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Úvod  

O Lužické Srby jsem se začala zajímat blíže zhruba před šesti lety během studia bakalářského 

studia Sociální a kulturní antropologie. Prvotním podnětem tohoto zájmu bylo zhlédnutí 

dokumentu o lužickosrbských oslavách Velikonoc. Začala jsem sbírat informace a rozhodla se 

věnovat se této autochtonní etnické menšině ve své bakalářské práci. V rámci zpracovávání 

práce, jejímž tématem bylo migrační chování mladých Lužických Srbů, jsem realizovala 

terénní výzkum a seznámila se tak s Lužickými Srby a Lužicí blíže. Tento malý národ, 

přátelští lidé a nelehká situace, v níž se nachází, mne zaujala natolik, že jsem se rozhodla 

věnovat se problematice etnické menšiny Lužických Srbů ve své diplomové práci.  

1. Cíle práce 

V této práci se budu věnovat problematice autochtonní etnické menšiny Lužických Srbů, kteří 

po staletí odolávají asimilačním tlakům německého prostředí a v současnosti se snaží 

o revitalizaci a udržení své kultury a jazyka. Pro budoucnost menšiny je důležitá zejména 

mladá generace, bez jejíhož podílu kultura i jazyk zaniknou. Cílem této práce je dozvědět se 

více o identitě mladých Lužických Srbů. Budu se zajímat o to, jak je identita prožívána 

a především, jak je deklarována. Důraz bude kladen na to, jakým způsobem se roviny identity 

mladých Lužických Srbů promítají do jejich aktivit na sociální síti Facebook, jak je reflektují 

média a v neposlední řadě, jak je ovlivňují aktuální události v Lužici.  

 

2. Struktura práce 

První část práce, kapitoly 1- 14, slouží k představení cílů práce, její struktury, metodologie, 

nástinu dosavadních poznatků v rámci zpracovávané problematiky, představení lužickosrbské 

menšiny a dále především k vymezení pojmů, s nimiž bude posléze pracováno v další části. 

Vzhledem k tomu že se jedná povětšinou o pojmy obtížně definovatelné, používané v mnoha 

nejrůznějších významových rovinách, považuji za důležité uvést některé příklady možného 

vymezení a poukázat tak na nejednoznačnost termínů, které jsou tak hojně používány pro 

popis sociální reality. Tuto část práce lze tedy považovat za teoretické zázemí.  

Další část práce představí dva realizované výzkumy identity Lužických Srbů a poté se 

zaměří na vlastní analýzu virtuálních dat v prostředí internetu, především potom sociální sítě 

Facebook.    
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3. Metodologie 

V této práci je kombinováno několik metodologických postupů. Teoretická část práce, 

sloužící k vymezení používaného pojmosloví, je zpracována formou rešerše literatury 

a internetových zdrojů. Analytická část potom kromě metody rešerše využívá metod obsahové 

analýzy a kvalitativní analýzy dokumentů. Bližší informace o jednotlivých postupech jsou 

rozebrány u jednotlivých kapitol. Ke zjištění podrobností o  současné situaci v Lužici byl 

proveden terénní výzkum, v rámci kterého bylo využito pozorování, konzultace s informátory 

a dále neformálních rozhovorů. 

 

 

4. Nástin dosavadních poznatků v oblasti 

Česko-lužickosrbské kulturní a vědecké styky mají bohatou historii, v níž hrála významnou 

roli Společnost přátel Lužice, založená pod názvem Łužisko-serbske towarstwo „Adolf 

Černý" w Prazy 20. března 1907. Společnost přátel Lužice se po celou dobu své existence 

podílela na šíření informací o kultuře a situaci Lužických Srbů mezi českou a slovenskou 

veřejností a vyjadřovala svoji podporu při snahách Lužických Srbů o zachování jazyka 

a kultury.  

V současné době se mimo jiné problematice Lužických Srbů v českém prostředí nejvýrazněji 

věnuje profesor Leoš Šatava. Jeho práce Sprachverhalten und etnische Identität je shrnutím 

několikaleté práce na výzkumu etnického vědomí žáků lužickosrbských škol. 

