust 2006] a i v novověkém období se vymezovali 

jako „tutejšyja“ (místní). Podstatným aspektem je, ţe vztah mezi „tutejšymi“ a těmito 

„magnety“, vyznaĉující se tzv. „válkou reprezentací“, se patrně lišil dle intenzity a 

zaměření oněch vlivŧ: zatímco vrstvy, stylizující se jako polské, si kladly za cíl 

„zcivilizovat“ místní obyvatelstvo, Rusko se, ve všech „verzích“ své státnosti, 

prosazovalo z pozice evidentního národně-kulturního narcisismu, systematicky vtělujíce 

do povědomí „místních“ („tutejších“) afirmaci „Vy se rovná My“, přiĉemţ v prŧběhu 

posledních dvou století dominující „formou dialogu s reálným Jiným byla asimilace a 

zniĉení“ [Bobkov 2005: 132].  



 

  

78 

 

S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji událostí lze oprávněně konstatovat, ţe 

Rusové a Poláci se dodnes nacházejí na rŧzných stranách „civilizaĉní hrany“, 

procházející územím Běloruska, v němţ je stále přítomná konfrontace, však uţ jen 

latentní, mezi „…západolatinskou a ortodoxní eurasijskou civilizací“ a „kolonizaĉní 

impulzy jak ze Západu, tak i z Východu“ [Babkou
15

]. Výše nastíněná konstelace 

kulminovala ve zrod kulturně-civilizaĉních entit a identit, jeţ „nekorespondovaly 

s etnolingvistickými ĉi etnokulturními hranicemi, anebo byly spoleĉnými pro několik 

podobných spoleĉenství“ [Babkou]. Lze tedy říci, ţe řešení dilematu „ke komu se 

připojit – k Polákŧm ĉi Rusŧm…“ [Ioffe 2007], před něţ byly postaveny převáţně 

zdejší elity, nevyhnutelně vedlo k revizi dosavadního formátu identity. Zásadní bariérou 

na cestě k dokonĉení běloruské národotvorné „epopeje“, tedy především k artikulaci 

národní identity, se jeví býti markantní heterogenita, fragmentárnost, resp. diskontinuita 

kulturního prostoru, o níţ se I. Bobkov zmiňuje ve svých dalších studiích (viz Babkou 

2005c: 30). Obecně přitom platí, ţe právě „kontinuita je nacionalismem prohlašována za 

rozhodující faktor národní identity, je zaváděna do spoleĉenství buď prostřednictvím 

revize historie, kultury a umění, anebo soustřeďováním se na ĉistotu jazyka a 

dominantní postavení jednoho náboţenství, coby pilíře skupinové identity. Ovšem právě 

tato kontinuita ţiví základní zdroj diskontinuity,…[a to] ve vztahu s okolím…“ 

[Bianchini-Chaturvedi-Iveković 2005: 47] Uveďme, ţe dle přesvědĉení filozofa 

Bobkova, kvintesencí adekvátního národního projektu musí být jakási „nulová“ 

varianta, postulující, ţe: 

1) všichni obĉané běloruského státu jsou „protagonisté běloruského kulturního 

prostoru“ bez ohledu na jazyk, národnost a etnické kořeny; 

2) „neznalost, opovrhování, odmítnutí běloruskosti je taktéţ běloruským jevem, 

jehoţ kořeny sáhají do běloruské kulturní tradice“, byť s minusovým znaménkem; 

3) „vpředu je světlo“, tedy potenciální moţnost dovršení geneze národa a 

identity. Vycházejíc z těchto předpokladŧ, se Bělorusko prezentuje jako „polyetnický, 

                                                 
15 Jméno autora I. Bobkova se v této práci přepisuje dvojím způsobem – podle ruského a běloruského 

vzorce, neboť zde použité články tohoto autora jsou psány v obou jazycích. Varianta *Babkou Igar] je 

v seznamu literatury použita pro bělorusky psané statě, zatímco verze [Bobkov Igor] signalizuje 

ruskojazyčný text.  
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multilingvistický a multikonfesionální stát ve své reálné podobě, coţ se bojí uznat“ 

[Babkou 2005c].                   

Za zmínku bezesporu stojí autorova „strategie běloruského fundamentalismu“ 

[Babkou 2005c: 31], ve smyslu objevení fundamentu pro budování běloruskosti - 

kultury, národa, státnosti a identity. Klíĉovým momentem je pro běloruského filozofa 

konstruování Běloruska v souladu s jeho autenticitou („jaké je“), vyvarujíc se 

jakýchkoliv intelektuálních praktik kolonizaĉního rázu. Obsahově rozmanitá mozaika 

existujících „mýtŧ“ pramení z vnímání běloruského spoleĉenství jako „meziprostoru“, 

resp. pohraniĉí, jeţ „se integruje skrze svou roztříštěnost, tedy v rámci události 

dynamického rozhraniĉení, setkání a přechodu Svého a Cizího, neboli Jednotného a 

Jiného“ [Bobkov 2005b: 128-129]. Toto se nedá definovat jako boj za nezávislost ĉi 

uznání, naopak musí být vykládáno jako „strategie neoddělení se od nevolby mezi svým 

a cizím, pŧsobení v prostoru, v němţ se své jeví býti cizím, zatímco cizí lze povaţovat 

za své: existence mezi Vlastí a Cizinou, jeţ jsou ve skuteĉnosti dvěma stranami jednoho 

celku…“ [Bobkov 2005b: 128-129] Z předchozího pojednání vyplývá, ţe individuální 

identifikace na tomto poli nefúzuje s celkem, nýbrţ realizuje moţnost setrvávat ve stavu 

„mezi“ odlišnými entitami, přiĉemţ se zde jako specifický rys onoho pohraniĉí 

projevuje transkulturnost – „přítomnost v kulturním prostoru celé řady Jiných, ĉetných 

hranic, jejichţ překroĉení se stalo tristní běloruskou realitou posledních tří století“ 

[Bobkov 2005b: 133]. Zjednodušeně řeĉeno, transkulturnost lze analyzovat především 

jako překroĉení vlastních mezí a ponoření se do sféry jiných kultur, přiĉemţ kaţdá 

epocha vymezuje a-kulturní prostory, jeţ nejen nekolidují s etnickými, státními ĉi 

geografickými hranicemi, ale rovněţ „delimitují kulturu kříţem kráţem“ [Bobkov 

2005b: 131]. Není zcela náhodné, ţe ona konstelace, konkrétně absence homogenního, 

„zafixovaného“ a vyspělého národního kulturního prostoru, se domácím a zahraniĉním 

badatelŧm jeví jako abnormální. Vţdyť v souĉasné etapě „nehomogenní 

prostranství…má sloţitou bikulturální konfiguraci:…ne zcela vyhraněnou a 

definovanou jednotu běloruské a západoruské ĉásti…“ [Bobkov 2005b: 135]. Zdá se, ţe 

se bezprostředně v této dimenzi mezi oněmi protiklady odehrávají rozhodující události, 

kam patří „boj o centrum“, dominantní postavení a obsazení co největšího „teritoria“, 

coţ autor charakterizuje jako „boj kultur se všemi z toho plynoucími empirickými a 

metafyzickými následky“ [Bobkov 2005b: 135]. Při vědomí tohoto rozkladu dospívá 
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badatel k tomu, ţe jakékoliv frontální transformace kulturního rozměru spoleĉenství 

jsou iniciovány a ţiveny „fenoménem moci“ [Bobkov 2005b: 135].  

Stojí za to podotknout, ţe ve své celkem kritické evaluaci modernistických 

přístupŧ k analýze národní kultury autor naráţí na to, ţe transkulturnost explicitně 

zpochybňuje, resp. ilustruje nedostateĉnost, tradiĉní evropské normy, pracující s touto 

kategorií jako s homogenním a autonomním celkem, jehoţ hranice jsou absolutně 

kompatibilní s politickými ĉi kulturními konturami sousedních entit. Tato úvaha se jeví 

jako objektivní, neboť samotná souĉasná praxe nasvědĉuje tomu, ţe národní kultury, 

zakonzervovavší symbolickou vazbu na přesně vymezené teritorium, setrvávají pouze 

tam, kde „jsou zóny vytváření, konzumace, interpretace a symbolického přivlastňování 

textŧ modernistŧ. To znamená, ţe homogenní národní kultura nikdy nebyla realitou, 

nýbrţ pouhou utopií“ [Bobkov 2005b: 131], a nástup postmoderny otřásl normativními 

základy onoho konstruktu, poukazuje na to, ţe dle zásad tohoto analytického modelu lze 

za nedokonĉený pokládat nejen běloruský případ, ale i kulturní a identifikaĉní základy 

mnoha státŧ. Vycházeje z výše nastíněných předpokladŧ, I. Bobkov konstatuje, ţe „z 

prostorového hlediska kultury přijímají formu Archipelagu, nikoli ovšem stejnorodé, 

homogenní entity“ [Bobkov 2005b: 131]. Stěţejní přitom je, ţe integrita a obsahovost 

běloruské kultury a národní identity nemohou být zajištěny aplikací obrozeneckých ĉi 

integraĉních projektŧ, jelikoţ jedinou přijatelnou cestou k sebedeterminaci Běloruska se 

filozofovi jeví uchování a kultivace oné „kultury pohraniĉí, tedy kultury vnitřního 

rozhraniĉení, setkání a přechodu odlišných (rŧznoběţných, konfliktních) kulturních 

jednotek…“ [Bobkov 2005b: 136]. Kromě toho porozumění a akceptace 

transkulturnosti, jednak jako přirozeného stavu, zároveň ale i stavebního materiálu pro 

vlastní identitu, je dle autorova uvaţování zárukou úspěchu a produktivity 

národotvorného procesu. Tento názor je do jisté míry diskutabilní, protoţe nedostateĉně 

stejnorodá „pŧda“ nezbytná pro koncipování a neustálé obohacování „běloruského 

národního narativu“, mŧţe výrazně komplikovat intelektuální a také praktickou realizaci 

národního „plánu“, formování pevné národní identity. Je totiţ velice pravděpodobné, 

ne-li nevyhnutelné, ţe se transkulturní „organismus“ reprodukuje jen v podobě 

transkulturní identity.  

Problematice „gordického uzlu“, kdy si jednotlivci uvědomují vlastní 

běloruskost, na něţ se běţně naráţí v běloruském odborném diskursu, je věnována řada 

odborných analýz a pozoruhodných publikací, mezi něţ uveďme originální výklad a 
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náhled na tuto otázku běloruské autorky O. Šparagy [viz Šparaga 2005, Šparaga 2006, 

Šparaga 2010]. Na zaĉátku poznamenejme, ţe řešení věĉného dilematu „Kdo jsme?“ je 

bezesporu v těsné propojenosti s pojmem „identita“, s nutností diagnostikování 

vlastního kulturně-historického prostředí, v paralelní interakci s ostatními, coţ 

„umoţňuje nám a ostatním být sebou“ [Šparaga 2005]. Vzhledem k tomu, ţe nejen 

izolované individuum, ale spoleĉenství jako takové vystupuje jako drţitel 

etnokulturních a  historických symbolŧ a smyslŧ, lze tvrdit, ţe právě v rámci 

konkrétní spoleĉnosti se uskuteĉňuje „přivlastňování těchto smyslŧ mnou (individuem)“ 

[Šparaga 2005], tudíţ ono spoleĉenství, se podle autorĉina vyjádření jeví býti 

„koexistencí,…jednotou a mnoţstvím souĉasně, tedy jednotným mnoţstvím…“, coţ 

slouţí jako předpoklad pro „pocit pospolitosti s ostatními lidmi…a vyvinutí identity v 

ĉase“ [Šparaga 2005]. Autorĉino pojetí identity mŧţeme shrnout jako proces stávání se 

sami „sebou“.  

V duchu předchozího „pohraniĉního“ schématu Běloruska, O. Šparaga nabízí 

vlastní vizi běloruské identity jako regionální a pohraniĉní, a to s širším záběrem neţ u 

I. Bobkova, negujíc jeho automatické asociování s etnokulturními a politickými 

hranicemi země. Pozoruhodné v této souvislosti je, ţe běloruská expertka usiluje o 

syntezi kategorie identity a fenoménu „pohraniĉí“ v podobě alternativní verze souĉasné 

běloruské svébytnosti, definované jako regionální, neboť se „regionem rozumí 

Bělorusko s celým komplexem jeho vztahŧ se sousedními státy – Ukrajinou, Litvou, 

Polskem, a Ruskem, přiĉemţ se v prvních třech případech tento vztah prezentuje jako 

konstruktivní, zatímco v posledním – jako destruktivně-konstruktivní…“ [Šparaga 

2005] Namístě je zde zdŧraznit, ţe tato teze je zřejmě dosti subjektivní a ambivalentní, 

přiĉemţ ne zcela srozumitelná se jeví její výchozí argumentace: jedná-li se o výslednou 

post-koloniální situaci, tak je poté evidentní, ţe rozhodující slovo v této souvislosti 

dodnes patří běloruskému východnímu sousedovi, jehoţ angaţmá se na tomto 

„sociálním prostoru“ ukázalo být (na kulturním poli) velice produktivním. Dostateĉně 

objektivně se k tomu problému vyjádřil jiţ citovaný V. Akudoviĉ, podle jehoţ 

přesvědĉení „je nezpochybnitelné, ţe se Bělorusové jako národ zformovali výhradně 

v rámci diskursu Ruské říše,…kterou, v souladu s cizí tradicí, ztotoţňujeme s ruským 

nacionalismem, nemilosrdně devastujícím své soupeře“ [Akudoviĉ 2007: 37-38]. 

Mezitím autor dospívá k velice relevantnímu, a z metodologického hlediska přínosnému 

tvrzení, jehoţ ideovým jádrem je skuteĉnost, ţe „Bělorusové jako národ nebyli 
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kolonizováni Ruskem, ale…ruským nacionalismem, coţ není jedno a totéţ“ [Akudoviĉ 

2007: 39]. Má-li autorka na mysli zakořenění „ruskosti“ v informaĉním, politickém a 

ekonomickém prostoru, dá se souhlasit s tím, ţe jeho přítomnost je asymetrická dle 

intenzity jeho pŧsobení, tudíţ mŧţe být hodnocena jako „destruktivně-konstruktivní“. 

Navíc je nutno zmínit, ţe expertkou artikulovaný model identity lze interpretovat jako 

„syntézu rŧznorodého, jako neshodující se shodu…“ [Ricoeur] rŧzných souĉástí 

běloruské „regionální minulosti, přítomnosti a budoucnosti“ [Šparaga 2005].  

Klíĉovým aspektem pro dosaţení plnohodnotné běloruskosti a krystalizace 

vlastní identity je dle autorky konstruování regionalismu, tedy regionálního vymezení 

sebe sama, s cílem porozumění „kulturní soběstaĉnosti a soběstaĉnosti své „pohraniĉní“ 

existence“ [Šparaga 2005]. Charakteristické v tomto ohledu je, ţe v kontextu opouštění 

komunismu, byť při zachování těsné propojenosti s touto minulostí, a orientování se na 

nové západní hodnoty (nabízející urĉitou „invariantu budoucnosti, jeţ musí být nejprve 

přivlastněna“ [Bobkov-Těrješkoviĉ 2004: 6]) neustále vznikají nové hybridní politické, 

sociálně-kulturní a ekonomické konstrukty, „inkorporující se na rozmezí demokracie a 

autoritarismu, liberalismu a konzervatismu, globálního a regionálního.“ [Bobkov-

Těrješkoviĉ 2004: 6] Z předešlého pojednání plyne, ţe zavádění kategorie „pohraniĉí“ 

do odborné diskuze umoţňuje preciznější a přehlednější deskripci a analýzu interních a 

externích faktorŧ, determinujících obsah a aktuální stav běloruské identity. Zajímavé 

rovněţ je, ţe vnitřní strana, resp. náplň sociálního „tělesa“, je fragmentována především 

národními a říšskými (sovětskými a ruskými) ostrŧvky kultury, jejichţ vnější vrstva má 

hybridní podobu „…kvazisovětského, ne úplně národního a ne úplně evropského“ 

[Šparaga 2005]. Navzdory zjevné heterogenitě a eklektické povaze základŧ identifikace, 

„pouţití konceptu pohraniĉí indikuje jistý pokrok při analyzování Běloruska“ [Šparaga 

2005]. Badatelka konstatuje, ţe se aktuální vnímání Běloruska uskuteĉňuje nejen 

výhradně v kontextu „tutejšasci“, postkomunismu a přechodných spoleĉností, nýbrţ 

především optikou rodícího se subjektu onoho přechodu…“ [Šparaga 2005] Kromě toho 

vyţaduje naprosto zásadní a osudový odklon, resp. opouštění negativního sovětského 

dědictví, jednak „…individuální praxe osvobození se, zároveň i sebeurĉení 

v podmínkách vágní identity, v kombinaci s kulturně-národními specifiky“ [Šparaga 

2006]. Ona konsolidaĉní fáze musí být zahájena a podporována „pohraniĉím“, 

reflektujícím hledání kompromisu mezi nabízejícími se variantami obdrţení národní 

identity, „regionální, zahrnující elementy ukrajinského, litevského, polského, 
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sovětského a ruského sebedeterminování“ [Šparaga 2005]. Výsledkem přitom je, ţe být 

Bělorusem znamená „objevovat sám sebe nebo stávat se sám sebou v kultuře, historii a 

spoleĉenstvích…nejen v Bělorusku“, ale poznávat rovněţ „odkaz svého regionu, 

zamýšlet se nad svou minulostí, přítomností a budoucností“ [Šparaga 2005]. Shrnuto, 

výše nastíněná idea „pohraniĉí“ se transformuje ve zpŧsob konstruování nového 

regionalismu, jeţ se neomezuje jen na Bělorusko, ale má inkluzivní ráz, tedy zapojuje i 

sousední státy. Leitmotivem publikací O. Šparagy se jeví býti apel na odbornou 

komunitu, zacílený na odmítnutí zaţité konfrontaĉní dichotomie etnokulturní-obĉanský 

model národotvorby, a jádrem alternativního liberálního projektu jsou „spoleĉné 

hodnoty a vzájemný respekt jejich nositelŧ“ [Šparaga 2010]. Povšimněme si, ţe právě 

kulturní hodnoty a politická práva dané spoleĉnosti tvoří obsah, spoluvytvářený a 

korigovaný všemi obĉany a elitami na základě konsensu, coţ „posléze vede k artikulaci 

obsahu jakéhokoliv národního projektu“ [Šparaga 2010].  

Dovolím si tvrdit, ţe se v pozadí averze a konfrontace mezi rusky a bělorusky 

mluvícími skupinami v souĉasném Bělorusku skrývají mnohem závaţnější motivy a 

předpoklady: boj o „místo“ ve veřejném povědomí, především mezi liberální ideologií, 

opírající se o kulturně-obĉanský nacionalismus, a konzervatizmem, ţiveným etnicky-

tradicionalistickým nacionalismem. Rozhodující pro zabezpeĉení onoho „místa“ je 

nejen dominance urĉitých behaviorálních stereotypŧ, ale také volba identity skrze 

politické preference. Jako smysluplné se v této souvislosti jeví vyjádření S. Duringa, 

podle něhoţ „je nutno mít na paměti, ţe národní stát…je politickou institucí, 

demonstrující největší úĉinnost a legitimitu ve světě…Modernita se produkuje 

v národních státech…Absolutní zavrhnutí nacionalismu…by znamenalo přistoupení na 

zpŧsob myšlení, jímţ se intelektuálové – zejména ti postkoloniální – izolují od politické 

ĉinnosti…“ [During 1990: 139]  

Autorka se domnívá, ţe v rámci oné rozmanité a pestré mozaiky názorŧ a 

koncepcí, ţádajících si urĉitou originalitu, dosud nepřekonaným zŧstává fundamentální 

přístup běloruského myslitele V. Akudoviĉe [viz sborník se symbolickým názvem „Kód 

nepřítomnosti“: Akudoviĉ 2007], jenţ ve svých filozofických esejích zkoumá běloruský 

kulturní a lingvistický prostor, poukazuje na jeho fragmentární charakter a 

diskontinuitu, přirovnávaje je k ostrovŧm archipelagu, rozděleným „vodami“ ruské a 

sovětské kultury. Podobný rozklad zřejmě vyluĉuje i variantu budování národa na 

„tradiĉní“, ĉistě jazykové bázi. Pro hlubší porozumění osudu a významu běloruského 
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textu lze doporuĉit k přeĉtení úvodní pasáţ Akudoviĉovy knihy „Já nejsem: přemyšlení 

na ruinách ĉlověka“, v níţ autor dospívá k dosti pesimistickému závěru, ţe je zcela 

nereálné „zachovat běloruské narativum v jeho (dosavadní) významné pozici 

„sběratele“ běloruského národa“ [Akudoviĉ 1998]. V dŧsledku specifického 

historického vývoje se v ústředních pilířích běloruskosti vytvořilo vakuum, coţ 

eskalovalo ve ztrátu „schopnosti seberegenerace i za nejpřijatelnějších…podmínek“ 

[Akudoviĉ 2007: 134]. Odpověď na klasickou otázku, proĉ se prevalující majorita 

Bělorusŧ v dnešní době neidentifikuje s běloruskostí, autor shledává ve „válce ruské a 

běloruské kultury, vyústivší v poráţku poslední…“, přiĉemţ „nejtragiĉtější stránkou oné 

poráţky se stala poráţka…“ rodného jazyka [Akudoviĉ 2007: 85]. Celá věc je sloţitější 

o to, ţe globalizaĉní proces obecně kardinálně mění úlohu národních jazykŧ 

v komunikaĉní sféře moderní spoleĉnosti, a tudíţ ĉásteĉně sniţuje šance na úspěšné 

obrození běloruštiny: „existuje dost problémŧ pro jazyky-lídry, nemluvě o jazycích-

outsiderech“ [Akudoviĉ 2007: 113-114]. M. Castells v této souvislosti poznamenal, ţe 

„…tyto transformace vedou ke znaĉným modifikacím spoleĉenských prostorových a 

ĉasových forem, rovněţ ke vzniku nové kultury“ [Castells 2009: 496]. Pozoruhodné zde 

je, ţe polemizuje s adepty „jazykově-etnografického“ proudu v národotvorném 

diskursu, Akudoviĉ navrhuje soustředit veškerá úsilí na prosazení modelu „obĉanského 

spoleĉenství“, s akcentováním sekundárnosti etnolingvistické komponenty oproti 

sociálnímu faktoru v rámci systému spoleĉenských hodnot. Sám autor tuto myšlenku 

ilustruje poněkud ironicky: „…Na problematickou otázku „jazyk nebo klobása“ 

obyĉejný ĉlověk věcně odpovídá – klobása, jelikoţ jazyk je vytvořen pro ţivot, nikoli 

naopak. Kdyţ jazyk nezlepšuje ţivot ĉlověka, k ĉemu mŧţe poslouţit? Takto 

nejvášnivější a nejpřesvědĉivější argumenty nacionalistických romantikŧ zŧstanou pro 

pospolitého ĉlověka prázdnými slovy, neboť z jazyka nelze ţít…“ [Akudoviĉ 2007: 

113] Právě z tohoto dŧvodu Z. Pazňak, vztyĉivší zástavu etnolingvismu na úkor 

sociálním oĉekáváním, nemohl z principu zvítězit v historicky prvních prezidentských 

volbách v nezávislém Bělorusku, neboť sliboval vrátit, resp. obnovit to, co nikdy 

neexistovalo, zatímco vítěz volebního klání „A. Lukašenko deklaroval své odhodlání 

vrátit Bělorusŧm to, co uţ jednou měli,…coţ se v pozadí celkového bezvládí 

prezentovalo jako skuteĉné štěstí…“ [Akudoviĉ 2007: 106]  

Pojednávaje o tom, ţe Bělorusové „jsou svým tělem…zakomponováni do 

prostorového útvaru Evropy“, autor připomíná relevantní roli předchozích generací 
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Bělorusŧ, coby „civilizaĉní přední stráţe“ [Akudoviĉ 2007: 87] ve „ztvárňování“ onoho 

„obrazu“. Zároveň je namístě uvést, ţe souĉástí běloruského jáství je nejen Evropa, ale i 

Rusko, coţ ovšem neimplikuje pohlcení tou ĉi onou entitou: Bělorusové, dle logiky 

filozofa Akudoviĉe, „nejsou ani první, ani druhé
16

…, ale jsou Bělorusy“ [Akudoviĉ 

2007: 74]. Navíc právě ony sloţky běloruské národní identity lze pokládat za „jednu 

z diferencí především proti Rusku…“ [Akudoviĉ 2007: 74] Kromě toho, s odkazem na 

převládání ĉetných „mezer“ a diskontinuitu, panující v běloruském historickém 

povědomí, autor formuluje tezi o tom, ţe Bělorusko je „postmodernistickým projektem 

Boha“ a pouze prostřednictvím dekonstrukce reziduálních prvkŧ, opomíjejíc definování 

dominantního konsolidujícího centra, se běloruskému národu podaří „přivlastnit“ 

Bělorusko, tedy koncipovat vlastní identitu [viz Akudoviĉ 2004: 120-121]. Při vědomí 

výše nastíněných výĉitek na adresu nacionalistických tendencí poznamenejme, ţe 

nacionalistický formát, v podání ideologŧ běloruského obrození, se badateli nejeví jako 

adekvátní a odpovídající běloruským reáliím. Dříve nebo později se představitelé všech 

ideologických proudŧ budou muset smířit s tím, ţe „běloruský stát mŧţe mít výhradně 

sociální ráz,…jelikoţ pro absolutní většinu obyvatel země zŧstanou nezpochybnitelnou 

prioritou hodnoty sociální, nikoli kulturní ĉi ideologické.“ [Akudoviĉ 2007:127] Jako 

základní distinkce autorovy analýzy se nabízí výzva koncentrovat veřejné povědomí 

okolo „sakralizace aktuální reality, tedy…Běloruska ve stávající podobě…“ [Akudoviĉ 

2007:127-128], vyhýbajíc se vypracování k fiasku předem odsouzených projektŧ. 

Vzhledem ke skuteĉnosti, ţe se běloruské prostranství nikdy nevyznaĉovalo 

monolingvismem, monoetnicitou a monokonfesionalitou, Bělorusko „nikdy nebude 

v nejbliţší perspektivě ani pouze běloruské, ani pouze ruské ĉi polské…, ani jenom 

pravoslavné, ani jenom katolické ĉi protestantské, nikdy jenom prozápadní, ani jenom 

provýchodní ĉi jakékoliv jiné…“ [Akudoviĉ 2007: 130]  

Jak uţ bylo zmíněno na zaĉátku, při obhajobě základních principŧ preferovaného 

obĉanského modelu formování národa autor trvá na upřednostňování univerzálních práv 

a obĉanství, platných pro všechny ĉleny spoleĉnosti, zatímco zbývající komponenty 

(jazyk, kulturní specifika, etnický pŧvod atd.) nejsou rozhodující, byť zde mohou 

fungovat jako komplementární prvky. V takto nastaveném systému se rodí tzv. 

                                                 
16 Autor má na mysli to, že běloruská entita nesmí být ztotožňována ani s Rusy, ani pouze s evropským 

prostorem, jelikož běloruský národ, dle jeho hlubokého přesvědčení, disponuje všemi atributy 

plnohodnotného národa.  
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„pospolitý“, resp. obĉanský nacionalismus, jakoţto protiklad jeho etnické verze, 

„odvozený od sociální příslušnosti ke spoleĉnému celku“ [Akudoviĉ 2007: 136].  

Stěţejní je, ţe zatímco se místní politologové a kulturologové aktivně věnují diagnostice 

příĉin útlumu, resp. marginalizace národní ideje ĉi „neĉitelnosti“ běloruské identity - 

kterou shledávají přednostně v křehkosti národního sebevědomí, latentním ruském 

neokolonialismu, strategických přehmatech liberální politické reprezentace atd. -, 

prizmatem autorovy interpretace jako ústřední snaha a priorita odborného bádání musí 

být stanoveno zamezení souboje mezi vzájemně konkurujícími si druhy nacionalismu – 

„jazykově-etnografickým a spoleĉensko-obĉanským; nabídnout mír musí právě 

etnonacionalismus, jelikoţ on je překonán, on rozpoutal tuto válku, tudíţ bude nucen“ 

[Akudoviĉ 2007: 138] (za úĉelem přeţití) vtělit se do nové běloruské spoleĉnosti, která 

se nevyhnutelně „zformuje na bázi pospolitého nacionalismu“ [Akudoviĉ 2007: 138]. 

Dalším relevantním bodem se zde jeví tvrzení, ţe na základě dosti solidní kostry 

v podobě státnosti, právní soustavy a spoleĉenského řádu je běloruský národ schopen a 

připraven vymezit sebe sama jako jednotný celek, „uvaţovat o Bělorusku jako o 

vlastním celku“ [Akudoviĉ 2006]. V rozhovoru, poskytnutém Euroradiu v září r. 2010, 

běloruský expert mj. okomentoval esenciální rysy, jimiţ musí disponovat Bělorusové, 

aby se stali plnohodnotným národem, akcentoval vedoucí úlohu spoleĉných hodnot, 

neboť obyvatelé běloruského státu „zatím necítí, ţe sdílí něco více neţ spoleĉné hranice, 

stát ĉi prezidenta, a to vnitřní obsah a ideje, kulturní hodnoty“ [Bělorusskij partizan 

2010c].   

   Bobkovovy koncepce „pohraniĉí“, opíraje se o ideové závěry, vyuţil další 

běloruský badatel V. Abušenko, který poukázal na urĉitou spřízněnost podstaty tohoto 

jevu s formátem „postkoloniálního“ výzkumu (W. Mignolo, F. Fanon, H. Bhabha aj.), 

soustřeďujícího se převáţně na rozbor identity, proces poznání sebe sama, světa a 

spoleĉenského kontextu, coţ umoţňuje překonat protiklady dle vektoru „centrum-

periferie“, „metropole-kolonie“ atd., tzn. „přeĉíst Evropu prizmatem Latinské Ameriky“ 

a ujmout se dědictví „centra“ [Abušenko 2002]. V souladu s touto logikou se 

postkoloniální identita profiluje jako zvláštní typ sebeidentifikace, produkt přijetí, resp. 

„přivlastnění“ své kulturní hybridnosti. Podobně uvaţuje F. Fanon, jenţ v souvislosti s 

„roztříštěným sebevědomím kolonizovaného subjektu zdŧrazňuje patologickou povahu 

daného stavu a jako projekt navrhuje identitu ĉi vzor „nového ĉlověka“,…překonavšího 

kolonizaci a rozštěpení vědomí skrze uvědomění si nedeterminovanosti minulostí, 
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…projektivnosti vlastního sebeporozumění a překonání binární opozice „otrok-pán““ 

[Filatov 2008: 43]. Dle analogie s těmito tezemi, běloruskost lze v Abušenkově pojetí 

interpretovat jako „zatím ne“ nebo „…skuteĉnou apriorní“ souĉást té ĉi oné metropole, 

jejíţ periferie a centrum se mohou nacházet na Východě ĉi na Západě. Výhodou onoho 

pohraniĉního rozmístění se jeví býti eliminování „inferiority, neudrţitelnosti a 

nedostatkŧ“ spoleĉnosti, integrovaných „nepravým koloniálním sebevědomím“ [Filatov 

2008: 46-47]. V intencích nastíněného analytického rámce V. Abušenko (stejně jako I. 

Bobkov a V. Bulgakov) trvá na tom, ţe zkušenost Latinské Ameriky je ĉásteĉně 

aplikovatelná v kontextu běloruského národotvorného procesu, s přihlédnutím k místní 

realitě. Autor takto, na základě jednoho z nejproduktivnějších závěrŧ ukrajinského 

odborníka M. Rjabĉuka, jehoţ kvintesence spoĉívá v implementaci formule tzv. 

„kreolského nacionalismu“ v místních podmínkách, objevuje některou systémovou 

analogii jihoamerického a postsovětského sociokulturního prostoru, obdobně duálních a 

nevyhraněných. Platí, ţe Bělorusko a Jiţní Amerika jsou de facto periferickými 

oblastmi bývalých imperiálních „center“, tudíţ jejich spoleĉným imperativem se jeví 

zdolání „těţkého koloniálního odkazu“. Je nutno dodat, ţe termín „kreol“ se zapsalo do 

úzu v kontextu vztahŧ mezi poddanými koloniálních celkŧ pro „oznaĉení osob, 

narozených mimo metropolní území,…coţ je a priori odsuzovalo k disparitě (především 

sociálně-politického) postavení a příleţitostí oproti osobám, narozeným bezprostředně 

v metropoli…“ [Abušenko 2004: 124] Charakteristickým rysem „kreolŧ“ se jeví býti 

ona „dualita, pohraniĉní a marginální stav v prostoru „mezi“ ĉi na „okraji““ [Abušenko 

2004: 125], coţ z „kreola“ ĉiní souĉasně etnickou a sociokulturní kategorii, vztahující se 

k celému latinskoamerickému prostoru. Syntezí její kulturologické a etnické 

komponenty se vykrystalizoval specifický typ národní identity a kolektivního 

sebevědomí, taktéţ „duální ve svých základech“. Ona distinkce se projevovala 

v přítomnosti „odlišnosti-rozlišování v identifikaĉním schématu, ve kterém se 

individuum nikdy nerovnalo samo sobě, i kdyţ si samo toho nevšímalo, nebo nechtělo 

všímat, nabízelo se tak velké mnoţství zpŧsobŧ upozornit jej na tuto neshodu“ 

[Abušenko 2004: 125].  Lze tedy říci, ţe „kreol“ je problémem jedince, jenţ není 

schopen „reflexe vlastní kontextuality jako totoţné sobě“, neustále se obnovuje a 

potvrzuje ve své „nešpanělské španělskosti“, „shodné neshodě s obyvatelem metropole, 

tj. kreolskosti“ [Abušenko 2004: 125].  
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Ve svých studiích V. Abušenko podrobně zkoumá tři modely konceptualizace 

„kreolství“: 1) kreolský nacionalismus, navrţený B. Andersonem s cílem přiblíţení 

národotvorného dění a budování státnosti v bývalých koloniích v tomto regionu; 2) 

nacionalismus, vzešlý z jihoamerického „prvního a druhého osvobození“ [Abušenko 

2004: 126]; 3), analýza kreolského nacionalismu a identity v bádání M. Rjabĉuka 

[Abušenko 2002]. Je obecně známo, ţe latinskoamerické elity v oné periferní dimenzi 

byly postaveny před sloţité dilema formování národa s nedostaĉující jazykovou, 

kulturní, státní tradicí a svébytností, tudíţ se ţivnou pŧdou pro kreolský nacionalismus 

mohla stát regionální soběstaĉnost, tedy ekonomická a administrativní jednota, kdeţto 

zdejší elity „nebudily národ“, nýbrţ jej „konstruovaly“, mj. i prostřednictvím imigrace 

z Evropy [Kazakěviĉ 2006b: 44]. Za zmínku zde bezesporu stojí, ţe postupné 

konfigurování oné „latinskoamerické“ autenticity probíhalo v rámci přechodu od 

„aspirací politického („prvního“) osvobození k hledání kulturního (druhého) 

osvobození, traktovaného jako skuteĉné získání identity…“ [Abušenko 2004: 126] 

Upřesníme, ţe se „osvobození“ materializuje v podobě „vymanění se“ z nadvlády, resp. 

dominance „centra“ a s ním spojených vlivŧ, vytváření vlastní kultury, odpovídající 

„standardŧm“ metropole, „importu nejprogresivnějších“ západních kánonŧ, obdrţení 

„kulturní suverenity…“ [Kazakěviĉ 2006b: 43-44]  

Pro lepší porozumění tomuto přístupu se jako vhodné jeví nastínit mantinely, 

v nichţ se pohyboval M. Rjabĉuk při formulování ukrajinské „kreolské“ verze. Sem 

patří především fakt, ţe markantní podíl Ukrajincŧ neakceptoval novou (postsovětskou) 

sociokulturní konstelaci – „ukrajinskost“, avšak se politicky explicitně orientoval na 

státní nezávislost. Zaĉlenění „kreolství“ v analytickém postupu vyluĉuje „binární 

dichotomii při evaluaci ukrajinské situace“ (ukrajinsky versus rusky mluvící populace), 

buduje zároveň pevnější fundament“ pro zkoumání „soudobých národně-kulturních 

procesŧ,…univerzalizujíc jeho aplikovatelnost v postsovětském (post-imperiálním) 

prostoru…“ [Abušenko 2002; viz také Rjabĉuk 2000; Rjabĉuk 2003].  S. Grabovskij 

k této problematice poznamenal: „…kreol je nepochybně patriotem Ukrajiny, byť bez 

klasického kulturního a politického obsahu, zatímco jeho sympatizování s ruskou 

kulturou mŧţe pramenit z…obyĉejného pragmatismu“ [Grabouski 2001]. Namístě je 

zde konstatovat, ţe analogické trendy lze zaregistrovat i v běloruském prostředí, neboť 

běloruskost je pouze fragmentárně zakódována do heterogenního socikulturního 

prostoru. Nicméně „kreolský“ koncept v běloruském diskursu má spíše negativní 
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konotaci a nádech, disponuje minusovým potenciálem, coţ je verifikovatelné na tom, ţe 

místní kreolové jsou automaticky asociovány s „neuvědomělými“ a „kulturně 

neplnohodnotnými“ „nositeli před-národní identity“, s „oporou stabilního autoritarismu“ 

atd. [Abušenko 2002]. Zajímavou paralelu nabízí běloruský analytik a publicita V. 

Bulhakau, pojímající kreoly nejen jako výhradně „etnické Bělorusy, jiţ dodnes nemají 

jasně definovatelné hranice národní identity,“ ale i jako „nositele identity, zformované 

ještě ve stadiu národního spoleĉenství“ [Bulhakau 2001]. Z ne zcela jasných dŧvodŧ je 

na kreoly nahlíţeno optikou „neuvědomělých“ subjektŧ, jejichţ jedinou perspektivou 

v identifikaĉní evoluci se jeví býti „tutejšasc“. Parafrázujeme-li předchozí úvahy, 

dospějeme k tomu, ţe kreolové jsou analyzováni jako subjekty s „denacionalizovanou“ 

identitou a odpovídající úrovní sebereflexe, jako prvotní uvědomění si vlastní jinakosti, 

ztělesňující „nedostateĉnou národně-kulturní (sebe)identifikaci“ [Abušenko 2004: 147, 

134].  

