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Diplomová práce Natallie Linitské se zabývá utvářením a proměnami běloruské identity mezi 

polovinou devatenáctého a polovinou dvacátého století. Pozornost přitom soustředí na otázku 

národní agitace a jejího pozoruhodného neúspěchu. Protagonisté hnutí hledali adresáty svých 

konstrukcí běloruského národa jen s velkými obtížemi. Autorka analyzuje složení běloruské 

společnosti a na pozadí sociálně-kulturního profilu jednotlivých skupin ukazuje, že se projekt 

národní emancipace nesetkával s očekáváními většiny běloruského obyvatelstva a zůstal tedy 

nakonec ve stínu jiných identit (zejména ruské). 

Jedním z nejnápadnějších rysů běloruské národní identity je dodnes její nesamozřejmost. Ani 

jazyk, ani představa společného území a dokonce ani historická paměť nezakládá homogenní 

systém znaků, které by definovaly společně sdílenou pospolitost. Běloruským jazykem sice 

mluví velké množství lidí, avšak namísto jeho uctívání jakožto ústředního znaku národní 

příslušnosti ho považuje spíše za příznak inferiorního postavení nebo za výlučnou součást 

domácí, předpolitické sféry. Ani představa společného území nepůsobí v běloruském případě 

jako jednotící prvek národního společenství. Jednak nemá území jasně vymezitelné hranice, 

jednak ztratilo národní hnutí přístup k symbolickému centru, který by umožňoval navázat na 

historickou státnost – Vilno. A konečně ani historická paměť, jak autorka velmi přesvědčivě 

ukazuje, nezakládá společnou zkušenost, která by vedla aktéry k přijetí běloruské identity – 

dokonce i zde se namísto jednoznačných symbolů národní identity ukazují spíše výkladové 

ambivalence a závislost běloruské konstrukce národa na vlivech výrazných sousedních (a 

vzájemně soutěžících) kultur – polské a ruské.  

Tuto přílišnou blízkost ke dvěma vyspělejším národním kulturám autorka pojímá jako jeden 

z důvodů, proč bylo velmi obtížné ve společnosti prosadit vizi běloruského národa. Etnicky 

běloruské obyvatelstvo se střídavě nacházelo pod tak silným asimilačním tlakem, který brzdil 

rozvoj samostatných identifikačních vzorců (viz závěr druhé kapitoly, s. 50n.), že se nikdy 

z tohoto podvojného tlaku nevymanilo a mělo sklon přijmout sousední vyšší kulturu – buď 

ruskou (rolnické obyvatelstvo) nebo polskou (šlechta, katolické rolnictvo).  

Autorka na různých analytických úrovních (v rekonstrukci polského povstání 1863, možných 

názvů země, jazyka, společného území a příkladu historického vědomí) velmi přesvědčivě 

ukazuje, že běloruská společnost nebyla kulturně propojena – že mezi drobnou katolickou 

šlechtou (jejíž privilegia nebyla ruským státem plně uznána, takže měli sklon obracet a hlásit 

se k Polsku) a většinou rolnického obyvatelstva (které bylo jen málo vyhraněné a ve své 

identifikaci upřednostňovalo směs důvěry v „odvěkou“ hierarchii a nedůvěry vůči „polským 

pánům“), zela navzdory podobnostem v kulturním rozhledu a životním stylu hluboká propast. 

Už v období povstání 1863 se ukázalo, že hesla „rovnoprávnosti“ mezi rolnickým lidem 



vůbec nerezonovala, neboť lidé měli hluboce zakořeněnou intuici, že zájmy polské šlechty 

jsou odlišné od zájmu rolníků.  

Mnohem více zde působil, jak autorka velmi přesvědčivě ukazuje v dalším výkladu, motiv 

odstranění materiální bídy a kulturní zaostalosti. Tady autorka identifikuje ústřední zkušenost 

zneuznání, na kterou byla většina etnicky běloruského obyvatelstva ochotna slyšet. Problém 

byl jen v tom, že kulturní projekt ruský a zejména pak sovětský mnohem lépe vycházel vstříc 

nárokům na sociální uznání než konstrukce běloruského národa. Odsud je pak schopna 

vysvětlit fascinaci běloruského obyvatelstva (intelektuálů i rolníků) projektem sovětského 

Běloruska i jeho následné zklamání. 

Empiricky asi nejzajímavější jsou pasáže práce, kde autorka rekonstruuje silnou archaickou 

vazbu na místo a pospolitost (v sebe-definicí lidí jako „tutejších“) a pocit inferiority jako 

stabilní vrstvu běloruské identity. Zatímco například v Hrochově koncepci národních hnutí je 

pocit sociální inferiority pojímán jako motivační zdroj národní identifikace jako emancipace, 

zůstal v běloruském případě stabilní součástí sebe-identifikace rolníků (s. 42). Kategorie byly 

jasné – kdo mluvil bělorusky, byl „mužik“, kdo mluvil jinak, byl „pán“ (s. 57). Běloruština 

poukazovala k zaostalosti venkovského prostředí (s. 59), k „primitivnosti“ poměrů (s. 45), k 

„méněcennosti, smloařství“ (s. 47, 56n.), byla výrazem „ponížení a chudoby“ (s. 108n.). I 

proto se od ní většina rolníků při první příležitosti (získání vzdělání a možnosti kariérního 

postupu) od běloruštiny okamžitě odvrátila a přijímala vyšší (polskou nebo ruskou) kulturu.  