Lužičtí Srbové jsou vděčným tématem studentů, ať už z Německa, Čech, ale i z dalších zemí 

světa. Co se týká dostupnosti zpracovaných kvalifikačních prací studentů z nejrůznějších 

univerzit, neexistuje žádný jednotný archiv, který by tyto práce shromažďoval. Knihovnu 

obsahující texty s lužickosrbskou tématikou nalezneme v Srbském institutu v Budyšíně, zde 

se ovšem nacházejí spíše již publikované práce. Na stránkách jazykového centra Witaj jsou 

k dispozici dvě diplomové práce věnující se aktuální situaci Lužických Srbů. Diplomová 

práce Judith Scholze se zabývá situací německo-srbských rodin v lužickosrbské 

jádrové oblasti. Osobně mne zaujala především diplomová práce Franzisky Soppa, která se 

věnuje identitě mladých Lužických Srbů a možnostem jejího posílení. (Das WITAJ-

Sprachzentrum). Současné dění v Lužici mapují především internetové stránky jednotlivých 

lužickosrbských organizací a spolků.  
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5. Lužičtí Srbové – představení etnika 

Lužičtí Srbové jsou etnikem sídlícím na území německých spolkových zemí Sasko 

a Braniborsko. Předchůdci Lužických Srbů přišli do nynějšího Německa zhruba 

v 7. a 8. století z oblasti severně od Karpat a jako nedominantní skupina zde žijí obklopeni 

německým obyvatelstvem dodnes. Jsou potomky slovanských kmenů a po jednom z nich 

získali také své jméno. Jednalo se o Lunsize, česky Lužičany, jejichž název vycházel se 

staroslovanského slova lug, které v překladu znamená močál, a odkazuje k močálovité části 

oblasti, kterou Lužičtí Srbové obývali. Tato oblast se vlivem historických i přírodních 

podmínek vyvíjela odlišně a došlo tak k rozdělení na Horní a Dolní Lužici, přičemž obě si 

dodnes zachovaly vlastní varianty srbského jazyka. (Bobková 2008 : 17) Hornolužická 

srbština se díky izolaci opozdila ve svém vývoji a lze sledovat její podobnost se staročeštinou 

15. století. Dolnolužická srbština je oproti tomu silněji ovlivněna němčinou. (Vydra 2006: 26)  

 

Lužičtí Srbové čelili germanizaci oblasti, která probíhala zhruba od 12. století, (Šatava 1994 : 

199) a v průběhu dalších století odolávali asimilačním tlakům a mocenským zápolením. 

Ve své sídelní oblasti dnes tvoří Lužičtí Srbové menšinu, podle Elleho se dnes 

k lužickosrbské národnosti hlásí zhruba 60 tisíc osob. Zdaleka ne všichni ale umí a užívají 

jednu z variant lužické srbštiny a počet těchto aktivních uživatelů lužické srbštiny je 

odhadován na 20 tisíc osob. (Elle 2005: 1) Určit přesně či s jistotou počet příslušníků 

lužickosrbské menšiny je složité, jelikož mnoho aktivních uživatelů lužické srbštiny, kteří 

obývají oblast Lužice, nepociťuje vyhraněné národní vědomí a nepředává dalším generacím 

jazyk ani kulturní hodnoty. Za Lužické Srby se ovšem považuje také mnoho osob, které 

lužickou srbštinu neovládají. (Šatava 1994 : 202) 
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6. Národní identity Němců a Lužických Srbů 

Vzhledem k tomu, že Lužičtí Srbové žijí obklopeni německým obyvatelstvem a byli již 

částečně asimilováni, považuji za užitečné zde alespoň zjednodušeně vymezit lužickosrbskou 

identitu vůči německé.  