Nezbytné je zde zdŧraznit, ţe V. Abušenko se pokouší o instalaci „tutejšasci“ do 

kreolského analytického paradigmatu, jelikoţ tato kategorie, dle autorova mínění, má o 

něco širší záběr a je zároveň „prostorově“ blízkou „kreolství“. To, nakolik oprávněná a 

přínosná je daná„operace“, ilustrujme na následující komparaci těchto fenoménŧ. Jak jiţ 

zaznělo v uvedené práci, „tutejšascí“ se rozumí denacionalizovaná lokalizovaná forma 

identity etnických Bělorusŧ, skrze kterou se celé generace uzavíraly do sebe, vyhýbajíce 

se explicitní asimilaci a identifikaci dle ryze národnostní linie. Klíĉovým aspektem 

přitom zŧstává, ţe „místní“ si „jasně uvědomovali diferenci mezi sebou a ostatními – 

Rusy ĉi Poláky, aĉkoliv se neztotoţňovali ani s vlastním etnikem ĉi národem“ [Radzik 

1995:197]. Nesmírně dŧleţité je, ţe právě „své místo“, přesně vymezené „zde“, tvoří 

referenĉní bod resp. „centrum“ „jáství“ místního spoleĉenství, coţ logicky determinuje 

„egocentrickou percepci okolí“ [Radzik 1995: 197]. V této souvislosti je nutno ukázat, 

ţe „tutejšasc“ nikdy nebyla vázána na vnější „centrum“, metropoli, coţ primárně 

vylouĉilo problém „roztříštěnosti“ identity, zatímco „kreolská“ identita se generuje 

přímo v dŧsledku prostorové fragmentace kolektivního vědomí, zapříĉiněné především 

„dozvuky“, bezprostředním proţíváním onoho odlouĉení od „centra“, a přirozenou 

touhou subjektu po „sjednocení“ nebo po „nové vlasti“. Evidentní je, ţe „kreol“ 

konzervuje velice silné pouto s „mateřskou“ metropolí a je i nadále politicky a kulturně 

závislý na „centru“, coţ zřejmě nekoreluje s formátem „tutejšasci“. Zopakujme si, ţe 

„tutejšasc“, na rozdíl od „kreolství“, kultivuje vlastní jinakost mimo vázání na jakékoliv 
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„centrum“, zatímco kreolové v iniciaĉní fázi své evoluce nevnímají metropoli jako něco 

„cizího“, „jsou následně konfrontováni s reflexí své jinakosti a závislosti na 

„centru“…[Kazakěviĉ 2006b: 49-50] Shrňme, ţe oba rozebrané jevy jsou formálně 

totoţné, byť se reálně znaĉně liší dle podstaty, coţ ĉásteĉně vysvětluje, proĉ jejich 

umělé slouĉení nezajistí univerzální konceptualizaci běloruské reality.  

V Abušenkově pojetí „kreolství“ je specifickým rysem sociální modernizace 

národa se slabě vyhraněnými etnokulturními znaky, existující v kontextu poněkud 

deklaratorní státnosti (status svazové republiky), naplněné „běloruskou ruskostí“ 

(ruskostí v běloruskosti), coţ bylo pŧvodně zakomponováno do ideologie 

„západorusismu“ [Abušenko 2004: 148]. Kromě toho autor upozorňuje na dva 

nejrelevantnější aspekty běloruského případu, spoluurĉující trajektorii vývoje země: 

permanentní přítomnost, přesněji řeĉeno, „vmontování“ do „kontextu „linie ruskosti“; 

„národobudovatelské“ projekty a strategie“, produkující urĉitý rámec, ovšem neustále 

„ostrakizované uvnitř tohoto kontextu“ [Abušenko 2002]. Stoupenci „linie ruskosti“ 

vycházejí z přesvědĉení o faktické totoţnosti a absolutní harmonii ruského a 

běloruského, z ĉehoţ vyplývá 1) „diskurs „osvobození““ (blokující případnou 

kolonialistickou interpretaci), 2) „korekce“, tj. návrat k pŧvodní identitě (pravoslavné, 

slovanské atd.), 3) mytologizace údajně „spoleĉné historické minulosti, spřízněnosti 

osudŧ atd.“, coţ a priori předpokládá „selektivní kontrolu nad historickými 

rekonstrukcemi“, 4) omezení sféry pouţití běloruštiny na „periferní“ oblasti ĉi hranice 

„kulturních ghett“ [Abušenko 2002]. Je nutno mít na paměti, ţe navzdory otevřeně 

agresivnímu a expanzivnímu „tónu“ „ruské linie“, se její dopad neukázal jako 

dramatický a rozhodující pro urĉení běloruského osudu, jelikoţ se v běloruském 

národním sociokulturním prostoru natrvalo zakotvila „sovětskost“.  

Reflexe a analýza běloruského dění je v autorově podání neodmyslitelně spojena 

s „kreolskou“ komponentou, tedy „kulturním mechanismem, reprodukovaným 

(bělorusky se stylizující) elitou, jeţ se identifikovala skrze „artikulování“ tutejšasci“ 

[Abušenko 2004: 148]. Jako sporné se jeví autorova absolutizace vhodnosti 

„mechanismu kreolství“ [Abušenko 2004: 149] při evaluaci běloruské reality, protoţe se 

podobný postup staví na dosti křehkých analytických základech. Lze tedy říci, ţe 

univerzální charakter „kreolského“ modelu je diskutabilní, byť tento přístup mŧţe být 

aplikován na rozbor konkrétních sociálních ĉi kulturních jevŧ („lukašismus“, 
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„neozápadorusismus“, „státní nacionalismus“), tudíţ nepochybně má právo na to být 

„vyslyšen“ v expertní obci.  

Neţ přejdeme k další koncepci, znovu podotkněme, ţe ústředním cílem 

předkládané práce není v ţádném případě vyĉerpávající analytický přehled ĉetných 

teorií, zaobírajících se problematikou běloruské identity a modelŧ národní konsolidace, 

nýbrţ přiblíţení toho podstatného a nejoriginálnějšího, představeného v obrovském 

mnoţství studií. Zcela v souladu s touto poznámkou se zastavíme u běloruského filozofa 

P. Rudkovského, vyzývajícího nahradit v odborné terminologii zaţitou kategorii 

„identita“ pojmem „sobornosť
17

“ (od ruského „собор“ [běloruského „сабор“], tj. 

chrám; koncil). Autor konstatuje fragmentárnost, „neĉitelnost“ běloruskosti v národní 

kultuře a absenci obecně platného postupu pro diagnostikování struktury identity, 

navrhuje dekonstrukci „jáství/identity a vytvoření základŧ pro přijetí nové kategorie - 

sobornosť“ [Rudkouski 2006: 63]. Zároveň je smysluplné zdŧraznit, ţe Rudkouski 

nezpochybňuje „pohraniĉní“ charakter běloruské identity, coţ ovšem nezjednodušuje, 

ale naopak komplikuje hledání odpovědi na otázku, co jsou pilíře běloruského jáství. 

Jako jedno z konkrétních řešení se badateli jeví vytvoření několika „hypotetických 

modelŧ kladné odpovědi“ na poloţený dotaz. Zkrátka řeĉeno, „sdílíme následující 

spoleĉné znaky…“: jazyk, kulturu, axiologický aparát, národní symboly, tradice, území, 

stát, dějiny, geopolitické poslání, název „Bělorusko“ [Rudkouski 2006: 64].  

Toto téma jistě disponuje více rozměry a nabízí další body pro zařazení se na 

seznam „potenciálních základŧ identity“. Jak dokládají dějiny Běloruska a přilehlých 

státŧ, prvních pět prvkŧ tradiĉně formovalo hlavní „bázi-substrát“ národní identity, a to 

prostřednictvím „interiorizace těchto hodnot představiteli konkrétního spoleĉenství“ 

[Rudkouski 2006: 65]. Lze ovšem tvrdit, ţe konsensus, alespoň doĉasný, chybí i 

v případě výše vyjmenovaných elementŧ, coţ produkuje v běloruské spoleĉnosti dvě 

centra napětí. První se rodí z dilematu, zda je namístě homogenizace a uspořádání výše 

zmíněných prvkŧ („…jenom a pouze jazyk, jenom a pouze náboţenství atd.“), anebo se 

musí zafixovat dosavadní strukturální pluralismus. Ono uvaţování se komplikuje 

povahou „pohraniĉí“ jako takového, oním „bytím mezi“ fragmentárností a uvědoměním 

si diskontinuity kulturního odkazu prohlubující dezorientaci a stimulující „větší 
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 Vzhledem k neexistenci přesného českého ekvivalentu budeme používat ruskou verzi „sobornosť“ 

v původní podobě.  
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bezradnost a nejednotnost“ [Rudkouski 2006: 65]. Druhý zdroj napětí se mezitím 

odvozuje od prvního a je spojen s vnucovaným integraĉním faktorem, jelikoţ „ se 

dezorientovaným „pohraniĉníkŧm“ zjevuje …Stát s velkým „S“, stát-Bŧh“, zaruĉující 

„stabilitu“ a „jednotu“ běloruského „národa“, coţ se zdá býti mnohem nebezpeĉnější 

konstelací. S jistotou mŧţeme tvrdit, ţe absence vnitřní jednoty a trvalého 

konsolidujícího jádra „má za následek absolutní závislost na vnějším „unifikátorovi““ 

[Rudkouski 2006: 65],…přiĉemţ zvolení silného státu autor vysvětluje tzv. 

„kompenzaĉním efektem“. Pregnantněji vyjádřeno, Bělorusové „neprojevili vŧli 

sjednotit se na základě jazyka, náboţenství a národních symbolŧ, ale připustili být 

sjednoceni do spoleĉenství podřízeného vnější síle „…jiţ je naprosto lhostejný jejich 

národní ĉi „pohraniĉní“ charakter“ [Rudkouski 2006: 65]. Podstatné přitom je, ţe ona 

„ohniska“ mají významný konfliktní potenciál, o němţ se na „poli“ běloruskosti dá 

hovořit jako o konstantní veliĉině.   

V nespolední řadě se odborník zabývá oprávněností pouţití termínu „národní 

identita“ v běloruském prostředí a jeho případnou revizí, přitom stanoví, ţe mluvě o 

identifikaci se nesmí ignorovat diskuze ohledně problematiky svobody, tedy „svobody 

pro sebe a svobody pro ostatní“. V souladu s touto logikou, hlavní „defekt“ běloruské 

entity netkví v „slabé identitě, nýbrţ v její aspiraci na silnou…totalitní identitu“ 

[Rudkouski 2006: 66], coţ do jisté míry dokládá souĉasný politický vývoj v zemi. 

Ubíraje se tímto směrem, diskurs „identity“ zcela devalorizuje signifikanci diskursu 

svobody, coţ dle Rudkovského nahrává a legitimizuje zřeknutí se dosud preferované 

kategorie „identita“ ve prospěch pojmu „sobornost“. Povaţuji za smysluplné upozornit 

na to, ţe nehledě na převzetí tohoto termínu z pravoslavného bohoslovného lexikonu, 

vykládajícího „sobornost“ jako „(Bohem) svolané bytí“, jeho primárně teologický 

obsah, dle filozofova názoru, je pouţitelný i v laickém formátu. Naznaĉme, ţe z ĉistě 

lingvistického, náboţenského ĉi ideologického hlediska „sobornost“ per se neimplikuje 

„napodobování ostatním“ ĉi jakoukoliv nivelizaci, jelikoţ kaţdý subjekt disponuje 

právem na osobní svobodu a jednaní v souladu s touto zásadou. Lze totiţ tvrdit, ţe 

esencí této kategorie se jeví býti „pleroma rozmanitosti“, vyluĉující spojující instanci: 

„existuje jen Duch dŧvěry a vzájemného respektu“ [Rudkouski 2006: 67]. Zdá se, ţe 

ona dokonĉenost, resp. plnost rozmanitosti, oslabuje úlohu ideového faktoru, vĉetně 

hledání identity, vyzdvihujíce do popředí individuální zájem, neboť „kaţdý jednotlivec 
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má nepochybně větší význam, neţ jakákoliv nejušlechtilejší idea“ [Rudkouski 2006: 

67].   

Zajímavé rovněţ je, ţe metodologickou soustavu své koncepce autor doplňuje o 

další ingredienci. Aplikuje princip „etnické asymetrie“, který předpokládá dominanci 

„presumpce dobré vŧle“ nad „presumpcí zlé vŧle“. Tento analytický postup reaguje na 

opaĉné přístupy, běţně praktikované na kaţdodenní spoleĉenské úrovni, jeţ interpretují 

ĉinnost představitelŧ jiného „tábora“ jako a priori nepřátelskou „pouze na základě jejich 

jinakosti“ [Rudkouski 2006: 67]. Akcentujme, ţe koncipování identity nezbytně 

vyţaduje a kultivuje v sobě onen konfrontaĉní prvek, coţ představuje permanentní 

hrozbu vyprofilování asymetrické morálky. V této souvislosti si dovolím tvrdit, ţe zde 

přirozeně rezonuje téma běloruského „pohraniĉí“ a s tím spojené varování před 

etablováním neetického schématu, kdy „bělorusky mluvící obyvatelé se v oĉích rusky 

mluvících jevili jako zaostávající v nacionalistickém vývoji, zatímco rusky mluvící, 

optikou bělorusky mluvících spoluobĉanŧ, byli a priori vnímáni jako zrádci a 

nebezpeĉný relikt koloniální epochy…“ [Rudkouski 2006: 67] Dosti demonstrativním 

příkladem takového uvaţování mŧţe být teze S. Dubovca o tom, ţe „ruskojazyĉní 

Bělorusové jsou de facto sovětskojazyĉní, a jelikoţ jazyk je zároveň stylem myšlení - 

myslí sovětsky“ [Radio Svoboda 2005], z ĉehoţ řeĉník ĉiní dosti spekulativní závěr o 

tom, ţe „bělorusky mluvící Bělorus je a priori (intelektuálně
18

) vyspělejší, neţ jeho 

ruskojazyĉný spoluobĉan“ [Radio Svoboda 2005]. Právě s přihlédnutím k výše 

nastíněným aspektŧm, P. Rudkouski prosazuje zavedení kategorie „sobornost“ a „etická 

asymetrie“ do odborného výzkumu, jejichţ pomocí lze, dle expertova soudu, radikálně 

přeměnit vnitřní atmosféru běloruské spoleĉnosti a „oĉistit“ kolektivní mentalitu 

Bělorusŧ od „substanĉně-esenciální identity“, coţ přispěje k utlumení neustálého boje o 

„představitele jiné kultury ĉi politického zaměření“ [Rudkouski 2006: 67] a 

v neposlední řadě vytvoří příznivé podmínky pro kreativní konsensus ve spoleĉnosti.  

Celkově řeĉeno, na autorově koncepci asi nejvíce imponuje humánní a moudrá 

teze o tom, ţe „bezdŧvodná dŧvěra má oproti neuvědomělé nedŧvěře vţdy vyšší etickou 

hodnotu, v ĉemţ spoĉívá jádro principu etické asymetrie“ [Rudkouski 2006: 67]. 

Stěţejní je odstranit všechno, co implicitně ĉi explicitně ohroţuje právo „Jiného“ být 

Bělorusem, tvořivě přepracovávajíc ideové komponenty rŧzných diskursŧ a nenegujíc 
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fakt, ţe „sobornost“ neznamená bezvýhradný souhlas. Kromě toho filozof se vyhrazuje 

proti obavám ze ztráty „běloruského specifika“ v kontextu implementace „sobornosti“, 

zároveň optimisticky připouští vynoření neĉekané, „zatím neznámé specifiĉnosti“ 

[Rudkouski 2006: 68]. Problém identity je bezesporu hnací silou pro netoleranci, agresi 

vŧĉi „jiným“, „skrytou mlĉenlivost“, ţivenou strachem před „odlišností a rozmanitostí“. 

Zcela nezpochybnitelné je, ţe „homogenní identita poskytuje přesvědĉivý komplex 

kódŧ skupinám, neschopným adaptovat se na rychlé změny modernity, vzájemné 

závislosti a inovace. Redefinováním vztahu mezi „námi“ a „nimi“ se ustavují jasně 

rozpoznatelné hranice, coţ přispívá k upevňování kulturního sebevědomí národŧ“ 

[Bianchini-Chaturvedi-Iveković 2005: 49]. Uveďme, ţe se jako moţné východisko 

z této situace nabízí buď unifikace rozdílŧ, anebo „poznání a vstup do dialogu 

s jiným/odlišným“ [Rudkouski 2006: 68], přiĉemţ první je doménou pojmu „identita“, 

zatímco druhé se promítá do pojednání o „sobornosti“, tudíţ o svobodě.    

Z opaĉného úhlu pohledu je „sobornost“ analyzována ve studiích A. Kazakěviĉe 

a V. Bulhakava, soustředících se ne tolik na obhajobu kulturně-jazykové verze 

běloruské identity, jako spíše na demonstrování její aplikovatelnosti a aktuálnosti 

v souĉasných běloruských podmínkách. Za středobod se prohlašuje literární tvorba a 

odkaz Františka Bohuševiĉe, hodnocený V. Bulhakavým jako „fundamentální okamţik 

běloruského národního diskursu“ [Bulhakau 2003], do něhoţ jsou vmontovány základní 

pilíře běloruské svébytnosti: dědictví VKL, běloruština, katolictví (i kdyţ se autorce 

jako vhodnější a více odpovídající historickým reáliím jeví uniatství). Pro úĉely 

konstituování plnohodnotné homogenní národní identity autor povaţuje za nezbytnou 

rehabilitaci oněch elementŧ a jejich bezprostřední zakotvení do sociokulturního 

prostoru, aĉkoliv souĉasný stav není kompatibilní s takto vyhraněným myšlenkovým 

konstruktem. Řeĉeno slovy samotného badatele, „Bělorusové mají stát, nikoliv ovšem 

národ“ [Radio Svoboda 2006]. Jak tomu ĉasto bývá, přání a touhy jednotlivých 

„vizionářŧ“ ne vţdy korespondují s objektivní realitou, coţ platí i v případě přiblíţení 

výše nastíněného „virtuálního“ modelu praxi, jelikoţ pro naplnění tohoto nesmírně 

ambiciózního cíle zatím nejsou předpoklady [Bulhakau 2003].  

Klíĉovým tématem analytického zájmu A. Kazakěviĉe je poměr kulturní a 

politické sloţky v mozaice národní identity, tedy „binární pozice dvou neidentických a 

naprosto odlišných běloruských mentalit“, vycházející z antagonistických prvkŧ 

národních hodnot (uvědomělý versus neuvědomělý) a politických orientací 
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(„Bělorusové-nacionalisté“ versus „rusofilové-západorusisté“) [Kazakěviĉ 2004: 75]. 

Charakteristické je, ţe tento přístup platí i pro typologizaci identity dle schématu: slabá 

(denacionalizovaná) versus silná (národní) ĉi, přesněji vyjádřeno, národní versus 

„tutejšaja“.  V souĉasné fázi autoritativní reţim „vysílá odlišný typ identity, slabý a 

denacionalizovaný, konzervativní, rusofilní atd.“ [Kazakěviĉ 2004: 75]; přitom centrální 

místo v oficiálním národním projektu náleţí „běloruskému státu“, zatímco ostatní 

aspekty, vĉetně etnokulturního obsahu, se odsouvají na periferii. V intencích zřízení 

normálního běloruského státu se postupně rýsuje „jednoúrovňová identita, dle analogie 

s litevskou ĉi polskou“ [Kazakěviĉ 2004: 76].  Kromě toho autor ve svém rozboru 

kulturně-lingvistické situace upozorňuje na ĉetné pokusy „dekolonizovat“ ruský jazyk, 

zakořenit jej v běloruské kultuře jako „rodný“ a autentický, připisování běloruštině role 

pouhého národního symbolu, nikoli jazyka masové komunikace. Zcela paradoxní se 

pozorovateli zvnějšku mŧţe zdát pro Bělorusy přijatelná úvaha o tom, ţe „bělorusky 

není nutné ĉíst ĉi psát, bělorusky je nutno pouze umět“ [Kazakěviĉ 2004: 77]. Stěţejní 

je, ţe „slabá“ identita politického reţimu „má jednu silnou výjimku – běloruský stát“ 

[Kazakěviĉ 2004: 79], jeţ je jediným středem pozornosti vládnoucího establishmentu, 

zatímco zbývající komponenty (vĉetně národa) jsou dle logiky reţimu jen éterickou 

hodnotou“.  

Na závěr našeho analytického exkurzu se jako vhodné jeví zmínit práci 

běloruského autora J. Ševcova „Sjednocený národ: fenomén Běloruska“, v níţ se z 

politologického hlediska interpretuje historie a souĉasnost běloruské spoleĉnosti Je zde 

představena řada nových nestandardních idejí o sebeidentifikaci a genezi národa. 

Dostateĉně originálně zní autorova poznámka o tom, ţe „Bělorusové jsou tím vzácným 

evropským národem, mluvíc o něm je vţdy nevyhnutelné prokazovat jeho existenci“ 

[Ševcov 2005: 34]. Ve svém výkladu historické dráhy běloruského etnika, základních 

milníkŧ a osudových událostí, autor dospívá k tvrzení, ţe místní obyvatelé (jednak 

individuálně, rovněţ jako kolektivní celek) dosahovali nejsignifikantnějších úspěchŧ 

v kontextu koexistence s jinými spoleĉenstvími v rámci mnohonárodnostních státních 

útvarŧ, tj. VKL, Rzeczpospolity, Ruského impéria, Sovětského svazu. Výsledkem 

onoho historického vývoje se do kolektivního povědomí zakódoval specifický rys – 

„unijnost“, tedy schopnost vstupovat do svazŧ/aliancí s ostatními národy za úĉelem 

zajištění vlastních zájmŧ, vyhýbajíc se přitom přímým asimilaĉním vlivŧm. 

Pozoruhodné je, ţe J. Ševcov přenáší tento evaluaĉní vzorec na moderní běloruskou 
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spoleĉnost, na základě ĉehoţ zdŧrazňuje, ţe takto vymezené inklinování ke sdruţování 

s dalšími aktéry, a to i s cílem garantovat vlastní suverenitu a vitální zájmy, se stalo 

přirozenou vlastností a politickou tradicí v zemi. Jako ilustrativní příklad uveďme 

rusko-běloruský unijní projekt (Svazový stát): na jednu stranu se zde hlasitě deklaruje 

jednota „na věĉné ĉasy“, pod jejíţ hlaviĉkou do Běloruska plynou astronomické 

subvence (dle některých odhadŧ ve výši aţ 54 mld. USD), ale zároveň se vehementně 

brání a střeţí státní nezávislost. Dovolím si v této souvislosti citovat prominenta 

běloruského reţimu prezidenta Lukašenka: „Suverenita je nejvyšší národní hodnotou, 

jeţ musí být…upevňována a chráněna. Je nesmírně dŧleţité zbavit se inferiorní lokajské 

psychologie, pocitu závislosti na někom mocnějším a podhodnocování vlastního 

potenciálu…Nezávislost Běloruska se stala nezpochybnitelným faktorem světové 

politiky“ [Lukašenko 2010].  

Povaţuji za smysluplné zmínit, ţe autor neponechává stranou i téma prohry 

klasického „nacionalismu“, podrobuje detailnější analýze příĉiny neúspěchu stoupencŧ 

nacionalistického tábora, mezi něţ patří:  

1) rigidita bělorusky mluvících adeptŧ „ortodoxního“ národního obrození 

bezkompromisně trvajících na bělorusizaci celospoleĉenské verbální komunikace, byť 

převaţující ĉást Bělorusŧ pouţívá oba jazyky: „bi- ĉi multilingvismus je jedním 

z výrazných rysŧ běloruského kulturního prostoru“ [Ševcov 2005: 37];  

2) zastánci nacionalistického proudu se zaměřili na bezpodmíneĉnou 

sebeidentifikaci, coţ zcela pochopitelně vzbuzuje protest a averzi u místních obyvatel; 

3) nacionalisté jsou v běloruském povědomí spojováni s negativními epizodami 

národních dějin, jmenovitě s obrazem nepřítele (nacistŧ) a kolaborací, coţ dle autorova 

(dost diskutabilního) názoru determinuje vnímání „antisovětských a antiruských 

interpretací východoevropských kultur a identit“ jako pokusu o „vyrovnání se 

s kolaboraĉní tradicí a tudíţ ĉásteĉně i s nacismem“ [Ševcov 2005: 77].  

Stejně tak je nutno upozornit na to, ţe v Ševcovově studii nechybí ani reflexe 

dozvukŧ dramatických událostí z roku 1986 v ukrajinském Ĉernobylu, zanechavších 

hlubokou stopu v kolektivním povědomí Bělorusŧ. Autor tvrdí, ţe v pozadí ĉernobylské 

tragédie „migraĉní potenciál jednotlivých skupin a náboţenské procesy mění svou 

povahu“, v dŧsledku ĉehoţ vzniká „celá spoleĉnost ĉernobylcŧ“ [Ševcov 2005: 138], se 
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svébytnými strukturami a specifickou subkulturou, nerespektující etnické ĉi náboţenské 

bariéry. „Ĉernobylská katastrofa poskytla běloruské kultuře morální odŧvodnění 

nezávislosti, právo hodnotit úroveň morálky ostatních kultur, zejména kultur vyspělých 

zemí…“ [Ševcov 2005: 138]. Poněkud extravagantní se jeví expertova teze o moţné 

„transformaci celé postsovětské běloruské kultury v kulturu ĉernobylskou, anebo její 

rozpouštění se v ní“ [Ševcov 2005: 138].  

   Fundament autorova pojednání o běloruské identitě se skládá ze tří výchozích 

předpokladŧ: autochtonnost Bělorusŧ a minimální dopad migraĉních tokŧ v zónách 

jejích osídlení, opakovaná změna směru kulturně-náboţenské a jazykové identifikace, 

odmítání explicitního deklarování vlastní identity. Lze tedy říci, ţe „běloruskost je spíše 

technologií ţivota v daném regionu. Někdy to je technologie přeţití. V tomto smyslu 

Bělorus je „tutejšy“ [zdejší], přiĉemţ Bělorusem je moţno být…pouze v běloruském 

regionu“ [Ševcov 2005: 72].  

Uzavřeme tuto pasáţ poukázáním na to, ţe některé interpretace národní 

svébytnosti a identity, generované expertní obcí, svým tónem a obsahově zdŧrazňují 

„tradiĉní“ kritéria jakoţto spoleĉné teritorium, jazyk, hospodářství, psychologický 

profil, kultura atd. Nicméně prevalujícím postupem v moderním politologickém a 

sociologickém diskursu je nahlíţení na národ prizmatem „imaginárního spoleĉenství“ 

[B. Anderson 1991], zatímco nacionalismus, dle teze E. Gellnera, „není probuzením 

národŧ, nýbrţ jejich modelování tam, kde neexistují“ [Gellner 1978: 169]. Zopakujme 

si, ţe problém běloruské identity v „domácím“ odborném prostředí inspiruje širokou 

škálu názorŧ a analytických postupŧ: poĉínaje jiţ „klasickým“ akcentováním 

diskontinuity a fragmentárnosti kulturního pole, nedostateĉné etnokulturní a lingvistické 

jednoty, a konĉe konstatováním neadekvátnosti a neaplikovatelnosti konceptŧ „správné“ 

identity v aktuálních podmínkách. Podotkněme, ţe absence konsensu mezi jednotlivými 

přispívateli akceleruje hledání alternativní vize běloruské identity vně národního 

formátu, a to skrze revizi a modifikování formulovaných modelŧ. Pozoruhodná rovněţ 

je snaha propojit traktování identity s tragickými dŧsledky ĉernobylské havárie, jeţ se 

promítla nejen do oficiálních (a zejména neoficiálních) statistik, ale zŧstává jedním 

z největších traumat pro běloruskou kolektivní „duši“. Zajímavé a poněkud odváţné 

„experimenty“ s kategoriemi „kreolství“, „pohraniĉí“ ĉi „sobornost“ lze oznaĉit za první 

kroky směrem od „dogmatismu“ k ţivé kreativitě a „neoklasickému“ paradigmatu, 

negujícímu vhodnost kánonŧ a zkušeností evropského nacionalismu pro běloruský 
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prostor. S jistotou lze konstatovat, ţe dŧkladnější a bedlivé sledování aktuálního 

politického dění, sociálních a duchovních transformací, mŧţe přispět k vypracování 

většího poĉtu praktických, nikoli ĉistě spekulativních teorií. Shrňme, ţe klíĉovým 

momentem pro porozumění obsahu, podstatě a specifikŧm běloruské identity zŧstává 

hledání vhodného metodologického aparátu a badatelských nástrojŧ.           
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2. Specifika běloruské národní identity 

2.1. Formování běloruského národa a národního uvědomění 

v kontextu autoritativního režimu. 

Státní nezávislost, získaná v roce 1991, otevřela cestu k vytvoření běloruského 

národního státu, jenţ nepochybně vyţadoval oporu o konzistentní národní ideu a 

identitu. Do tohoto rozhodujícího období spadá ostrý ideologický a politický boj o 

zvolení směru a strategie státo- a národotvorného procesu, odehrávající se v atmosféře 

sociálně-politických kataklyzmat a všepronikající celospoleĉenské konfuze, jeţ 

doprovázely demontáţ Sovětského svazu, extrémní sovětizace, faktická denacionalizace 

Bělorusŧ a patrná degradace sovětské identity. V bezprostřední propojenosti s tímto 

děním se v nově vzniklé republice konsolidovaly tři dominantní, odlišně orientované, 

politické síly: 

1) národně-patriotický tábor, jehoţ ústředním cílem byl především svobodný 

rozvoj národa, suverénního běloruského státu, národního hospodářství a kultury, a to v 

těsné kooperaci s ostatními postsovětskými subjekty, aplikuje mezinárodní zkušenost 

provádění sociálně-ekonomické transformace; 

2) neosovětský, resp. revanšistický politický trend, propagující restauraci 

spoleĉného sovětského státu, izolaci od „destruktivního“ západního vlivu, vyvarování se 

uţší spolupráce s evropskými zeměmi, okamţitou politickou, ekonomickou a 

humanitární integraci s Ruskem. V následující fázi představitelé a sympatizanti tohoto 

uskupení podpořili unijní projekt (Svazový Stát
19

) a „odnoţ“ prvního tábora, 

soustředěného kolem A. Lukašenka; 

3) všechny post-Obrozenecké politické subjekty, tedy formace a skupiny, jejichţ 

politické a ideologické kořeny sáhají k politické ĉinnosti hnutí „Adradţenně“ (BNF), 

inklinují k tendenĉní interpretaci sovětské etapy běloruských dějin, asociující 

budoucnost Běloruska s tzv. radikální evropskou volbou, tzn. přerušením celého spektra 

vazeb na Rusko [viz Partyja BNF 2010]. Je nutno zdŧraznit, ţe prevalující většina 

„obrozencŧ“ bezkompromisně trvá na etnokulturním modelu formování národa v jeho 

radikálnějším podání, absolutizujíc obĉanskou „legitimitu“ pouze pro titulární etnikum, 

                                                 
19 Oficiální název Unie Běloruska a Ruska od roku 2000. 
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resp. pro nositele „běloruskosti“. V této souvislosti je namístě připomenout například 

ĉlánek ideového lídra BNF Z. Pazňaka „Říše zla“, zveřejněný v „Narodnoj gazetě“ na 

podzim r. 1990, v němţ autor mj. deklaroval, ţe „produktem“ smíšených, rusko-

běloruských manţelství, jsou „neplnohodnotné“ děti. Mezitím liberálně-demokratická 

„odnoţ“, resp. pokraĉovatelé nacionalisticky „okořeněného“ paradigmatu, apeluje na 

přihlíţení k aktuální kulturní a jazykové situaci. Dodnes se z řad oficiálního 

běloruského establishmentu ozývají kritické ohlasy, jeţ kladou nacionalistickému 

proudu poněkud provokující a sarkastickou, ovšem zcela věcnou otázku, týkající se 

samotného obrozeneckého schématu: „Zřejmě se jedná o obrození předrevoluĉních, 

nikoli sovětských ĉasŧ. Ale co zde mŧţe být obnoveno? Bída, zaostalost, negramotnost, 

ţivě popsané v klasických dílech Janky Kupaly? Nebo, se moţná jedná o dřívější 

období – nevolnictví? Evidentní je, ţe se samotná myšlenka obrození proměnila v jisté 

klišé.“ [Rubinov 2006] 

Obecně platí, ţe první léta státní suverenity přinesla relativní svobodu a 

demokracii, coţ přispělo k  rozpoutání celonárodní diskuze o formování národa a 

národní identity. Finálním akordem onoho oţivení a ideové konfrontace se stal nástup 

A. Lukašenka do prezidentského úřadu v r. 1994. To vyústilo jednak v nastolení osobní 

diktatury, prohlašující národně-demokratickou opozici za hlavního vnitřního nepřítele, 

ale i v implementaci státní ideologie, kodifikující jediný „správný“ pohled na 

běloruskou spoleĉnost, dějiny a identitu jako takovou. Zmiňme zde, ţe během svého 

vystoupení na VI. sjezdu Federace odborŧ Běloruska prezident Lukašenko
20

 opakovaně 

okomentoval roli a ĉinnost běloruské opozice zcela v duchu stalinských metafor, 

definujíce ji jako „nepřátele národa“, jejichţ ústřední aspirací je překáţení klidnému a 

stabilnímu vývoji země: „Nejsou ţádní opoziĉníci, ale národní nepřátelé. Jakmile se 

nabídne příleţitost uškodit státu, jsou vţdy tady…“ [Rupor.info 2010]  

Budeme-li se opírat o tezi, ţe nacionalismus je především formou artikulace 

národního zájmu, nevyhnutelně dospíváme k praktickému politickému manipulování 

jeho mobilizaĉní kapacitou ze strany politické elity, a to ve jménu získání moci. 

Zatímco obsahová náplň nacionalismu se mŧţe znaĉně lišit, nabývá buď ĉistě národního 

(etnokulturního) rázu, anebo je interpretována jako nacionalismus státní, oficiální, 

                                                 
20 Detailní analýza Lukašenkova politického režimu není bezprostředním tématem předkládané práce. 

Podrobnější rozbor lze najít například v autorčině bakalářské práci „Politická bezpečnost autoritativního 

režimu v Bělorusku“ z roku 2009 [Volakhava 2009].  
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s vlastní unifikovanou identitou. Je nutno upozornit, ţe dle autorĉina názoru nejlépe a 

nejilustrativněji podstatu a míru konsolidovanosti národa vystihuje komplex 

následujících indikátorŧ: 

1) zaměření vŧdĉích sil v politické a sociokulturní sféře dané spoleĉnosti; 

2) přítomnost, funkĉnost a úĉinnost ideologického systému, jeho výchozí 

principy; 

3) stav veřejného povědomí, nálady a názory, prevalující ve spoleĉnosti, 

celistvost, homogenita/heterogenita národní identity.  

Konstatujme, ţe v rámci souĉasné běloruské konstelace lze jasně identifikovat 

antagonismus dvou druhŧ nacionalismu: jeden je ztělesňován, formulován a 

akcelerován samotným autoritativním reţimem, zatímco druhý se generuje napříĉ 

opoziĉním táborem, nehledě na dílĉí diference mezi jednotlivými demokratickými 

subjekty. Oprávněně mŧţeme tvrdit, ţe běloruský národotvorný proces je 

charakteristický setrvávajícím dominováním politického aktéra, monopolizujícího 

politický prostor v zemi. Tím máme na mysli „posledního evropského diktátora“ A. 

Lukašenka, jemuţ se aktivně snaţí vzdorovat málopoĉetná kontraelita, byť 

v podmínkách stále narŧstající báze nespokojených obĉanŧ (jejichţ protestní potenciál 

má spíše neutrální a neorganizovanou povahu). V souladu s tímto nákresem se národní 

identita modeluje přednostně skrze zabezpeĉení obĉanských práv, vzdělávací systém, 

státní jazyk, symboly, svátky, náboţenství, reálnou geopolitickou roli, „zapojení“ 

jednotlivce do média prostoru, samotné toponymum „Bělorusko“. Pozoruhodné v této 

souvislosti je, ţe se první sĉítání lidu, uskuteĉněné v roce 1999, provádělo na základě 

individuální sebeidentifikace. Jako Bělorusové se definovalo 82% obyvatel, a 

běloruštinu jako mateřský jazyk uvedlo 73,7%, s tím, ţe 36,7% ji pouţívá při 

kaţdodenní komunikaci, přiĉemţ o 7 let později tento ukazatel zaznamenal dramatický 

pokles na pouhých 7,8% [Nacionalnyj statistiĉeskij komitět Respubliki Bělarus 2009: 

63; NISEPI 2006a].  

Jak uţ bylo nastíněno v předchozím textu, identita „se formuje ve vztahu k sérii 

odlišností,…je interakcí smyslŧ, vkládaných námi do těch ĉi oněch sociálních jevŧ“, jeţ 

jsou subjektem uvědomovány a projektovány v rámci konkrétní historické praxe, coţ 

identitě a našemu uvaţování o ni dodává politický ráz. Z tohoto dŧvodu autorka 
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navrhuje analyzovat aktuální „stav“ běloruského národa a národní identity převáţně 

prizmatem politických událostí, determinovaných zejména zakořeněním v zemi 

diktatury Rodinně-státního klanu
21

 (RSK) [podrobněji viz Volakhava 2009], coţ 

bezesporu nemohlo ponechat nedotĉeným kolektivní sebevědomí a celkový zpŧsob 

ţivota lidí. Pohybujíce se v těchto mantinelech, navrhujeme zkoumat vytváření národní 

identity paralelně, resp. prostřednictvím přiblíţení evoluce autoritarismu v rámci těchto 

stádií: 1) konsolidace (1994-2004); 2) stabilizace (2004-2008); 3) vyspělost a krizová 

fáze (2009 - dodnes).  

Do první etapy spadá (pro další osud reţimu) rozhodující strukturování 

mocenské kostry a zakotvení mechanismu „translace“ jejích ideově-teoretických 

základŧ, koncipování politického kurzu na vlně „restaurace“ unie s „ruským bratrem“, 

exploatující sovětskou mentalitu lidí, znechucených a demoralizovaných „bělorusizací“ 

a „antisovětismem“, jeţ byla prosazována BNF těsně po vzniku republiky. Je nutno 

podotknout, ţe opozicí prosazovaný model identity byl hlavou státu a priori negován 

jako velké nebezpeĉí pro jeho politickou moc, coţ se promítlo do jím formulované 

běloruské národní identity, jejíţ kvintesencí se stalo: Bělorusové jsou Rusy „se znakem 

kvality“, zatímco ruský jazyk je i „naším jazykem, jelikoţ za dlouhá léta souţití jsme do 

tohoto jazyku vloţili ĉást své duše“ [Lukašenko 2003]. Kromě toho díky osobnímu 

charismatu, cílevědomosti a dobře vyváţenému populismu se prvnímu běloruskému 

prezidentovi podařilo vyhrát celonárodní referendum z roku 1995, v němţ se řešily 

citlivé a strategické otázky, sjednotivší velký podíl postsovětské spoleĉnosti okolo A. 

Lukašenka, ĉímţ mu byl poskytnuta vysoká elektorální dŧvěra a opozici byl zasazen 

drtivý úder. Výsledky hlasování byly následující [CIK 1995]: 

1) pro zrovnoprávnění ruštiny a běloruštiny (resp. kodifikaci oficiálního statusu 

obou jazykŧ) se vyslovilo 83,3% obyvatel, proti – 12,7%; 

                                                 
21 RSK lze oprávněně vymezit jako klíčový element a charakteristiku současné ekonomické struktury 

Běloruska, neboť jeho vedoucím článkem je prezident Lukašenko (konkrétně prezidentova rodina), 

obklopený více než 1500 loajálních osob s odlišnou úrovní individuálních pravomocí a striktně 

nastaveným vnitřním mechanismem. Ústředním prvkem tohoto mechanismu se jeví býti rodina hlavy 

státu, jež přeměnila republiku v hlavní zdroj své ekonomické prosperity, zajišťujíc kontinuitu 

autoritativního kurzu a bezprostřední setrvání u moci.  Jedná se rovněž o velice propojenou strukturu, 

fungující na základě pozoruhodné skupinové solidarity a téměř neomezeného osobního vládnutí hlavy 

státu dle schématu prezident (jeho rodina) + zplnomocněná reprezentace + regionální exekutivní tělesa 

s vlastními bloky + všepronikající kontrola nad všemi hráči ze strany prezidentových zvláštních služeb. 