Na tomto místě se však již nabízí kritická otázka: proč nebyl právě obětní diskurs (představa 

Běloruska jako země vykořisťované Rusy i Poláky) schopen založit národní jednotu? I když 

chyběl jazyk a vědomí společného území, principiálně by přece konstrukce společného osudu, 

založeného na obrazu nepřátel, kteří systematicky ničí schopnost členů národního hnutí vést 

dobrý život, měla stačit k tomu, aby se lidé cítili jako příslušníci jednoho společenství 

(poškozených). Asi nejvěrohodnější možností výkladu je zde autorčin poukaz na skutečnost, 

že vytvořit společný symbolický prostor nešlo kvůli odlišným skupinovým zájmům: zatímco 

katolická šlechta se orientovala na Polsko, byl rolníkům bližší carův příslib osvobození 

z nevolnictví, jehož prostřednictvím se rolnický lid osvobodí od svých „polských pánů“. Ale 

proč se běloruské rolnictvo aktivizovalo až sovětským příslibem dvacátých let a nikoliv 

dříve? Nenašli se intelektuálové, kteří by se důsledně distancovali od polské šlechty (ještě 

důsledněji než zmíněný Kalinovský) a nabídli tak rolníkům projekt národní emancipace od 

„polských pánů“ i „ruských úředníků“? Proč toto dokázal až bolševický projekt? 

Další výkladovou otázku lze položit v návaznosti na autorkou zjištěnou nestálost identifikace 

lidí a její proměnlivost. Aktéři se ohledně sebe-definice rozhodovali „situativně“. Máme však 

pod touto „situativností“ rozumět „utilitárnost“ rozhodování (jak text naznačuje na vícero 

místech, např. s. 43n., 84)? Pokud nikoliv, co „situativnost“ v pojetí autorky znamená? Pokud 

ano, nestojí v napětí s tezí o „inferioritě“ jako ústředním interpretačním vzorci v sebepojímání 

Bělorusů? Nemá diskurs běloruské méněcennosti (resp. úcty k vyšší ruské kultuře) spíše 

hodnotové pozadí než utilitární rozměr? 

Možná, že věc souvisí primárně s turbulentností a poměrně častou proměnou, které vedly 

k tomu, že „uvědomění si možnosti měnit příslušnost devalvovalo kulturní identitu“ (s. 21) a 



stvrzovalo archaické vzorce výkladu (sebepojímání lidí jako „tutejších“, s běloruským 

sklonem k neštěstí a smůle) atd. Proč se však bolševikům jejich pokus získat na svou stranu 

běloruské obyvatelstvo tak velmi dobře vydařil? Nešlo nakonec skutečně spíše o to, že oslovil 

nejzákladnější vrstvu v sociálně sdílených zkušenostech zneuznání – otázku materiální bídy? 

Možná by pak stálo za to namísto „situativnosti“ (utilitárních strategií?) použít koncept boje o 

uznání (např. v Hrochově verzi), v němž „hrubým materiálem“ zneuznání není otázka bariér 

ve vzdělání ani omezeného přístupu k vlivným pozicím ve státě, nýbrž prostě „jen“ zoufalá 

materiální bída. 

Z dílčích problémů práce bych zmínil jen jisté výkladové problémy, které se pohybují na 

hranici formulačních nejasností a nešťastně volených argumentačních postupů: 

A) Ačkoliv čtenář na základě úvodu pochopí, oč v práci jde, v úvodu by možná stálo za to 

rozvinout Fragestellung, aby čtenář nemusel hledat jemnější dopracování otázek v průběhu 

výkladu. 

B) Heuristika je velmi slušná (autorka asi záměrně vynechala pouze publikace z okruhu 

běloruských učenců, kteří spolupracovali za Velké vlastenecké války s Němci a po emigraci 

pak hojně publikovali v Německu a USA – např. Vladimir Seduro/Uladimer Hlybinny apod.). 

Škoda jen, že jsou v tomto ohledu v textu trochu rozporná vyjádření: na s. 9 se tvrdí, že 

„sekundární literatura k problematice běloruské národní identity skoro neexistuje,“ vzápětí 

však na s. 10 se přiznává, že existuje poměrně bohatá faktografická produkce z oblasti 

politických, hospodářských a sociálních dějin. 

C) Uvádět kapitolu větou „Není záměrem dokazovat, že povstání mělo za cíl etc.“ je 

přinejmenším nešťastné 

D) Autorka občas uváděla přílišná neopatrná zobecnění (třeba o tom, „že se Polešukové bojí 

vlaku nebo autobusu“, s. 46) nebo spekulace („pro sedláka byl právě ten, kdo četl, podezřelý“, 

s. 36) anebo jen zajímavá genderová určení („Bělorusové se cítili v každodenním ohrožení 

polskými učitelkami“, s. 92). 

Tyto koncepční i technické nejasnosti však nemohou zastřít fakt, že se jedná o mimořádně 

inspirativní a pečlivě zpracovanou diplomovou práci. Za zmínku ještě stojí fakt, že se autorka 

velmi dobře vyzná v současných diskusích o nacionalismu (B. Anderson, Ernst Gellner, 

Miroslav Hroch, Anthony Smith, Eric Hobsbawm), o komunistické diktatuře (Fitzpatrick, 

Slezkin etc.) a že se nezalekla ani opatrných inspirací např. dílem P. Bourdieu. Její práce 

s koncepty je přitom nejen receptivní: teorii nacionalismu například autorka obohacuje o 

geopolitický rozměr, který přece klade národní agitaci často jasné meze. 

Ze všech zmíněných důvodů práce velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji její 

hodnocení známkou výborně.  

 

PhDr. Michal P u l l m a n n , Ph.D.  

V Praze, 11. září 2012 