Barša navrhl schéma čtyř ideálních modelů národních identit liberálně-demokratických států 

na základě dvou kritérií. Prvním kritériem je způsob vzniku národa a druhým kritérium 

příslušnosti k národu. Spojením těchto protikladů dochází Barša k následujícímu schématu. 

(Baršová 2005 : 31) 

 

Tabulka 1, zdroj: Baršová 2005 : 31 

Německo Barša označuje za etnický národ starousedlíků, v němž je státní občanství nabýváno 

na základě ius sanguinis, tedy pokrevního původu, zatímco ve státech jako je Británie a 

Francie bylo nabýváno na základě ius soli, tedy místa narození. (Baršová 2005: 33) 

Za použití stejného principu můžeme Lužické Srby považovat za starousedlíky, kteří ovšem 

jako národ nedosáhli své státnosti a své státní občanství nabyli na základě ius soli, tedy místa 

narození. Jejich etnický původ se tedy nekryje s jejich státním občanstvím, tak, jako je tomu 

u Němců, ale stávají se etnikem v cizím státě. Jsou tedy kromě Lužických Srbů zároveň také 

Němci.   

 

7. Přístupy k problematice etnicity a nacionalismu 

Pohled na problematiku etnicity a nacionalismu se vyvíjel a proměňoval vlivem nejrůznějších 

historických událostí. Chceme-li mluvit o pojmech jako je národ a etnikum, měli bychom se 

alespoň stručně seznámit s hlavními názorovými proudy, z jejichž pozic lze tuto problematiku 

nahlížet.  
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Jak uvádí Hirt: „Blízkost tzv. teorií etnicity s teoriemi nacionalismu je mimo vší pochybnost, 

nelze mezi nimi vést jednoznačnou dělící linii, přičemž teorie nacionalismu jsou zhusta 

používány při analýze etnické problematiky a naopak. Různé myšlenkové směry teorií etnicity 

jsou stejně jako teorie nacionalismu obvykle klasifikovány v opozičních kategoriích 

primordialismus versus modernismus, které zahrnuje konstruktivistické a instrumentalistické 

pozice.“ (Hirt 2007b: 1) 

Jak bylo nastíněno v předchozím odstavci, v rámci studia etnicity a geneze národa se 

v průběhu 19. a 20. století vyvinuly tři hlavní názorové proudy, které jsou označovány jako 

„primordialismus“, „konstruktivismus“ (nazývaný též „modernismus“) a „situacionalismus“. 

Každý z těchto proudů potom definuje etnicitu a národ rozdílně. Primordialismus
1
 nazírá 

etnicitu jako objektivní odvěkou a věčnou kategorii, která jakožto specifická hodnota lidského 

rodu musí být obrozována a oživována. (Bahenský 2010: 7). Primordiální vazbou je podle 

jednoho z nejvýraznějších představitelů primordialismu Clifforda Geertze  míněna taková 

vazba, která pramení z daností. Tyto danosti vychází z okamžité blízkosti a rodových vztahů 

a dále také z faktu, že: „ se člověk narodí do určité náboženské komunity, mluví určitým 

jazykem či dokonce nářečím určitého jazyka, a zachovává konkrétní společenské zvyky. 

Je vidět, že toto sdílení krve, řeči, zvyků atd. má nepopsatelnou a někdy silnou setrvačnost. 

Člověk je vázán na své příbuzné, sousedy, spoluvěrce; je to výsledkem nejen osobní 

náklonnosti, praktické nezbytnosti, společného zájmu nebo případných závazků, ale 

přinejmenším do značné míry působení nějakého nevypočitatelného absolutního významu 

připsaného vazbě samé. Síla primordiálních vazeb a jejich typy variují u jednotlivých osob, 

společností a také v různých obdobích, ale je možné říci, že pro každého člověka v každé 

společnosti v kterékoliv době některé tyto vazby vyplývají ne ze sociální interakce, ale 

z pocitu přirozeného, nebo také duchovního příbuzenství. (Geertz 2000: 289) 

Naproti tomu zastánci modernistické teorie nahlíží národ jako jazykovou kategorii 

organizující sebepojetí lidských subjektů a to jak jejich identitu, tak jejich členství v kolektivu 

a také politické vidění světa. V tomto smyslu lze vydělit v rámci modernismu dva proudy, 

konstruktivismus a instrumentalismus. Zatímco konstruktivismus klade důraz na to, jak je 

ideologicky a konceptuálně vytvářen národ či identita, instrumentalismus spatřuje 

v nacionalismu praktický nástroj, který lidé využívají v soupeření o bohatství moc a prestiž. 