Podrobněji o RSK viz [Volakhava 2009].   
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2) zavedení nových státních symbolŧ – vlajky a státního znaku – uvítalo 75,1% 

Bělorusŧ, zatímco své „ne“ vyjádřilo 9,39%; 

3) prezidentem iniciovaný kurz na ekonomickou integraci s Ruskou federací 

schválilo 83,3%, zamítlo – 12,5%; 

4) 77,7% obĉanŧ akceptovalo (oproti 17,8% negativních odpovědí) ústavní 

revizi, udělující hlavě státu pravomoc předĉasně rozpustit Nejvyšší sovět v případě jeho 

systematického hrubého porušování Ústavy, coţ de facto uvolnilo cestu pro nastolení 

autoritativních poměrŧ v zemi.   

Shrnout ony velice ilustrativní údaje lze poněkud tristní a beznadějnou úvahou 

Aljesja Michaljeviĉe, známého stoupence popularizace a oţivení běloruskosti: „Národ 

se vŧbec netrápí jazykovou otázkou. Tento problém si vymyslela elita. Pro národ je 

stěţejní kdo, co a jak říká, nikoli ovšem v jakém jazyce“ [Silickij 2006]. Evidentní 

přitom je, ţe politické dŧsledky všelidového hlasování minimalizovaly, ne-li zcela 

eliminovaly šance protistrany na úspěch, coţ A. Lukašenkovi umoţnilo další 

koncentraci moci ve vlastních rukou a postupnou transformaci politického systému 

v ĉistě prezidentskou republiku, oklešťujíce jednak formální, souĉasně ale i reálné 

pravomoci ostatních sloţek moci. Harmonicky sem zapadá politické „krédo“ 

běloruského prezidenta, jehoţ jádrem je nezpochybnitelná role silného státu, tj. silného 

prezidentského úřadu: „Právě v silné moci shledávám záchranu pro náš stát a 

hospodářství…“ [Nekliaev.org 2010]. Analogické motivy zazněly v rozhovoru, 

poskytnutému prezidentem Lukašenkem německému ekonomickému deníku 

„Handelsblatt“ v listopadu r. 1995, v němţ se hlava státu vyjádřila k uspořádání 

v Hitlerově Německu: „Německý řád se formoval v prŧběhu století a za Hitlera dosáhl 

nejvyššího bodu. To je právě to, co koresponduje s naší vizí prezidentské republiky a 

s rolí prezidenta v ní. Hitlerovi se podařilo vytvořit silné Německo díky silné 

prezidentské moci…“ [Šlyndik 1999].  

Jako naprosto nepochopitelné a absurdní se tato slova jeví z úst lídra země, v níţ 

se skoro kaţdá rodina stala obětí nacistické okupace. Zdá se, ţe v podobných 

vyjádřeních lze pozorovat „vynoření“ freudovského „Já“, skrytého v hlubinných 

vrstvách podvědomí, archetypu, bezprostředně spojeného s realizací, resp. překonáním 

komplexu vŧdcovství a neomezené moci. Ovšem ne všichni tehdy pochopili, ţe se za 

onou rétorikou skrývá všepronikající a všezahrnující motiv „Moci“ s velkým „M“. Lze 
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tedy tvrdit, ţe ĉásteĉně i z těchto dŧvodŧ se sovětský model běloruské identity (s jeho 

základními hesly „ţelezná ruka“, „celý sovětský národ“, „Stalin“, „velký stát“ atd.) 

ukázal být ţivnou pŧdou pro identitu Lukašenkova formátu. Navíc, nehledě na 

zdánlivou eklektiĉnost jejich ústředních bodŧ, integraĉní kampaň naprosto koreluje 

s autoritativní teorií a praxí reţimu, jelikoţ samotný běloruský vŧdce (aţ do roku 1999) 

sledoval ryze pragmatické personální zájmy, aspiruje na nejvyšší Kremelský post 

drţitele jaderného arsenálu, jenţ byl z běloruského území odstraněn díky úsilí St. 

Šuškěviĉe ještě před Lukašenkovým nástupem k moci. Zajímavá jsou rovněţ zjištění 

statistických prŧzkumŧ. Dle údajŧ NISEPI z roku 1998 44,7 % běloruských voliĉŧ za 

jediného lídra rusko-běloruského soustátí oznaĉili A. Lukašenka, B. Jelcina – jen 0,8 % 

V roce 1999 se tento obraz proměnil – 38,4 % preferovalo Lukašenka a 0,6 % Jelcina 

[Ucpb.org 2003]. Zvolení Vl. Putina do ĉela Ruské federace zřejmě narušilo plány 

běloruského vŧdce a jasně signalizovalo, ţe „šance na to jsou skuteĉně mizivé a 

integraĉní proces se postupně zpomaluje…Pokud se zítra Lukašenkovi znovu otevře 

tato cesta, tato [integraĉní] rétorika a praxe budou oţiveny“ [Milikěviĉ 2007].  

Jako další signifikantní milník geneze běloruského autoritarismu, resp. faktický 

ústavní převrat, lze interpretovat celonárodní referendum, konané dne 24.11.1996, jehoţ 

agendou byla revize ústavního textu dle Lukašenkova návrhu (deformující dosavadní 

rozdělení mocí), vyhlášení Dne republiky 3. ĉervna
22

 (místo 27. ĉervence), svobodný a 

neomezený prodej pŧdy, zrušení trestu smrti. V této souvislosti nelze opominout fakt, ţe 

dosavadní symboly, svátky a běloruština jako taková se Lukašenkem asociovaly 

s exkluzivní doménou jeho politických rivalŧ, a tudíţ se nevyhnutelně naplňovaly 

politickým smyslem. Za zmínku zde bezesporu stojí ve veřejném povědomí zakořeněná 

„averze vŧĉi veškerým politickým deklaracím, vyzývajícím k demolici toho, co 

Bělorusové vytvářeli skoro celé století za sovětské nadvlády“ [Sluka 2008: 323]. Jako 

nejpravděpodobnější se jeví to, ţe právě zakódovaná sovětskost, opírající se o široké 

spektrum ideologických mýtŧ, komplikovala odstranění z kolektivní mentality ĉetných 

negativních asociací a obrazŧ, spojovaných s postavou Z. Pazňaka, vŧdce „nacionalistŧ-

nacistŧ“, běloruských „kolaborantŧ“, coţ bylo šikovně vyuţito Lukašenkovým 

propagandistickým aparátem. Shrňme slovy běloruského prezidenta, ţe poĉínaje 

váleĉným obdobím „nacionalismus v běloruském povědomí je ztotoţňován s fašismem, 

                                                 
22 Den osvobození Minsku od nacistické okupace.  
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genocidou, nacismem“ [Naviny.by 2003]. Emblematické v této souvislosti je, ţe pro 

přesun Dne nezávislosti se vyslovilo 88,18 % Bělorusŧ, zatímco proti – jen 10,46 [CIK 

1996].  

Zopakujme si, ţe v dŧsledku dvou všelidových hlasování se obsahově 

realizovala, byť v ĉásteĉně modifikované formě, reanimace sovětské identity, jeţ 

pozbyla hlavní determinantu – státní útvar SSSR, ovšem byla stále prezentována jako 

realita a přítomnost, reprodukujíc se ve „staronovém“ spoleĉenském prostředí. 

Poznamenejme, ţe se díky Lukašenkově „sovětizovanému“ nacionalismu tato entita 

transformuje z „imaginární“ esence ve velice úĉinný politický nástroj. Zdařilý „ústavní 

převrat“ A. Lukašenka z roku 1996 a následná poráţka jeho odpŧrcŧ (při znaĉné 

asistenci vnějších aktérŧ, jmenovitě oficiální ruské delegace v ĉele s premiérem V. 

Ĉernomyrdiným) předznamenaly novou „vlnu“ unifikace běloruského národa ve jménu 

konsolidace osobní prezidentovy moci. Sem patří pokraĉování rehabilitace sovětského 

historického dědictví, boj proti veškerým náznakŧm a projevŧm nacionalisticky 

orientovaného „extremismu“, antisovětským a rusofobním sentimentŧm, zejména ve 

sféře vzdělání a kultury. Přesně onen dobový kontext vystihl jeden z prominentŧ 

národně-demokratického hnutí Vl. Chalip, podle něhoţ všechno nasvědĉovalo tomu, ţe 

reţim „zaĉne usilovně rozkládat jazyk, kulturu a národní dějiny“ [Chalip 2010].  V této 

souvislosti lze nalézt celou řádu exemplárních příkladŧ veřejné devalorizace a 

degradace role a kvality běloruského jazyka ze strany hlavy státu, explicitní poukázání 

na jeho údajnou inferioritu a nedostateĉnost ve srovnání s ostatními světovými jazyky. 

Uveďme, ţe efektivita onoho antiběloruského kurzu oficiálního establishmentu v této 

fázi je dokumentovatelná především na poněkud pesimistických statistických údajích, 

registrujících redukci podílu běloruskojazyĉných škol ve vzdělávacím sektoru: zatímco 

v letech 1993/1994 se „v běloruském jazyce vzdělávalo 76% ţákŧ první třídy“, v roce 

2009  - pouze 18,6% [Chalip 2010]. Patrné jsou tyto tendence především v periferních 

oblastech, neboť venkov, coby tradiĉní bašta, pramen a nositel etnického odkazu, „se 

postupně rusifikuje“, coţ je podmíněno hromadným zrušením menších škol 

s běloruským vyuĉovacím jazykem a s následným převodem dětí do větších 

ruskojazyĉných škol [Blog.tut.by 2007]. Přirozeně zde rezonuje téma politicky 

motivovaných „renovací“ v oblasti vzdělání, coţ lze naprosto zřetelně demonstrovat na 

skandálním přerušení ĉinnosti jediné, absolutně bělorusizované, vzdělávací instituce – 

Minského lycea humanitních věd - v roce 2003, přiĉemţ jen o rok později byl stejný 
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úděl připraven pro Minskou evropskou humanitní univerzitu (EHU). Téměř celý 

profesorský sbor EHU byl donucen k emigraci do Litvy, kde univerzita pŧsobí „v exilu“ 

dodnes. Dovolím si tvrdit, ţe kauzálním pozadím onoho dění se stala skuteĉnost, ţe 

oĉima jedné ĉásti spoleĉnosti „je běloruština automaticky ztotoţňována s BNF, zatímco 

zbývající ĉást ji vnímá jako nástroj identifikace opozice, tj. těch, kteří jsou „proti““ 

[Silickij 2006].  

Jako nesmírně dŧleţité se jeví to, ţe veškerá opatření reţimu v tomto směru 

zcela korelovala s logikou zakotvení autoritarismu. Vycházela přitom ze strachu 

krystalizace nové, „evropsky“ smýšlející a zaměřené (a tudíţ nebezpeĉné) elity, 

podporované Západem, jeţ bude schopna vygenerovat konkurenceschopné mobilizaĉní 

ideje, aplikovatelné v běloruském prostředí, ĉímţ potenciálně ohrozí politickou 

bezpeĉnost Rodinně-státního klanu. Nezaškodí zde připomenout i reţimem 

zorchestrované PR-akce v podobě odhalení „spikleneckých sítí“, vyvíjecích extrémně 

destruktivní ĉinnost, namířenou proti vitálním „státním“ zájmŧm. Zásadní je zde ovšem 

fakt, ţe přítomnost, resp. indikování vnitřních a vnějších „nepřátel“, coby ověřený 

faktor sjednocení národa, je „standardním“ rysem autoritářských systémŧ a v kontextu 

Lukašenkovy identifikace ztělesňuje onen „mohutný“ odkaz sovětismu. Staĉí uvést 

bolševický rudý teror, stalinské represe, prováděné pod ideologickou nálepkou boje 

proti „nepřátelŧm národa“, „agentŧm imperialismu“ atd., přiĉemţ národ se poněkud 

paradoxně konsolidoval ve jménu naplnění globálního, celonárodního cíle (buďto 

industrializace, kolektivizace ĉi krvavé války), neboť „socialistická Vlast“ [Lenin 1967] 

byla ohroţena. Relevantní je, ţe ona „Vlast“, resp. „imaginární spoleĉenství“, byla 

natolik peĉlivě a konsistentně „konstruována“ komunistickými ideology, ţe její 

dozvuky, jmenovitě na tomto fundamentu „postavena“ identita, jsou dodnes patrné 

v celém postsovětském areálu, zvlášť v Bělorusku. Namístě je zde zvýraznit centrální 

ĉlánek tohoto ideologického konsolidujícího řetěze, konkrétně Velkou vlasteneckou 

válku a Den vítězství 9. května. Je naprosto neoddiskutovatelné, ţe váleĉné dění mělo 

pro Bělorusko takřka katastrofický dopad: stálo ţivoty téměř třetiny místních obyvatel, 

coţ se razantním zpŧsobem odrazilo na demografické a celospoleĉenské situaci 

v pováleĉných letech, dramaticky zdevastovalo zdejší infrastrukturu a má tudíţ (dle 

běloruského prezidenta) „osudový význam pro běloruský národ“ [Imperiya.by 2010]. 

Kromě toho klíĉovou komponentou velkého vítězství je, optikou A. Lukašenka, 

„nezniĉitelné bratrství sovětských lidí rŧzných národností“ [Imperiya.by 2010].  
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Z předchozího pojednání je jasné, ţe první „autentický“ národní lídr Lukašenko 

velice precizně „diagnostikoval“ a úspěšně vyuţil potenciálu sovětské hodnotové škály, 

v jejímţ poli se lokalizovala běloruská národní identita. Uveďme rovněţ, ţe jakékoliv 

iluze masové „evropeizace“, resp. desovětizace, se v povědomí postsovětských 

Bělorusŧ pomalu vytrácejí, coţ zrcadlí mj. celonárodní prŧzkum veřejného mínění 

z roku 2006, z dílny Nezávislého institutu sociálně-ekonomických a politických 

výzkumŧ NISEPI, v jehoţ zjištěních se opakovaně potvrdila přítomnost a reprodukce 

sovětského odkazu jakoţto stabilního středobodu identifikace v běloruské spoleĉnosti. 

Charakteristické je, ţe při zodpovězení dotazu „Povaţujete se za moderního Evropana 

nebo za sovětského ĉlověka?“ 52 % respondentŧ deklarovalo svou sovětskou identitu a 

jen 36 % se stylizovalo do role Evropanŧ [NISEPI 2006a]. Nezbytné je upozornit, ţe 

v roce 1994 Bělorusové zvolili restauraci demontovaného axiologického schématu, coţ 

odhalilo, ţe:  

A) poptávka po dosavadním behaviorálním modelu je signifikantní, jelikoţ 

ĉásteĉně přispívá k překonání obecné konfuze, syndromu ztráty vlastního „Já“, resp. 

krize identity; 

B) jako nejvhodnější a nejjednodušší východisko z oné slepé uliĉky se 

obyvatelŧm ukázalo vyzdvihnutí „svého“ prezidenta na politický „piedestal“. Prezident 

pochází „z národa“, jehoţ „prosovětskost“, postupem ĉasu transformovaná v 

„proruskost“, z praktického hlediska představuje ideologicky adekvátní situace, na 

nichţ bazíruje jeho specifický a dostateĉně rigidní státní nacionalismus; 

C) leitmotiv Lukašenkova nacionalismu lze vyjádřit formulí „Já jsem stát a 

centrum národní identifikace“ ĉi, přesněji řeĉeno, „Baťka“
23

, produkt běloruského 

iracionálního profétismu, deus ex machina. Za věcnou poznámku zde stojí, ţe klasický 

paternalismus, coby element totalitních a autoritativních reţimŧ, je imanentním rysem 

sovětského mentality. Zatímco se J. Stalin ve veřejném „verbálním“ povědomí zafixoval 

jako „Otec národŧ“, Vl. Lenin – jako „Vŧdce mezinárodního proletariátu“, Vl. Putin – 

jako „národní lídr“, sebeprohlášení běloruského prezidenta za „Baťku“, tedy „Otce 

všech Bělorusŧ“, lze traktovat jednak jako reziduum, rovněţ jako tribut historické 

tradice. To ovšem neznamená, ţe A. Lukašenko si není vědom toho, ţe se v jeho 

                                                 
23 „Otec“ (bělorusky) 
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případě jedná o jiný dobový kontext, dle jehoţ logiky je explicitní kult osobnosti 

diametrálním opakem zintenzivnění a prohloubení národní identifikace s jeho postavou. 

Z těchto dŧvodŧ běloruský vŧdce, skrze iluzorní blízkost lidu, veřejně demonstruje svou 

„národní“, psychologicky dobře vyváţenou „tvář“, coţ doprovází podobnými 

komentáři: „…nesnáším toto modlářství a vŧdcovství,…nejsem ţádný vŧdce, ani 

diktátor ĉi administrativní lídr…“ [Lukašenko 2006] V této souvislosti se přirozeně 

nabízí otázka, kým je běloruský prezident? Nehledě na rozmanitost variant moţných 

odpovědí, relevantní je, ţe pro většinu obyvatel „Baťka“ disponuje urĉitým autentickým 

běloruským „šarmem“ a zachovává onu aureolu běţného Bělorusa rolnického pŧvodu, 

s nímţ se na kulturní a psychologické úrovni ztotoţňují miliony obĉanŧ, verifikujíce 

onu fúzi mezi „On“ a „My“. Pozornost si zaslouţí fakt, ţe dle dat prŧzkumu veřejného 

mínění z roku 2003 zŧstávala kostrou Lukašenkovy elektorální báze kategorie obyvatel 

venkova a menších měst, starších 50 let, se základním ĉi středním vzděláním, jiţ 

kultivovala onen empatický obraz hlavy státu a vyslovovala své tvrdé odhodlání „zvolit 

ho na třetí funkĉní období“ [Afn.by 2004]. Vzato optikou J. Ševcova, „lídr nemŧţe 

nebýt derivací sociálně-ekonomické struktury vlastní spoleĉnosti,…souĉástí kultury 

svého národa, lokální politické tradice, zvlášť kdyţ se jedná o lídra, jenţ stojí v ĉele 

státu více neţ 10 let, zajišťuje jeho úspěšný vývoj při velkém odporu velice vlivných 

sil“ [Ševcov 2005: 8]. Z tohoto lze vyvodit, ţe A. Lukašenko mŧţe být objektivně 

povaţován za „odvozenou běloruského fenoménu“, neboť politik de facto zastínil stát 

jako takový, jako autonomní entitu.  

Pohybujíce se stále v rámci výše vytyĉené etapy formování běloruské identity, 

za dominantní tendenci oznaĉíme hledání a selekci intelektuálního materiálu pro 

ideologické pilíře nastoleného v zemi politického formátu, korelující s cílem zabezpeĉit 

národní jednotu a stabilitu reţimu, coţ lze interpretovat tím, ţe identita se jeví býti 

výsledkem a zpŧsobem proţívání, myšlení a konkrétního jednání subjektu vŧĉi veřejně 

akceptovaným hodnotovým zásadám, převládajícím náladám a názorŧm, vĉetně 

samotné mocenské kostry. Dŧleţitá je přitom role politických elit, jeţ se podílí na 

orientaci ĉlenŧ daného spoleĉenství a na bezprostředním „přivlastnění“ spoleĉných 

hodnot, na coţ poukazuje mj. i E. Erikson, vymezující ideologii jako nástroj „broušení“ 

spoleĉnosti a kolektivní identity [viz Erikson 1996a: 64-66]. Podíváme-li se podrobněji 

na běloruské reálie, dospějeme k tomu, ţe bezprecedentní aktivizace shora dirigovaných 

ideologických poĉínání se datuje od přelomu let 1998/1999: ĉetné konference, porady a 
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kulaté stoly hlavy státu s reprezentací akademické a expertní obce eskalovaly ve „zrod“ 

nové „konstruktivní“ utopie – triády ústředních sociálně-etických principŧ, zahrnující 

„silné prezidentství“, „sociálně orientované hospodářství“ a „křesťanské hodnoty“ 

[Rubinov 2006]. V tomto duchu byla v roce 2003 uspořádána odborná konference, 

jejímţ centrálním tématem se stala organizace a zajištění ideologické práce, přiĉemţ 

klíĉové body, přednesené prezidentem Lukašenkem, zohledňovaly následující aspekty: 

a) existence a rozvoj státu a spoleĉnosti bez navracení a prosazování duchovních 

hodnot, jeţ budou s to konsolidovat národ a vzdorovat vnějším a vnitřním hrozbám, je 

zcela nepředstavitelná;       

b) podhodnocení ideologických faktorŧ zpŧsobilo bezduchovnost, prolínající se 

do všech sfér lidského ţivota, „infekci nacionalismu“ a konzumu, jeţ devalorizovaly 

„ideály jednotného a velikého státu“, jelikoţ ideologie mŧţe být přirovnána k 

„imunnímu systému organismu“ [Lukašenko 2003];  

c) v intencích vybudování „silného a prosperujícího“ Běloruska je nezbytné brát 

zřetel na ideologický kánon, resp. „ideologický fundament běloruské spoleĉnosti“ 

[Lukašenko 2003], coţ se stává imperativem nově zřízeného Hlavního ideologického 

úřadu Administrace Prezidenta Běloruské republiky, odpovídajícího za celý komplex 

organizaĉních, kádrových a vědecko-výzkumných opatření, za implementaci „státní 

ideologie“ (tj. ideologie RSK ĉi lukašismu) ve spoleĉnosti. V souladu s nařízením 

prezidenta ĉ. 111 ze dne 20.2.2004 [President.gov.by 2004] spadala do bezprostřední 

kompetence tohoto orgánu koordinace ideologické ĉinnosti, koncipování ideologické 

„náplně“ běloruského státu, operativní informování obĉanŧ o aktivitách hlavy státu, 

propagace oficiálního státního kurzu, monitorování a analyzování dynamiky veřejného 

mínění, kontrola sítě místních a regionálních ideologických „buněk“. Namístě je zde 

podotknout, ţe prezidentova iniciativa (re)ideologizovat zemi vzbudila kontroverzní a 

poněkud nejednoznaĉné ohlasy veřejnosti: sociologové NISEPI ještě v březnu 2003 

konstatovali, ţe cca 45 % dotázaných Bělorusŧ nesdílí názor oficiálního establishmentu 

a zdŧrazňuje význam „vzájemné konkurence rŧzných ideologií“ [Afn.bz 2004], zatímco 

necelých 35 % respondentŧ nepokládá přítomnost jedné státní ideologie za závaţný 

problém. Nicméně povinný kurz „Základy ideologie běloruského státu“ byl záhy 

zakomponován do vysokoškolských studijních programŧ, coţ v podstatě odráţí 

klíĉovou funkci státní ideologie, jako politického nástroje konstruování národní identity. 
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Analýza daného období se neobejde bez struĉné zmínky o dalších relevantních 

událostech v politické dimenzi, jeţ se patrně dotkly odolnosti mocenského systému: 

První celonárodní sjezd
24

 (19.-20.10.1996), jehoţ prostřednictvím se v ideologické a 

elektorální rovině připravila opora pro Lukašenkovo vítězství v referendu v listopadu 

téhoţ roku (s následným rozpuštěním parlamentu). Hlavním motivem v pořadí druhého 

celonárodního setkání byla zřejmě demonstrace národní jednoty a vyjádření masové 

podpory běloruskému lídrovi v nadcházejícím prezidentském klání. Právě u této 

příleţitosti vyhlásil hlavní inspirátor onoho dějství ve svém projevu heslo svého 

schématu národotvorby v běloruských podmínkách – „Za silné a prosperující 

Bělorusko!“, akcentoval primát sociálně-ekonomického blahobytu a zvýšení ţivotní 

úrovně populace.  

Obecně platí, ţe nejpreciznější údaje o stavu národa, směřování a obsahu 

národní identity jsou poskytovány v prŧběhu volebních kampaní všech úrovní, přiĉemţ 

jako nejinformativnější se zde prezentují prezidentské volby, v jejichţ kontextu se 

v dosti koncentrovaném a dynamickém podání projevují referenĉní body konkurenĉních 

identifikaĉních strategií a identit. Lze totiţ tvrdit, ţe na elektorální aréně se střetávají 

zájmy hlavních aktérŧ, polarizuje se spoleĉnost, testuje se úĉinnost jednotlivých 

ideologických modelŧ, udrţitelnost jejich teoretického zázemí, „štěpí se“ spoleĉenské 

vědomí (skrze ujasnění si rozdílŧ), a tudíţ se deformují i identity. Prezidentské volby, 

konané 9.9.2001, skonĉily vítězstvím A. Lukašenka, jenţ se solidním ziskem ve výši 

75,62 % hlasŧ (dle oficiální verze) porazil hlavního opoziĉního kandidáta Vl. 

Gonĉarika, pro jehoţ program se vyslovilo 15,65 % Bělorusŧ. Aĉkoliv nezávislé 

prognózy odhadovaly zisk reprezentanta opoziĉního tábora na téměř 30 %, tento fakt 

razantním zpŧsobem neměnil celkovou konstelaci a vyváţenost preferencí v zemi, 

jelikoţ převaha A. Lukašenka, jmenovitě jeho „státního“ nacionalismu ţivícího jisté 

patriotické sentimenty a loajalitu vŧĉi autoritativnímu státu, byla nepopiratelnou a 

                                                 
24 Celonárodní sjezdy jsou tradičně svolávány na základě nařízení hlavy státu, přičemž jeho hlavním 

imperativem se zdá býti demonstrace transparentnost a otevřenost rozhodovacího procesu pro všechny 

občany, ačkoliv se de facto jedná o čistě formální záležitost. Do agendy celonárodních sjezdů jsou 

zařazovány zejména otázky sociálně-ekonomického rázu. „Účastní se jej vybraná skupina několika set 

konkrétních osob, prezentovaná jako reprezentační vzorek celé běloruské společnosti.“ *Holzer; Balík 

2007: 145] První sjezd byl uspořádán v roce 1996, druhý – v r. 2001, třetí – v r. 2006 a poslední – 

v předvečer posledního prezidentského klaní v prosinci r. 2010.  
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objektivní realitou. Konstatujme, ţe v této fázi lze registrovat dominování obĉanské 

komponenty národní identity.  

Další rozhodující kroky běloruských politických elit, markantně ovlivnivší 

inklinaci běloruského vědomí, jsou těsně propojeny s pokusy nového ruského vedení 

inkorporovat republiku do Ruské federace jako jeden ze subjektŧ federativního útvaru, 

ĉímţ ruský prezident Putin zcela jasně naznaĉoval nesmyslnost jakýchkoliv oĉekávání a 

projektŧ běloruského protějšku, týkajících se obnovení SSSR. Na ne zcela diplomatické 

poznámky ruské hlavy státu o tom, ţe „běloruská ekonomika tvoří jen 3% ruského 

hospodářství…“, běloruský Baťka ostře reagoval kategorickým prohlášením: 

„Bělorusko se nikdy nestane devadesátým subjektem Ruské federace…Unie dvou státŧ 

musí být zaloţena výhradně na paritním principu“ [Věrnidub 2002]. Paradoxní se mŧţe 

zdát, ţe se v této situaci běloruský prezident poprvé vymezuje jako nacionalista, 

usilující o zachránění suverenity své země (tj. svého „trŧnu“), coţ se vtělilo do jím 

provozované politiky a rétoriky jako ideové jádro a ústřední cíl: „Jako první běloruský 

Prezident nehodlám pohřbít nezávislost mého Běloruska“ [Dovnar 2007]. Zajímavé 

rovně je, ţe A. Lukašenko postupem ĉasu jasněji artikuloval tuto myšlenku: „Bělorusko 

je suverénní, nezávislou evropskou zemí. Kdysi území, obývaná naším národem, tvořila 

souĉást jiných státních útvarŧ…Ovšem dnes to uţ neplatí a doufám, ţe nebude platit i v 

budoucnu“ [Lukašenko 2003: 115]. Kromě toho, kvintesencí argumentace 

kategorického odmítnutí a odporu vŧĉi jakémukoliv scénáři vĉlenění do Ruska, byla 

teze běloruského vŧdce o tom, ţe „Bělorusko má jenom jeden politický reţim…“ [Iofe 

2007] Za zmínku zde bezesporu stojí, ţe korekce a revize Lukašenkových postojŧ 

vyvolala zdrţenlivý optimismus ohledně potenciálního sblíţení mezi reţimní elitou a 

ĉástí národně-demokratické opozice, a to na platformě (a ve jménu) nedotknutelnosti 

státní nezávislosti. Předběţně uveďme, ţe ony naděje setrvaly aţ do poslední 

prezidentské kampaně z prosince r. 2010. Mezitím všelidovým hlasováním ze dne 

17.10.2004, vynášejícím do popředí otázku ústavní revize, jeţ měla eliminovat omezení 

poĉtu funkĉních období hlavy státu, konĉí fáze konsolidace autoritarismu v zemi. 

Oficiální výsledky referenda výmluvně nasvědĉují tomu, ţe signifikantní většina 

Bělorusŧ (79,42 %) se znovu sjednotila kolem prezidenta Lukašenka [CIK 2004], coţ 

zcela logicky dezorientovalo i bez toho frustrované národnostně smýšlející politické 

síly. Shrnuto, na politické scéně zŧstal „paralyzovaný“ „kreolský národ“ a „kreolský 

prezident“ [viz Bulhakau 2001; Abušenko 2002].    
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Z hlediska objektivních indikátorŧ sociálně-ekonomického, kulturního rozvoje a 

národní konsolidace běloruské spoleĉnosti, období mezi lety 2004 aţ 2008 mŧţe být 

definováno jako fáze stabilizace autoritarismu a státnosti obecně. Tato perioda byla 

rovněţ poznamenána dovršením transformace sovětské nomenklatury ve vládnoucí elitu 

Lukašenkovy epochy, jeţ se zasouloţila mj. o nastavení mechanismu „státního 

kapitalismu“ – hybridu plánovaného hospodářství a trţních mechanismŧ. Kromě toho je 

běloruský lídr, stylizující se jako jediný „konstruktér“ tzv. běloruského modelu a hlavní 

legitimizátor státní ideologie, instalován do národního povědomí jako centrum 

identifikace s moderním běloruským státem, zároveň s tím i jako jeden z pilířŧ národní 

identity. Velkým úsilím „dvorních“ manipulátorŧ se do celospoleĉenského mentálního 

paradigmatu etabluje (poněkud zkreslený a idealizovaný) obraz starostlivého prezidenta, 

jehoţ „misí“ je pomoci běloruskému národu vymanit se ze zaĉarovaného kruhu 

„nevzdělanosti, dŧstojně uspořádat kaţdodenní ţivot, města a sídliště…“ [Rubinov 

2006] Stěţejní ovšem je, ţe dokonce i stoupenci nesmiřitelného ultranacionalistického 

kurzu byli donuceni uznat, ţe se svým flexibilním politickým manévrováním 

Lukašenkovi skuteĉně podařilo vyvrátit významný kolonizaĉní mýtus o tom, ţe chudý 

běloruský stát zkrachuje, nebude-li zaĉleněn do Ruské federace. Lze konstatovat, ţe se 

pravý opak ukázal být pravdou, neboť je dnes Bělorusko relativně stabilně fungujícím 

státem s většinou nezbytných formálních atributŧ, plnohodnotnou institucionální 

soustavou, podílející se na vytváření národní identity. Nesmírně dŧleţité je zde 

upozornit, ţe právě za (a díky) Lukašenkova vládnutí „v masovém povědomí došlo 

k přeorientování se na upřednostňování státní nezávislosti: pokud by teď byly 

uspořádány svobodné a spravedlivé volby, síly, explicitně agitující za připojení 

k Rusku, by nejpravděpodobněji byly marginalizovány voliĉstvem“ [Rádio Svoboda 

2006].  

Vzhledem k tomu, ţe geopolitické faktory budou podrobněji rozebrány v 

následující kapitole, přibliţme si evoluci obĉanské solidarity a národní identity 

Bělorusŧ, jeţ se v probírané etapě vyznaĉuje rozhodujícími událostmi v politické a 

kulturně-sociální sféře, patrně posílivšími pozice státu. Jeden z předákŧ běloruské 

opozice A. Milinkěviĉ okomentoval tento proces následovně: „…formování 

[národa]…se uskuteĉňuje skrze uvědomování si objektivních výhod našeho 

státu…Oproti Rusku nemáme takovou úroveň kriminality, a naše děti nepojedou válĉit 

do Ĉeĉenska…Na rozdíl od Ruska jsme neměli divokou privatizaci…Formování 
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pospolitosti se u nás provádí skrze státnost…“ [BDG. Dělovaja Gazeta 2007] Jiţ na 

zaĉátku roku 2004 mezi dosavadními partnery – Ruskem a Běloruskem – vypukla tzv. 

„plynová válka“, doprovázená sérií obchodních konfliktŧ, z nichţ jako vítěz 

(překvapivě) pokaţdé vzešel prezident Lukašenko, rozdmýchávající protiruské nálady, 

pokrývaje běloruskou spoleĉnost „glazurou“ jinakosti. Je nutno zdŧraznit, ţe 

parlamentní volby z let 2004 a 2008 jednak nezaregistrovaly viditelný posun v otázce 

preferencí obĉanŧ, souĉasně ale neovlivnily ani převaţující názorové trendy ve 

spoleĉnosti, jelikoţ sociální „agenda“ byla tvořena událostmi ĉistě praktického a 

„efektního“ rázu: výstavba moderní Národní knihovny (de facto celonárodního projektu 

a „památky“ Lukašenkova reţimu, odpovídající nejnovějším technickým standardŧm) ĉi 

fundamentální rekonstrukce symbolu národní kultury – Velkého divadla opery a baletu 

v hlavním městě (2006-2009). Kromě toho se sport, díky velké lásce prezidenta 

Lukašenka k hokeji, stává dalším specifickým znakem běloruského národa, a tudíţ 

úĉinným identifikaĉním faktorem. Stále ĉastěji se na olympijských hrách a 

mezinárodních soutěţích vztyĉuje běloruská, byť ne autentická, vlajka, zatímco se 

Bělorusové, nehledě na jejich reziduální sovětskost, definují jako nezávislý národ, 

schopný rozeznat svou jedineĉnost a diferencovat se od ostatních národŧ a státŧ. Není 

náhodná úvaha běloruské hlavy státu, zahájivší masovou výstavbu hokejových hřišť po 

celé republice, o tom, ţe „se sport stal nejen velkou komerĉní záleţitostí, nýbrţ také 

velkou politikou“ [Lukašenko 2010b]. Pozoruhodné rovněţ je, ţe se ĉerstvě otevřený 

sportovní komplex „Minsk-Arena“ ambiciózně připravuje na hoštění světového 

hokejového šampionátu v roce 2014. Na seznam významných mobilizaĉních, národo- a 

identitotvorných prvkŧ a mechanismŧ lze zařadit mj. úspěch běloruských úĉastníkŧ 

v dětské Eurovizi (2005; 2007), uspořádání mezinárodního festivalu „Listopad“, 

mezinárodního hudebního konkurzu „Slavjanskij bazar“, poměrně efektivní řešení 

akutních hospodářských problémŧ zejména v agrárním sektoru, modernizaci 

infrastruktury, aktivizaci podnikání a příliv zahraniĉních investic, coţ při komparaci se 

sousedními státy (Ukrajinou a Ruskem) nevyhnutelně prezentuje běloruský reţim 

v pozitivním světle. V této souvislosti prezident Lukašenko velice správně poznamenal: 

„Kdybych mohl rozhodovat, udělal bych všechno pro to, aby dospělá ĉást naší 

spoleĉnosti, a to cca 7 milionŧ lidí, navštívila Ukrajinu, Rusko, Uzbekistán, Kazachstán, 

Turkmenistán, Pobaltí, Polsko a porovnala náš „špatný ţivot“ s tamními poměry. 

Zŧstávejte, pokud se vám bude líbit. Nicméně jsem hluboce přesvědĉen o tom, ţe se 

vrátí nejen pŧvodních 7 milionŧ, ale minimálně 7,5 mil…“ [Lukašenko 2003: 155] 
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Konsolidaĉním národním centrem i nadále zŧstával běloruský prezident, jelikoţ 

jeho mobilizaĉní autoritarismus byl stále přijatelný pro znaĉnou ĉást běloruské 

spoleĉnosti ĉi, slovy rozhořĉené opozice, „Lukašenko vyměnil svobodu za stabilitu, 

nivelizaĉní sociální politiku a staré politicko-ideologické principy“ [Šimov 2006]. 

Patrná je mimo jiné tendence navýšení poĉtu Lukašenkových sympatizantŧ mezi 

představiteli mladší generace Bělorusŧ, coţ lze traktovat jako zásadní novum, neboť 

veškerá dosavadní úsilí o dobytí „srdce“ mládeţe skonĉila fiaskem. Interpretace 

fenoménu tzv. „Generace L.“ (pouţijeme-li pro mladé „fanoušky“ hlavy státu výraz 

běloruského publicisty V. Martinoviĉe, jednoho z nejznámějších kritikŧ Lukašenkova 

reţimu) spoĉívá v tom, ţe se v podmínkách absence významného „vnějšího“ respektu 

generace Bělorusŧ, jejichţ dospívání probíhalo za Lukašenkova prezidentství, se zaĉala 

identifikovat dle linie patriotismu a hrdosti za jejich mladou republiku, coţ v oĉích 

těchto lidí „dělá reţim svébytným, takovým, o němţ…snili nacionalisté v období svého 

triumfu na zaĉátku 90. let“ [Iofe 2007].  

Shrňme, ţe praktické naplnění vize Bělorusŧ jako jednotného národa se v 

kontextu autoritativního reţimu realizuje v rámci vkládání konkrétního hodnotového a 

emocionálního obsahu do státní suverenity, přiĉemţ specifickou vlastností tohoto 

procesu se jeví býti ztotoţňování diktátora s jím zřízeným mocenským aparátem a 

s většinou běloruského obyvatelstva. Podotkněme, ţe během svého závěreĉného 

vystoupení na Třetím celonárodním sjezdu prezident Lukašenko mj. prohlásil: „Silná 

státní moc, silná sociální politika a národní podpora jsou hlavním tajemstvím našich 

úspěchŧ“ [Lukašenko 2006]. 

V pokraĉování tohoto tématu se jako smysluplné jeví poukázat na fakt, ţe se ve 

struktuře národní identity neustále prohlubuje dŧvěra ne tolik v moc per se, jako v 

prezidenta osobně. Objevuje se odklon směrem ke kulturnímu elementu identity, jehoţ 

impulzem se stala iniciativa oficiální elity. Lze tedy říci, ţe se autoritativní 

establishment rozhodl pro zapojení motivŧ etnokulturního nacionalismu, avšak bez 

jakékoliv zmínky ĉi participace jeho ideových protagonistŧ a propagátorŧ. Stojí za to 

připomenout, ţe v iniciaĉním stadiu vládnoucí elita vehementně deklarovala svou 

„neozápadoruskou“, „východoslovanskou“ orientaci, jejíţ podstatou bylo sblíţení 

s Ruskem, zatímco oponenti tohoto kurzu pokraĉovali v mytologizaci historické a 

kulturní spřízněnosti Běloruska a evropské civilizace. Podotkněme, ţe spoleĉným 

referenĉním bodem pro oba „tábory“ bylo uznání a kultivace „jinakosti“ běloruské 
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kultury, byť se dle verze politického vedení jedná o integrální souĉást slovanského 

kulturního celku, coţ je v rozporu s obrozeneckým přístupem, akcentujícím především 

rozdíly s tímto celkem a vazbu na západní historický a duchovní prostor. Toto schéma 

se dá parafrázovat jako tvrdý boj o evropeizaci běloruské národní identity, přiĉemţ 

vítězství tohoto názorového směru bude znamenat triumf demokracie nad 

autoritarismem.  