(Hirt 2007b) 

                                                           
1
 Termín primordiální pochází od amerického sociologa Edwarda Shilse, který tak označoval vazby založené na 

pokrevním příbuzenství (Bahenský 2010:7) 
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Jako samostatný názorový proud se vymezuje situacionalismus, který se někdy významově 

překrývá s instrumentalismem. Instrumentalismus vnímá kategorii etnikum jako nástroj 

dosahování zájmů, kdežto situacionalismus klade důraz na kontext a podmínky, které 

umožňují a generují takové jednání. (Hirt 2007a: 1)  

 

8. Etnikum, etnická skupina, etnicita a národ  - vymezení pojmů 

Pojmy etnikum, etnická skupina, etnicita a národ spolu velmi úzce souvisí a jejich vymezení 

je problematické. Velkou roli při sestavování jejich definic v minulosti hrála 

a bezesporu dosud stále hraje jejich instrumentální povaha, která spočívá v tom, že často 

slouží k určitým politickým cílům. (Hroch 2003: 419). Podobně uvádí Eriksen k problematice 

kultury a kulturní identity: „Kultura a kulturní identita se v průběhu posledních let staly 

důležitým nástrojem pro dosažení politické legitimity a vlivu na světové společenství. Jsou 

politicky využívány jak těmi, kteří kladou důraz na svou bohatou a hrdou kulturu, tak těmi, 

kteří tvrdí, že jiní mají méněcennější či jakousi falešnou kulturu.“(Eriksen 2007: 18) 

 

8.1 Etnikum, etnická skupina a národ 

Pojmy etnikum a národ lze vnímat jako analogické a to i přesto, že jako etnikum jsou častěji 

chápány mimoevropské nebo menšinové populace, zatímco pojem národ spojujeme spíše 

s evropskými populacemi, které dosáhly vlastního státu a jako národ se ustanovily v průběhu 

19. a počátkem 20. století. (Hirt 2007: 1) 

V sovětském svazu má původ takzvaná „teorie etnosů“, kterou rozvíjeli tamější etnografové 

a etnologové, jmenovitě například Bromjey, Kozlov, Tokarev aj., během šedesátých 

a sedmdesátých let 20. století. Termín „etnos“ začal být používán jako nahrazení výrazu lidé 

či národ a to proto, že ani jeden ze zmíněných pojmů nebyl pro popis zkoumaných entit 

vhodný. Pojem lidé byl příliš široký a obsahoval nesmírné množství konotací a ruský pojem 

národ byl používán nejen k popisu etnických komunit, ale také k pojmenování masy či davu 

lidí. Diskuze nad Stalinovou teorií národů, podle které je národ historicky formovanou 

stabilní komunitou lidí, která povstala na základě společného jazyka, teritoria, ekonomického 

života a psychologické výbavy, a která sdílí společnou kulturu, vyústila v přijetí myšlenky 

o společné psychické výbavě nebo etnickém charakteru, jakožto hlavním rysu národa.  Jako 
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důsledek diskuze potom začala být etnická identita přijímána jakožto hlavní determinant 

etnických entit, tedy i národů. (Bromley 1989: 425) 

 

Hroch rozlišuje dvojí chápání národa a opírá se o jazykové povědomí. V angličtině 

a francouzštině je v 18. století národ chápán jako soubor poddaných, čili jako soubor obyvatel 

jednoho státu a následně je pak spojován především se státem a státností. Ve Francii se 

znakem státu stala francouzština, zatímco v Anglii jednotící prvek jazyka nebyl tak silný 

a kladl se zde důraz na státní pospolitost. Anglický termín „nation“(národ) tak nezahrnuje 

etnickou charakteristiku. V němčině a většině slovanských jazyků byla situace odlišná, zde 

bylo chápání národa spojeno v minulosti spíše s charakteristikami etnickými a jazykovými, 

potažmo historickými. Hroch k situaci v německém a českém jazykovém kontextu uvádí: 

„zde se jedná o dva geneticky příbuzné fenomény, poněvadž národ je definován etnicky. Proto 

je vývoj od etnické skupiny k modernímu národu možno označovat se značnou dávkou 

samozřejmosti za dvě stádia vývoje jedné a téže entity. Pod tímto zorným úhlem tedy moderní 

národ tvoří jakési vyšší vývojové stádium etnické skupiny, její modernizaci.“ (Hroch 1999: 2) 

 

Dle Andersona existuje národ v představách svých členů jako vnějškově ohraničený, protože 

každý národ si uvědomuje, že se nekryje s celým lidstvem, nýbrž má konečné ale i přesto 

pružné hranice. Dále potom existuje v představách jako svrchovaný, toužící po svobodě, jejíž 

zárukou je svrchovaný stát. V neposlední řadě existuje národ v představách jako společenství, 

protože se pojímá jako hluboká horizontální spřízněnost a to i přes všechny nerovnosti a 

vykořisťování, ke kterému v jeho útrobách může docházet. (Hroch 2003: 244 -245) 

 

8.2 Etnicita 

Výraz etnicita –„ethnicity“ se v angličtině poprvé objevil v padesátých letech 20.  století 

a v roce 1972 byl zařazen do Oxford English Dictionary a v roce 1975 byl 

Glazerem a Moynihanem, představiteli situacionalismu, okomentován slovy „Etnicita se zdá 

býti novým termínem.“ Pojem etnicita je odvozen z mnohem staršího výrazu „ethnic“, který 

pochází z řeckého výrazu ethnos. Tento výraz byl Řeky používán mnoha způsoby, ale vždy ve 

smyslu nějakého počtu či skupiny lidí nebo zvířat, která sdílí společné kulturní nebo 

biologické charakteristiky a žije a jedná ve shodě. Řekové výrazy „ethnikos“ nebo „ethnea“ 
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používali pro označení skupiny lidí, které se nějakým způsobem lišili od Řeků samotných, 

tedy ve smyslu ne-Řeků, cizinců, barbarů. Dichotomie pojmů my – ne-etničtí a oni – etničtí 

přetrvává a je spojována s koncepty na poli etnicity a nacionalismu. Podobno dichotomii 

pojmů nalézáme v latině, když Římané jako „natio“ označovali vzdálené, barbarské lidi, 

zatímco sami sebe nazývali termínem „populus“. Podobné tendence nalezneme 

i v současnosti, kdy termínem národ označujeme sebe a pojmem etnikum, či etnická minorita 

označujeme imigranty. Etnicita nesmí být zaměňována s rasou, protože zatímco etnicita 

souvisí se sdílenými kulturními hodnotami, rasa vypovídá o fyzickém vzhledu a biologicky 

odlišnostech. Jádro etnicity lze nalézt v mýtech, pamětích, hodnotách a symbolech spíše než 

v nějaké rasové idei.  (Cordell 1999:13) 

Podle Bartha je etnicita sociálně konstruovaná, není stabilní a neexistuje apriori. Barth 

prohlašuje, že fyzický a ideologický obsah etnických skupin nesmí být studován izolovaně, 

protože to by mohlo přinést nepřesnosti a potvrdit tak představy o stabilitě a vnitřní 

ohraničené soudržnosti. Pozornost tedy musí být věnována především hranicím skupin.  