Mezitím, v atmosféře vyostřující se konfrontace mezi oficiálním Minskem a 

Moskvou, determinovanou avizovanou „pragmatizací“ politiky Kremlu vŧĉi jeho 

západnímu partnerovi, A. Lukašenko stále ĉastěji hraje na národnostní kartu, reanimuje 

problematiku národní identity, a to ve jménu rozšíření sociální a elektorální báze 

reţimu. Pozoruhodné se zde jeví to, ţe se graduální „ponoření“ běloruských televizních 

divákŧ a rozhlasových posluchaĉŧ do „národních vod“ zprostředkovává zvláštním 

televizním kanálem „LAD“, nabízejícím široké spektrum speciálních pořadŧ (na 

relativně dobré úrovni), jeţ mají zaostřeno právě na unikátní běloruské kulturní 

dědictví. Sem patří rovněţ uspořádání pravidelných folklorních festivalŧ, výstav 

národních řemesel, nemluvě o tom, ţe hlasatelé státní televize přešli na běloruštinu jako 

pracovní jazyk. Klíĉovým momentem se zde ovšem jeví fakt, ţe se multikulturalismus 

Lukašenkovým systémem nezpochybňuje, coţ samotný prominent reţimu vysvětluje 

tím, ţe „nacionalisté taktéţ touţí po úspěšném vývoji své Vlasti a svého národa, i kdyţ 

to vnímají v úzkém smyslu, nacionalisticky…(coţ je pro náš národ nepřijatelné)“ 

[Lukašenko 2006].  

Nezaškodí zde uvést, ţe nezpochybnitelnou skuteĉností je zvýšení ţivotní 

úrovně a blahobytu Bělorusŧ ve vymezeném období: za deset let Lukašenkova vládnutí 

byl zaznamenán signifikantní rŧst ukazatelŧ prŧměrné mzdy, dŧchodŧ, stipendií atd. 

Dostateĉně přehledně to dokládají ĉísla sociologických výzkumŧ NISEPI z března 

2003, kdy „pouze 21,3 % Bělorusŧ dávalo pozitivní hodnocení situace v zemi a 63,4 % 

se vyjadřovalo zcela opaĉně“ [NISEPI 2006c], zatímco výsledky z roku 2006 

dokumentovaly razantní změnu postojŧ obĉanŧ, neboť jiţ necelých 62 % respondentŧ 

evaluovalo vývojové tendence a směr, jímţ se vydala republika, dosti příznivě. 

Charakteristická je v tomto ohledu „záhada“ onoho pozitivního obratu, konkrétně pŧvod 

ekonomických a finanĉních zdrojŧ, na jejichţ základě se reţimu relativně úspěšně dařilo 

udrţovat stabilitu a pořádek v zemi. V bezprostřední návaznosti na prohlubování 

integraĉního procesu a spolupráci mezi Běloruskem a Ruskem, za „unijní“ rétoriku a 
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odhodlanost „chránit západní hranice Ruské federace“ v letech 2003 aţ 2009, byl 

oficiální Minsk pravidelně „prémiován“ svým starším východním „bratrem“ (ve výši, 

dosahující cca 18-20 % běloruského HDP roĉně), v podobě energetických zdrojŧ a 

systému obchodních preferencí. Pregnantněji řeĉeno, bilanci integraĉního „flirtování“ 

během posledních 14 let, dle tvrzení Vl. Putina, lze odhadnout na „52 mld. USD 

úvěrové a finanĉní pomoci (přiĉemţ D. Medvěděv zmiňoval ĉástku ve výši 50 mld. 

USD)“ [Suzdaľcev 2009]. Jako evidentní se zdá teze o tom, ţe bez onoho 

bezprecedentně štědrého „sponzorování“ by „Lukašenkŧv ekonomický model 

nefungoval“ [BDG. Dělovaja Gazeta 2007], coţ platí dvojnásobně v případě 

prezidentských voleb, vypsaných na den 19. března 2006, z nichţ jako absolutní vítěz 

(uţ tradiĉně) vzešel A. Lukašenko s takřka nepředstavitelným ziskem 83 % hlasŧ (dle 

verze Centrální volební komise), oproti skromným 6 % hlasŧ nejsilnějšího opoziĉního 

kandidáta A. Milinkěviĉe [CIK 2006]. Naznaĉme, ţe dle nezávislých prŧzkumŧ 

veřejného mínění, se reálné zisky kandidátŧ odlišují od údajŧ oficiálních zdrojŧ (58,2 % 

pro A. Lukašenka a 18,8 % pro A. Milinkěviĉe [NISEPI 2009]), aĉkoliv konstantou 

zŧstává skoro nepřekonatelná „distance“ mezi oběma kandidáty (bez ohledu na rostoucí 

protestní bázi), jeţ pouze potvrzuje fakt, ţe Bělorusko je stále zemí jednoho muţe. Jako 

velice emblematické se zde jeví, ţe „ohromující“ úspěch běloruského prezidenta ve 

volebním klání s provládními médii a ideology byl prezentován jako „svědectví 

ideologické jednoty běloruského národa“, jehoţ bylo dosáhnuto „nikoli agitací a 

masovou propagací, ale praktickými výsledky budování našeho státu, našimi úspěchy, 

otevřenou politikou, shodou mezi slovy a ĉiny, charakterizujícími styl vedení našeho 

Prezidenta“ [Rubinov 2006].  

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozím textu, prezidentské volby z roku 2006 se 

dají oznaĉit za dŧleţitý milník a přelomový bod v evoluci a zakotvení běloruského 

autoritarismu, neboť v tomto kontextu poprvé po roce 1996 byl zaregistrován (dle 

běloruských poměrŧ) neviditelný veřejný odpor vŧĉi Lukašenkově vládnutí, konkrétně 

masové protesty (za aktivní úĉasti mládeţe) proti zfalšovaným volebním výsledkŧm. 

Kromě toho, z hlediska autoritativního establishmentu, za dosti znepokojující trend 

moţno oznaĉit prohlubující se deziluzi a jasnou polarizaci běloruské spoleĉnosti ve 

vztahu k moci, ĉemuţ nasvědĉují aktuální výzkumy veřejného mínění. Navíc zuřící 

světová ekonomická a finanĉní krize razantně zintenzivnila propad popularity 

ekonomického a sociálního modelu, podporovaného reţimem. Konstatujme, ţe poĉínaje 
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rokem 2008 je sociálně-ekonomická a politická kostra reţimu podrobována obtíţným 

zkouškám odolnosti své rétorické a praktické „solventnosti“, coţ se výrazně 

komplikovalo zapojením Běloruska do geopolitických „her“ s Ruskem a EU v rámci 

programu „Východní partnerství“, jehoţ ĉlenem se Bělorusko stalo poněkud 

kontroverzním zpŧsobem v květnu 2009
25

, nehledě na oĉividně represivní styl vládnutí 

a permanentní porušování základních práv a svobod obĉanŧ v zemi. Nepopiratelnost 

výše nastíněné konstelace dokládá níţe uvedená tabulka, znázorňující výsledky jednoho 

z prŧzkumŧ veřejného mínění z dílny NISEPI, uspořádaného v březnu 2009 [zdroj: 

NISEPI 2009c
26

]: 

  

Jak hodnotíte celkovou politickou situaci v Bělorusku?  

 

% 

 

Stabilní/příznivá 

 

          51 

 

Napjatá/kritická/výbušná 

 

          43 

 

Se kterým z následujících tvrzení souhlasíte?  

 

          % 

 

Bělorusko potřebuje stabilitu 

  

            46,3 

 

Bělorusko potřebuje změny 

 

        46,2 

 

Důvěřujete prezidentovi?  

 

         % 

 

Ano, dŧvěřuji  

 

          45,4 

 

Nedŧvěřuji  

  

           38,1 

 

Činnost „vládní vertikály“, vytvořené prezidentem A. Lukašenkem, 

je podle Vás přínosná nebo škodlivá? 

 

% 

                                                 
25 Zakládající summit proběhl během českého předsednictví v Praze dne 7.5.2009. Tato událost způsobila 

opravdu velké trauma pro opoziční tábor, demokraticky orientovanou intelektuální komunitu a širší 

nelhostejnou domácí veřejnost, přičemž jako červená niť se mnoha analýzami a veřejnými prohlášeními 

táhne aluze protirežimních politiků na Mnichovskou zradu, byť v odlišném historicko-politickém 

kontextu, jelikož evropská byrokracie de facto akceptovala běloruský režim, veřejně odporující 

demokratickým zásadám. 
26 Pro účely dané práce je níže uvedena jenom část původní tabulky *NISEPI 2009c+.  
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Spíše přínosná 

 

       36,3 

 

Spíše škodlivá  

 

       32,1 

 

Domníváte se, že se stav věci v zemi vyvíjí správným či nesprávným 

směrem? 

 

 

        % 

 

Správným směrem 

 

      40,0 

 

Nesprávným směrem 

  

         34,9 

 

Zastavme se podrobněji u hodnocení respondenty aktuálního stavu v republice, 

jehoţ ukazatele zaznamenaly razantní pokles a deformaci: z oněch údajŧ lze vyvodit, ţe 

optimisticky naladěných Bělorusŧ, tedy hodnotících situaci v zemi jako stabilní a 

vhodnou, pravidelně ubývá (jen 40 % na rozdíl od 61,6 % v roce 2006 [NISEPI 2006c]). 

Mezitím podíl respondentŧ, kteří nesouhlasí s dosavadním vývojovým směrem, dosáhl 

pozoruhodné mety 34,9%, coţ je pro pověstnou „jednotu národa“ zcela kritický (a v 

budoucí perspektivě devastující) trend. Kromě toho se zde jako logický závěr nabízí 

tvrzení, ţe běloruská spoleĉnost je v souĉasné době názorově „rozpolcená“, a to 

absolutně v rozporu s vládnoucí elitou deklarovanou „celistvostí spoleĉnosti, její 

semknutostí kolem vedení země“ [NISEPI 2006c].  

Dospíváme k etapě vyspělosti a krize autoritarismu a jeho identifikaĉních zdrojŧ 

a nástrojŧ. Vzhledem k tomu, ţe jako klíĉové kritérium posouzení stavu mocenského 

aparátu jsme zvolili úĉinnost systému kontroly a řízení, tvořící jádro státu a národa, 

v běloruském případě je namístě zmínit, ţe: 

- A. Lukašenko není pouze diktátorem, nýbrţ také hlavou rodinně-státního 

klanu (RSK) s vlivnou politickou organizací a s nomenklaturou, fungující 

podle principu osobní loajality, věrnosti, poslušnosti, disciplíny a hrozby 

pouţitím násilí (ve jménu zabezpeĉení politického monopolu a personální 

nedotknutelnosti svých „adeptŧ“); 

- V souĉasné fázi běloruská politická elita demonstruje záviděníhodnou 

schopnost přeţití a rozvoje, i kdyţ při velice nepříznivém vnějším a vnitřním 
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rozkladu. Uveďme, ţe se dle prohlášení prvního vicepremiéra Vl. Semaška 

Bělorusko „vyvíjí velkým tempem“ a „mŧţe se stát jednou z 

nejrozvinutějších zemí…“, neboť nárŧst HDP ve výši 9-10 % se funkcionáři 

jeví jako „bezprecedentní ukazatel“ [Bělorusskij partizan 2011a]; 

- Mocenská reprezentace disponuje dovršeným systémem ideologických 

doktrín, jeţ jsou postupně injektovány do sociálních „kanálŧ“; 

- Zatím jediným relevantním legitimizaĉním centrem konsolidované národní 

identity se jeví být autoritativní reţim, ztotoţňovaný, a v 

kolektivním povědomí kolidující se státem a jeho politickým lídrem. 

Podotkněme, ţe všechny zmíněné aspekty signalizují vyspělost reţimního 

„organismu“, ovšem zároveň s tím odhalují dozvuky krize, které se nejmarkantněji 

promítly ne tolik do ekonomické sféry (faktické přerušení, resp. redukce ruského 

dotaĉního financování, ekonomické sankce ze strany USA, rŧst státního dluhu atd.), 

jako do kondice kolektivního vědomí, jehoţ apriorními imanentními rysy uţ v době 

získání nezávislosti byla ideologická konfrontace a z toho vyplývající polarizace identit. 

Stěţejní je, ţe v autoritativních podmínkách se ony konfliktní body metodicky a 

komplexně dováděly do stádia obĉanské „studené války“, tudíţ ústředním problémem, 

s nímţ se reţim potýká ve zmíněném stádiu, se jeví být národní jednota. Z ĉistě 

praktického hlediska je evidentní, ţe mobilizaĉní potenciál moci, koncentrované 

v jedněch rukou, se v urĉité evoluĉní etapě dostává do znaĉného rozporu s iniciativou, 

jeţ se rodí uvnitř spoleĉnosti, tedy touhou po sebeurĉení. Dialekticky pojato, forma zde 

neodpovídá obsahu: graduje sociální napětí, implikující sjednocení nespokojených a 

aktivizaci svébytnosti, jeţ zde představuje protipól svého identifikaĉního „středobodu“. 

V souladu s tímto schématem se dosavadní shoda mezi „On - prezident“ a „My“ 

nevyhnutelně rozkládá, paralelně s uvědomováním si a prohlubováním existujících 

rozdílŧ, coţ je naprosto přirozené, neboť - navzdory veškerým oficiálním ujištěním o 

údajné stabilitě a bezprecedentním rŧstu – rozhodujícím pro lidi se v této situaci stává 

upřesnění vlastní náleţitosti ke snadno identifikovatelné skupině, národu, teritoriu atd. 

Zde pozorujeme zajímavý mechanismus, kdy identita subjektu „My“ inklinuje k nové, 

pevnější a přesvědĉivější bázi – ke státu místo „On“. Povaţuji za dŧleţité upozornit na 

to, ţe národní identita v takto nastavených podmínkách nezeslabuje, ale naopak má 
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namířeno ke svému definitivnímu vymezení, negujíc své upadající „centrum“, 

asociované s národním státem, a takto aktivizuje kulturní a etnickou komponentu.  

Jako klíĉovou charakteristiku a dominantní událost krizového období 

běloruského reţimu lze uvést vyprofilování tzv. protestní identity, resp. identity odporu, 

projektované ostrakizovanými aktéry, jiţ byli vylouĉeni na okraj oficiální identity, 

formulované RSK. Nejvýznamnějším indikátorem oněch krizových tendencí se staly 

poslední prezidentské volby z prosince 2010 a jejich sociálně-politické dopady. 

Akceptujeme-li tezi o tom, ţe spoleĉnost obecně a národní identita jako taková nejsou 

konstantními veliĉinami a relevantní události celonárodního významu jsou doprovázeny 

„soubojem“ vzájemně konkurujících „tokŧ“ informaĉního (mediálního) pole, zatímco 

národ nabývá rázu elektorální komunity, rozbor dění kolem posledního prezidentského 

klání je vhodné zaĉít přiblíţením ideologického poselství programŧ jednotlivých 

úĉastníkŧ. Jak je známo, nóvem této prezidentské kampaně se stala (zdařilá, resp. 

povolená) registrace deseti kandidátŧ (převáţně z řad opoziĉně se stylizujících 

politických subjektŧ), vĉetně stávající hlavy státu. V rámci našeho pojednání zřejmě 

nemáme prostor na to, abychom se zabývali kaţdým z kandidátŧ detailně, a proto 

generalizujme esenciální prvky nejrelevantnějších volebních koncepcí, představených 

k posouzení běloruskému voliĉstvu.  

Oficiální vize vývojových směrŧ v nejbliţší budoucnosti byly vytyĉeny 

v prezidentově zprávě „Naše historická volba – nezávislé, silné a prosperující 

Bělorusko“, přednesené na IV. Celonárodním sjezdu v prosinci r. 2010. Nezaškodí 

přitom dodat, ţe Lukašenkova „klasická“ formule byla doplněna o slovo „nezávislé“, 

coţ se při prvním pohledu mŧţe zdát jako irelevantní záleţitost. Nicméně právě zde lze 

pozorovat seriózní ideologický posun směrem k preciznímu oznaĉení svého politického 

místa a role na geografické mapě. Takto status „křiţovatky“, daný geopolitickým 

situováním Běloruska, je A. Lukašenkem traktován nikoli jako nárazníkové pásmo ĉi 

cordon sanitaire, nýbrţ jako „artérie mezi Západem a Východem“, přiĉemţ 

„inklinování“, ĉi dokonce „připojení“ k jednomu z oněch center síly se v Lušenkově 

paradigmatu nepřipouští, jelikoţ Běloruská republika má „vlastní místo 

v Evropě,…svou geopolitickou identitu a národní zájmy…“ [Lukašenko 2010a] 

Nesmírně dŧleţitým je fakt, ţe vŧdĉím motivem tohoto konceptu je především 

„nacionalismus“ vládnoucí elity, zdŧraznění její autenticity, diferencování se od 

„jiného“ uvnitř a z vnějšku. Kromě toho běloruský lídr opakovaně poukázal na hlavní 
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úspěchy svého systému, na soběstaĉnost republiky („Bělorusko nejen konzumuje vlastní 

chléb, ale i zaĉalo dostávat miliardy dolarŧ z exportu potravin“ [Lukašenko 2010a]) a 

relativní sociální a politickou stabilitu a vyrovnanost („nemáme ani chudé, ani 

oligarchy..“ [Lukašenko 2010a]). Nelze opominout i vládní vizi národní kultury, 

akcentování nezbytnosti zajištění národní celistvosti, jeţ je nepostradatelná pro 

vytvoření a udrţení pozitivního obrazu Běloruska na mezinárodní aréně, rozhodující 

úlohu oficiálního establishmentu v depolitizaci kultury a její „vymanění“ se z tristního a 

naprosto beznadějného stavu „dekadence“ a chaosu. Obecně řeĉeno, kulturní 

rozmanitost je prismatem vládního modelu vítána jako obohacující element běloruské 

spoleĉnosti. Nicméně se tyto procesy musí pohybovat v mantinelech národní kultury, 

sebevědomí a identity, bez nichţ je kultivování patriotického ducha zcela nemyslitelné.  

Zajímavé se rovněţ jeví, ţe hlava státu explicitně definuje Bělorusko jako „náš 

domov“, „…samostatný a soběstaĉný stát se svým národem, systémem zákonŧ, 

pořádkŧ, tradic, kulturou…“, nikoli pouze jako „území pro obývání a osvojení“ 

[Rubinov 2006]. Za unikát prezidentova projevu lze bezesporu oznaĉit jeho uznání, byť 

s urĉitými výhradami, běloruštiny jako významného národního „majetku“, ĉímţ mu de 

facto udělil institucionální status: „Zachránili jsme před zahynutím literární běloruský 

jazyk, nepřipustili jsme jeho přeměnu v nástroj politické konfrontace a diskriminace“ 

[Lukašenko 2010a]. Jako vhodné se zde jeví připomenout, ţe plány ohledně 

popularizace širšího vyuţití běloruštiny jednak při kaţdodenní komunikaci, zároveň ve 

vzdělávacím a mediálním sektoru, byly vládou avizovány uţ v dubnu minulého roku. 

Prezident Lukašenko v této souvislosti prohlásil: „Stát jako nikdo jiný si je vědom své 

zodpovědnosti za rozvoj běloruského jazyka, vystupuje jako garant zachování integrity 

všech moderních literárních norem“ [Evroradio 2010]. Jako základní distinkce se zde 

jeví upozornění na nezpochybnitelnou klíĉovou roli ruštiny v běloruském lingvistickém 

prostoru, coţ absolutně koresponduje s historickou tradicí a „souĉasnou jazykovou 

situací v zemi“, zrcadlící „zcela autonomní volbu běloruského národa“ [Lukašenko 

2010a]. Navíc se zde klade dŧraz na to, ţe jakékoliv náznaky a podněcování „násilné 

bělorusizace ĉi rusifikace je vylouĉeno“ [Lukašenko 2010a]. 

Lze tvrdit, ţe z dŧvodu legitimizace ruštiny a „povolení“ běloruštiny v předem 

narýsovaných sociálních hranicích, nabývá lingvistická komponenta identity 

decentralizované a vágní povahy, zatímco změna oficiálních postojŧ a přístupŧ k roli 

etnického faktoru ve formování běloruského „jáství“ má za cíl posílit kulturní prvek 
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národní identity, lákajíce ĉást tradiĉního elektorátu opoziĉního etnonacionalismu na 

stranu reţimu. Pro úĉely této analýzy povaţuji za smysluplné citovat dřívější vyjádření 

hlavy státu, reflektující oficiální ideologický mýtus: „Naše „dvojjazyĉnost“ má staré 

kořeny a tradice. Ruský jazyk se na běloruském území nevnímal jako cizí, ĉi vnucený, 

ale jako „kniţní“ jazyk vzdělaných lidí,…jenţ nepřekáţel rozvoji, paralelnímu vyuţití a 

formování běloruštiny“ [Lukašenko 2003: 109]. Kromě toho se v rámci svého pojednání 

o budoucnosti země prezident podrobněji věnoval následujícím rysŧm běloruského 

národa a běloruského státu:  

- Internacionalismus a tolerantnost, coby „…největší národní bohatství“ 

[Lukašenko 2010a]; 

- Bezkonfliktní mentalita, neboť se „zde nevyskytují spory dle kulturní, 

etnické a náboţenské linie“ [Lukašenko 2010a]; 

- Nepomstychtivost a soběstaĉnost; 

- Absence národnostních menšin
27

, jelikoţ ti, „kteří ţijí na našem 

[běloruském] území,…lidé jiné národnosti, jsou našimi lidmi“ [Lukašenko 

2010a].           

V těchto mantinelech se koncipují i předvolební sliby, jejichţ kvintesencí je 

vţdy zajištění míru a harmonie ve spoleĉnosti, dotváření nezávislého státu, dosaţení 

toho, aby se Bělorusko „zařadilo mezi prvních 50 zemí světa s nejvyšším lidským 

potenciálem“, přiĉemţ veškerá úsilí elity jsou namířena na to, aby Bělorusové mohli 

s velkou hrdostí říci: „Bělorusko je zemí, v niţ chceme ţít“ [Nikanorau 2010]. Platí 

rovněţ, ţe vládní kruhy dodrţují „bělorusizovanou“ lokálně-sovětskou verzi 

obĉanského národa. Zrekapitulujme, ţe národní identita je v autoritativním formátu 

šířena mocenským aparátem na základě jeho představ o historii, kultuře, národním 

systému vzdělání, sportu, symbolech, jazykové otázce, politické a sociálně-ekonomické 

                                                 
27

 U tohoto bodu lze pozorovat unifikační politiku ve vztahu k etnickým menšinám, jakési apriorní 

vyloučení jejich práva na vlastní hlas, což potvrzují četné konflikty mezi oficiálním establishmentem a 

Svazem Poláků, zabývajícím se kulturními a vzdělávacími programy pro polskou minoritu v Bělorusku 

(450 tis.). Většina kauz byla vyprovokována obviněním představitelů Svazu Poláků z nebezpečných 

aktivit, namířených proti běloruskému státu. Podrobněji o nejaktuálnějším případu viz *Truchačev 2010+.  
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sféře. Oficiální diskurs tak vychází z interpretace národa jako konstruovaného 

spoleĉenství v souladu s imperativy vládnoucí elity. 

Podíváme-li se podrobněji na návrhy představitelŧ opoziĉních národně-

demokratických subjektŧ, nabízí se tvrzení, ţe z ideologického hlediska se jim 

nepodařilo nabídnout něco nového a mimořádného. Programy kandidátŧ tohoto tábora 

lze podle flexibility jejich prosazování rozdělit do dvou skupin: 1) liberálně-

proevropská; 2) radikálně-nacionalistická. První představovali Vl. Někljajev, A. 

Sannikov J. Romanĉuk, jejichţ posláním, ponecháme-li stranou sociálně-ekonomické 

sliby (zaloţené na fundamentální ekonomické reformě dle západního vzoru), se jeví 

býti: 

A) Bělorusko je neutrálním státem, jenţ „nepotřebuje vstup do NATO a dalších 

vojenských organizací“ [Zaljesski 2010], tudíţ se navrhuje revize a přehodnocení všech 

podobně orientovaných smluv a dohod, především s Ruskem; 

B) deklaruje se relevance ruského vektoru v obchodně-ekonomických a 

humanitárních vztazích, nutnost zachování bezvízového reţimu; 

C) hlavní cíl – vstup do Evropské unie, jelikoţ ĉlenství v tomto spoleĉenství je 

povaţováno za „záruku blahobytu a rozkvětu, ekonomického rŧstu, práv a svobod 

obĉanŧ“ [Zaljesski 2010]; 

D) běloruský národ je tvořen všemi obĉany Běloruského státu. Obecná shoda 

panuje ohledně toho, ţe běloruská entita musí „hájit svou autenticitu a odlišnost od 

ostatních,…právo Bělorusŧ zŧstávat sami sebou“, rehabilitovat historické tradice a 

symboly, nepřekáţet volnému pouţití ruštiny, neboť „mnohem přínosnější je 

podporovat komunikaci v běloruštině“ [News.21.by 2010]. V souvislosti 

s problematikou popularizace běloruského jazyka J. Romanĉuk prohlásil, ţe bude-li 

zvolen prezidentem, bude mluvit výhradně bělorusky, postupně převáděje celou státní 

správu na běloruštinu, coţ dle jeho přesvědĉení zaruĉí to, ţe v prŧběhu krátké doby 

Bělorusové zcela přirozeně zaĉnou mluvit bělorusky. Nutno je ovšem poznamenat, ţe 

tato úvaha je velice diskutabilní a nerealistická, ovšem lidské aspirace vţdy ponechávají 

prostor pro idealizaci skuteĉného stavu věcí.  

Druhá skupina prezidentských kandidátŧ, jejímiţ představiteli byli zejména G. 

Kostusjev, N. Statkěviĉ a A. Michaljeviĉ, se soustředila převáţně na etnokulturní a 
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proevropské linie vývoje spoleĉnosti, tzn. především na boj proti diktatuře v zemi 

nastolené. Mezi klíĉové priority stoupencŧ tohoto názorového směru patří: 

A) národní zájmy, likvidace institutu prezidentství a autoritářského stylu 

vládnutí, obnovení parlamentního modelu, rozpuštění KGB a ideologického aparátu 

([Větrava 2010]; [NewsBY.org 2010]); 

B) návrat historických symbolŧ, oţivení kulturního dědictví, implementace 

efektivních mechanismŧ šíření běloruštiny, obzvláště ve státní sféře ([Větrava 2010]; 

[NewsBY.org 2010]); 

C) pro zakonzervování autentické běloruské identity je nezbytné aktualizovat a 

zintenzivnit kooperaci s běloruskými diasporami v zahraniĉí, „především v Rusku, USA 

a zemích EU“, zavést tzv. „kartu Bělorusa“, coţ připraví formálně-právní zázemí pro 

návrat do Vlasti [Lipski 2010]; 

D) strhnutí „okovŧ“ a přerušení veškerých kontaktŧ s Kremlem, vystoupení ze 

svazových struktur, celní unie, delimitace (obnovení) hranic s Ruskou federací; 

E) euroatlantická volba, usilování o zapojení se do evropského prostoru, do 

Schengenské zóny, avšak nikoli cestou zřeknutí se vlastní kulturní svébytnosti [Větrava 

2010]. 

Stěţejní se v tomto pojednání jeví skuteĉnost, ţe hlavní soupeři zŧstali věrni 

svým tradiĉním ideově-teoretickým paradigmatŧm, coţ se promítlo do oficiálních 

výsledkŧ prezidentského klání v prosinci 2010. Podle údajŧ Centrální volební komise, 

z celkového poĉtu odvolivších obĉanŧ, konkrétně z 90,65 % oprávněných voliĉŧ, 79,65 

% vyjádřilo svŧj souhlas s programem a politikou stávající hlavy státu A. Lukašenka, 

zatímco liberální křídlo dohromady získalo 6,19 % a představitelé radikálnějších 

postojŧ – 4,04 % [CIK 2010]. Pozoruhodné v tomto kontextu je, ţe sociologové (vĉetně 

„dvorních“ expertŧ) zaznamenali prudký propad popularity běloruského prezidenta, coţ 

zcela koreluje s tezí o tom, ţe poslední prezidentské volby byly zfalšovány vládním 

establishmentem. Dle údajŧ exit-pollu, organizovaného ukrajinskou sociologickou 

sluţbou „Socius“, reálny zisk běloruského „Baťky“ nepřesahoval 38,4 %, zatímco dle 

dalších informací se výše Lukašenkových preferencí pohybovala kolem 51 %. Jak je 

obecně známo, po zveřejnění výsledkŧ hlasování vypukla masová akce protestu za 

úĉasti příznivcŧ demokratických kandidátŧ, jeţ ovšem narazila na brutální odpor 
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silových sloţek, lokalizovaných v klíĉových městských uzlech, o ĉemţ se ve světových 

médiích psalo jako o běloruské „krvavé neděli“. Kromě toho se oběťmi represivní 

mašinérie a krajně nelidského zacházení stali prezidentští kandidáti Vl. Někljajev a A. 

Sannikov se svou manţelkou, ţurnalistkou I. Chalip, proti nimţ silové sloţky zasáhly 

preventivně ještě před vyhlášením volebních výsledkŧ. Celé před- a povolební dění lze 

shrnout slovy Aljesja Puškina: „Nenávist, strach a nedŧvěra jsou hlavními výsledky 

prezidentských voleb 2010. Naprosto neĉekanou se pro mě stala tato neopodstatněná 

krutost moci a silových sloţek vŧĉi vlastnímu národu, …ohromilo a zarmoutilo mě, ţe 

Bělorus tak surově zasahuje proti Bělorusovi, ţe tento policista v uniformě vnitřních 

vojsk bije svého bratra“ [Bělorusskij partizan 2011b].  

Charakteristické se v tomto ohledu jeví, ţe ve své otevřené výzvě na adresu 

prezidenta Lukašenka, sepsané záhy po oněch deprimujících událostech, světově známá 

běloruská spisovatelka Světlana Aleksijeviĉ konstatovala, ţe běloruská „spoleĉnost je 

roztříštěna, uţ neexistuje jedno Bělorusko, ale dvě Běloruska…Nicméně musíme 

zachovat mír v našem domě…“ [Bělorusskij partizan 2011c] Stejnou optikou tento 

problém analyzuje řada dalších odborníkŧ a expertŧ, naznaĉujíc, ţe masové represe, 

spuštěné dle rozkazu běloruského vŧdce, generují vnitřní protest, aktivizují 

uvědomování si vlastní svébytnosti, redukují strach a slouţí takto dobrou lekcí obĉanské 

kultury: „Bělorusové byli patrně nejednotní, ale tato realita poslouţí impulzem pro 

konsolidaci a formování nové solidarity“ [Manceviĉ 2011]. S jistotou lze zatím uvést, ţe 

sociální napětí je v běloruské spoleĉnosti po těchto volbách signifikantní, neboť dle 

informací NISEPI se téměř 50 % dotázaných domnívá, ţe výbušný potenciál „je 

přítomen, ale ve znaĉně menší míře, neţ v Rusku a jiných zemích SNS“ [NISEPI 

2010a]. Navíc 49,7 % respondentŧ, jiţ v odpovědi na otázku „Co je pro Vás dnes 

rozhodující – zachování stávajícího stavu v zemi nebo jeho změna?“ preferují aktuální 

situaci, oponuje 41,2 % obĉanŧ, jejichţ vize je obracená (v roce 2005 byl zaregistrován 

poměr 37,4 % vs. 53,8 %). Na těchto ĉíslech je dokumentovatelné to, ţe v zemi 

převládá „tušení narŧstající nestability“ [NISEPI 2010a], aĉkoliv masová inklinace a 

favorizování změn souĉasné situace je zatím jen obtíţně zachytitelná, coţ teoreticky (a 

s velkou pravděpodobností) mŧţe vyprovokovat inverzní efekt, jmenovitě oĉekávání 

„tvrdé moci“, „o niţ se lze opřít v těţký okamţik“ [NISEPI 2010a].  Relevantním 

zŧstává, ţe se zcela logickou reakcí státních hromadně sdělovacích prostředkŧ stala 

aplikace ověřených metod „promývání mozkŧ“ a konsolidace národa, a to 
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prostřednictvím propagaĉních filmŧ a programŧ (v klasickém špionáţním duchu), 

„odhalujících“ skuteĉnou „tvář“ opoziĉních předákŧ a jejich „neblahé“ úmysly, ĉemuţ 

slouţí jako ilustrativní příklad ĉlánek „V zákulisí jednoho spiknutí“, zveřejněný vŧĉi 

reţimu loajálním deníkem „Sovětské Bělorusko“ [Sovětskaja Bělorussija 2011a; 

2011b]. Velice přesně povolební atmosféru v zemi charakterizovala běloruská 

publicistka S. Kalinkinová: „Vstoupili jsme do roku 2011, ovšem zdá se mi, ţe popisuji 

události z roku 1937…Kaţdý den jsou totiţ organizovány prohlídky, zatýkání, 

výslechy…U vyšetřovacích vazeb se shromaţďují davy lidí, zanesené sněhem“ 

[Kalinkina 2011]. 

Na závěr poznamenejme, ţe se ve zkoumaném období autoritativnímu reţimu 

nepodařilo sjednotit „dvě Běloruska“ v jedno: významná ĉást spoleĉnosti zŧstala v poli 

pŧsobnosti identity moci, zatímco zbývající polovina uchovala věrnost pilířŧm identity 

odporu, mezi jejímiţ nositeli stále více převládá mládeţ (jenom 24 % prvovoliĉŧ a 36,1 

% Bělorusŧ ve věkové kategorii 20-24 let podpořilo ve volbách A. Lukašenka [NISEPI 

2010b]). Naprosto jasné se v tomto kontextu jeví, ţe ona tendence velice znepokojuje 

běloruský establishment, jenţ je zřejmě plný odhodlání napravit tuto systémovou 

„deviaci“, coţ explicitně artikuloval hlavní prominent reţimu ve svém projevu na 

setkání věnovanému koncipování programu „Mládeţ Běloruska“ pro léta 2011-2015: 

„Dnešní mládeţ…musí vzít zemi do svých rukou a nést ji, chráníc suverenitu a 

zajišťujíc její adekvátní obraz…Co dělat?“ [Bělorusskij partizan 2011d]. Pravdou je, ţe 

polarizaci výše nastíněného rozsahu běloruská spoleĉnost zatím nezaţila, coţ je 

verifikovatelné na tom, ţe i dle oficiální verze cca 20 % buď hlasovalo proti 

Lukašenkovi, nebo pro alternativní kandidáty. Upozorněme rovněţ na to, ţe ve svém 

posledním silvestrovském projevu k obĉanŧm hlava státu prohlásila, ţe tuto protestní 

menšinu povaţuje za „integrální souĉást spoleĉnosti,…s vlastními cíli, světonázory a 

vizí budoucnosti země…“ [Lukašenko 2011] Obraceje se na tuto „minoritu“, prezident 

ujistil všechny v tom, ţe tato „jinakost“ je jejich přirozeným a nepopiratelným právem, 

přiĉemţ se zbytek spoleĉnosti (nebo samotný reţim
28

) bude snaţit najít „cestu k jejich 

rozumŧm a srdcím, neboť bez toho není moţné sjednotit spoleĉnost, zachránit zemi…“ 

[Lukašenko 2011]  

                                                 
28 Je nutno podotknout, že v této formulaci A. Lukašenko nespecifikuje, koho přesně má na mysli, když 

používá zájmeno „my“. Ale i v tomto lze pozorovat ztotožňování se s majoritou společnosti, s národem 

jako takovým.  
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Namístě zde je zrekapitulovat si, ţe specifikum formování běloruského národa a 

modelování národní identity v autoritativním kontextu je determinováno následujícími 

aspekty: 

- Dominantním faktorem „rozdělení“ běloruské spoleĉnosti, nositelem a 

„pramenem“ prevalující axiologické platformy, akceptované většinou 

obĉanŧ a politickou elitou, se jeví býti běloruský prezident, vybavený solidní 

škálou pravomocí; 

- Jako jediný, univerzálně platný princip, se v moderním Bělorusku 

zakódovalo schéma, v souladu s nímţ ten, kdo přijímá prezidenta a jeho 

politiku, přijímá i stát jako takový, tedy identifikuje se s ním, a obráceně – 

negace prezidentova monopolu implikuje popření, resp. zřeknutí se 

běloruského státu s jeho spoleĉenským a politickým řádem, identitou; 

- Bez ohledu na to, ţe se reţim vydal cestou konstruování národa obĉanského 

typu, do vládnoucí elitou provozovaného kurzu a rétoriky byly 

zakomponovány elementy tradiĉního nacionalismu, a to ve jménu 

zabezpeĉení státní suverenity, konsolidace identity Bělorusŧ dle formátu 

státní ideologie a rozšíření sociální a elektorální báze moci; 

- Vzhledem k aktuální akutní vnitrospoleĉenské konfrontaci není vylouĉena 

korekce, resp. posun Lukašenkovy politiky vŧĉi protestující „menšině“ 

směrem ke kulturně-etnickému uvolnění, byť vně rámec politické ĉinnosti. 

Akcentujme, ţe podobný vývoj by výrazně přispěl ke krystalizaci monolitní, 

resp. jednoúrovňové národní identity a stírání patrných rozdílŧ mezi „my“ a 

„oni“; 

- Zatím ovšem platí, ţe pro tuto minoritu existuje reálná hrozba toho, ţe bude 

vyšachována na okraj sociálně-kulturního a politického prostoru, do tzv. 

„opoziĉního ghetta“, nehledě na dynamismus a signifikantní intelektuální 

potenciál této skupiny; 

- Další pokus lídrŧ opoziĉního táboru naplnit etnokulturní národní projekt a 

implementovat „svou“ identitu v autoritativních podmínkách skonĉil 

fiaskem, coţ je interpretovatelné především nekonkurenceschopností 

běloruské opozice.   
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2.2. Specifika vlivu geopolitických a integračních faktorů na 

sebeidentifikaci Bělorusů. 

Souĉasný Lukašenkŧv reţim lze zcela oprávněně definovat jako dominantní 

subjekt politiky národní identity, boje o dŧstojné místo Běloruska ve formující se 

globální mocenské konstelaci. Jak jiţ bylo podrobněji rozebráno v předchozím textu, 

tento proces se na vnitropolitické aréně odehrává v podmínkách aktivní rezistence ze 

strany nositelŧ a propagátorŧ odlišných identit, speciálně  etnokulturní a proevropské 

orientace. Navíc jsou v identifikaĉním poli země tradiĉně registrovatelné vlivné externí 

faktory, asociované se Západem a Východem v poněkud generalizované formě, coţ 

nezbytně implikuje nutnost volby mezi dvěma „světonázorovými“ a geopolitickými 

centry.  

Akcentujme, ţe se v tomto případě jedná o geopolitické, resp. civilizaĉní 

preference a zájmy, jeţ se historicky střetávaly (a stále setrvávají) na běloruském 

„pohraniĉí“. Jiţ na zaĉátku je vhodné upozornit, ţe primárním cílem této práce není 

detailní analýza celého komplexu zahraniĉněpolitického manévrování Běloruské 

republiky mezi oněmi mocenskými centry, tj. EU a Ruskou federací, nýbrţ přiblíţení 

toho, jak geopolitický a integraĉní aspekt zasahuje do oblasti svébytnosti a identifikace 

místních obyvatel. Předběţně uveďme, ţe se v aktuálním běloruském kontextu 

geopolitické a integraĉní (unijní) faktory promítají do následujících, celkem 

relevantních, sfér: 

1) sociálně-politická, v jejímţ rámci se realizuje samotná volba a sebeurĉení 

národa, „zaškatulkování“ se do evropského a euroasijského spoleĉenství (ztotoţnění se s 

nimi), specifikuje se charakter, případné scénáře ĉi schémata interakce s ostatními 

partnery (konfrontace, kooperace, smluvní systém); 

2) sociálně-ekonomická, jejímţ jádrem se jeví býti zejména objemy a cenové 

ukazatele základních energetických zdrojŧ, klíĉových komodit, usilování o 

ekonomickou „expanzi“ běloruské produkce na východní a západní trhy, pracovní 

migrace, rigidní ekonomický protekcionismus, jednotný celní a hospodářský 

prostor s Ruskem a Kazachstánem; 

3) informaĉně-kulturní, humanitární, do níţ spadá bezprostřední vzájemné 

pronikání a ovlivňování základních axiologických atributŧ (politického, kulturního, 
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náboţenského, rodinného aj. rázu), konkurence identit – periferie versus identita, 

„převáděná“ konkrétním geopolitickým centrem síly.  

Konstatujme, ţe sociálně-politický aspekt, optikou souĉasného vnitro- a 

zahraniĉněpolitického rozkladu v republice, je obecně povaţován za rozhodující pro 

zabezpeĉení přeţití a vitality autoritarismu v zemi. Sem patří především skuteĉnost, ţe 

díky „utopii“ rusko-běloruského ekonomicko-politického bratrství, v podobě Svazového 

státu, A. Lukašenko nejen dosáhl triumfu na vnitropolitické scéně, díky absorpci 

veškeré reálné moci do vlastních rukou, ale i zajištění odolnosti a stability svého 

postavení a prezidentského úřadu per se, mj. pomocí signifikantního lobbování 

představitelŧ ruských vládnoucích kruhŧ. Pozoruhodné rovněţ je, ţe se běloruské hlavě 

státu podařilo zaruĉit oficiální uznání vlastního znovuzvolení do úřadu svými protějšky 

v zemích SNS, v němţ prim hraje Ruská federace. Tento fakt eliminuje hrozbu 

drastických následkŧ, ĉetných restriktivních opatření a sankcí uvalených Evropou a 

Spojenými státy jako protest a veřejné odsouzení oĉividné (opětovné) falsifikace 

elektorálních kampaní všech úrovní, zejména parlamentních a prezidentských, represí 

vŧĉi „prozápadně“ smýšlejícím národním demokratŧm. Kromě toho, skrze zřízenou 

svazovou institucionální kostru, běloruský autokrat kultivuje obraz seriózního a 

relevantního hráĉe v postsovětském areálu, opakovaně akcentuje svŧj význam a roli 

jako esenciálního spojovacího ĉlánku mezi Západem a Východem v geopolitické 

dimenzi (infrastrukturní linie, celní unie, jednotný hospodářský prostor, vojensko-

technologická kooperace, spoleĉný systém protiletecké obrany, OSKB
29

 atd.), ĉímţ 

paralelně upevňuje vlastní pozice mezi příslušníky prosovětsky se identifikujících 

spoleĉenských vrstev uvnitř země.  

Zopakujme si, ţe neudrţitelný integraĉní elán prezidenta Lukašenka z poloviny 

90. let se rychle vytratil, neboť jeho personální politické aspirace byly konfrontovány s 

„pragmatizmem“ Vl. Putina (o ĉemţ jsme se jiţ zmiňovali v předchozích kapitolách). 

Za hlavní dŧsledek onoho hlubokého „rozĉarování“ lze oznaĉit operativní revizi 

Lukašenkovy unijní strategie, „přejmenování“ ruského vektoru z faktoru stability 

reţimu na soubor konstantních potenciálních hrozeb a zařazení otázky konzervace 

dosavadního stavu do agendy, tzn. osobního mocenského monopolu a běloruské 

suverenity. Pregnantněji pojato, došlo k zahájení velké geopolitické hry, bazírující (a 

                                                 
29 Organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti 
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zároveň ţivící se) na kontradikcích mezi Evropskou unií a Ruskem. Vzhledem k tomu, 

ţe Bělorusko je jediným postsovětským státem, jenţ donedávna neuzavíral baltsko-

ĉernomořský oblouk, oddělující Ruskou federaci od evropských hranic, běloruské 

vedení se rozhodlo pro (ĉásteĉně kontroverzní) úĉast v programu „Východní 

partnerství“, coţ se dá interpretovat jako demonstrativní „zastrašovací“ akt, varující 

Rusko před Lukašenkovým moţným „odchodem“ na Západ. Samotný „reţisér“ onoho 

dění tento politický krok okomentoval následovně: „…bez „hospodáře“ Bělorusko 

nezŧstane. Jedná se o velice „lákavou“ nabídku jak pro Evropskou unii, tak pro USA…“ 

[Lukašenko 2010a]  

V této souvislosti je stěţejní, ţe leitmotivem dalšího vývoje, tj. období, poĉínaje 

rokem 2007 a konĉe posledním prezidentským klaním v prosinci r. 2010, se stala 

bezprecedentní aktivizace a intenzifikace dialogu mezi oficiální reprezentací 

eurostruktur a předáky autoritativního reţimu. Antiruská rétorika běloruského 

establishmentu nabývala naprosto extrémního rozsahu a forem (osobní obvinění a 

uráţky na adresu ruské politické elity, otevřené „vydírání“ Kremlu ohledně 

uznání/neuznání separatistických státu Abcházie a Jiţní Osetie, hra na tuto kartu ve 

vztazích s Evropou za úĉelem vytěţit maximální ekonomické výhody, zrušení sankcí 

atd.). Platí, ţe klíĉovou příĉinou oné náhlé a zdánlivé změny kurzu se stalo 

přehodnocení a přeformátování rusko-běloruského „bratrství“, dle principu ekonomické 

prospěšnosti, z iniciativy Kremlu, coţ bylo doprovázeno sérií mediálních akcí, 

„oĉerňujících“ (přesněji řeĉeno, odhalujících pravdu) běloruský reţim (např. film 

„Kmotr“, originální název „Křestní Baťka“, reportáţe ruských televizních kanálŧ o 

těţkém osudu běloruské opozice). Této „příleţitosti“ vyuţili euroúředníci, jiţ zřejmě 

zavřeli oĉi nad oběťmi politických represí, notoricky známým systematickým 

porušováním lidských práv, zpochybňovanou legitimitou běloruského lídra a taktéţ 

ignorovali „hlas“ běloruské opozice, neboť ona pouze překáţela v navazování kontaktŧ 

s „posledním evropským diktátorem“, a tudíţ i naplnění evropského snu o vyvedení 

země z ruské „orbity“. Jako paradoxní lze definovat ono vzdání se západní demokracií 

symbolické a praktické zodpovědnosti za její mladší běloruské „bratry“. Poněkud 

nadstandardní pozornost a znepokojenost evropských lídrŧ volebním vítězstvím (resp. 

moţnou poráţkou) A. Lukašenka litevská prezidentka D. Grybauskaiteová velice 

výstiţně obhajovala tím, ţe stávající hlava státu se prezentuje jako „garant ekonomické 

a politické stability v Bělorusku, suverenity země“, coţ, dle přesvědĉení 
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Grybauskaiteové, a priori vyluĉuje scénář „druhého Ruska coby litevského souseda“ 

[Bělorusskij partizan 2010e].  

Dovolím si tvrdit, ţe v období před 19. prosincem 2010 EU a Spojené státy ne 

bezpodstatně aspirovaly na vyuţití Lukašenkova „konstruktu“ ve jménu deformace 

jednotné hospodářské zóny a celní unie, poněvadţ eskalující konflikt mezi oficiální 

Moskvou a Minskem, dle trochu idealistických prognóz západních „partnerŧ“, vytvářel 

solidní platformu pro rezignaci Běloruska na veškeré svazové závazky, opuštění 

fungujících integraĉních projektŧ v rámci Svazového státu a SNS, coţ by bezesporu 

odstartovalo radikální strategické „přeprogramování“ celého regionu. Za věcnou 

poznámku stojí, ţe stimulujícím „gestem“ ze strany Evropy, v intencích posílení 

„destruktivity“ běloruského prezidenta v tomto směru, se stal například slib poskytnout 

Bělorusku kriticky nezbytné finanĉní prostředky – „balík úvěrŧ ve výši 3 mld. USD“ 

[Birţevoj liděr 2010]. Zdá se, ţe se Lukašenkovi skuteĉně podařilo zakomponovat do 

„naivního“ evropského „povědomí“ tezi o reálném nebezpeĉí inkorporace republiky do 

Ruské federace, „okořeněnou“ přesvědĉivými výhledy a perspektivami budování 

pragmatických a vzájemné výhodných multidimenzionálních vztahŧ s Evropou. Dle 

verze J. Romanĉuka, prezidentského kandidáta SOS
30

 v posledních volbách, 

Lukašenkem narýsovaný formát budoucího (povolebního) vývoje předpokládal mj. 

„uvolnění vstupu do parlamentu představitelŧm „konstruktivní opozice“ 

v nadcházejících volbách. Tak ĉi onak, Západ byl v této etapě odhodlán akceptovat 

model řízené demokracie, interpretujíce to jako jistý pokrok ve srovnání se stávajícím 

autoritarismem“ [Kompromatby.com 2011]. V souvislosti s touto problematikou se 

nabízí úvaha o jistém ideovém a intelektuálním vyprázdnění
31

 evropských politických 

elit, o ĉemţ poněkud tvrdě, ale rovněţ spravedlivě píše i kontroverzní ruský oligarcha 

B. Berezovskij, jemuţ byla poskytnuta veškerá legálně-právní asistence ze strany 

britských úřadu po jeho uprchnutí z Ruska. Zajímavé je, ţe podnikatel připouští zdaleka 

                                                 
30 Sjednocená občanská strana. 
31 S podobnými myšlenkami se nedá než souhlasit, neboť jsou verifikovatelné na příkladě Iráku či Kosova, 

negaci svých evropských křesťanských pilířů a kořenů, dovedené do extrému politické korektnosti, jež 

objektivně podporuje rozmývání národních identit, kultury a politické vůle k hájení autentických zájmů. 

Patrné přitom je, že evropští političtí lídři si postupně uvědomují přítomnost onoho systému závažných 

hrozeb, což je artikulováno v projevech čelních představitelů EU. Takto například britský premiér D. 

Cameron veřejně uznal fiasko politiky „státního multikulturalismu“ a vyzval své evropské protějšky 

zanalyzovat vykrystalizovavší se rozklad. Kromě toho Cameron prohlásil, že šíření extremismu může 

předejít pouze precizně vyhraněná národní identita [viz Bbc.co.uk 2011].   
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ne fantasmagorickou moţnost toho, ţe „situace, v níţ se dnes Lukašenko ocitl, se dá 

otoĉit o 180 stupňŧ, umoţní konstruovat v Evropě zcela odlišnou politickou realitu, 

přiĉemţ Bělorusko v ní bude hrát jednu z klíĉových rolí…“ [Bělorusskij partizan 2011e] 

Tristním závěrem přitom je neschopnost Západu „dešifrovat“ maximu personální moci 

A. Lukašenka a jeho RSK, tedy princip, podle něhoţ všechno, co představuje minimální 

nebezpeĉí pro autoritativní reţim, je okamţitě eliminováno a vylouĉeno z veřejného 

diskursu: „To, co po nás poţadují Evropané, je pro nás naprosto nepřijatelné. Nemŧţe 

koncipovat politiku v zájmu jednotlivých skupin, klanŧ ĉi kohokoliv jiného“ 

[Imperiya.by 2010b].  

Charakteristické je, ţe vládou, v předveĉer prezidentských voleb, iniciovaná 

kosmetická liberalizace vytvořila iluzi toho, ţe běloruský reţim opravdu chystá razantní 

systémové „ĉištění“ a zásadní proměnu. Ovšem mnozí, kteří uvěřili zkušenému 

populistovi uvnitř a za hranicemi Běloruska, dodnes nemohou vysvětlit, jak a proĉ jen 

za pár vteřin běloruský vŧdce udělal škrt přes západní zahraniĉněpolitický vektor, 

zorchestroval tvrdé a nesmyslné potlaĉení pouliĉních protestŧ, zamítl perspektivní 

vztahy s evropskými institucemi, a to na pozadí vyostřené konfrontace s Kremlem. 

Nelze zde opominout jiţ citovaného oligarchu (a zároveň Baťkova věrného partnera) 

Běrezovského, dle jehoţ soudu „vše, co se odehrálo v Minsku, je velice výhodné pro 

Rusko a naprosto devastující jednak pro Bělorusko, ale i pro Západ. Rusko si zajistilo 

neomezený vliv v této zemi a de facto zahnalo běloruskou vládu do slepé uliĉky“ 

[Bělorusskij partizan 2011e]. Lze tedy tvrdit, ţe tato geopolitická partije kulminovala 

podepsáním smlouvy o zřízení Jednotného hospodářského prostoru Běloruska, Ruska a 

Kazachstánu, v Moskvě, ve dnech 09.-10.12.2010. Zároveň byla uspořádána jednání 

mezi A. Lukašenkem a ruským prezidentem D. Medvěděvem, v jejichţ dŧsledku se 

běloruský lídr „vrátil“ do „koryta“ Svazového státu, coţ se dá poněkud ironicky 

parafrázovat tak, ţe vedoucí kremelský „tandem“ znovu předstihl evropské 

„blouznivce“. Podotkněme, ţe v mnohem sarkastiĉtější formě tento obrat okomentovala 

samotná běloruská hlava státu: „Nerozĉilujte se. Zdá se, ţe sledujete špatnou televizi a 

ĉtete špatné noviny. Někteří si předĉasně mnou ruce za zády prezidentŧ Běloruska a 

Ruska. Neradujte se. Jak se naše vztahy neĉekaně zhoršily, stejně tak se neĉekaně 

normalizují…Buďte v klidu, i kdyţ se pohádáme, uděláme si ĉas na mír“ [Newsru.com 

2010]. Jako vhodné se zde jeví poukázat na to, ţe dosud nepřekonaný manévrovací 

„talent“ běloruského vládnoucího „klanu“ a tzv. „mnohovektorová“ strategie umoţnily 
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opakovanou kardinální změnu geopolitické orientace země (tj. oficiálního kurzu), coţ 

indikuje: 

a) absenci konsensu a shody ohledně této volby jednak uvnitř vládnoucího 

establishmentu, zároveň napříĉ spoleĉností obecně; inklinování k „centristické“ pozici; 

b) efektivitu Lukašenkem implementované „kyvadlové“ politiky ve vztahu 

s Ruskem a EU, kterou dovedl do dokonalosti, jejímţ imperativem vţdy bylo a bude 

zaruĉit stabilitu a konsolidovanost autoritativního „organismu“ ve všech oblastech. 

Lukašenko tvrdí, ţe „to ovšem neznamená, ţe jsme formulovali naši politiku proti 

Rusku. Usilovali jsme pouze o normalizaci vztahŧ se Západem. Chceme být pevným 

mostem mezi Západem a Východem a proto budeme sledovat naše internacionalistické 

zájmy“ [Rian.ru 2010]; 

c) fungování státu jako geopolitického subjektu daného regionu, disponujícího 

souborem strategií za úĉelem bránit vlastní zájmy, zejména prostřednictvím imitace 

„unijnosti“.  

Je namístě poznamenat, ţe díky Lukašenkem provozovanému kurzu Bělorusko 

v praktické rovině představuje ne tolik pasivní objekt boje hlavních aktérŧ, jako 

aktivního hráĉe na geopolitickém poli, coţ mimochodem ilustrují i povolební události 

v zemi. V tomto duchu uvaţuje i David Kramer, výkonný ředitel organizace „Freedom 

House“: „Lukašenko mistrovsky vyuţívá Západu proti Rusku a obráceně, někdy se mu 

daří dokonce postavit proti sobě EU a USA“ [Ucpb.org 2010]. Jako 

nejdemonstrativnější se zde jeví brutální zacházení s manifestujícími hned po vyhlášení 

volebních výsledkŧ dne 19.12.2010, hromadné zatýkání a represivní opatření vŧĉi 

mládeţi, opoziĉním předákŧm a strukturám obĉanské spoleĉnosti jako takové, které 

bylo veřejně ospravedlněno reţimem. Analyzováno prizmatem hlavního editora 

ĉasopisu „Rusko v globální politice“ F. Lukjanova, „v Bruselu vysvětloval běloruský 

delegát evropským reprezentantŧm, ţe hlavním viníkem těchto nepokojŧ je Rusko. 

Těsně před volbami se v Bělorusku objevily publikace o tom, ţe Rusko údajně financuje 

opoziĉní kandidáty. Mezitím jsou Evropané přesvědĉováni o tom, ţe všechno 

naaranţovalo Rusko s cílem destabilizovat situaci a získat Bělorusko pod vlastní 

kontrolu, coţ je verze pro evropské „pouţití“. Zatímco podle verze, konstruované pro 

ruské publikum, všechno bylo zorganizováno Německem a Polskem, které se snaţí o 

znepřátelení Běloruska a Ruska. Jedná se totiţ o ne velice vynalézavou, ovšem pro 
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mentalitu běloruského vedení typickou formuli“ [Větrova 2011]. Pro lepší porozumění 

nadstandardní flexibility a adaptability oficiální rétoriky, zachycení logiky a podstaty 

politiky „kyvadla“ a populistického vydírání, uveďme několik pozoruhodných vyjádření 

hlavy státu: „…všechny výdobytky Svazového státu mohou být efektivně aplikovány 

v rámci Celní unie, ale to se neděje. Mezitím nám vnucují ideu Eurasijské unie – 

nového tělesa, aĉkoliv není dokonĉeno formování struktur Euroasijského ekonomického 

spoleĉenství, OSKB, SNS“ [Lukašenko 2010a]. S neobvyklou sebedŧvěrou, vlastní 

běloruskému lídrovi, se A. Lukašenko po setkání se svým ruským protějškem mezi 

ĉtyřma oĉima (9.12.2010) k této tematice vyjádřil v diametrálně opaĉném duchu: 

„Dmitrij Anatoljeviĉ uvedl, ţe po zřízení JHP
32

 musíme psychologicky a právně přejít 

k nové etapě našich vztahŧ, coţ vymezil jako Euroasijskou unii. Celkem souhlasím 

s touto ideou a běloruští experti udělají maximum pro to, aby se na této oblasti aktivně 

pracovalo“ [Prezident Rossiji 2010].  

Základní distinkcí se zde jeví neĉekané a překvapující urovnání bělorusko-

ruských politických „turbulencí“, ĉehoţ se ústřední komponentou stala revize dosavadní 

rétoriky běloruského establishmentu a hlavním dozvukem – měnící se geopolitické 

priority a identifikace Bělorusŧ. Dokumentujme toto tvrzení na zjištěních 

sociologických prŧzkumŧ, realizovaných vzápětí po loňských prosincových volbách: 

zodpovězení dotazu „Kdybyste měl/-a vybrat mezi sjednocením s Ruskem a vstupem do 

Evropské unie, co byste zvolil/-a?“ generovalo následující data:  

 

      Odpověď 

 

        02/2006 

 

       10/2010 

 

         12/2010 

 

Pro sjednocení 

s Ruskou federací. 

            % 

 

 

          56, 3 

 

 

          35,4 

 

 

38,1 

 

Pro vstup do EU, 

           % 

 

           27,5 

 

           42,2 

 

38,0 

      Zdroj: NISEPI 2010c 

                                                 
32 Jednotný hospodářský prostor 
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Dŧleţitá je v tomto ohledu aktuální parita mezi respondenty, preferujícími 

prohlubování integrace s Ruskem na straně jedné a „euro-Bělorusy“ na straně druhé, 

v ĉemţ spoĉívá stěţejní odlišnost od výzkumu z roku 2006, vyznaĉujícího se více neţ 

dvojnásobnou převahou prorusky orientovaných Bělorusŧ. Kromě toho, dle 

nejĉerstvějších prŧzkumŧ, celkový východní integraĉní potenciál dosahuje výše 71,5%, 

z nichţ se cca 30% dotázaných vyslovuje pro zintenzivnění rusko-běloruské integrace, 

39,6% nevítá vystoupení ze svazových struktur, tzn. zejména institucí Svazového státu 

Ruska a Běloruska, trvajíce na zachování dosaţené úrovně integrace, zatímco skromná 

menšina ve výši 13,9% respondentŧ schvaluje přerušení vazeb s Ruskem [NISEPI 

2010c]. Povšimněme si, ţe v oblasti politických aliancí a uţší kooperace s východním a 

západním regionem lze pozorovat jistou rovnováhu, ovšem v kulturní dimenzi se dá 

registrovat deformace oné parity, a to patrně ve prospěch Ruska, coţ dokládá následující 

tabulka (souhrn odpovědí na otázku „Komu se cítíte být bliţší – Rusŧm nebo 

Evropanŧm?“):  

  

Odpověď 

 

        03/2010 

 

        12/2010 

 

Rusům, % 

 

74,5 

 

69,9 

 

Evropanům, % 

 

19,4 

 

29,9 

Zdroj: NISEPI 2010c 

Z výše uvedených informací se jako evidentní jeví fakt, ţe geopolitická volba 

Bělorusŧ má duální povahu, dle analogie s národní identitou, speciálně v politické a 

etnokulturní dimenzi. Zcela oprávněně mŧţeme konstatovat, ţe názorové metamorfózy 

prezidenta Lukašenka zdaleka neeliminují roztříštěnost a fragmentovanost svébytnosti 

místního obyvatelstva, ale naopak prohlubují onu „propast“ a přináší prvek nejistoty a 

nevyhraněnosti, komplikující explicitní definování a kategorizaci „svých“ a „cizích“. 

Signifikantní v této souvislosti je, ţe stupeň vzdálenosti vitálních zájmŧ vládnoucích 

kruhŧ a národa jako takového slouţí nejen jako indikátor stavu spoleĉnosti, potenciálu 

vnitřního napětí, ale i jako významný impulz pro „redistribuci“ identit, jelikoţ subjekty 

identity reagují na interní a externí vlivy, měníce se a „přesměrujíce“ jejich vývoj. 

Jinými slovy, zatímco přítomnost „my“ a „oni“ je v běloruské spoleĉnosti zásadní 
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překáţkou pro homogenizaci národní identity, v případě mezistátních kontaktŧ (s 

nezávislým „jiným“) v „pohraniĉní“ zóně naopak napomáhá konsolidaci konfrontujících 

se stran. Platí, ţe onen vnější střet zájmŧ stimuluje běloruskou národní, tedy i státní 

identifikaci, neboť se skrze vymezování se běloruského reţimu vŧĉi ostatním státŧm 

v daném geopolitickém kontextu posiluje jeho svébytnost a aktivizuje se chránění zájmŧ 

RSK, jeţ do té ĉi oné míry mohou korespondovat se zájmy národními, bez ohledu na 

typ identity.  

Lze zároveň říci, ţe v kontextu sociálních kataklyzmat ĉasto dochází 

k odstranění, resp. marginalizaci všech kolektivních identit, vyjímaje tu dominující, 

opírající se o nejpevnější (inkluzivní) ideový „fundament“ ve spoleĉnosti. Stojí za to 

podotknout, ţe například samotný propagandistický „rozruch“ ve formátu protiruské 

„hysterie“, dirigovaný hlavou běloruského státu, vyústil v nárŧst poĉtu respondentŧ (z 

22,6% na 25,7%), vnímajících „Svazový stát jako přeţitek minulosti“ [Bělorusskij 

partizan 2010f]. Tudíţ není vŧbec náhodné, ţe se v reakci na tento apel sjednocují 

prakticky všechny politické síly a spoleĉenské vrstvy, a to ve jménu záchrany 

suverenity Běloruska, jelikoţ ĉasem ověřená metoda konsolidace národa kolem 

mocenského centra pod nálepkou „Vlast je v ohroţení“ zatím nikdy nezklamala.  

S odkazem na výše nastíněnou situaci, povahu běloruského autoritarismu, 

v intencích objektivní analýzy, nelze neţli konstatovat, ţe právě A. Lukašenko, na bázi 

sovětské historiografie, slovanských a pravoslavných kulturních hodnot, v kombinaci 

s lokálním etnickým dědictvím, „vypěstoval“ a vtělil do národní mentality pocit 

jinakosti Bělorusŧ, zejména při komparaci s jejich postsovětskými sousedy. To 

nevyhnutelně vede k posouzení vehementního protestu mentorŧ BNF a jejich ostrých 

obvinění hlavy státu z antinacionalistických sentimentŧ a politických krokŧ, namířených 

proti národním zájmŧm, z odhodlanosti „vyprodat“ stát ruským „imperialistŧm“, jako 

neodpovídajících realitě a neadekvátních traktování prezidentova záměru. Vŧdĉí linií 

běloruských nacionalistŧ se jeví být úvaha o tom, ţe „všichni Bělorusové si musí 

uvědomit zásadní úkoly – za kaţdou cenu nepřipustit ztrátu nezávislosti republiky, 

zachovat jazyk, kulturu, práci a majetek Běloruska cestou likvidace nelegitimní 

promoskevské vlády“ [Pazňak 2003]. 

 Dále bych ráda zdŧraznila, ţe podobné názory signalizují dezinterpretaci 

taktických specifik a globálních cílŧ geopolitické hry běloruského Baťki. Podstatné 
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přitom je, ţe prezident Lukašenko, v prŧběhu své politické kariéry a „mutace“ jeho 

rétoriky, nikdy nemohl být jasně charakterizován jako výhradně proruský, resp. 

prokremelský, ĉi proevropský politický lídr. Nahlíţeno touto optikou, ono klišé nemá 

nic spoleĉného se skuteĉným strategickým arsenálem autoritativního reţimu a touto 

mytologizací pouze dezorientuje diskurs, negujíce podstatu dění v republice. Za vhodné 

zde rovněţ povaţuji upřesnit, ţe národní identita per se není nutně ve vztahu absolutní 

korelace a vzájemné propojenosti s typem politického reţimu, nýbrţ ĉerpá spíše ze státu 

samotného a jeho etnokulturních základŧ. Z tohoto vyplývá, ţe demokracie a 

autoritarismus se spíše dotýkají sféry spoleĉenské organizace, nikoli však 

sebeidentifikaĉních procesŧ.  

V duchu předchozích dílĉích závěrŧ je zajímavé vymezení běloruského 

prezidenta jako „sovětského běloruského nacionalisty“, slovy T. Kuzia, vědeckého 

pracovníka Johns Hopkins University, neboť mj. podporuje rusifikaci Běloruska (coţ je 

ilustrovatelné na tom, ţe poĉet běloruskojazyĉných škol je v souĉasném stádiu výrazně 

menší neţ v době BSSR). Navíc, dle některých expertŧ, Moskva „nepotřebuje 

Bělorusko coby bariéru proti Západu, jelikoţ se její vztahy s Bruselem a Washingtonem 

znaĉně vylepšily“ [Ucpb.org 2010]. Dodejme rovněţ, ţe podobný náhled na tuto 

problematiku lze akceptovat, byť jen ĉásteĉně a s jistými výhradami. Mezi ně mŧţeme 

zmínit fakt, ţe národ, ve většině případŧ, komunikuje v jazyce pouţívaném vládnoucí 

elitou. Jak je obecně známo, ruština se v Bělorusku historicky zakotvila jako řeĉ 

mocenských kruhŧ, zatímco běloruština hraje roli národního symbolu a slouţí jako jádro 

etnokulturní identity. Klíĉovým úkolem se zde jeví implementace, resp. popularizace 

běloruského jazyka jako obecně přijímaného nástroje sociální komunikace, ĉemuţ se 

mocenská kostra uţ aktivně věnuje. Nesmíme taktéţ opominout skuteĉnost, ţe se 

prezident Lukašenko nejen stylizuje jako autentický národní lídr, ale i demonstruje své 

aspirace o pozici vŧdce východoslovanského pravoslavného světa, o ĉemţ se nechal 

slyšet v únoru tohoto roku: „Bělorusko je pro mě uţ dokonĉenou etapou“ [Bělorusskij 

partizan 2011f]. Podotkněme, ţe se podobné touhy, přání a projekty zakládají na 

konstruované ideologické platformě se seriózním mobilizaĉním potenciálem, jejíţ 

kvintesencí se jeví býti Lukašenkova teze o tom, ţe Bělorusko, vŧlí historického osudu, 

„bylo nominováno na…velikou roli duchovního lídra východoevropské civilizace“ 

[Naviny.by 2003], poněvadţ v tomto regionu Běloruská republika zŧstala „jedinou 

zemí, veřejně vyznávající věrnost tradiĉním hodnotám“ [Naviny.by 2003]. Stejně tak, 
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dle této logiky, uvědomění si a přijetí této mise „mŧţe podnítit běloruský národ 

k nebývalému hrdinství. Obrovský poĉet lidí v Rusku, Ukrajině a dalších zemích pohlíţí 

na Bělorusko jako na vzor konzistentní a nezávislé politiky“ [Naviny.by 2003], přiĉemţ 

poselství tohoto unifikujícího centra spoĉívá v „koncentraci patriotických sil ze všech 

koutŧ spoleĉné Vlasti postsovětského prostoru“ [Naviny.by 2003]. Oprávněně zde 

mŧţeme tvrdit, ţe výše uvedené citace mimovolně evokují obraz „Běloruska nejen jako 

malého a hrdého, ale i jako velice „vlivného“ státu. Mezitím jeho vliv na svět, dle 

přesvědĉení 43,5% Bělorusŧ, je „celkově pozitivní““ [NISEPI 2006d]. Níţe jsou 

představeny údaje prŧzkumu veřejného mínění z dílny NISEPI z ĉervna r. 2006, do 

něhoţ byla mj. zaĉleněna otázka „Jaký vliv ve světě, dle Vašeho soudu, mají Rusko, 

USA a Bělorusko?“:  

Zdroj: NISEPI 2006d 

Realistická prognóza ovšem zní, ţe běloruský establishment nedisponuje 

dostaĉujícími sociálně-ekonomickými a materiálními zdroji pro naplnění tohoto 

ambiciózního projektu. Podíváme-li se na objektivní stav věci, nabízí se tvrzení, ţe 

vyţadovaným souborem atributŧ a mechanismŧ je zatím vybaveno jenom Rusko, 

aĉkoliv závaţným defektem zdejší politické konjunktury zŧstává zkorumpovaná 

vládnoucí elita, jejíţ ideové zaměření je determinováno partikulárními zájmy, resp. 

skupinovými zájmy mocenské vrstvy. S přihlédnutím k těmto okolnostem, lze 

polemizovat s tím, zda by běloruský Baťka teoreticky neustál (ĉi dokonce nevzešel jako 

absolutní vítěz) spravedlivý a transparentní volební souboj o křeslo vládce Kremlu. 

Nezaškodí zde připomenout, ţe se sny o ruském prezidentství zdají být dodnes dosti 

citlivým a „ţivým“ tématem na srdci A. Lukašenka. Jako  potvrzení této domněnky se 

Varianta odpovědi Celkově pozitivní Celkově negativní Ţádný zásadní vliv 

      Bělorusko 43.5 11.4 38.3 

         Rusko 68.3 9.5 11.7 

          USA 26.1 52.0 8.3 



 

  

139 

 

dá uvést například klasické freudovské přeřeknutí hlavy státu na jednom ze zasedání, 

kdy se běloruský prezident definoval jako „první prezident Ruska“, coţ bezesporu mŧţe 

být analyzováno prizmatem vynořujícího se „Já“, „imaginárního statusu“, vŧdcovských 

ambicí a touhy po „expandující“ moci.  

Celá záleţitost je komplikovanější o to, ţe se markantnímu podílu ruské 

spoleĉnosti onen výhled nejeví jako absurdní ĉi šokující, neboť zjištění některých 

prŧzkumŧ veřejného mínění ruských obĉanŧ indikují, ţe signifikantní ĉást Rusŧ by ráda 

viděla A. Lukašenka jako úřadujícího prezidenta Ruské federace. Zajímavé informace 

generovalo například interaktivní hlasování serveru RIA „Nový region“, v jehoţ 

dŧsledku absolutní majorita (78,28%) návštěvníkŧ této webové stránky vyjádřila 

podporu běloruskému lídrovi [Bělorusskij partizan 2011g], coţ uţ samo o sobě 

nasvědĉuje přítomnosti hlubšího vnitrospoleĉenského konfliktu a politické krize 

v dnešním Rusku. Kromě toho v roce 2008, dle iniciativy ruských radikálně levicových 

sil, došlo v Moskvě k zaloţení „Národního hnutí Lukašenko - 2008“, jeţ běloruského 

Baťku prohlásilo za jejich oficiálního prezidentského kandidáta
33

. Upozorněme na 

podstatný aspekt, a to na solidní podporu Lukašenkova panslovanského kurzu mj. 

v řadách ruských komunistŧ pod vedením G. Zjuganova, dŧrazně vyzývajícího „ruskou, 

ukrajinskou a běloruskou vládu k tomu, aby za kaţdou cenu nechaly „srŧst“ přetrţené 

„uzly a cévy“ [Bělorusskij partizan 2010]. Charakteristické je, ţe v rámci tohoto 

ideologického konstruktu, a to poprvé v běloruských dějinách, A. Lukašenko „vysílá“ 

identifikaĉní koncept skuteĉně „mezinárodního“ rozsahu, jenţ zasahuje na „dno“ 

národního povědomí, coţ artikuluje rovněţ ve svém projevu, soustřeďujícím se na 

problém státní ideologie: „Nejsme něĉí provincií, ani východní periferií Evropy, ani 

západním „předměstím“ Ruska. Musíme se narovnat, vzdát se pozice bránícího se ĉi 

ospravedlňujícího se“ [Naviny.by 2003]. Vyjadřujíc se v podobném stylu, běloruská 

hlava státu dává okolnímu světu na vědomí, ţe Bělorusko není „banánovou republikou“, 

nýbrţ autonomním a soběstaĉným aktérem s jasnými geopolitickými aspiracemi. Navíc 

se zde jako vhodné jeví dodat, ţe i sociologické prŧzkumy přináší relevantní údaje o 

stavu národního sebevědomí, jmenovitě registrují pozitivní vývoj národní hrdosti a 

respektu vŧĉi vlastnímu kulturnímu a etnickému pŧvodu, coţ dokládá následující 

tabulka:  

                                                 
33

 http://lukashenko2008.ru/  

http://lukashenko2008.ru/
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Jste pyšný/-a na to, že jste Bělorus/Běloruska? 

 

 

Varianta odpovědi: 

 

 

        % 

 

ANO 

 

     78.0 

 

NE 

 

      20.9 

 

Nevím/nemohu jednoznačně odpovědět 

 

          1.1 

Zdroj: NISEPI 2010d 

V této souvislosti je patrné to, ţe „poĉet respondentŧ, váţících si své náleţitosti 

k běloruské entitě, zhruba odpovídá celkové výší etnických Bělorusŧ (dle dat 

posledního sĉítání lidu cca 81%)“ [NISEPI 2010d]. V souladu s obecným tónem 

„státní“ národní identity, běloruský prezident ĉiní pokusy dirigovat vztahy mezi 

nepřipojenými zeměmi, navazuje geopolitické kontakty a „sítě“ s partnery v Latinské 

Americe, jejichţ ideologickým obsahem a posláním se stal otevřený antiamerikanismus.  

Vrátíme-li se k souĉasné etapě, je nepochybné, ţe problém národní jednoty je 

úzce spojen s komplexem vnějších geopolitických faktorŧ a promítá se především do 

sociálně-ekonomické sféry. Výsledkem vývoje povolebních událostí se stalo uválení 

ekonomických sankcí ze strany USA a zvaţování politickou reprezentací EU 

analogických krokŧ, byť jejich reálný dopad na odolnost a ţivotaschopnost běloruského 

reţimu není devastující. Mezitím, navzdory gigantickému úsilí vedení republiky, 

namířenému na vymanění se z tuhého ruského „sevření“, tedy na maximální omezení 

plynové závislosti na svém východním sousedovi díky alternativním zdrojŧm (plán 

výstavby atomové elektrárny na běloruském území), byl prezident Lukašenko donucen 

okolnostmi vydat se znovu na návštěvu staršího moskevského „bratra“. Akcentujme, ţe 

podle úvah některých analytikŧ, prosincové události viditelně zvýšily pravděpodobnost 

graduálního podlomení a oslabení státní suverenity Běloruska a jeho nevyhnutelného 

sledování ruského kurzu. Poněkud odlišné hlasy se ozývají z řad expertŧ nesdílejících 

ony pesimistické předpovědi, mezi něţ uveďme V. Ţarichina, náměstka ředitele 
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Institutu zemí SNS v Moskvě, který připomíná, ţe „Běloruská vláda je zcela nezávislá 

ve svém rozhodování. Přitom, jak je obecně známo, se takové chování ĉasto 

nezamlouvá ruskému vedení. Ovšem, pokud vím, ţádné politické podmínky se při 

uzavření oněch dohod nekladly“ [Glod 2011].  

Dovolím si tvrdit, ţe ve vykrystalizovavší se situaci je pro A. Lukašenka 

mnohem prospěšnější a strategicky výhodnější uĉinit geopolitickou volbu ve prospěch 

Ruska, tj. následovat ruský zahraniĉněpolitický vektor, obzvlášť poté, co ruské 

ministerstvo zahraniĉí opakovaně oficiálně podpořilo běloruské kolegy při odsouzení 

sankcí EU a USA proti nedemokratickému reţimu. Nicméně, nehledě na tradiĉní 

solidaritu ruských politických elit ve vztahu s jejich běloruským protějškem, rozsáhlá 

vlna zatýkání po prosincových prezidentských volbách zřejmě překvapila samotné ruské 

státníky, coţ ruský ministr zahraniĉí S. Lavrov okomentoval následovně: „To, co se 

událo po ukonĉení hlasování, je nepřijatelné. Rusko se jasně vyjádřilo nejen k tomu, ţe 

byli zadrţeni jeho obĉané, ale i obecně k tomu, ţe podobná vlna uvěznění nemŧţe 

vyvolat jiné emoce“ [Bělorusskij partizan 2011h]. Klíĉovým momentem se v tomto 

ohledu jeví to, ţe přeţití běloruského „spojence“ záleţí na vŧli a zájmech „dvouhlavého 

orla“. Skuteĉnou zkouškou ohněm pro minský „klan“ a závaţnou hrozbou pro osobní 

Lukašenkovu moc bude nucené přistoupení na reálnou integraci, dle Ruskem 

stanovených pravidel. K tomu se posléze přidá ztráta „plynových“ finanĉních zdrojŧ a 

postavení hlavního tranzitéra ruských energetických komodit (speciálně po uvedení do 

provozu plynovodu „Nord Stream“). Soudě dle stále většího poĉtu analogicky 

zaměřených publikací, prostor pro běloruské manévrování, dle odborného názoru 

docenta MSIMV
34

 K. Koktyše, je zřejmě minimální: „Rusko, v ĉistě ekonomické formě, 

zaĉne demonstrovat svŧj negativní postoj vŧĉi běloruskému reţimu. Mezitím se Západ 

taktéţ bude postupně sjednocovat, pozoruje běloruský reţim. …A. Lukašenko se 

transformoval v konsolidaĉní faktor jednak Evropské unie samotné, ale i EU a Ruska“ 

[Bělorusskij partizan 2011i]. Jinak pojato, výše popsané procesy determinovaly 

upevnění „slabších“ identit, zejména v kontextu Evropské unie, která se v souĉasné 

době ubírá směrem jasnější artikulace vlastní svébytnosti a jednoty v rámci onoho 

„běloruského trojúhelníku“. 