(Banks 2005: 12) 

Fenomén etnicity je mnohovrstevnatý. Pojem etnická skupina je běžně používán pro menšinu, 

která se nějakým způsobem viditelně odlišuje od majoritní společnosti. V antropologii lze 

výraz etnická skupina použít i pro majoritní společnost a pojem etnicita se týká také vztahu 

mezi uvedenými dvěma skupinami. Obecně se míní, že etnicita souvisí s objektivními 

kulturními rozdíly. Dalo by se proto usuzovat, že význam etnicity je tím vyšší, čím vyšší je 

kulturní odlišnost skupin. Jak ukázaly antropologické výzkumy etnicity, je tomu však právě 

naopak. Etnicita je velmi často důležitým fenoménem právě u skupin, které jsou si velmi 

kulturně blízké a jsou v pravidelném kontaktu. (Eriksen 2010: 276) 

Marada definuje etnickou příslušnost jako soubor biologicky daných či empiricky 

zaznamenaných primordiálních vlastností, které jsou připisovány určité skupině na základě 

sdílené rasy, národnostního původu, který zahrnuje lingvistická a kulturní specifika 

vycházející ze společného místa původu, nebo náboženství. (Marada 2006 : 23)  

Setkáme se také s názorem, že jediným determinantem etnicity je subjektivní názor jedince, 

jeho vědomí sounáležitosti s určitým národem či etnikem a že etnická identita má 

emocionální charakter, jelikož člověk je tím, kým se cítí být. (Projekt Varianty 2002: 2) 
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„Etnická identita však nemusí být intimně prožívanou emocí a sentimentem. V řadě případů 

její nositelé vědomě a záměrně hledají a vytvářejí příležitosti, aby ji mohli deklarovat. Mezi 

projevy, jež vedou k naplňování a potvrzování vlastní etnické identity, patří cílená účast na 

životě skupiny a podíl na jejích aktivitách. Podobně významný se jeví vztah k institucím a 

elitám, které jsou či naopak nejsou pokládány za reprezentanty skupiny, jejímž členem se 

člověk cítí.“ (Bittnerová 2003) 

9. Menšina 

Termín národní nebo také národnostní menšina se objevuje velmi často nejen ve vědecké literatuře, 

publicistice, ale také v národních dokumentech. Dle polského historika a politologa Waldenbergera je 

tento pojem velmi problematický zejména proto, že neexistuje jeho všeobecně uznávaná definice. Pro 

některé státy, jak se ukazuje z vleklých debat na mezinárodních fórech, je užívání tohoto termínu 

dokonce nevýhodné. I proto se specialistům na mezinárodní právo, sociologům ani politologům 

nepodařilo se shodnout na jednotné definici tohoto pojmu. Stejnou nejednoznačností oplývají termíny 

etnická skupina a etnická menšina. Jako východisko určení definice této kategorie navrhuje 

Waldenberger vymezit ji v protikladu ke státnímu národu, charakterizovanému jako národ titulární. 

Státní národ je podle tohoto kritéria takový národ, který usiloval o ustanovení sebe samého jako státu, 

přikládá tomuto ustanovení hodnotu a většinu jeho obyvatel tvoří jeho národní příslušníci, přičemž 

ovšem početní převaha není nezbytným znakem. Část obyvatel národa, kteří se liší od příslušníků 

státního národu, je nazývána národnostní menšinou. Jde o takovou část národa, která má svůj vlastní 

národní stát mimo hranice státu, který obývá, nebo se jedná o menšinu, která je usazená ve státě, který 

nepokrývá její etnické území, či pokrývá jen jeho část. (Hroch 2003: 428) 