                                                 
34 Moskevský státní institut mezinárodních vztahů 
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Přirozeně zde rezonuje dŧleţité téma zohledňující osud projektu „Východní 

partnerství“. Jakmile si běloruský vŧdce uvědomil, ţe jádrem tohoto programu je 

především vyšachování Ruska z jeho přirozeného geopolitického „teritoria“, nikoli 

ovšem oficiálně deklarovaný ekonomický záměr (přiĉemţ Brusel neplánoval ţivit 

běloruský reţim dle příkladu ruských štědrých dotací), Baťka se vydal cestou rozšíření 

sféry svého manévrování o netradiĉní regiony - Ĉínu, Írán a jihoamerické státy, 

schopné, dle Lukašenka, nasát „finanĉní vzduch“ do „plic“ RSK. Zmiňme, ţe bez 

ohledu na poněkud ironické a pesimistické komentáře a oĉekávání externích 

pozorovatelŧ, přinesla tato strategie nejen pozoruhodné ekonomické benefity, ale 

rovněţ upevnila vyjednávací pozice prezidenta Běloruska ve více dimenzích a 

regionech. Následující fakta jsou nepopiratelná: do Běloruska zaĉala proudit ropa 

z Venezuely a Ázerbájdţánu (cca 4 mil. tun roĉně), zatímco do logistiky oněch dodávek 

(přes veškeré intriky a spekulace) byl ukrajinskou stranou zapojen ropovod „Oděssa-

Brody“. Jako zásadní se v tomto kontextu jeví skuteĉnost, ţe dílĉí úspěchy oficiálního 

Minsku vyvolaly jisté znepokojení vládcŧ Kremlu, jeţ se rozhodli pro operativní návrat 

„marnotratného bratra“ do lŧna „rodiny“, coţ bylo doprovázeno přislíbením 

vyţadovaného úvěru ve výši 4,125 mld. USD. Celkově řeĉeno (a seĉteno), balík 

zvýhodněných nabídek, týkajících se importu ruských energetických zdrojŧ, evidentně 

překonal o něco skromnější sliby Evropy, v dŧsledku ĉehoţ, jiţ tradiĉně, prezident 

Lukašenko opakovaně veřejně přísahal věrnost svému východnímu partnerovi: 

„Nehodláme se oddalovat ani od Ruska, ani od Západu…[Rusové] nám slibovali zrušit 

celní poplatek za ropu, pokud ratifikujeme dokumenty související se zřízením Celní 

unie. Tyto poplatky byly zrušeny…“ [Rian.ru 2011]  

Namístě je zdŧraznit, ţe geopolitické situování Běloruska se pro autoritativní 

reţim stalo významnou obchodní „komoditou“, relevantním ekonomickým faktorem 

stability Lukašenkova modelu, coţ lze dokumentovat mj. na detailní deskripci hlavy 

státu jeho jednání s tehdejším Generálním tajemníkem Rady EU J. Solanou: „Kdyţ mi 

poloţili otázku ohledně Ruska, dlouho jsme diskutovali, nakonec jsem se ho zeptal: 

„Jste připraveni nám nahradit Rusko?“ – „Ne, ne, ne“. – „V tomto případě proĉ mi 

kladete podobný dotaz?!“ Musíme brát zřetel na to, ţe jsme jeden národ. Přemýšlíme 

jako Rusové. Ţijeme jako oni. Sdílíme stejné hodnoty…“ [Voljaňuk 2009] Stěţejní je, 

ţe výše nastíněná politika představuje realitu „Pomezí“, „Velkého pohraniĉí“, 

vygenerovaného vnějším prostředím a implikujícího flexibilitu, „reproduktivní“ 
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schopnosti RSK. V této souvislost lze konstatovat, ţe klíĉové akcenty národní 

sebeidentifikace, orientující se dle linie Rusko versus Evropa, se mění, sledujíce 

konjunkturní oscilaci politiky minského klanu, speciálně v ekonomickém a informaĉním 

poli. Zaslouţí si větší pozornost to, ţe onen politický personifikovaný faktor se jeví býti 

rozhodujícím při volbě geopolitických preferencí Bělorusŧ, coţ lze doloţit na dynamice 

zodpovězení dotazu „Jak byste se rozhodl/-a, pokud by teď bylo uspořádáno referendum 

s otázkou, zda Bělorusko má vstoupit do Evropské unie?“ (%): 
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Zdroj: NISEPI 2010e 

Naznaĉme, ţe v tabulce představené informace jen potvrzují, ţe nabírání na síle 

proevropských nálad a postupné zaregistrování jiných geopolitických a obecně 

„civilizaĉních“ alternativ je v běloruské spoleĉnosti podmíněno, resp. indirektně 

aranţováno a korigováno politickými kroky prezidenta Lukašenka, konkrétně 

střídajícími se vlnami oteplování a ochlazování vztahŧ Lukašenkova reţimu s Evropou. 

Tudíţ lze z toho dedukovat, ţe momentální „stabilizace“, tedy návrat ke „kořenŧm“ 

zahraniĉněpolitického zaměření běloruského establishmentu, se dá interpretovat jako 

přímý následek zhoršení vztahŧ s EU. V běloruském případě platí, ţe kdyţ se reţimu 

nedařilo formulovat a instalovat se do veřejného povědomí obecně tolerované 

paradigma „my versus oni“, aktualizovaly se, coby nouzové opatření, následující pilíře 

národní svébytnosti: 
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A) suverénní stát s nadstandardně úspěšným výkonem jeho „glorifikovaných“ 

lídrŧ, jmenovitě A. Lukašenka, na zahraniĉněpolitické aréně („odvaha“ běloruského 

prezidenta v jeho „urputném“ boji o ruské dotace; zajištění alternativních kanálŧ 

energetických zdrojŧ mimo tradiĉní rusko-běloruské schéma), coţ vytvářelo ve 

spoleĉnosti pocit pospolitosti, bezpeĉí a relativní stability; 

B) civilizaĉní, územní, náboţenské, etnokulturní základy, neboť vycházíme 

primárně z toho, ţe identita reflektuje výchozí trvalé charakteristiky, jeţ spoluutváří a 

„brousí“ specifika subjektu, sociálně-psychologické uvědomování si náleţitosti k té ĉi 

oné skupině. Vzhledem k tomu, ţe moderní národy jsou v zajetí reality souĉasného 

globalizovaného světa, a tudíţ se nemohou vyhnout přijetí explicitního rozhodnutí 

v civilizaĉní dimenzi, coţ nepochybně ovlivňuje obsah jednotlivých konceptŧ národní 

identity, rýsuje se dilema, zda se „rozpustit“, resp. ponořit se do mohutnějšího 

globálního projektu, nebo zachovat vlastní autonomii a vystupovat jako samostatný 

úĉastník formování geopolitického prostoru.  

Obrátíme-li se k modelu civilizací S. Huntingtona, zmiňme, ţe se autorovi jako 

„mnohem smysluplnější v dnešní době jeví kategorizace státŧ nikoli podle jejich 

politických ĉi ekonomických systémŧ, ve smyslu úrovně jejich ekonomické vyspělosti, 

nýbrţ na základě jejich kultury a civilizaĉní náleţitosti“ [Huntington 1993: 23]. Stojí za 

to upřesnit, ţe tato myšlenka se stala referenĉním bodem a zároveň ţivnou pŧdou pro 

některé politické ĉinitele a teoretiky, postulující Bělorusko jako imanentní a integrální 

souĉást tzv. „ruského světa“. Sem patří například známý ruský politolog A. Dugin, 

podle jehoţ hlubokého přesvědĉení běloruská území, spolu s východními a centrálními 

oblastmi Ukrajiny, jsou přirozenými kulturními komponentami ortodoxní civilizace, 

geopoliticky vázanými na Rusko coby osu Eurasie: „Pokud mezi Běloruskem a Ruskem 

existují kulturní rozdíly, [ony] mohou být povaţovány za zanedbatelné detaily, coţ 

nikterak nepředpokládá přechod…z Východního geopolitického bloku do 

Středoevropského nebo zřízení „Baltsko-Ĉernomořské unie“ coby cordon sanitaire“ 

[Dugin 2000: 424].  

Zásadní se zde ovšem jeví to, ţe se na první pohled otázka geopolitického 

sebeurĉení „nejsovětštější“ postsovětské republiky zdá býti velice jednoduchá a jasná. 

Navíc samotný běloruský Baťka ve svém diskursu konzistentně akcentuje její etnickou, 

kulturní, historickou a hlavně jazykovou blízkost Rusku, coţ dle jeho uvaţování diktuje 
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unikátní „rusofilní“ charakter geopolitického směřování země: „Nejsem autorem tohoto 

výrazu: kdo je Bělorus? To je Rus se znakem kvality. Není to mŧj vynález…Dospíval 

jsem jako ruský obĉan, v obecném slova smyslu. Rusové jsou v tomto případě i 

Bělorusové, i Rusové, jiţ smýšlejí stejně. Tudíţ Rusko pro mě nikdy nebylo cizí…“ 

[Gusman 2009] V této souvislosti lze konstatovat, ţe se podobné ideje opírají o solidní 

„faktografickou“ bázi, coţ potvrzují rovněţ výsledky sociologických výzkumŧ, 

uskuteĉněných v prosinci 2009 agenturou NISEPI.   Z celkového poĉtu dotázaných se 

66,5% ztotoţňuje s jednou ze třech větví (Bělorusové, Ukrajinci, Rusové) jednoho 

národa, zatímco 30,6% vyvrací, ne-li dokonce neguje onu apriorní spřízněnost těchto 

entit [NISEPI 2009d]. Jako dosti tristní tendenci to vnímají nositelé západních hodnot, 

aĉkoliv stoupenci a propagátoři orientace na Východ by zřejmě neuvítali politickou fúzi, 

zdŧrazňujíce výhradně spoleĉné kulturní a etnické prvky.  

Namístě je zde upozornit, ţe záměrně nebyl do předchozí analýzy zahrnut 

konfesionální aspekt sebeidentifikace ĉlenŧ běloruské spoleĉnosti, jelikoţ je, dle našeho 

soudu, správné ji zkoumat v kontextu civilizaĉně-geopolitických vlivŧ na běloruskou 

národní identitu. Zaĉněme tím, ţe dle údajŧ nezávislých sociologŧ se převaţující většina 

obyvatelstva země identifikuje s pravoslavím: dle zjištění z března 2003 se necelých 

75% přiřazuje k pravoslavnému vyznání
35

, přiĉemţ jiţ v září 2010 byl zaregistrován 

nárŧst o téměř 4%. Římskokatolických
36

 věřících je, dle těchto odhadŧ, 12,7% v r. 2003 

a cca 11% v r. 2010 [NISEPI 2010f]. Pozoruhodné přitom je, ţe jako oficiální pozici 

ruské pravoslavné církve lze uvést vyjádření patriarchy Kirilla, jehoţ poselstvím je teze, 

ţe „Bělorusko je duchovní souĉástí jednotné pravoslavné Rusi“ [Religion.in.ua 2009a]. 

Pro dŧkladnější pochopení běloruských reálií je nezbytné poukázat na to, ţe pro 

prezidenta Lukašenka je stěţejní církev coby organizaĉní těleso, zatímco náboţenská 

dogmata, zdá se, mají ryze komplementární charakter v jím konstruovaném systému. 

                                                 
35 Stojí za zmínku, že vzhledem k rigidní systémové ateizaci sovětské populace je tento ukazatel 

pozoruhodný, neboť se jedná o velice vysoké číslo, což odráží mimo jiné i nadstandardně vstřícný postoj 

k ruské pravoslavné církvi ze strany politického establishmentu v postsovětském Bělorusku, speciálně 

v Bělorusku Lukašenkově.   
36 Situace s řeckokatolickou církví je v běloruském případě poněkud komplikovanější, neboť se údaje 

jednotlivých organizací značně liší. Takto například oficiální webová stránka Hierarchie liturgických církví 

počet běloruských řeckokatolíků odhaduje na 3 tisíce, přičemž dalších 5 tisíc adeptů (podle výše 

jmenovaného zdroje) tvoří běloruští řeckokatolíci v zahraničí (zdroj: 

<http://www.hierarchy.religare.ru/h-uniate-64kratrus.html> [cit. 15-05-2011]). Jiné prameny uvádí číslo 

pohybující se kolem hranice 10 tisíc věřících (zdroj: <http://www.bygeo.ru/materialy/naselenie-

belarusi/426-religioznyj-sostav-naseleniyabelarusi.html> [cit. 15-05-2011]).      

http://www.hierarchy.religare.ru/h-uniate-64kratrus.html
http://www.bygeo.ru/materialy/naselenie-belarusi/426-religioznyj-sostav-naseleniyabelarusi.html
http://www.bygeo.ru/materialy/naselenie-belarusi/426-religioznyj-sostav-naseleniyabelarusi.html
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Téměř folklorního rázu nabyla notoricky známá Lukašenkova fráze „Jsem ateista, ale 

pravoslavný ateista!“, jeţ u neinformovaného pozorovatele zvnějšku nechtěně vyvolává 

úsměv. Z hlediska adekvátního zpŧsobu uvaţování podobná tvrzení postrádají 

jakoukoliv logiku, ovšem pravdou je, ţe právě to je heslem a kvintesencí Lukašenkovy 

politiky. Naznaĉme, ţe běloruský prezident neustále demonstruje svým voliĉŧm státní 

podporu a ryze osobní sympatie vŧĉi běloruskému pravoslaví, resp. jeho vedení, jeţ na 

to odpovídá analogickými gesty, coţ se promítá především do rétoriky vrcholných 

představitelŧ běloruské pravoslavné církve, jmenovitě metropolity minského a sluckého 

Filareta: „S Vaším jménem běloruský národ spojuje své naděje a touhy v oblasti 

obĉanského blahobytu a pokraĉování budování státu ve spolupráci s ostatními zeměmi a 

národy“ [Bělorusskij partizan 2011j].  

Je nutno dodat, ţe nadstandardně srdeĉné a přátelské vztahy mezi A. 

Lukašenkem a hlavou ruské pravoslavné církve patriarchou Kirillem, jehoţ politický 

vliv je v kremelských kruzích nezpochybnitelný, opakovaně zachraňoval Baťku při 

plynových, ropných a ĉistě personálních sporech s oficiální Moskvou. Deklarovaným 

úĉelem frekventovaných „zdvořilostních“ návštěv prezidenta Lukašenka v rezidenci 

patriarchy byly „cenné rady“, a to ve stylu: „Pravoslaví je pro nás duchovním základem 

jednoty ruského a běloruského národa;…Bělorusko bude dodrţovat tradice pravoslavné 

víry, jeţ se stala nezbytnou souĉástí jeho historické dráhy“ [Religion.in.ua 2009b]. Lze 

tedy shrnout, ţe náboţenství vţdy bylo a i nadále zŧstává klíĉovým elementem národní 

identity a „majákem“ v civilizaĉním prostranství, coţ nám umoţňuje připustit dosti 

realistický scénář, podle něhoţ ruští pravoslavní hierarchové shledávali v běloruském 

lídrovi osobnost, disponující vyţadovanými kvalitami a pákami pro převedení 

geopolitického projektu „ruský svět“ do praktické roviny, byť se dnes tyto iluze, zdá se, 

rozplynuly.  

Zastavme se podrobněji u ústředních ideových bodŧ zmíněné koncepce 

„vzkříšení“ jednoty pravoslavné rusko-slovanské civilizace, coţ je jedním z oblíbených 

témat veřejných projevŧ a diskuzí v běloruském Minsku. Nahlíţeno optikou tohoto 

unifikujícího se principu, nehledě na absolutní státní nezávislost a precizně vytyĉené 

státní hranice mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem: 

- Populace těchto zemí nadále zŧstávají jedním národem – jádrem 

dnešního „ruského světa“, svaté Rusi; 
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- Kulturní tradice, ruský jazyk a pravoslaví jsou fundamentem národní 

identity těch, kteří ji akceptují, aĉkoliv tento fenomén „přesahuje hranice jednoho státu 

ĉi etnika a není odvozen jen od zájmŧ jednoho státu, stejně jako fond „Ruský svět“
37

 se 

nejeví býti politickým nástrojem Ruské federace…“ [Patriarchia.ru 2009] Z odborného 

úhlu pohledu tímto instrumentem, resp. prodlouţenou „rukou“ ruského politického 

vlivu, mohou být i jiné země, přiĉemţ, jak uţ bylo upřesněno v předchozím textu, se 

jako první nejvhodnější kandidát (dle názoru prezidenta Lukašenka) nabízí běloruský 

národ, neboť obsahové pilíře jeho národní identity jsou zcela v harmonii s aspiracemi 

„ruského světa“. Lze tedy říci, ţe „existuje kategorický imperativ reintegrace 

postsovětského areálu v prŧběhu druhého desetiletí tohoto století, de facto vytvoření 

nového velkého státu. Toto je determinováno geokulturními, geoekonomickými, 

geostrategickými okolnostmi a nutností formování jednotné plnohodnotné světové 

mocnosti, přiĉemţ centrem této reintegrace nemusí být pouze Ruská federace“ 

[Bělorusskaja gruppa razvitija 2010]; 

- Spoleĉná historická paměť, obrana bývalé spoleĉné Vlasti, coby 

základního kamene „ruského světa“, a náleţitost k pravoslavnému civilizaĉnímu 

prostoru jsou, ve srovnání s ĉlenskými zeměmi EU, pádnějšími dŧvody ke sjednocení. 

 Údaje sociologických analýz indikují, ţe Bělorusové definují spřízněnost s 

ostatními národy, vycházejíce z historických (49,5%) a kulturních (39,9%) předpokladŧ, 

zatímco jazykový faktor je rozhodující pro 36,2% dotázaných a geografický aspekt 

dominuje v odpovědích 31,2% respondentŧ [NISEPI 2010d]. Povšimněme si, ţe 

úspěšnost tohoto projektu, dle mínění patriarchy Kirilla, v mnoha ohledech záleţí na 

intenzitě a kvalitě dialogu s národními elitami, na respektování individuálních zájmŧ 

všech participujících stran, s oporou o „…spoleĉnou duchovně-kulturní tradici. 

Samostatně ani největší státy ruského světa nebudou s to obhájit své duchovní, kulturní, 

civilizaĉní zájmy v globalizujícím se světě“ [Patriarchia.ru 2009]. Stojí za to 

připomenout, ţe se geopolitické plány prezidenta Lukašenka pohybují ve stejných 

                                                 
37 Jedná se o fond zřízený nařízením ruského prezidenta Vl. Putina v roce 2007. Oficiální webové stránky 

fondu obsahují podrobný výčet cílů, úkolů a aspirací organizace, mezi něž uveďme především 

popularizaci ruštiny v samotném Rusku a v zahraničí, kooperaci s ruskými diasporami ve světě, podporu 

ruskojazyčných médií a organizací v zahraničí, sponzorování vzdělávacích organizací a jednotlivých 

projektů, rozvoj meziregionální spolupráce, kooperace s Ruskou pravoslavnou církví a dalšími konfesemi 

při popularizaci ruského jazyka a kultury. Zdroj: <http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/about> 

[cit. 15-05-2011].   

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/about
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mantinelech jako ony principy. Tudíţ není vŧbec náhodné ĉi atypické, ţe hlava ruské 

pravoslavné církve jako první poblahopřál staronovému prezidentovi Běloruska k 

„vítězství“ v prosincových volbách. Zvláštní pozornost si zaslouţí reakce intelektuální 

komunity Běloruska na onen kontroverzní krok patriarchy Kirilla. Uveďme např. protest 

a deziluzi, vyjádřené bývalou předsedkyní Svazu spisovatelŧ Běloruska O. Ipatovou, 

která se obrátila na ruského duchovního lídra v otevřeném dopise s těmito hořkými 

slovy: „Vaše gratulace Alexandru Lukašenkovi je pro mnoho Bělorusŧ velkou ostudou 

a hlubokým rozĉarováním…“, jelikoţ „jste mu fakticky udělil odpustek jako vládce 

pravoslavného ruského světa“ [Bělorusskij partizan 2010h]. Běloruská spisovatelka dělá 

dosti příhodnou paralelu mezi patriarchovým blahopřáním a angaţmá, resp. 

sekundováním ruské pravoslavné církve Muravjovově intervencionistické politice, 

usilující o vykořenění národního sebevědomí běloruského obyvatelstva a podlomení 

pozic uniatské církve na tomto území. Posláním O. Ipatovové, jeţ se stala „mluvĉí“ 

frustrované a nespokojené běloruské veřejnosti, se jeví býti to, ţe „stále větší podíl 

Bělorusŧ si uvědomuje, ţe ruský národ a státní politika Ruska jsou naprosto odlišnými 

jevy…“ [Bělorusskij partizan 2010h] 

Pozornost si rovněţ zasluhuje názor aktivistky N. Baginské, jeţ se domnívá, ţe 

v souĉasné etapě „jedním z faktorŧ, rozdělujících běloruskou spoleĉnost je Ruská 

pravoslavná církev“ [Bělorusskij partisan 2011k]. Autorka zároveň uvádí, ţe „sami 

Bělorusové, nikoli Moskva, musí řídit vlastní církev“ [Bělorusskij partizan 2011k], 

přiĉemţ v intencích obrození rodného jazyka a kultury se jako vhodné jeví vytvoření 

autokefální běloruské církve. Mluvě o roli pravoslaví v běloruském kontextu, je nutno 

vzít na vědomí fakt, ţe „monopol“ na tento geopolitický instrument má nejen Moskva, 

ale i Minsk, byť v menší míře. Na druhou stranu tím význam náboţenského faktoru 

nekonĉí: věrně implementuje ĉasem vyzkoušenou „kyvadlovou“ strategii, běloruský lídr 

nikdy úplně neblokoval západní vektor, tj. vţdy ponechával prostor pro navazování 

vztahŧ s Vatikánem, pomocí ĉehoţ Lukašenko plánoval nepřímo ovlivňovat evropský 

establishment. Podstatné je, ţe pokusŧ o upevnění vlastních pozic napříĉ katolickou 

hierarchií bylo uĉiněno několik. Jako exemplární příklad zde uvedeme návštěvu 

běloruského „bojovníka“ proti Západu ve Vatikánu, vzápětí po přistoupení Běloruska 

do programu „Východní partnerství“ a zrušení vízových sankcí vŧĉi běloruským 

funkcionářŧm v dubnu r. 2009. Novem běloruského „mistra“ geopolitického 

manévrování se tentokrát stala „štědrá“ nabídka papeţovi Benediktovi XVI. 
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zprostředkovat oficiální setkání s vedením ruské pravoslavné církve. Krátce po jednání 

s vrcholným představitelem katolického světa prezident Lukašenko prohlásil: „Během 

audience jsem se zmínil o tom, ţe se dnes naskytla unikátní příleţitost spojit úsilí, aby 

papeţ a patriarcha mohli prodiskutovat aktuální problémy. Pokud k takovému setkání 

dojde, ať se to odehraje v Bělorusku, neboť se jedná nejen o centrum Evropy, ale rovněţ 

o stát, v němţ koexistují dvě konfese – pravoslaví a katolictví“ [Belarustoday.info 

2009]. Mezitím Svatý stolec nejen neodmítl tuto „lákavou“ nabídku, ale zároveň velice 

pozitivně ohodnotil iniciativnost běloruského prezidenta, coţ má obrovský význam „pro 

budoucnost křesťanství a světa celkem“ [Blizněkov 2009]. Tento zdánlivě perfektní 

scénář narazil ovšem na nepochopení a ostraţitost lídrŧ ruské pravoslavné církve, jeţ 

vyústilo v oficiální odmítnutí, vyjádřené představitelem Departementu zahraniĉních 

církevních stykŧ Moskevského patriarchátu dne 12.05.2009. 

Evidentní se zde jeví, ţe si A. Lukašenko zřejmě uvědomuje reálnou cenu 

podobných, poněkud globalistických, „sluţeb“ Západu a potenciál katolicismu 

v politické sféře. Zároveň s tím běloruský prezident, coby zkušený politik a taktik, zcela 

objektivně analyzuje primární cíle Vatikánu – teritoriální „expanze“ přítomnosti 

katolické církve, větší poĉet adeptŧ a graduální marginalizace postavení pravoslavné 

církve v regionu. Nezaškodí zde zdŧraznit, ţe běloruský reţim odstartoval sblíţení 

s katolickou církví, coţ lze doloţit na stále ĉastějších setkáních s její reprezentací. 

V předveĉer prezidentských voleb v prosinci 2010 A. Lukašenko, usilující o předběţné 

záruky mezinárodního uznání jeho legitimity, osobně ujistil katolického metropolitu 

Kondruseviĉe o tom, ţe dlouho oĉekávaný konkordát mezi Vatikánem a Běloruskou 

republikou bude v nejbliţší budoucnosti podepsán. Kromě toho mnozí pravoslavní 

věřící se obávají toho, ţe v dŧsledku této politiky mŧţe dojít k „jemné“ náboţenské 

polonizaci a v případě zřízení autokefální Běloruské pravoslavné církve – k postupnému 

„rozdělení trojjediného ruského národa“ [Polemics.ru 2010].  

Z hlediska přívrţencŧ „ruského světa“ lze tyto obavy oznaĉit za celkem 

oprávněné, jelikoţ jsou propojeny s identifikaĉní praxí běloruské vlády, strategií 

geopolitických center, namířené na pronikání do duchovního ţivota Bělorusŧ, a 

stupněm dŧvěry v náboţenské a státní instituce. Nelze opominout, ţe: 

1. uvnitř běloruské spoleĉnosti nejsou seriózní a vlivné proruské síly, i kdyţ 

ruské hnutí svého ĉasu vykazovalo mnohem větší aktivitu, neţ v „mateřském“ Rusku. 
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Reţim eliminoval veškeré náznaky a rezidua přímé ruské politické přítomnosti 

v Bělorusku, coby závaţné hrozby Lukašenkově moci; 

2. ruskou politickou elitu nikdy opravdu nezajímal osud jejich krajanŧ mimo 

Rusko, nemluvě o explicitním hájení jejich zájmŧ (s výjimkou tranzitu energetických 

zdrojŧ). Jako absolutně pochopitelná se v tomto kontextu jeví absence signifikantní 

podpory „ruskosti“ mezi běloruskými obĉany, jeţ naopak dávají přednost buď Západu 

anebo „Baťkovi“. Paradoxně se právě za „antinacionalisty“ Lukašenka provádí 

postupná bělorusizace populace, vĉetně etnických Rusŧ, ţijících na tomto území. 

„Během posledních deseti let poĉet Rusŧ klesl na 30%“, neboť se ĉást z nich, během 

sĉítání lidu v r. 2009, vymezila jako Bělorusové. Platí, ţe „být Rusem uţ není prestiţní, 

jelikoţ lepší pracovní pozici nakonec obdrţí Bělorus. Kromě toho Rus nemá za sebou 

Vlast“ [Newsby.org 2011];  

3. zatímco intenzita zásahu ruského elementu je regulována a filtrována 

reţimními strukturami (napříĉ informaĉní, politickou a ekonomickou sférou), západní 

„intervence“ disponuje „kanály“ pro uniknutí z rigidní kontroly onoho mechanismu, a to 

díky rozsáhlé „ideologické síti“. Sem patří například materiálně-technická „základna“ 

katolické církve a polské diaspory, jeţ ĉítá cca 4,2% celkové populace republiky. 

Namístě je rovněţ poznamenat, ţe evropský vektor, v běloruském prostředí, je tradiĉně 

ztělesňován polskou „expanzí“, jejíţ efektivita, za aktivní podpory polské katolické 

církve, v kulturní, politické a náboţenské dimenzi, dle svého rozměru, mŧţe konkurovat 

jen ruskému ekonomickému vlivu. Takto „je téměř v kaţdém městě provozován Polský 

dŧm, zatímco Rusko není v této oblasti ţádným zpŧsobem prezentováno“ [Newsby.org 

2011]. 

Předběţně uveďme, ţe se běloruská, kulturně-náboţenská identifikace stále 

nachází v orbitě rusko-pravoslavné ideové náplně, coţ potvrzuje skuteĉnost, ţe v ĉervnu 

r. 2010 ukazatel dŧvěry místního obyvatelstva v pravoslavnou církev dosahoval 63,6%, 

v katolickou – 37,3% respondentŧ [NISEPI 2010g]. Zdá se, ţe se postupně rýsuje 

tendence preferování tzv. evropské volby, neboť podíl „euroBělorusŧ“ se od března 

2010 zvýšil o téměř 10% [NISEPI 2010h].  Ovšem právě zde naráţíme na jakýsi 

„gordický uzel“, tedy na ne zcela příznivou konstelaci, jeţ s největší pravděpodobností 

nejen zpomalí tempo „europeizace“ běloruské veřejnosti, ale dokonce akceleruje 
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degradaci podpory evropského kurzu a deformaci proevropského „tábora“ v Bělorusku. 

Tím se míní následující fakta: 

a) republiku, navzdory veškerým oĉekáváním, nezaplavila vlna evropských 

investic a ekonomické pomoci; 

b) nedošlo ani ke sníţení vízových tarifŧ na úroveň, platnou pro obĉany Ruska a 

Ukrajiny, coţ potvrdil a zpřísnil stávající (exkluzivní) diskriminaĉní reţim obdrţení 

povolení pro vstup na území EU pro Bělorusy; 

c) evropská „zrada“ běloruských demokratŧ, krajně realistická, resp. 

pragmatická politika evropských struktur vŧĉi prominentovi autoritativního reţimu: 

otevřená ekonomická kooperace evropské politické a ekonomické elity s prezidentem 

Lukašenkem (převáţně v energetickém sektoru), motivovaná ĉistě geopolitickým 

imperativem. V této souvislosti nelze neţli konstatovat, ţe taktické „flirtování“ 

evropských státníkŧ s běloruským autokratem (R. Sikorski, D. Grybauskaité, S. 

Berlusconi, J. Solana a další ĉlenové evropského „klubu přátel“ [ve vnímání uvědomělé 

a nelhostejné běloruské veřejnosti] „posledního evropského diktátora“) je politickou 

opozicí Baťkova systému traktováno jako cynismus, politická laxnost a rezignace na 

morální „závazky“ Evropy v tomto regionu. Jisté přitom je, ţe se tyto události 

bezesporu zakódovaly do historické paměti běloruského národa a tudíţ se v budoucnu 

nevyhnutelně promítnou do „chodu“ mechanismu politické identifikace Bělorusŧ.  

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozích pasáţích předkládané analýzy, 

bezprostředním dŧsledkem pohraniĉní polohy běloruského státu, tj. situování se na 

rozhraní dvou civilizací, sfér vlivu Ruska a Západu, se jeví býti fragmentovanost 

běloruské spoleĉnosti, konkrétně její rozseknutí na dvě ĉásti, implikující konstantní 

oscilování dle linie národní identity a geopolitického postavení. Dosti výmluvně to lze 

ilustrovat na výsledcích prŧzkumu veřejného mínění z prosince 2010: při zodpovězení 

dotazu „Je podle Vás moţná souĉasná integrace s Ruskem a EU?“ byla zjištěna 

následující data:  
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           Varianta odpovědi 

 

% 

                

              NE 41 

                      ANO 40,4 

Zdroj: NISEPI 2010i 

Připomeňme si, ţe uţ I. Abdziraloviĉ poukázal na nevyhraněný postoj 

obyvatelstva vŧĉi jasně identifikovatelné volbě ve prospěch buď Západu, nebo Východu 

– „srdeĉné nepřiklánění se ani k jednomu, ani k druhému“ [Abdziraloviĉ 1993: 9]-, coţ 

pregnantně zachycuje specifiĉnost běloruského procesu sebeidentifikace, 

vícerozměrnost a víceúrovňovost národního vědomí. Z tohoto vyplývá, ţe v rámci 

krystalizujícího se geopolitického napětí budou oba protipóly usilovně tlaĉit Bělorusy 

k přijetí konkrétního, nikoli abstraktního a vágně formulovaného (jak tomu bývalo 

doteď), ĉitelného rozhodnutí. Pro úĉely tohoto pojednání je relevantní stanovit, ţe se 

Evropa a Rusko, jako dva dominantní aktéři, etablovaní do běloruské geopolitické 

mozaiky, prezentují jako „imaginární komunity“ v kontextu běloruského ideologického 

a identifikaĉního narativu. Nesmírně dŧleţité je v tomto ohledu, ţe ţádný z těchto 

„velkých“ hráĉŧ nesignalizuje politickou konsolidovanost ĉi identifikaĉní homogenitu: 

Rusko po kolapsu SSSR zaţilo zcela devastující krizi identity, jeţ, dle analogie 

s běloruskou národní identitou, dodnes představuje „ostrŧvky Archipelagu“, neboť ĉást 

spoleĉnosti zakonzervovala sovětské sebevnímání, ĉást se ztotoţnila s Evropou, zatímco 

signifikantní podíl postsovětských Rusŧ, při svém sebedeterminování, ĉerpá 

z „autentických“ kulturních a etnických komponent -  ortodoxního křesťanství a 

panslavismu (jeţ se asociuje s konceptualizací Ruska coby eurasijské říše).  

Mezitím je Evropa, jmenovitě Evropská unie jako politická a kulturní jednotka, 

konfrontována se stejným, věĉným problémem hledání fundamentu pro vlastní 

kolektivní identitu, překonávajíc razantní odpor nacionalismu a pevně zakotvených 

regionálních identit. Alarmující jsou tato zjištění: „…zatímco v roce 1994 7 % z 
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celkového poĉtu dotázaných obĉanŧ EU tendovalo k definování se jako „Evropané“, v r. 

2004 tento ukazatel klesl na 3 %. Pro srovnání: v letech 1994 a 2004 se 33 % a 41 % 

respondentŧ vymezovalo pouze jako obĉané svého státu“ [Poltorakov 2010]. Lze tvrdit, 

ţe se evropská identita taktéţ stratifikuje do více úrovní: evropské, regionální, národní, 

coţ přirozeně inkorporuje do „systému“ urĉitou konfliktnost se všemi z toho plynoucími 

politickými následky. Jako smysluplné se zde jeví uvést, ţe za nejvýznamnější riziko 

homogenizace evropského spoleĉenství, spoleĉenského smíru a stability lze oznaĉit 

„multikulturální“ politiku identity, resp. nedostateĉnost, ĉi její úplnou absenci („hands-

off tolerance“, řeĉeno slovy D. Camerona), coţ veřejně uznávají i vrcholní představitelé 

evropských vládnoucích kruhŧ. Ve svém projevu na letošní bezpeĉnostní konferenci v 

Mnichově britský premiér představil velice precizní obraz aktuálního stavu evropské 

identity, poté rovněţ konstatoval, ţe Evropané „nedokázali generovat vizi spoleĉnosti, 

do níţ si budou přát být zaĉleněni [rŧzné kultury]. Navíc jsme tolerovali tyto 

segregované komunity, jejichţ chování naprosto odporuje našim hodnotám“ 

[Number10.gov.uk 2011]. Jako ĉervená niť politikovým vystoupením procházel apel na 

evropskou veřejnost, speciálně na politické elity, ke kultivování „sdílené národní 

identity, otevřené pro všechny“ [Number10.gov.uk 2011]. 

Analýza perspektiv a moţných cest vývoje běloruské entity musí brát v úvahu 

mytologizaci klíĉových elementŧ identity a reálie geopolitického konkurenĉního „boje“, 

konfrontaĉní linii, jejichţ vliv je na běloruskou spoleĉnost, teritorium a stát markantní. 

Jako klíĉový bod se zde nabízí teze o tom, ţe favorizování běloruské orientace výluĉně 

na Západ ĉi Východ bezesporu polarizuje spoleĉnost, ĉímţ ohroţuje národní identitu. 

V souladu s tímto schématem, bude mít sledování západního vektoru nevyhnutelně za 

následek přímý konflikt s Ruskem, coţ mimochodem nejvíce zajímá evropské partnery, 

neboť právě o tuto „komoditu“ se jedná v tomto komplikovaném geopolitickém 

„obchodním“ trojúhelníku mezi běloruským reţimem a Bruselem. Za věcnou poznámku 

zde taktéţ stojí, ţe i toto paradigma nesmí ignorovat zásadní nuanci, konkrétně moţnost 

kardinální proměny, inovování běloruských identifikaĉních „kódŧ“, inspirované 

moţnou potenciální transformací systémového (politického) rázu v zemi. Upozorněme 

například na obavy Litvy z toho, ţe po přechodu k jinému politickému reţimu, tedy po 

eliminaci Lukašenkova autoritarismu v republice, si Bělorusko (ĉistě hypoteticky, byť 

ĉásteĉně oprávněně) mŧţe nárokovat návrat Vilniusu coby historického hlavního města 

VKL. Dokumentovat to mŧţeme na nedávném varování litevského europoslance A. 
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Saudargase o stále přítomném „nebezpeĉí nacionalistického Běloruska“. Solidaritu 

ohledně těchto úvah vyjádřil jeho kolega J.V. Paleckis, vyzvavší evropské spoleĉenství 

„vyvinout tlak na A. Lukašenka, jenţ výrazně posílil běloruské národní sebevědomí, 

ovšem se ale zároveň zamyslet nad tím, co mŧţe následovat po něm, jelikoţ suverénní 

běloruský stát nezmizí z mapy v nejbliţší době“ [Narodnaja Volja 2011].  

Na druhé straně „barikády“ se ruský kurz stylizuje jako mnohem výhodnější, 

aĉkoliv politická integrace není populací vnímána jako ideální alternativa, nemluvě o 

územní inkorporaci. Jako jádro tohoto názoru lze citovat předáka běloruských 

ultranacionalistŧ Z. Pazňaka: „Nepotřebujeme ani doleva, ani doprava, ani na Východ, 

ani slepě na Západ. Jsme Evropa. Východní Evropa. Nic dobrého nás neĉeká v souĉasné 

liberální západní Evropě. Jsme tam cizinci. Stejně tak jsme vetřelci v Rusku. Jsme jiní 

Evropané, protoţe jsme neztratili duši. Bělorusko je naší Evropou…“ [Pazňak 2003] 

Podotkněme, ţe v tomto podání se evropská identita pro Bělorusy interpretuje jako 

urĉitý axiologický ideál, nic víc. S jistotou mŧţeme tvrdit, ţe ve stejném formátu lze 

traktovat Lukašenkovo Bělorusko jako „naše Rusko“, jeţ nemá nic spoleĉného 

s tradiĉně ruskými charakteristikami (extrémní kriminalita, korupce, sociální 

rozvrstvení, národnostně motivované třenice, terorismus atd.). Lze tedy říci, ţe přesné 

zmapování „místa“ moderního běloruského státu není bezproblémovým úkolem. 

V obecné rovině je moţné souhlasit s italským autorem, ţurnalistou a překladatelem D. 

Maranim, jenţ za scestné povaţuje „dávání do protikladu dvou identit a přehlíţení toho, 

ţe existují přechodné zóny mezi jednotlivými kulturami“ [Babickaja 2009], neboť 

„odlišné identity se vzájemně nevyluĉují, nýbrţ se naopak vzájemně naplňují“ 

[Babickaja 2009]. 

Shrňme nejstěţejnější závěry této pasáţe: 

I. „Dvojitost“, resp. rozpolcenost běloruské spoleĉnosti je determinována 

situováním Běloruské republiky na pomezí dvou civilizaĉních celkŧ, sfér vlivu Ruska a 

Západu, coţ se nepochybně prolíná do povahy národní identity. 

II. Nehledě na to, ţe evropská „volba“ zdánlivě dominuje preferencím běloruské 

veřejnosti, evropská identita se zatím nejeví býti rozhodující v běloruském prostředí.  

III. Sociologické výzkumy dokládají, ţe hodnocení rusko-běloruského 

integraĉního procesu zachovává pozitivní tendenci, zatímco majorita obĉanŧ 
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nepodporuje ani myšlenku rezignace na závazky Svazového státu/opuštění svazových 

struktur, ani úplnou inkorporaci běloruského území do Ruské federace. 

IV. Centrálním subjektem, dirigujícím a koncipujícím geopolitickou identifikaci 

Bělorusŧ i nadále zŧstává prezident Lukašenko. V dŧsledku konjunkturních „oscilací“, 

jmenovitě manévrování běloruského reţimu mezi Moskvou a EU, proruská a 

proevropská orientace srovnaly své pozice ve spoleĉnosti, coţ indikuje moţnost 

přeformulování běloruského identifikaĉního „kódu“ dle úvah (nové) politické elity. 

V. Civilizaĉní a geopolitické pohraniĉí lze oznaĉit za specifickou podmínku 

existence běloruského národa, za jednu z imanentních komponent místní identity, byť 

v rámci rýsujícího se globálního světa.      
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2.3. Perspektivy vývoje běloruského národa a běloruské národní 

identity.  

Vzhledem k tomu, ţe jakýkoliv jev lze definovat jako jednotu reziduálních prvkŧ 

minulosti, základŧ přítomnosti a klíĉových bodŧ budoucnosti, realizující se skrze 

dialektickou kontinuitu oněch komponent (coţ vytváří zázemí pro prognózování dalšího 

chodu událostí), analýza perspektiv vývoje konkrétního objektu implikuje vypracování 

urĉitého konceptu jeho další transformace. Pohybujíce se v těchto mantinelech při 

rozboru spoleĉenských procesŧ, vĉetně procesu tvorby národa a modelování běloruské 

národní identity, je nezbytné míti na zřeteli nelineární povahu těchto procesŧ, jelikoţ 

v souladu se synergickým principem „budoucnost je nejednoznaĉně determinována 

přítomností (výchozími podmínkami)“ [Karmin; Bernackij 2006: 306]. S jistotou lze 

tvrdit, ţe na první pohled irelevantní (dle svého rozsahu) události disponují urĉitým 

potenciálem iniciovat kardinální „přestavbu“ stávajícího systému, odklonit subjekt od 

dosavadního vývojového vektoru, k ĉemu jako exemplární příklad slouţí mj. aktuální 

dění v Tunisku ĉi Egyptě.  

Obdobně, s výše nastíněnou úvahou, dne 19. prosince 2010 pozoruhodná ĉást 

běloruské spoleĉnosti nepochybně signalizovala markantní „labilitu“ a ostraţitost, coţ 

se vztahuje především ke kritickému okamţiku, „bifurkaĉnímu“ bodu, kdy se rýsovalo 

několik scénářŧ chodu událostí, konstruovaných výhradně rozhodnutími, reakcí a 

(ne)intervencí konkurujících si aktérŧ (subjektivním faktorem). V daném případě je 

podstatné, ţe jednomu z předních hráĉŧ – A. Lukašenkovi, k jehoţ dispozici byl 

efektivní mocenský aparát, - se skuteĉně podařilo obhájit a zachránit svou „vlast - 

RSK“, ĉímţ byl v zemi de facto odstartován kurz na mezinárodní izolaci. Symbolickým 

„tributem“ silovým sloţkám z úst staronové hlavy státu poslouţila následující slova: 

„Některé síly se pokusily o…destabilizaci země.  Velká poklona představitelŧm 

silových sloţek, věrným svým povinnostem a vţdy připraveným chránit úspěchy naší 

Vlasti“ [Lukašenko 2011]. Obecně platí, ţe bez ohledu na typ politického reţimu, 

zŧstává stěţejním pro vládnoucí kruhy otázka konsolidace národa, a tudíţ zajištění 

suverenity země. Demonstrovat to lze i na poznámce ředitele prezidentovy administrace 

Vl. Makjeje: „Nezávislý běloruský stát je ještě mladý a mŧţe být vystaven mnoha 

zkouškám. Z tohoto dŧvodu národní jednota, pevná moc a národně orientovaná politika 

jsou stále absolutní prioritou, zárukou našeho přeţití, spolehlivou clonou proti chaosu a 
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degradaci“ [Matvějev 2010]. Stojí za to podotknout, ţe stav národní identity a pocit 

pospolitosti přímo ovlivňují efektivitu řešení konkrétních ekonomických, politických a 

sociálně-kulturních úkolŧ, coţ bezesporu aktualizuje problém budování národa, 

akcelerace identifikace příslušníkŧ dané entity paralelně s měnícím se kontextuálním 

pozadím. V rámci rozebírané problematiky se autorce jako vhodné jeví přiblíţit 

nejrealistiĉtější perspektivu souĉasného národotvorného procesu v Bělorusku, a to 

v blízké propojenosti s angaţovaností státu v této sféře, jejíţ kvintesencí je „fortifikace“ 

fundamentu národní identity, nastínit vlastní vizi moţných trendŧ transformace 

Běloruska a identity místní populace. Je nutno zdŧraznit, ţe proces vytváření běloruské 

entity nemŧţe dosáhnout finálního stádia, tj. nemŧţe být završen, avšak usiluje o 

integraci, resp. harmonizaci regionálních, sociálních, politických a celé řady dalších 

fragmentŧ spoleĉenské reality prostřednictvím implementace povědomí o „imaginární 

komunitě“.         

Namístě je toto pojednání otevřít poukázáním na primární východisko 

interpretace kolektivní identity Bělorusŧ v oficiálním diskursu
38

, vyzdvihujícím do 

popředí internacionalistickou, bilingvní, multikonfesionální a multikulturní povahu 

tohoto spoleĉenství, jeţ se opírá o ideu „sociální spravedlnosti“. Charakteristické přitom 

je, ţe její další vývoj je předpovídán v „rámci vlastní kulturní tradice“, zahrnující 

pozitivní traktování a vnímání vlastních dějin, sakralizaci sovětské minulosti, běloruské 

přítomnosti, mezi jejíţ pilíře a priority patří ĉistota a pořádek, sociální smír a stabilita, 

sociální vyváţenost, absence nezaměstnanosti, korupce a nekontrolovatelné kriminality. 

Mezitím lze za další imperativ oznaĉit kultivování neakceptovatelných ,„cizích“ a 

názorově-axiologických schémat, ohroţujících „základy svébytné civilizace“ 

[Naviny.by 2003], coţ mŧţe vyústit nejen v deformaci ĉi zánik kultury, ale i národa 

samotného. Pregnantněji řeĉeno, díky imanentním kvalitám běloruské mentality, 

jmenovitě toleranci, obezřetnosti, rozváţnosti, generovaným specifickou historickou 

dráhou, „se běloruský národ nenechává splést demagogií o liberálních hodnotách“ 

[Naviny.by 2003].   

Dle logiky výše zmíněného postoje, právě kolektivismus, vzájemná pomoc, 

vysoká úroveň duchovní vyspělosti a empatie jsou základní distinkcí Bělorusŧ ve 

                                                 
38

 Oficiálním diskursem je zde míněn postoj vlády, resp. představitelů autoritativního režimu, jež je jasně 

artikulován v oficiálních projevech stávající hlavy státu.  
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srovnání s „Jiným“ – západním individualismem a agresivním liberalismem, 

postaveným na maximách sociálního darwinismu. Při vědomí těchto rizik, „kopírování“, 

resp. „aplikace zapŧjĉených ideálŧ, hodnot a cílŧ musí být realizováno se zvláštní 

opatrností“ [Naviny.by 2003]. Pro dŧkladnější pochopení fenoménu národní identity 

v soudobé etapě je smysluplné poukázat na to, ţe oficiální vládní rétorika systematicky 

akcentuje výjimeĉnost Bělorusŧ, ĉímţ je zřejmě idealizuje a kodifikuje zkreslený obraz 

této entity. Zajímavá je úvaha V. Silického o tom, ţe jedinou pozitivně evaluovanou 

dimenzí západního spoleĉenského paradigmatu, optikou majority běloruské populace, je 

„pracovitost“ Evropanŧ, zatímco jsou převládajícími názorová klišé o obyvatelích 

starého kontinentu jako o vesměs egocentrických a ţádostivých jedincích: „Někdy nám 

bylo řeĉeno, ţe jsme Rusové se znakem kvality. Stejně tak jsme (údajně) Evropané se 

znakem kvality, neboť oni jsou pracovití, ale hamiţní, zatímco Rusové jsou duchovní, 

ale líní. Jsme nejlepší v tomto prostoru“ [Bělorusskij partizan 2010i]. 

Oprávněně lze oĉekávat, ţe vládnoucí reţim bude pokraĉovat v exploataci 

rusko-slovanského a pravoslavného vektoru v intencích národní unifikace a sociální 

stability, jelikoţ náznaky, nasvědĉující opaĉnému inklinování oficiálního kurzu, nejsou 

v daném období identifikovatelné. Zmiňme, ţe produktem aktivit establishmentu se 

v tomto směru stala zvláštní konjunkturní sebeidentifikace, jejímţ jádrem se jeví býti 

vymezení Bělorusŧ jako ruské západní přední stráţe, jeţ je zcela imunní vŧĉi „cizím 

civilizaĉním vlivŧm“ [Naviny.by 2003]. Zároveň se s tím poněkud paradoxně artikuluje 

odhodlanost, resp. „ambiciózní cíl…“ běloruského národa „stát se vyspělou evropskou 

zemí, zajišťující svým obĉanŧm komfortní ţivot“ [Naviny.by 2003]. Namístě je zde 

upozornit, ţe se jedná o evropskou, nikoli eurasijskou zemi. Lze tvrdit, ţe souhrn výše 

uvedených komponent představuje barevný „koktejl“ „západoruských“ motivŧ a 

národního „sovětismu“, „namíchaný“ podle evropských standard, byť s jednou 

modifikací: je zasazen do formátu zabezpeĉení státní suverenity Běloruska. Reflexí 

oněch aspirací vládnoucích kruhŧ se stává explicitní a implicitní rehabilitace, ţivení a 

favorizování „běloruskosti“.  

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozích pasáţích, perspektiva vývoje běloruského 

státu, tudíţ národa a s tím související kolektivní identity je (aktuálně) hustě propletena 

s personálními a skupinovými zájmy Rodinně-státního klanu. Zopakujme si, ţe 

vládnoucí politická vrstva, ve vztahu ke své „Vlasti“, stojí na pozicích „svého“ 
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nacionalismu a konsoliduje se v reakci na krystalizující se vnitřní a vnější hrozby 

„systému“. V praktické rovině se to projevuje stále ĉastější „translací“ fenoménu 

„běloruského národa“ jako autonomního a soběstaĉného subjektu mezinárodního celku, 

coţ je doprovázeno zdŧrazňováním nutnosti rezignovat na křehkou a inferiorní periferní 

identitu: „Je nezbytné překonat v sobě komplex malého národa a uvědomit si svou roli 

coby národa, schopného nejen plnit vlastní úkoly, ale rovněţ spoluutvářet obraz 

Evropy“ [Naviny.by 2003]. Hlavní pákou k materializaci onoho povznešeného cíle se 

stalo nekonĉící hledání orientaĉních bodŧ sebeidentifikace, speciálně v rámci 

dichotomie Východ-Západ, jeţ razantním zpŧsobem zasahuje do behaviorálních a 

taktických schémat RSK.  

Za věcnou poznámku stojí, ţe v řadách oficiální elity lze vyĉlenit několik 

skupin, diferencujících se předkládanými prognózami budoucnosti národotvorby 

v zemi, konkrétně v tom „jak?“ a „s kým?“. Pozoruhodné je, ţe jedno uskupení, 

„inspirované“ vicepremiérem V. Semaškem, vyznává „ekonomický nacionalismus“.  

Jeho výchozí teze spoĉívá v tom, ţe „ruské energetické zdroje“, finanĉní dotace a další 

druhy pomoci jsou jakýmsi poplatkem Bělorusku za „věrnost“ unijním závazkŧm, 

přiĉemţ běloruskou maximou je limitování ruské ekonomické expanze na vlastním 

území při zajištění bezproblémového vstupu běloruské produkce na ruský trh za 

nejvhodnějších podmínek, „vydírání“ díky strategickým tranzitním liniím, vedoucím 

přes teritorium republiky (bezprecedentní a neopodstatněné poţadavky běloruské 

strany, oĉekávání nadstandardních benefitŧ, hrubé porušování smluvních povinností 

Minskem atd.). Dostateĉně ilustrativně to mŧţeme demonstrovat na „diplomatickém“ 

varování vicepremiéra Semaška v prŧběhu poslední rusko-běloruské plynové krize, ţe 

Bělorusko hodlá zachovat objemy plynu, odebíraného běloruskými podniky, na 

dosavadní úrovni, kompenzujíce tak nedostaĉující objemy zdroji, urĉenými pro koneĉné 

evropské spotřebitele: „V opaĉném případě nás bude „Gazprom“ nutit realizovat odběr 

plynu z tranzitního plynovodního systému, za úĉelem zabezpeĉení potřeb běloruského 

hospodářského sektoru a obyvatelstva v plné míře“ [Šiptěnko 2010]. 

Druhou zájmovou „frakci“ uvnitř RSK ztělesňují stoupenci „prorusky“, resp. 

„proeurasijsky“ orientovaného hlavního státního ideologa A. Rubinova, vrcholného 

představitele běloruské pravoslavné církve, metropolity Filareta, a stávajícího předsedy 

vlády M. Mjasnikoviĉe. Naznaĉme, ţe jako úhelný kámen jejich koncepce lze uvést jimi 
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popularizované přesvědĉení o tom, ţe na Rusko se nesmí nahlíţet pouze prizmatem 

strategického obchodního a politického partnera, nýbrţ jako na stát s blízkou kulturou a 

jazykem: „To je země, s níţ jsme celá století ţili bok po boku a budeme ţít i nadále“ 

[Belta 2011]. Mezitím třetí skupina, koncentrovaná kolem hlavy Administrace 

prezidenta Vl. Makeje, jeho náměstkyně N. Pětkěviĉ a Lukašenkova syna Viktora, 

vykazuje ĉásteĉně eurocentrické geopolitické preference, prosazujíc „reanimaci vztahŧ 

se Západem ve jménu omezování ruského vlivu“ [Ucpb.org 2011a].  

V souladu s předloţenou strukturou se jako vhodné jeví konstatovat, ţe 

perspektiva reálné unie s Ruskem evidentně ohroţuje privilegované postavení zdejší 

mocenské kostry a ekonomické elity, coţ mj. nastínila i bývala velvyslankyně USA 

v Bělorusku K. Stewart ve své depeši, zveřejněné spolu s dalšími spisy Wikileaks: 

„běloruské podnikatelské a finanĉní elity si plně uvědomují to, ţe nemohou konkurovat 

s ruským byznysem v rámci transparentních privatizaĉních konkurzŧ“, ovšem „při 

neprŧhledném uzavírání obchodních smluv mohou vyuţít svých konexí a kontaktŧ 

s evropskými partnery pro nákup nemovitostí“ [Ucpb.org 2011a]. Kromě toho se v této 

zprávě, opírajíc se o svědectví dobře informovaných zdrojŧ, zmiňuje o tom, ţe „premiér 

S. Sidorskij, jeho první náměstek V. Semaško a další ĉlenové Kabinetu ministrŧ, jako 

například A. Ozerec, se obávají ztráty vlivu“ [Ucpb.org 2011a]. Na druhou stranu 

alternativní trend, tj. integrace do evropské politické a civilizaĉní mozaiky, evokuje 

v mysli běloruského Baťki cizí a krajně „destruktivní“ prvky, konkrétně demokratizaci, 

liberalizaci a širokospektrální reformování politického modelu RSK, coţ i z ĉistě 

teoretického hlediska otřásá odolností reţimu. Charakteristické v tomto ohledu je, ţe 

běloruský establishment touţí po profitování ze základních „blah“ západní civilizace, 

kooperaci s EU, byť bez připouštění transformaĉního „víru“ do běloruského 

spoleĉenského řádu. Jako klíĉová zajímavost se zde nabízí fakt, ţe samotný nestor 

běloruského autoritarismu aktivně usiluje o lavírování mezi Moskvou a Bruselem, 

zároveň s tím pevně stojí na pozicích chránění své „Vlasti“, tedy konkrétního 

politického, sociálního a kulturního prostředí. Dle názorŧ anonymního zdroje z okolí 

hlavy státu, zveřejněného serverem Wikileaks, „Lukašenko, jako běţný rolník, při 

dosaţení vlastních cílŧ bazíruje především na chytrosti, …diktátor etabluje státní 

ideologii jako masku pro své skuteĉné záměry…“ [Ucpb.org 2011a]  
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V předchozích pasáţích byly přiblíţeny a projednány geopolitické, integraĉní a 

civilizaĉní faktory, vyskytující se na běloruském identifikaĉním poli. Stojí za to 

podotknout, ţe mezi experty panuje relativní konsensus ohledně toho, ţe perspektiva 

Běloruska, navzdory do systému napevno zakomponovanému „ruskému vektoru“, je 

spojena převáţně s evropskou „cestou“, coţ není motivováno jen proevropskými 

sentimenty a přáním „jít na Západ“ z ĉásti Lukašenkova okolí, nýbrţ také akcentováním 

unikátnosti a relevance tzv. evropské volby napříĉ opoziĉními (demokratickými) 

volebními programy. Vyjádřeno slovy A. Sannikova, „integrace do Evropské unie je 

jednak jediným efektivním řešením pro Bělorusko, ale zároveň ţivotní 

nezbytností...Jsem běloruský politik, přesvědĉený o tom, ţe moje země musí být ĉlenem 

EU“ [Newsby.org 2010b].  

Dle zpŧsobu uvaţování dalších analytikŧ, je velký význam evropské „volby“ 

v neposlední řadě diktován imperativem zachránit státní suverenitu země před nároky 

moskevských „imperialistŧ“. Z tohoto úhlu pohledu, stojí-li Lukašenko o zachránění 

nezávislého Běloruska, „musí akceptovat nabídky Evropy a USA a postupně se vydat 

směrem ke klidnému souţití (s členskými státy – pozn. autorky) v 

rámci euroatlantických struktur. Ústřední problém tkví v civilizaĉní volbě a politických 

reformách, přiĉemţ tyto záleţitosti se dají vyřešit během jedné dekády“ [Mjeljancou 

2008]. Mezitím známý filosof V. Mackěviĉ věří v to, ţe „Evropa bude z principu 

prosazovat etapovité zaĉlenění Běloruska do evropského prostoru“, neboť integrace 

republiky do evropského spoleĉenství je teoreticky moţná, ale jen „dle scénářŧ EU a 

NATO“ [Laškěviĉ 2010]. Jako vhodné se zde jeví připomenout i názor S. Michejeva, 

viceprezidenta Fondu „Centrum politických technologií“: „Bělorusko i nadále zŧstane 

v tomto souřadnicovém systému,…jelikoţ mu byla přidělena zcela konkrétní role 

periferie Evropy a nátlakového nástroje vŧĉi Rusku“ [Newsby.org 2010c]. Dovolím si 

tvrdit, ţe takto koncipovaný vývojový scénář se momentálně jeví jako nejméně 

realistický, coţ bylo detailněji rozebráno v předchozí ĉásti práce. Zrekapitulujme si ty 

nejrelevantnější body: 

1) inklinování Běloruska k participaci na celoevropském integraĉním procesu jiţ 

samo o sobě předpokládá nevyhnutelný střet s Ruskou federací, jenţ obnáší širokou 

škálu „dozvukŧ“ ĉistě ekonomického rázu, neboť „Rusko znamená především 49% 

obratu zboţí a 40% exportu“ [Koţemjakin 2010]. Z tohoto zřejmě vyplývá, ţe 
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Bělorusko bude muset financovat evropské ĉlenství buď z vlastních zdrojŧ anebo naivně 

doufat v to, ţe se nabídne zpŧsob jak to zajistit díky evropským ĉi ruským 

(jednostranným) geopolitickým zájmŧm. Velice precizně tuto myšlenku artikuloval 

samotný Baťka, který uvaţuje o dvou geopolitických „cestách“: „Nepřál bych si, aby se 

před námi otevírala jenom tato volba a tato alternativa…Štěstí musíme hledat ve 

vlastním domově…Vţdy jsem vás varoval, ţe pokud usilujete o nezávislost, budeme za 

to muset zaplatit vysokou cenu“ [Lukašenko 2010b] 

2) Stěţejní a nepřekonatelnou podmínkou budou politické reformy, coţ není 

přijatelné pro stabilitu autoritativního organismu ani ve formátu tzv. řízené demokracie. 

Namístě je zde zdŧraznit, ţe po posledním prezidentském volebním klání lze registrovat 

kritický deficit vnitřní a vnější legitimity hlavy státu. Tudíţ i zdánlivě minimální 

„odblokování“ mediálního pole, ĉásteĉné uvolnění extrémně přísné kontroly a 

monitorování ĉinnosti proevropsky naladěných nevládních subjektŧ ze strany státních 

orgánŧ mŧţe vést k nepředvídatelným a fatálním (pro osud vládnoucí elity) následkŧm, 

coţ demonstrovalo i povolební dění po 19. prosinci 2010.      

3) Kardinální otoĉení směrem na Západ je nereálné, coţ je dáno především 

fragmentárností a ambivalencí obsahu národní identity Bělorusŧ, po nichţ, pro 

aspirování na evropskou identitu, by bylo poţadováno „projít vývojovými stádii, 

kterými jiţ prošla Evropa“ [Miněnkov]. Kromě toho se rýsuje problém modifikace 

civilizaĉního kódu: „poĉínaje revizí dějin a konĉe totální westernizací (otevřenou a 

latentní) v duchu souĉasné západní postmoderny“ [Newsby.org 2010c]. Nelze neţ 

konstatovat, ţe zcela konkrétní výsledky podobných poĉínání bylo moţné pozorovat na 

případě hnutí „Obrození“, přiĉemţ se uţ nedá podceňovat skuteĉnost, ţe se evropská 

volba uskuteĉňuje Bělorusy nikoli cestou „přivlastnění si“ základních hodnot, nýbrţ 

podle sociálních parametrŧ, jmenovitě v souladu s ţivotní úrovní: „Bělorus se dívá na 

Západ nebo na Východ a hledá, kde je to pro něho lepší“ [Bělorusskij partizan 2010i]. 

Navíc sociology bylo v běloruské spoleĉnosti zaznamenáno „16% dŧsledně tolerantních 

lidí“ [Bělorusskij partizan 2010i], připravených přijmout „evropské hodnoty“, mezi něţ 

oficiální běloruský establishment nejraději zařazuje sňatky mezi představiteli stejného 

pohlaví, politkorektnost a další „kontroverzní“ projevy osobní svobody. V tomto 

kontextu ĉetná tvrzení o neoddělitelnosti běloruského osudu od evropského, zaznívající 

z řad opoziĉních předákŧ, nepŧsobí příliš přesvědĉivě, jelikoţ se „Bělorusko 
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momentálně pohybuje v opaĉném směru, coţ kulminuje v jeho stále menší 

srozumitelnost pro sebe samotné“ [Miněnkov]. Nelze nesouhlasit s úvahou filozofa I. 

Miněnkova
39

 o tom, ţe v souvislosti s výše popsanou konstelací „analýza běloruské 

identity a jejích hranic v souĉasné etapě vyţaduje nového typu myšlení“ [Miněnkov], 

s přihlédnutím k jeho inkorporovanosti do „kontextu evropské identity, jiţ per se nelze 

rozebírat jako konstantní veliĉinu“ [Miněnkov]. Hlavním paradoxem a rovněţ projevem 

systémové lability, duálnosti politiky běloruského autoritarismu, zde slouţí fakt, ţe 

vedení státu permanentně zdŧrazňuje přijatelnost a „harmonii“ „evropskosti“ 

s běloruským prostředím, aĉkoliv zároveň jsou s tím západní hodnotová škála a 

jakékoliv výhledy moţné integrace negovány. „Mantrou“ prezidenta Lukašenka se stala 

následující formulace: „Bělorusko je centrem, srdcem Evropy. Tady se nachází centrum 

Evropy. Ovšem ještě jednou bych chtěl podotknout, ţe Evropa na nás neĉeká“ 

[Imperiya.by 2010b].  

Stále je před námi problém sebeidentifikace Bělorusŧ jako Evropanŧ, bez 

převzetí imanentních evropských historických ĉi kulturních hodnot, coţ se dá 

interpretovat nejen jako centrální dilema identifikaĉní praxe, jeţ nemá analogii v daném 

regionu, ale taktéţ jako fenomén, generovaný specifickou povahou politického reţimu. 

Namístě je zde uvést, ţe dotaz „Vnímáte sám sebe jako Evropan, cítíte svou náleţitost 

ke kultuře a historii evropské spoleĉnosti?“ byl zodpovězen kladně 37% respondentŧ, 

zatímco negativně – 53% dotázaných [Bykovskij 2009]. Zároveň s tím lze indikovat 

proces identifikace skrze akcentování odlišnosti, jinakosti (coţ je obsahem Lukašenova 

„hesla“ „Bělorusové jsou Rusové se znakem kvality“), tudíţ evropská a východní 

perspektiva běloruského národa a jeho identity budou projektovány drţitelem politické 

moci, zatímco její stabilita a míra legitimity budou korelovat s celistvostí kolektivní 

identity obĉanŧ, s vitálními korporativními zájmy. Platí, ţe v návaznosti na politickou 

kulturu a tradice, probíhá identifikaĉní proces s rŧznou mírou zásahu oficiálního 

establishmentu na straně jedné a kontraelity, absolutizující relevanci národní ideje, na 

straně druhé. Nicméně se převaţující ĉást intelektuální obce beznadějně soustřeďuje na 

postuláty z dílny BNF, konkrétně na mytologizaci evropského pŧvodu Bělorusŧ, 

„obrození“ běloruského národa, výjimeĉně v souladu s evropským hodnotovým 

paradigmatem, opomíjejíc zcela oĉividnou skuteĉnost, ţe tento národ jiţ byl zformován, 

                                                 
39 I. Miněnkov v současnosti působí na Evropské humanitní univerzitě ve Vilniusu.  
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byť na širší, multikulturní, obĉanské platformě. Přitom se kondice národní identity této 

entity nezdá býti natolik frustrující. Pro verifikaci tohoto tvrzení se staĉí obrátit na 

výsledky dalšího prŧzkumu veřejného mínění (z r. 2005), zohledňujícího mj. téma 

sebeidentifikace: 

„Pokud by se na Vás v zahraničí obrátili s dotazem, kým se cítíte být, jak byste 

odpověděl/-a?“: 

Varianta odpovědi % 

Obĉanem Běloruska      44.3 

Bělorusem      43.7 

Rusem       4.1 

Obĉanem SSSR       1.4 

Představitelem jiné národnosti (Tatar, Ukrajinec, Ţid atd.)       1.3 

Zdroj: NISEPI 2005 

Za zmínku zde bezesporu stojí, ţe tato ĉísla potvrzují nastíněnou tendenci 

„stabilizace“ sebedeterminování obĉanŧ republiky dle obĉanské (státní) a etnické linie, 

a to jiţ na konci roku 2005. Jako signifikantní ukazatel „vyspělosti“, resp. soběstaĉnosti 

běloruské spoleĉnosti zde lze uvést její efektivní plnění funkce asimilaĉního „kotlíku“, 

coţ se dobře dokládá na faktu vzdání se své autentické identity ve prospěch 

významnější kolektivní identity „celku“, jak ĉásti ruské, tak ale i dalších etnických 

minorit – vymezení se podle obĉanského elementu. Nezaškodí zde dodat, ţe „podle 

údajŧ oficiálního sĉítání lidu Rusové tvoří 11% obyvatelstva“ [Nisepi 2005]. 

Zastavíme-li se u ĉerstvějších údajŧ z roku 2009, zjistíme, ţe se přítomnost ruského 

faktoru, resp. „ruské identity“ na běloruském identifikaĉním poli výrazně 

marginalizovala: na 700 tisíc klesl poĉet obyvatel Běloruska, explicitně se definujících 

jako etniĉtí Rusové. S největší pravděpodobností se dá onen výkyv vysvětlit jejich 
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„splynutím“, resp. ztotoţněním se s titulárním národem. Právě v této oblasti je 

markantní „úspěšnost oficiální propagandy a procesu asimilace, v tomto případě 

Velkorusŧ“ [Komsomolskaja pravda. Blogy 2010].  

Souĉasná konstelace nasvědĉuje tomu, ţe oficiální politika identity tenduje 

k zachování a kultivování identifikace na základě příslušnosti k vlastnímu státu, 

inspirované tzv. francouzským modelem. Specifické přitom je, ţe národní identita 

Bělorusŧ zatím nedisponuje vyţadovanou etnokulturní hloubkou a axiologický aparát 

má celkově eklektický ráz, je limitován na základní prvky - jazyk a teritorium, resp. 

rodnou zemi. Stojí za to poznamenat, ţe dle zjištění sociologických prŧzkumŧ, ilustrují 

klíĉovou roli krajiny, jakýsi relikt „tutejšasci“, v rámci identifikaĉní pyramidy zdejších 

obyvatel. Preference respondentŧ, vyjadřujících se k esenciálním rysŧm běloruskosti, se 

rozdělily následujícím zpŧsobem: 

 

Varianta odpovědi 

    
 

% 

Rodná země
40

     58.1 

Běloruský jazyk     35.9 

Boj proti nacismu     26.1 

Boj o nezávislost na SSSR     22.1 

Zdroj: NISEPI 2009d 

Tyto údaje zrcadlí více méně věrně pozoruhodné místo běloruštiny v kostře 

kolektivního povědomí, neboť je titulární jazyk znaĉným podílem populace republiky 

povaţován za symbolický kapitál národa, jemuţ se přisuzuje významnější role neţ 

rozhodujícím událostem běloruských dějin. Nelze přitom opominout uvědomování si 

tohoto faktu vládnoucími kruhy, jeţ nejpravděpodobněji budou klást větší dŧraz na 

přítomnost jazykového faktoru v identifikaĉním prostoru v budoucnu. Povšimněme si 

rovněţ relativní parity mezi upřednostňováním varianty „boj proti nacismu“ a „boj o 

nezávislost“ v rámci sovětského státního útvaru, nehledě na to, ţe je velké vítězství ve 

                                                 
40 Teritorium, lokalita, území.  
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Druhé světové válce „oficiální rétorikou traktováno jako vrchol běloruského národního 

ducha, zatímco je boj o státní suverenitu prezentován bezmála jako zloĉin“ [NISEPI 

2009d].  

V této souvislosti se jako oprávněné jeví tvrzení, ţe ĉím pevnější je platforma 

národní identity, tím markantnější a výraznější je touha po samostatnosti. Platí taktéţ, ţe 

tento hodnotový symbol je nesmírně dŧleţitý pro zaruĉení exkluzivního postavení 

Lukašenkova okolí a udrţení autoritativního modelu jako takového, jelikoţ jako hlavní 

protagonista zde vystupuje svébytný národ, diferencující se zejména od Rusŧ ĉi Polákŧ. 

Kromě toho, navzdory ĉetným závaţným, ne-li kritickým, politickým a sociálně-

ekonomickým problémŧm, jimţ je nucen ĉelit běloruský stát a autoritativní reţim, se 

autorka domnívá, ţe oĉekávání kardinální změny orientace geopolitických trendŧ, ve 

smyslu reálné integrace do evropského ĉi východního prostředí, se ve výhledu příštích 

pěti let zdají být neopodstatněná a marná. K centrálním dŧvodŧm patří inertnost a 

konzervativní povaha spoleĉenského povědomí v kombinaci s vlivnými rezidui 

sovětského paradigmatu. Lze tedy říci, ţe demontování politického reţimu nutně 

neimplikuje zánik jím vypěstovaného identifikaĉního schématu, jehoţ („imaginární“) 

„existence“ bezprostředně ovlivňuje nově se rýsující spoleĉenskou a politickou realitu. 

Zkrátka právě ona zákonitost generuje to, ţe bifurkaĉní body v politické dimenzi a ve 

sféře národní identity nemusí ĉasově korelovat.  

Dostáváme se takto k tomu, ţe ani pokraĉování, resp. radikalizace reţimem 

praktikované antiruské a anitizápadní rétoriky nepředpokládá okamţitou transformaci: 

státní ideologický aparát, diriguje tón a intenzitu oficiální propagandy, objektivně 

posiluje národní identifikaci především na ĉistě iracionální úrovni a zakotvuje 

patriotické cítění, specifickou formu nacionalismu, jasnou vizi sebe sama coby 

autonomní jednotky, odlišující se od „jiného“. S jistotou mŧţeme tvrdit, ţe za vlády 

Lukašenkova RSK bude Bělorusko i nadále plout po civilizaĉním proudu „ruského 

světa“, epizodicky přistávajíc ke „břehŧm“ evropského diskursu, ale věrně modelujíc 

mononacionální strukturu. Upozorněme, ţe tím máme na mysli nikoli etnickou 

homogenitu, jeţ v běloruských podmínkách není z definice moţná, nýbrţ, pojato slovy 

V. Akudoviĉe, „pospolitý nacionalismus“ [Akudoviĉ 2007: 138]. Pravdou je, ţe 

zmíněný faktor není dostaĉující pro úĉinnou unifikaci národní identity, neboť tento 
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proces naráţí na řadu komplikací, razantně se dotýkajících perspektivy národotvorného 

procesu obecně. Níţe krátce pojednáme o oněch klíĉových problematických faktorech.  

I. Existence dvou „Vlastí“ – jedna patří vládnoucí politické vrstvě, 

centralizovanému RSK, zatímco druhá, „protoVlast“, náleţí většině, jejíţ příslušníci 

rozumí (a/nebo nerozumí) tomu, ţe jsou pouhými „uţivateli“ politického, sociálně-

ekonomického a kulturního prostoru vně veřejné kontroly ĉi „vlastnického práva“ 

v rozmezí, stanoveném „hospodáři“. Pregnantněji vyjádřeno, kodifikuje se identifikaĉní 

dichotomie „Oni“, tj. „autoři“ stávajícího modelu, monopolizující spoleĉenské instituce, 

versus „My“, zbavení těchto „privilegií“ a negující jejich legitimitu.  

U příleţitosti 150. výroĉí zrušení nevolnictví (19.02.1861) známý běloruský 

historik A. Kištymov poznamenal, ţe bez ohledu na získanou suverenitu, zachovávajíce 

plánované hospodářství a sovětský model, se Bělorusové dodnes nestylizují jako 

skuteĉní vlastníci, v ĉemţ nejvíce napodobují nevolné rolníky“ [Ucpb.org 2011b]. 

V souladu s nastavěným „mechanismem“, obĉané volně vyuţívají klíĉových 

systémových elementŧ, zajišťujících jejich základní potřeby v tomto prostranství. Navíc 

je populaci garantován „štědrý“ bonus ze strany státu v podobě sociálního „balíku“ 

(odpovídajícího jejich spoleĉenskému statusu), coţ z obĉanŧ ĉiní „stipendisty“ 

vládnoucího klanu, „odměňované“ ĉástí státních příjmŧ za jejich nezpochybňovanou 

politickou loajalitu vŧĉi reţimu (dle analogie se státem přidělovaným bydlením 

v sovětském období).  

Konstatujme, ţe mnozí Bělorusové pouţívají obdobné argumentace, jmenovitě 

zcela konkrétních výhod onoho stabilního modelu, pro ospravedlňování jejich 

tolerování autoritarismu, jenţ pravidelně „zvyšuje“ dotace svým věrným stoupencŧm a 

sympatizantŧm souĉasně s jeho „obohacováním“. Nicméně reálný stav věcí nabízí 

mnohem tristnější obraz: ĉlen této „privatizované“ spoleĉnosti de facto plní roli placené 

obsluhy „cizího svého“, tj. paternalistické „Vlasti“, vtělované do veřejného povědomí 

jako jediné a univerzální. Tuto konstelaci ředitel analytického centra „Strategie“ A. 

Zaiko okomentoval následovně: „Bělorusko je vesměs znevolněno s otrockou národní 

psychologií“ [Ucpb.org 2011b]. Uveďme, ţe v souladu s logikou takto projektované 

„mašinérie“, reţimem překroĉené, jasně delimitované hranice chování uvnitř systému, 

speciálně politických „bariér“, je velice riskantní a vyvolá okamţitou represivní reakci 

shora. Exemplárních příkladŧ této úvahy lze v kontextu běloruské právnické praxe najít 



 

  

168 

 

celé kvantum. Neoddiskutovatelné přitom zŧstává, ţe mluvit o plnohodnotném a 

jednotném běloruském národě a spoleĉné „Vlasti“ (nikoli o jejím surogátu) bude moţné 

pouze v případě reorganizace aktuálního modelu se všepronikajícím zajištěním rovnosti 

obĉanŧ před zákonem, nedotknutelností principu individuálního vlastnictví, komplexu 

esenciálních práv a svobod jednotlivce.       

Akcentujme, ţe se moderní etapa vyznaĉuje existencí dvou běloruských „státŧ“, 

tj. dvou Vlastí, ĉímţ je determinována markantní polarizace národní identity dle její 

ideové náplně, byť při zachování spoleĉné podstaty. Dovolím si tvrdit, ţe výhled vývoje 

běloruské entity a konstruování její národní identity se v iniciaĉním stádiu promítá do 

získání jedné sociální Vlasti, zatímco druhá etapa bude spojena s aktivizací procesu 

„nasycování“ kolektivní identity jednak obĉanskými komponentami, ale ve větší míře 

„hybridním“ etnokulturním obsahem, tedy dialektickou syntézou běloruskosti, ruskosti 

a evropskosti. Evidentní je, ţe eliminace těchto sloţek je velice málo pravděpodobná. 

Nezaškodí přitom dodat, ţe kosmopolitní tendence, coby „vedlejší úĉinek“ globalizace, 

stále hlouběji „intervenují“ do naší sociální reality, stírajíce tradiĉní a konstruujíce nové 

identity, jelikoţ „si váţíme rozmanitosti forem sociálního a kulturního ţivota“ a 

„neusilujeme o to, aby se všichni stali souĉástí homogenní globální kultury, coţ 

implikuje existenci lokálních rozdílŧ (jak uvnitř státŧ, tak i mezi nimi) mj. i v morálním 

klimatu“ [Appiah 1998: 94]. V rámci předloţeného konstruktu je kladen dŧraz na 

formování konkurenceschopného sociálního „produktu“ v širokém smyslu slova, jenţ 

bude vyuţit jako osnova invarianty moderního běloruského nacionalismu nového typu, 

heterogenního dle své povahy, s pevnou autentickou identitou (navzdory tzv. velkému a 

malému „pohraniĉí“). Kromě toho se Bělorusko musí stát výhodným, tedy nezávislým, 

ale aktivně navštěvovaným teritoriem, uvnitř jehoţ hranic budou peĉlivě respektovány 

geopoliticky balancované zájmy všech relevantních „hráĉŧ“ a vlastní národní 

svéráznost, jinakost a politická suverenita na externích aktérech ĉi silách.  