Menšiny představují v občanské společnosti různě strukturované skupiny obyvatel. Ne všechny 

menšiny disponují celou sociální strukturou, jakou má většinová populace, některé jsou 

reprezentovány jen některými sociálními vrstvami. Významným činitelem sociálního života menšiny 

je sociální status, který zaujímá v rámci občanské společnosti, a tento status také ovlivňuje postavení 

menšiny ve většinové společnosti a dále kvalitu vztahu menšiny k většinové populaci. Pozice menšiny 

nemusí být pouze okrajová, stejně tak menšina nemusí být rovnocenným partnerem většiny, ale může 

se stát zprostředkovatelem pokroku nebo dosud nedosažených kulturních hodnot. Spíše než v rovině 

obohacujících vlivů se dnes o národnostních či etnických menšinách hovoří v souvislostech s jejich 

postavením ve většinové společnosti. V tomto ohledu hraje významnou roli, jak je zakotvena definice 

menšiny v legislativě konkrétního státu, jelikož z této definice poté vychází úpravy, které stanovují 

práva menšin. (Moravcová 2011: 2) 

 

http://lidemesta.cz/index.php?id=665
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Postavení menšiny je dle Lorda většinou chápáno jako nižší než postavení většiny a to 

alespoň co se politické úrovně týká. Menšina ovšem často může považovat svůj status 

založený na kulturní úrovni za vyšší, než je v tomto ohledu status většinové populace. (Gabal 

1999: 25) 

 

10. Identita  

Identita je velmi široký a komplexní pojem, užívaný hojně a rozdílně v mnoha oblastech 

společenských věd. Není tedy možné ani žádoucí v rámci této práce uvést veškeré definice 

identity ani způsoby, jimiž je identita v rámci společenských věd nahlížena. Chceme-li ovšem 

mluvit o rovinách identity, je třeba přece jen upřesnit, co pojem identita znamená a představit 

ty významy pojmu identita, které jsou pro tuto práci podstatné.  

10.1 Psychologické pojetí identity  

Pojem identita je jedním z ústředních pojmů v psychologii, proto je třeba zmínit práci 

psychologa G.H. Meada, který se společně se sociologem C.H. Coolym jako jeden z prvních 

věnoval otázce, jak se v rámci společnosti utváří lidská mysl a sociální já. Mead použil pojmy 

„Já“ (I), „mne (me)“„ jáství“ (self) a „mysl“(mind), přičemž „jáství“ představuje identitu 

jedince. (Nakonečný 2009: 43). Zmíněné složky „já“ plní dle Meada následující funkce. 

Samotné „já“ akcentuje prožívání akce, „mne“ vytváří převzaté role a „jáství“ je syntézou 

obou zmíněných. Mead považuje vznik sociálního já za biosociální proces, v němž se 

impulzivní živočich mění v racionálního tvora. Rozhodujícím okamžikem této proměny je 

schopnost mysli subjektu být sám sobě objektem, což je umožněno užitím řeči a také 

převzetím role druhé osoby ve hře. V komunikaci s druhými se štěpíme na různá jáství. Své 

tělo vnímá jedinec bezprostředně, ale sebe jakožto sociální bytost vnímá pouze nepřímo v 

sebereflexi, případně z hledisek druhých osob. Jáství tedy vzniká v komunikaci s druhými. 

Jedná se o sociální strukturu, která vyrůstá ze sociálních zkušeností. (Nakonečný 1997: 145) 

Vývoj člověka k identitě tedy dle Meada probíhá na biologickém základě v sociální interakci 

a v kontaktu se sociální realitou. (Nakonečný 2009: 43) 
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10.2 Sociologické pojetí identity 

 

Ze sociologického hlediska podle Sociologického slovníku je identita definována jako 

hluboký pocit vlastní totožnosti, který je založen na prožívání vlastní komunity. Identita 

zahrnuje i hodnoty, kterým jedinec věří a zakládá na nich svůj světonázor, smysl svého 

života. Jako identitu lze označit i ztotožnění jedince se svými životními rolemi a souhrn 

těchto rolí, které vypovídají o tom, kým jedinec je a jaký je jeho vztah ke druhým. Dále lze 

jako identitu označit také prožívání příslušnosti ke společenským celkům, tedy to, ke kterým 

skupinám jedinec patří, a jakou tomu přikládá důležitost. Ke složkám identity dále patří 

vlastnosti, které jsou jedinci dány, jako pohlaví, barva kůže a věk, a ty, které v průběhu života 

získává a mezi nimiž může nebo musí volit, jako například náboženská příslušnost, životní 

partner, kariéra. (Jandourek 2001: 104) 