II. Závaţný problém zde představuje nejen demografické „vyĉerpání“ 

běloruského národa (pokles poĉtu obyvatelstva z cca 10,2 mil. na téměř 9,5 mil. za 

poslední dekádu), ale i markantní proměna etnické kompozice Bělorusŧ. Obrátíme-li se 

na výsledky posledního sĉítání lidu, zjistíme, ţe podíl Bělorusŧ v roce 2009 dosahoval 

83,7 %, Rusŧ – 8,3 %, Polákŧ – 3,1 % a Ukrajincŧ – 1,7 %, zatímco viditelnější pokles 

byl zaznamenán v případě ţidovské (téměř dvojnásobně), ukrajinské, ruské a romské 
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komunity [Nacionalnyj statistiĉeskij komitět Respubliki Bělarus 2009]. V této 

souvislosti nelze neţ citovat prezidenta Lukašenka, jenţ v únoru 2008 ţivě popisoval 

vlastní, velice ambiciózní vizi republiky v budoucnu: „Svou zemi vidím jako stabilní 

stát, v němţ bude za deset let ţít ne 10 milionŧ, ale 13 milionŧ lidí…Potřebujeme 25-30 

milionovou populaci…“ [Newsby.org 2010d] Zároveň je však namístě uvést, ţe bylo 

registrováno zintenzivnění migraĉních proudŧ především z asijského regionu (jen poĉet 

Ĉíňanŧ v Bělorusku vzrostl dvacetinásobně), dodávajících do běloruského prostoru 

cizorodá, někdy agresivní a potenciálně destruktivní kulturně-konfesionální hodnotová 

schémata.  

Tato úvaha se týká mj. i dynamiky muslimského přistěhovalectví, jeţ se 

za posledních 12 let navýšilo téměř trojnásobně [Komsomolskaja pravda. Blogy 2010]. 

Vzhledem k oĉividně nikoliv bezproblémové zkušenosti velkých evropských státŧ, jeţ 

se staly jiţ klasickými „baštami“ islámské migrace, je nesmírně dŧleţité nastavit 

efektivní mechanismus filtrování oněch proudŧ, favorizujíce pozitivní migraĉní politiku, 

zohledňující klíĉové sociální kvality cizincŧ a zejména jejich otevřenost místní 

hodnotové škále, zvykŧm, tradicím a ţivotnímu stylu. Na druhou stranu sem lze zařadit 

i běloruské vnímání fenoménu westernizace jako váţné hrozby. Obecně platí, ţe 

„majorita Evropanŧ vnímá evropskou civilizaci buď ryze hostilně, s nedŧvěrou ĉi 

neutrálně“ [Pavlověc 2011].  

III. Aktivní prosazování tzv. Aktu prohlášení existence litvinského národa 

v mediálním prostoru, sepsaného v Nohogrudku dne 20.05.2000 skupinou, jeţ se 

prohlásila za potomky „litvinského etnika“, od něhoţ se odvíjí moderní běloruský 

národ. Zajímavé rovněţ je, ţe na oficiálním webu hnutí se uvádí, ţe se díky běloruské 

„formě“ Litvinŧm podařilo zachránit se před ruskou a polskou asimilací v XIX-XX 

století. Stěţejním bodem „Litvinské národní ideje“ se jeví býti teze o tom, ţe 

„litvinismus je hnutím Litvinŧ a „přechodných subnárodních skupin“, jakoţto 

Bělorusové-Litviné, Poláci-Litviné aj., za obrození litvinského národa“ [Litvania.org]. 

Jako oprávněné se jeví konstatovat, ţe podobné ideje lze charakterizovat jako 

specifickou formu nacionalismu, „situovaného“ mimo striktně historickou a kulturní 

dimenzi: „Litviné jsou národem s tisíciletou historií, obnoveným v XXI století a 

rozvíjejícím se dle principu otevřenosti – „open nation““.  
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Z odborného úhlu pohledu se „příslušníci“ daného „etnika“ dají vymezit jako 

jednotlivci, proţívající hlubokou krizi identity, coţ mŧţe být odŧvodněno jejich 

přesvědĉením o tom, ţe „národ, k němuţ se hlásili dříve, neposkytuje jim kulturní, 

mentální a národnostní obsah“ [Litvania.org], který by odpovídal jejich oĉekáváním. 

Základní distinkcí daného myšlenkového směru je konceptualizace alternativní cesty 

překonání „nedokonĉenosti“ běloruského národa a fragmentárnosti jeho identity, a to 

skrze „imaginaci“ konkurenceschopnější (díky svému demokratismu) komunity. 

Namístě je zde podotknout, ţe daný projekt vychází ze svobodné volby příslušnosti 

k reanimujícímu se, historicky zapomenutému národu. Navíc samotný „přechod“, resp. 

přihlášení se k této entitě nevyţaduje splnění předem stanovených přísných kritérií 

(například povinná komunikace v rodném jazyce ĉi etnická „ĉistota“ atd.), neboť jádrem 

myšlenky otevřeného litvinského národa se jeví býti výhradně sebeztotoţnění s ním, 

vnímání sebe sama jako integrální souĉásti této komunity, jejího kulturního a 

historického dědictví.  

Mezitím je nezbytně dŧleţité odlišovat Litviny od Litevcŧ, nehledě na zdánlivou 

podobnost obou pojmŧ, a rovněţ od Bělorusŧ, jiţ jsou, dle „teoretikŧ“ litvinismu, 

potomky pŧvodních Litvinŧ. Pohybujíce se v mantinelech této dosti atraktivní 

mytologie, šířené a „vyznávané“ ĉástí intelektuální obce a romanticky naladěné mladší 

generace, vykazuje tento fakt jistý potenciál (za příznivých podmínek) ukotvit se jako 

alternativní nástroj, resp. „scénář“ národní identifikace v evropském směru, jelikoţ 

„Litviné jsou evropským kořenem běloruského národa“ [Litvania.org]. Za věcnou 

poznámku taktéţ stojí, ţe ony, na první pohled nevinné „hry“ zdejších intelektuálŧ, 

mohou eventuálně vést k mnohem serióznějším politickým následkŧm, speciálně 

k revizi územních hranic, vyostření konfesionální a civilizaĉní konfrontace, 

marginalizaci identity Bělorusŧ, falsifikaci historického a kulturního odkazu [viz 

podrobněji Ljevšun 2010].  

Jablkem sváru se mŧţe stát skuteĉnost, ţe tento model aspiruje na to býti 

realizován v rámci euroregionu „Velikolitva“, zahrnujícím dnešní Bělorusko a některá 

pohraniĉní území (vĉetně ĉásti Litvy – s hlavním městem Vilnius - a Polska), obývaná 

populací „s labilním národním povědomím“ [Litvania.org], tedy potomky Litvinŧ – 

obĉanŧ zaniklého Velkokníţectví litevského. Kromě toho profil ideálního „adepta“ 

litvinského hnutí, resp. konstruovaného etnického spoleĉenství, se soustřeďuje na 
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následující kategorie běloruské spoleĉnosti: 1) „liberálně a nenacionalisticky smýšlející“ 

představitelé „ruského světa“, pociťující spřízněnost s evropskostí a evropsky 

zabarvenou identitou; 2) jedinci s nedefinovanou, „rozostřenou“ národní identitou, 

nacházející se „ve stádiu…sebeidentifikace“ [Litvania.org]; 3) obyvatelé 

severovýchodních oblastí Polska, pohraniĉních území Litvy (spolu s Vilniusem a 

okolím). Jako vhodné se zde jeví připomenout výše zmiňované znepokojení, 

artikulované polskou a litevskou politickou elitou, obavy z převzetí moci (v Bělorusku) 

nacionalisty-litvinisty: „…zdaleka ne všichni opoziĉníci jsou demokraty západního 

typu; poĉet nacionalistŧ je mezi nimi pozoruhodný. Uţ teď se ozývají hlasy ohledně 

toho, ţe Velkokníţectví litevské bylo běloruským státním útvarem a Vilnius je 

běloruské město. Z toho dŧvodu nástup opozice k moci mŧţe být nepříznivý pro Litvu“ 

[Svaboda.org 2011].  

Mezitím obdobně negativistické postoje zaujímají propagátoři idejí „ruského 

světa“, podle jejichţ názoru litvinismus ve svém výkladu národního kulturního prostoru 

usiluje nejprve o ideologické, posléze o politické etablování „absolutně nezávislé síly, 

schopné ustát ruskou okupaci a uchovat si litvinského ducha“ [Pavlověc 2011]. Lze 

tvrdit, ţe zásadní nebezpeĉí, tkvící v samotných zárodcích této vize, představuje 

translace kolektivního vědomí Bělorusŧ, ideje nerealizovatelnosti obrození v rámci 

jednotného rusko-pravoslavného slovanského světa, coţ je zapříĉiněno v první řadě 

„„post-imperialistickými“ a „revanšistickými“ sentimenty v ruské spoleĉnosti“ 

[Pavlověc 2011]. Jako ústřední cíl se postuluje inkorporace do evropské, protestantsko-

katolické civilizace, na základě ĉehoţ „ideologové“ „ruského světa“ formulují tezi: 

„…Litvin je především nepřítelem všeho ruského, patří k autokefální církvi, ne-li ke 

katolické ĉi protestantské“ [Newsby.org 2011]. I kdyţ v souĉasné etapě ideje litvinismu 

jsou podporovány jen zanedbatelnou ĉástí běloruské veřejnosti (cca 150 tisíc), 

„realizace podobného prozápadního (tzn. propolského) projektu mŧţe v perspektivě 

ohroţovat „ruský svět“, obzvláště na pozadí nynějšího konfliktu mezi politickou elitou 

Ruska a Běloruska“ [Pavlověc 2011]. V duchu předchozích úvah je výhled unifikace 

trojjediného rusko-pravoslavného národa nerozluĉně spjat s tím, zda dojde k litvinizaci 

běloruské populace z iniciativy oficiálního establishmentu, k jejímu explicitnímu 

distancování se od ruského národa a pravoslavné církve, anebo zda bude Trojjediná 

Svatá Rus zachována před deformací. Optikou „ruského světa“ zásadním imperativem 

litvinismu je podlomit onu duchovní jednotu slovanských „bratrŧ“, přiĉemţ jako 
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alarmující symptom je oznaĉována stále jasnější identifikace Bělorusŧ jako „jiných“, 

odlišných od Rusŧ. „Dnes došlo k dokonĉení formování běloruského národa. Není 

ovšem podstatné, ţe téměř všichni Bělorusové mluví rusky. Prohlašují se za Bělorusy, 

odlišné od Rusŧ“ [Newsby.org 2011].  

Tento závěr „západorusistŧ“ dokládá efektivitu politiky budování národa a jeho 

identity, implementované „antinacionalistou“ Lukašenkem a jeho klanem. Ţádá si větší 

pozornost skuteĉnost, ţe se znaĉnou mírou ostraţitosti akceptoval reţim toto „domnělé 

etnonymum“, „nesankciovaný projekt“, indikuje analogické pokusy etablovat „etnickou 

koncepci“ podnikanou opoziĉními ĉiniteli, hlásajícími nacionalismus (litvinistické 

ideje) nebo západní modely liberalismu…“ [President.gov.by 2004] Poněkud paradoxně 

největší kritiku sklidila litvinistická poĉínání v řadách běloruských obrozencŧ, 

především od lídra BNF Z. Pazňaka: „Objevují se jednotlivci, vymýšlející si neexistující 

národ,…zaĉínají vydávat ĉasopisy, na jejichţ stránkách formulují 70 distinkĉních 

charakteristik tohoto národa…Jedná se o celkem marginální kulturní fenomén, korozi, 

nádor, jenţ nevzniká sám o sobě, ale je ţiven těmi, kteří bojují proti běloruské 

kultuře…Vzdělaní jedinci by se měli distancovat od této diskuze…“ [Adamkoviĉ 2009]  

Uzavřeme tuto pasáţ shrnutím stěţejních tezí: 

 Běloruská identita se bude i nadále vyvíjet hlavně podle vertikály
41

, 

zatímco horizontální dimenze zŧstane exkluzivní doménou opozice reţimu, coţ 

evidentně neeliminuje existující schisma ve spoleĉnosti, fragmentárnost 

(víceúrovňovost) národní identity. 

 Budoucí vývoj běloruské entity a koncipování národní identity jsou těsně 

propojeny s:  

- překonáním dualismu Vlastí, přiĉemţ řešení tohoto dilematu bude 

diktováno perspektivou demontáţe autoritarismu; 

- zabezpeĉením autentických etnokulturních a civilizaĉních pilířŧ před 

neţádoucími migraĉními trendy, navýšení populaĉního podílu titulárního národa; 

                                                 
41 Vertikální dimenzí je míněna role vládnoucího režimu při utváření a translaci modelů národního 

vědomí prostřednictvím zvláštního ideologického aparátu, zatímco horizontála je představena nositeli a 

„ochránci“ běloruské národní kultury, inteligencí a tzv. kontraelitou, tzn. demokratickou opozicí, která 

ovšem nedisponuje relevantním (ve srovnání s potenciálem režimu) komunikačním „kanálem“ pro 

popularizaci svých idejí a koncepcí národotvorného procesu. 
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- „vyšachováním“ zvláštní formy nacionalismu z identifikaĉního pole - 

litvinismu, postupně popularizujícího alternativní identifikaĉní schéma běloruského 

etnika v zájmu polské neoficiální strategie, coţ vyvolalo velice nepříznivé ohlasy z řad 

litevské, běloruské a proruské elity, jak vládnoucí, tak opoziĉní. 

 Politický, nikoli kulturní, faktor zŧstává dominantním při volbě směru 

vývoje běloruského národa a jeho vědomí. Mezitím oficiální běloruský establishment ve 

svých geopolitických a civilizaĉních preferencích nevykazuje znaĉnou konsolidovanost: 

zatímco jeden „tábor“ asociuje nejbliţší výhled vývoje země s evropským vektorem, 

ostatní „antagonisticky“ se stylizující uskupení prosazují sblíţení s „ruským světem“ ĉi 

ryze „centristickou“, resp. pohraniĉní pozici. Spoleĉným elementem vyskytujících se 

koncepcí je bezprostřední uchování si mocenského monopolu a kontroly nad 

spoleĉností, coţ nasvědĉuje tomu, ţe veškeré naděje na kardinální zvrat ve směřování 

Běloruska, ve smyslu inklinace k integraci do evropského nebo východního prostoru, se 

v pětileté perspektivě zdají býti neoprávněné. 

 Národní identita Bělorusŧ je zformována a opírá se o dosti solidní 

platformu, byť je charakteristická výraznou ambivalencí a omezeností své ideové náplně 

(neboť relikty „tutejšasci“, sovětizace a rusifikace v rámci identifikaĉní kostry jsou 

signifikantní). Dovolím si tvrdit, ţe národotvorba bude v Bělorusku pokraĉovat cestou 

obohacování, resp. nasycování národní identity kulturně-etnickým obsahem, 

dialektickou kombinací běloruskosti, ruskosti a evropskosti, kultivujíc souĉasně vlastní 

svébytnost a jinakost v daném „pohraniĉním“ prostoru, tedy specifického nacionalismu 

na základě existence vlastního suverénního státu. 

 V rámci předkládané analýzy autorka dospěla k závěru, ţe realizaci 

projektu „ruského světa“, ve srovnání s proevropskými koncepty, lze oznaĉit za (nadále) 

velice pravděpodobnou a aktuální, ovšem vně formátu „absorpce“ republiky ruským 

„bratrem“ (coţ je determinováno negativními postoji obyvatelstva vŧĉi inkorporaci 

běloruského teritoria do Ruské federace, patrnou krizí národní identity v samotném 

Rusku a paradoxní absencí jasně artikulované jednotné ruské zahraniĉněpolitické 

strategie vŧĉi postsovětskému areálu. Vzhledem k momentální geopolitické konstelaci, 

se (zatím) jedinou moţnou cestou reintegrace tohoto prostoru jeví býti intenzifikace 

ekonomicky, sociálně, konfesionálně, kulturně zaměřených programŧ spolupráce mezi 

hlavními aktéry postsovětského regionu.     
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Závěr  

Na závěr povaţuji za vhodné poznamenat, ţe téma národní identity disponuje 

více rozměry a proto stimuluje hořkou debatu ohledně její základních charakteristik a 

role v kontextu moderního běloruského státu. Zrekapitulujme si, ţe se fenomén 

běloruské identity vykrystalizoval na bázi unikátního tisíciletého historicko-kulturního 

dědictví, „vybroušeného“ geopolitickým a civilizaĉním pohraniĉím, specifickými 

nacionalistickými postoji vládnoucích elit a jejich manévrováním mezi Západem a 

Východem, a priori vyluĉujícím „rozpouštění“ jejich autenticity a svéráznosti 

v jakémkoliv z těchto „kotlíkŧ“.  

 Podstatné je, ţe se pilíře, resp. priority identifikaĉních procesŧ místního 

obyvatelstva transformovaly v prŧběhu historické evoluce běloruské entity. Zatímco s 

epochou VKL, periodami polské a ruské „kolonizace“ a vyhlášením BNR jsou 

spojovány klíĉové etapy geneze národa, předurĉivší trajektorii a specifika kolektivní 

identity, sovětskému období je ve veřejném povědomí přisuzováno zvláštní místo. Zcela 

oprávněně lze tvrdit, ţe se za jádro této etapy nepokládá „nová“ kolonizace ĉi 

rusifikace, nýbrţ postupné formování běloruské státnosti. V souladu s touto úvahou se 

identita populace BSSR koncentrovala především na obĉanský (státní), nadnárodní 

faktor, akcentujíc zásady bilingvismu a bikulturality. Apoteózou historického příběhu 

Bělorusŧ se stalo po rozpadu spoleĉného sovětského soustátí v roce 1991 získání 

nezávislosti, aĉkoliv pokusy národně-demokratické elity o realizaci klasického 

nacionalistického projektu dle vzoru XIX století skonĉily fiaskem. Konstatujme, ţe 

politika bělorusizace, iniciovaná a agresivně implementovaná lídry BNF bez 

zohledňování momentálních sociálně-ekonomických reálií „novorozené“ postsovětské 

republiky, se ukázala býti absolutně nepřijatelnou pro převaţující majoritu Bělorusŧ a 

fatální, neboť se stala ţivnou pŧdou pro následné nastolení autoritarismu v zemi. 

Aspirujeme-li na objektivní analýzu jednotlivých událostí, je nutné zdŧraznit, ţe 

právě etablovaný nedemokratický model v mnoha ohledech přispěl k překonání krize 

sovětské identity, zakomponoval nové referenĉní body sebeidentifikace, poslouţivší 

solidní platformou pro konsolidaci spoleĉnosti v podmínkách státní suverenity. Z tohoto 

vyplývá, ţe se konstruování národní identity v soudobém stádiu provozuje zejména 

představiteli Rodinně-státního klanu (RSK) prezidenta A. Lukašenka, v souladu s jejich 

vitálními korporativními zájmy, coţ výrazně marginalizuje přínos a celkovou participaci 
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demokratické, nacionalisticky orientované opozice v tomto nesmírně dŧleţitém procesu. 

V této souvislosti nelze opominout, ţe se šíření a zakódování „postulátŧ“ identity 

z dílny RSK provádí skrze zvláštní ideologický systém, vytvořený dle nařízení 

vládnoucí vrstvy. Lze tedy říci, ţe právě drţitel mocenského monopolu v zemi bude i 

nadále vedoucím dirigentem běloruské spoleĉnosti. Jako nejpravděpodobnější se zde 

jeví teze, ţe se běloruská identita bude i v budoucnu dotvářet a modifikovat především 

vertikálně, v rámci „Vlasti“ RSK, zatímco horizontální dimenze tohoto mechanismu 

zŧstane doménou oponentŧ Lukašenkova reţimu, coţ oĉividně neeliminuje 

fragmentárnost národního povědomí a spoleĉenský rozkol, prohloubivší se v dŧsledku 

posledních prezidentských voleb v prosinci 2010.  

V rámci předkládaného rozboru jsme dospěli k závěru, ţe sociální aspekt 

běloruské identity zcela dominuje axiologickému faktoru, coţ se nejmarkantněji promítá 

do sféry geopolitických preferencí: pro Bělorusa je relevantní jeho individuální sociální 

status ve své zemi, podmínky jeho realizace, přiĉemţ i jeho evropskost je přímo vázána 

výhradně na představy o lepší ţivotní úrovni. Mezitím je rozhodujícím prvkem ve 

vztahu k východnímu kurzu kulturologická komponenta, jejíţ pevné základy jsou 

ztělesňovány ruským pravoslavím, východoslovanskou kulturní spřízněností a hluboce 

zakořeněným mýtem o spoleĉném historickém osudu. Výsledkem je, ţe klasický 

nacionalismus nikdy neovládne „duše a srdce“ většinového běloruského obyvatelstva, 

neboť se v tomto paradigmatu ignoruje celý komplex sociálně-politických aspektŧ, 

kondice veřejného vědomí a poněkud slepě se absolutizuje kulturně-lingvistická idea.  

Pravdou je, ţe pestrá paleta národních projektŧ, speciálně řada „bohémských“ 

konceptŧ, nevyvolává v dnešním Bělorusku oĉekávaný ohlas ĉi podporu, jelikoţ 

intelektuálové, pohybující se v „obrozeneckém“, proevropském a demokratickém 

prostředí, generují dosti pozoruhodné ideje, ovšem selhávají při přiblíţení „produktu“ 

koneĉnému „uţivateli“. Kromě toho ony konstrukty, ţádající si odbornou eleganci a 

sofistikovanost, mají málo spoleĉného se stávající politickou situaci a se spoleĉenskými 

reáliemi obecně. Navíc běloruská intelektuální expertní obec postrádá to hlavní – 

politickou moc coby jedinou relevantní „tribunu“ pro popularizaci alternativních 

národních idejí, jednotu a pevnou sociální bázi. Není proto náhodné, ţe vnucování 

bělorusizace ĉi rusifikace okamţitě provokuje vehementní protest na individuální úrovni 

a napříĉ sociálními skupinami.  
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Stejně tak je dŧleţité poznamenat, ţe dle výsledkŧ ĉetných prŧzkumŧ veřejného 

mínění lze jako ideální (kompromisní) variantu oznaĉit oficiální bilingvismus. Zajímavé 

rovněţ je, ţe nehledě na dominantní postavení ruštiny jako běţného komunikaĉního 

„nástroje“, je běloruskému jazyku přidělena významná role národního symbolu a 

identifikátora, neboť kvintesencí kaţdého komunikaĉního aktu je jeho základní 

poselství. Platí, ţe opomíjení běloruštiny neimplikuje automaticky neschopnost, přesněji 

řeĉeno neoprávněnost obĉana být vřelým vlastencem a jeho ztotoţňování se 

s běloruským národem. V pozadí rozmanitých projektŧ celé plejády autorŧ kreolský 

model nejadekvátněji koresponduje s výše nastíněným stavem věcí v Bělorusku. Jako 

vhodné se zde jeví citovat V. Akudoviĉe: „Uplyne ĉas a běloruským nacionalismem se 

bude rozumět něco úplně jiného. V něm se zachová málo pravé běloruskosti, ale to bude 

celé Bělorusko, v němţ se vyprofiluje velký poĉet běloruských nacionalistŧ, 

nezamýšlejících se ani nad běloruštinou, ani nad národní kulturou“ [Akudoviĉ 2007: 

142].  

Naznaĉme, ţe celá záleţitost je komplikovanější o to, ţe Bělorusové jsou 

permanentně vystaveni vlivŧm vzájemně si konkurujících civilizaĉních projektŧ 

„ruského světa“ a „eurocentrismu“, jejichţ primárním imperativem je zajištění 

geopolitických zájmŧ EU a Ruska. Obsah daných myšlenkových směrŧ byl detailně 

rozebrán v této práci. Ve zkratce lze říci, ţe se na jednu stranu propaguje zapojení do 

jednoho z těchto prostorŧ, standardizace, přiblíţení a kompatibilita ţivotních podmínek 

běloruské spoleĉnosti s jejich konjunkturou, zatímco se na druhou stranu motivuje 

deformace ĉástí národotvorných struktur, tj. kultury, jazykového prostředí, politického a 

teritoriálního spoleĉenství jako jednotného kolektivního subjektu – národa, které 

nekorelují s poţadavky a povahou těchto směrŧ. Právě ona ambivalence perfektně 

vystihuje specifiĉnost budování národa a identity: nezbytnost konstruování nového na 

troskách předchozí jednoty. Povšimněme si, ţe národní a globální vize identity se 

v tomto případě střetávají, přiĉemţ se tato konstelace s největší pravděpodobností bude 

nadále radikalizovat. 

V této analýze pojem identita předpokládá zaĉleněnost subjektu do konkrétního 

sociálního prostoru a ĉasu, urĉitou úroveň sebereflexe, adaptaci, volbu, převzetí 

kulturologické zkušenosti, behaviorálních norem. S odkazem na tuto premisu autorka 

dospívá k interpretaci národní identity jako výsledku a procesu „zapojení“ 
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(prostřednictvím identifikace) subjektu do souhrnu struktur a vztahŧ, generovaných a 

„naplněných“ nacionalismem, národem a státem. Kromě toho identita má subjektivní 

povahu a představuje „imaginární“ kategorii, přiĉemţ vedoucí úlohu v této „imaginaci“ 

a translaci modelované identity plní národní elity. V této práci se jako nejproduktivnější 

ukázal tříúrovňový přístup k analýze identity, rozlišující státní (ĉi státně-obĉanskou), 

kulturní a etnickou komponentu jako vzájemně propojené prvky národní identity. V této 

souvislosti upozorněme, ţe se v případě moderního Běloruska prevalující jeví býti 

obĉanská linie, aĉkoliv znaĉné úsilí oficiálního establishmentu jsou namířena na 

korigování oné nevyrovnanosti prostřednictvím obohacování národní svébytnosti 

kulturně-etnickými elementy, kombinací běloruskosti, ruskosti a evropskosti. Zároveň 

je namístě dodat, ţe navzdory ĉastému zpochybňování některými tradiĉně 

nacionalistickými ideology existence plnohodnotného běloruského národa lze 

konstatovat, ţe Bělorusové jsou zformovaným národem s vlastní identitou, 

charakteristickou přítomností reliktŧ „tutejšasci“, rusifikace a sovětizace. V obecné 

rovině jsou specifika národní identity Bělorusŧ konstituována následujícími 

fundamentálními faktory: 

1) civilizaĉní a geopolitické pohraniĉí; 

2) autoritativní reţim v ĉele s RSK, prosazujícím vlastní model identifikace 

(podle vertikály); 

3) křehké pozice a celkem marginální role etnokulturního nacionalismu v ĉistě 

politické a organizaĉní dimenzi, neschopnost generovat atraktivní a přijatelné koncepty 

(horizontála); 

Pro úĉely tohoto výzkumu jsou stěţejní níţe představená zjištění: 

- Politika geopolitického kyvadla Lukašenkova reţimu mezi Moskvou a 

Bruselem se razantním zpŧsobem promítla do identity místních obyvatel, ve smyslu její 

nadstandardní flexibility a lability, coţ kulminovalo ve vyrovnání výchozích pozic 

proruské a proevropské orientace. Pregnantněji řeĉeno, identifikaĉní kód země mŧţe být 

bezproblémově přizpŧsobován potřebám a záměrŧm vládnoucích kruhŧ. 

- Demontáţ autoritarismu nemusí nutně znamenat okamţitý zánik, resp. 

degradaci reţimem vyprofilované identity, coţ lze odŧvodnit především její relativní 

soběstaĉností a potenciálem setrvávat bez svého primárního „zdroje“. Nově nastoupivší 
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politická elita musí mít na zřeteli délku procesu jejího rozkladu, hodlá-li předejít revanši 

„antinacionalistického“ nacionalismu. 

I kdyţ autorka neprognózuje kardinální změnu kurzu vývoje republiky v příštích 

pěti letech, tzn. po celou dobu Lukašenkova ĉtvrtého funkĉního období, je nesmírně 

dŧleţité indikovat setrvávající riziko nenávratné graduální ekonomické, kulturně-

ideologické, sociální inkorporace Běloruska do ruské sféry vlivu s následným 

politickým pohlcením federací. Přitom jedno je jisté: za vlády A. Lukašenka, nestora 

specifického běloruského nacionalismu, tento výhled zŧstane pouhou hypotézou. 

Zásadní se zde rovněţ jeví skuteĉnost, ţe v případě realizace konceptu „ruského světa“ 

mŧţe běloruská identita získat nadnárodní formu, uchovávajíc východoevropský (nikoli 

ovšem eurasijský), křesťanský, jmenovitě převáţně pravoslavný obsah. Na druhou 

stranu i evropská identita má v běloruské spoleĉnosti jisté šance na to býti 

konstruována, ovšem se nedá zaruĉit její bezproblémové „přivlastnění“ si většinou 

obyvatelstva z výše prodiskutovaných dŧvodŧ.  

    Úplně na závěr je vhodné poznamenat, ţe národní identita musí být 

interpretována jako proces, tudíţ i předkládaná práce se jeví být pouhým pokusem o 

„zachycení“ a ĉásteĉné přiblíţení onoho se neustále vyvíjejícího jevu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

179 

 

Summary 

National identity issue appears to be a multidimensional category and thus 

stimulates a hot debate on its fundamentals and its role in contemporary Belarus. The 

phenomenon of the Belarusian national consciousness stems from a unique national 

heritage which had been conditioned and gradually altered by the civilizational and 

geopolitical “frontier” factor. Essentially, the pillars and priorities of the locals‟ self-

identification process had been transformed significantly during the historical evolution 

of the Belarusian entity. This Master‟s thesis provides a deeper analysis of the 

Belarusian lands‟ historic path throughout the epoch of the Grand Duchy of Lithuania, 

the Polish and Russian “colonization”, the declaration of the Belarusian National 

Republic and the Soviet period. The climax of the Belarusians‟ national narrative is 

embodied by gaining sovereignty after the collapse of the “Soviet Empire” in 1991. 

Nonetheless, numerous premature attempts of the national democratic elites to 

implement traditional 19
th

 century inspired nationalist patterns, coupled by an ill-

conceived belarusization policy, turned out to be vain and, moreover, caused wide 

protests of the highly disillusioned and confused post-Soviet population. Paradoxically, 

it is the established non-democratic regime to have had a fair impact on overcoming an 

overall Soviet identity crisis, assisted in codifying new self-identity guiding line and 

served as solid ground for social consolidation in the newly obtained state independence 

context. Consequently, conceptualization, directing and transmitting of the national idea 

today is performed in greater part in favor of the authoritarian regime‟s vital corporate 

interests and tactical imperatives. Suffice it to say that the current framework fairly 

marginalizes the national democratic forces and is regarded as a grave peril for their role 

and participation on the home politics‟ arena. To sum up, the characteristics of the local 

national consciousness are shaped by a wide range of factors: the so-called civilizational 

and geopolitical “frontier”, the authoritarian regime broadcasting its own identity model 

(vertically), the undermined role and rather marginalized position of the ethnocultural 

nationalism in the political and organizational dimension, the nationalists‟ inability to 

produce adequate, efficient and realistic concepts (horizontal dimension).  
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            Problematika běloruské národní identity, se zvláštním dŧrazem na její specifické 

atributy a obecný trend formování národního vědomí, se stále ĉastěji dostává do středu 

pozornosti mezinárodní odborné obce a bezprostředních úĉastníkŧ politického procesu 

jak v souĉasném Bělorusku, tak mezi angaţovanými aktéry „zvenĉí“. Tato aktuální 

„vlna“ zájmu je nepochybně determinována řadou příĉin a faktorŧ, tkvících především v 

nedokonĉené (latentní) transformaci postsovětského prostoru a nezbytnosti generování 

universálně se stylizujících konsolidujících idejí, resp. myšlenkových modelŧ ĉi soustav, 

jejichţ primárním posláním se jeví být rozšíření sociální báze stávajících elit s cílem 

dobytí, koncentrace, realizace a udrţení politické moci. Za poznámku taktéţ stojí, ţe 

v kontextu získané státnosti, v kombinaci s nevyspělou ĉi nezformovanou sebereflexí 

populace postsovětského Běloruska, onen imperativ nabývá na významu nejen 

v teoretické rovině, nýbrţ i v dalekosáhlé praktické dimenzi. Pokusíme-li se o struĉné a 

přehledné shrnutí výchozích předpokladů, relevantních bodŧ a kořenŧ pozoruhodné 

resonance tématu formování běloruského národa a hledání nejvhodnějších modelŧ 

identity, resp. verzí národní ideje u široké plejády badatelŧ a analytikŧ, do tohoto výĉtu 

zařadíme následující aspekty: 

 Získání Běloruskem státní suverenity v dŧsledku rozpadu SSSR v r. 1991 a z toho 

vyplývající nutnost (staro)nového „ponoření“ se do prostoru autentického kulturně-

historického dědictví za úĉelem aplikace vybraných prvkŧ při oţivení, přesněji 

řeĉeno koncipování nové inklusivní a sjednocující ideje; 

 Nedokonĉenost procesu budování běloruského národa (nation building), přítomnost 

tzv. civilizaĉního zlomu vyprodukovavšího paradoxní situaci, jejímţ jádrem se stala 

existence běloruské státnosti, ovšem bez běloruského národa v klasickém podání této 

kategorie;  

 Politické fiasko národně-demokratické reformní kontraelity, jeţ vyústilo v nastolení 

autoritativního reţimu A. Lukašenka r. 1994 a předznamenalo revanš 

„neosovětismu“; 

 Rusko-běloruský integraĉní proces, kodifikace dvojjazyĉnosti na státní úrovni 

(ruštiny a běloruštiny), konkurenĉní dominance ruských médií v běloruském 

mediálním prostoru; 
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 Transformace geopolitické situace (postupné přeorientování ruského geopolitického 

vektoru, koncipování alternativních postupŧ oficiální Moskvou).     

S odkazem na výše uvedené souvislosti lze konstatovat, ţe celá politicko-

bezpeĉnostní kostra vládnoucího reţimu je konfrontována zcela reálnou a závaţnou 

hrozbou ztráty mocenského monopolu, přiĉemţ samotná běloruská státnost se dostává 

do zajetí oněch ne zcela příznivých okolností, implicitně zpochybňujících její 

oprávněnost a smysluplnost. Zmíněné potenciální nebezpeĉí, vzato optikou politického 

establishmentu, implikovalo změnu strategií, coţ kulminovalo ve spuštění mechanismu 

intenzivního hledání a konstruování státo- a národotvorných idejí, do nichţ je nepřímo 

zakomponováno ústřední poselství a aspirace stávajícího reţimu, tzn. upevnění pozic 

politického diktátu prostřednictvím obrány jeho sakrálního elementu – státní suverenity.  

Vzhledem ke specifiĉnosti historicko-politického příběhu běloruské entity řada 

citlivých esenciálních otázek sociálně-politického rázu, formulujících alternativní 

spoleĉenskou agendu, se vztahuje hlavně k doméně běloruské národní identity, resp. 

sebepercepce obĉanŧ moderního Běloruska, jejímu obsahu, struktuře, moţným 

modelŧm, směrŧm její transformace, jeţ dle přesvědĉení autorky významně ovlivní 

jakékoliv proměny napříĉ aktuálním mocensko-politickým paradigmatem. Sem patří i 

záhada zcela marginálního postavení národně-demokratické opozice, celkově minimální 

sympatizování s jejich ideovými a programovými základy, s hesly a posláním advokátŧ 

národního obrození v kontextu hodnotového systému obyvatelstva; absence reálného 

pokroku směrem k liberalizaci a demokratizaci země, deklarovaným politickou elitou, ĉi 

vytváření nezbytných elementŧ obĉanské spoleĉnosti; signifikantní odolnost 

Lukašenkova autoritarismu a vysoký elektorální kredit hlavy státu, jeţ paradoxně 

nebyly deformovány ani tristními dopady světové ekonomické krize na celkovou úroveň 

blahobytu Bělorusŧ, ani dŧsledky redukce ruských investic a dotací do tuzemské 

ekonomiky.  

Jako stěţejní a evidentní se zde jeví fakt, ţe otázka teorie a politiky národní 

identity je v první řadě otázkou expanze sociální báze a absorpce moci v rukou 

vnitropolitického aktéra v kombinaci s klíĉovou geopolitickou volbou mezi Západem a 

Východem. Ĉím se cítí být Bělorusové ve větší míře – Evropany anebo přirozenou a 

nedílnou souĉástí „ruského světa“ (aplikujeme-li na postsovětský areál s dodnes 

převaţujícím ruským vlivem výraz hlavy ruské pravoslavné církve patriarchy Kirilla)? 
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Tato problematika je nepochybně mnohovrstevnatá a vícerozměrná, ovšem právě jasná 

odpověď na onu skoro existenciální, byť primárně symbolickou, otázku determinuje 

dominanci toho ĉi onoho subjektu kontrolujícího sféry energeticko-komunikaĉních 

kanálŧ a vojensko-politické bezpeĉnosti. Výše prezentovaná mosaika faktorŧ a 

problémŧ bezesporu ilustruje aktuálnost a relevanci vybraného objektu zkoumání, 

který představuje rovněţ výzvu pro seriózní politologickou analýzu usilující o 

objektivní zhodnocení a odvození konkrétních praktických závěrŧ. 

Jak jiţ bylo nastíněno v předchozím textu, objekt zkoumání má 

mezidisciplinární charakter, coţ vyţaduje systémový přístup a zapojování enormního 

objemu informací shromáţděných humanitními vědami. Je nutno zdŧraznit, ţe 

ústředním cílem předpokládané práce není vytvoření všezahrnující teorie národa a 

národní identity (detailně rozpracované klasiky západní a východní provenience), nýbrţ 

akcentování sociálně-politické komponenty daného jevu, poněvadţ politologický aspekt 

se jeví jako nejproduktivnější při „zachycení“ jeho podstaty. Obdobně s vymezeným 

přístupem k této otázce autorka vymezuje následující výzkumné cíle: 

 Přiblíţení a zpřehlednění základních milníkŧ evoluce běloruské národní identity 

a jejich charakteristik s vyuţitím odborných studií domácí a zahraniĉní expertních 

obcí, oficiálních dokumentŧ, faktického zázemí v kontextu fungování politických 

subjektŧ, nevládního sektoru atd.; 

 definování a vymezení obsahu, podstaty a struktury běloruské identity, faktorŧ a 

podmínek spoluvytvářejících její specifika; 

 komparativní analýza nejrelevantnějších souĉasných národních „projektŧ“ a 

konceptŧ se zvláštním dŧrazem na jejich přínos, roli, novost, silné stránky a případné 

defekty; 

 pokus o formulování alternativního modelu národní identity aplikovatelného 

v aktuálních běloruských podmínkách, výhled do budoucnosti, prognóza perspektiv 

běloruské identity v  autoritativním kontextu. 

V těchto mantinelech se autorka bude pohybovat v rámci plánovaného výzkumu, 

přiĉemţ formát vymezených cílŧ implikuje pouţití historického, komparativního, 

strukturně-funkcionálního a konstruktivistického přístupŧ. Kromě toho pomocí metod 

politické vědy, sociální psychologie, geopolitické a synergetické analýzy bude uĉiněn 
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pokus o definování běloruské národní identity v autoritativních podmínkách a 

zhodnocení vlivu stávající geopolitické konstelace. Novost předkládaného tématu 

představuje konstruování potenciálních forem a směrŧ transformace národní identity 

Bělorusŧ v rámci politologického diskursu. 
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