Identita, jednoduše řečeno Jenkinsem, je lidská schopnost chápat, kdo je kdo. Jedná se 

o multidimenzionální klasifikaci či mapování lidského světa a našeho místa v něm, ať už jako 

individua, tak jako člena kolektivu. V tomto smyslu pak k identifikaci nesmíme přistupovat 

jako k něčemu, co je jedinci pouze pasivně vlastní, ale jako k něčemu, co jedinec sám aktivně 

činí. (Jenkins 2008: 5) Právě identita je jakousi konceptuální spojnicí mezi individuem 

a společností. (Brewer, Hewstone 2004: xi) 

10.3 Sociálně-psychologické pojetí identity 

V rámci sociální psychologie je pojem identita nejběžněji vysvětlován jako totožnost, či 

stejnost osoby nebo věci v čase a za všech okolností. V případě, že se jedná o identitu osoby, 

znamená to, že pokud tato osoba ztratí nebo se změní její podstatné vlastnosti, přestane být 

sama sebou. Takto je pojem identita nejčastěji prezentován v rámci slovníkových 

a encyklopedických hesel. Tato definice identity však dnes již přesně neodpovídá tomu, 

jakým způsobem je pojem identita chápán a používán v rámci sociálních věd, kultury 

a každodenního života. (Výrost, Slaměník 2008: 110)  

Problematickým místem výše uvedené definice identity je zmíněná stejnost v čase a za všech 

okolností. Jak zdůrazňuje Giddens, identita není něco, co je nám dáno, ale je to něco, co musí 

být neustále vytvářeno a udržováno. (Giddens 1991: 52) Uvedenou stejnost v čase můžeme 

chápat spíše jako pocit kontinuity. Pocit kontinuity vyjadřuje: „ že dlouhodobá zkušenost se 

sebou samým tvoří smysluplný celek, a že se její nositel vnímá jako tatáž osoba, tentýž subjekt 

a činitel. Vědomí kontinuity vlastního života a sebe sama jako aktéra a autora tohoto dění 
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automaticky neznemožňuje změnu sebe sama: lidé si mohou udržovat kontinuitu i tím, že 

vytvářejí svůj životní příběh, včetně přehodnocení a nové interpretace minulých událostí 

a svojí role. Vědomí vlastní kontinuity je jednou z imanentních charakteristik identity 

a v určitém slova smyslu nemá identita bez tohoto atributu žádné opodstatnění. Zde má 

významné místo autobiografická paměť a životní příběh.“ (Macek: 12) 

 

10.4 Sociálně-antropologické/etnologické pojetí identity 

Považuji za přínosné uvést zde, jakým způsobem je pojem identita chápán na poli etnologie 

a sociální antropologie. 

Jak uvádí Eriksen: „Pod pojmem identita chápeme v etnologii a sociální antropologii 

především sociální identifikaci, přestože pojem identita je užíván běžně i v jiném kontextu a 

může se vztahovat jak k individuu, tak k sociální skupině.“ (Eriksen 2007: 65) Identifikace se 

děje skrze kontrasty, skrze vymezování se vůči někomu jinému. Bez možnosti takového 

vymezení neexistuje pojem my. (Eriksen 2007: 68) 

Slovy Bittnerové „v etnologickém pojetí tedy identita není věcí individuální. Nezávisí na 

přání a psychických dispozicích jedince, ale naopak je jedincem přijímánu a osvojována 

z kultury, v průběhu enkulturace, případně akulturace. Člověku pak neslouží pouze a právě 

k pochopení jedné dimenze sebe sama, ale také k uvědomění si a poznání vlastní příslušnosti 

k určité skupině či společenství. Je mu vodítkem i pro rozpoznání svých a těch 

druhých.“(Bittnerová 2005: 9) 

V antropologických výzkumech lze sledovat relační aspekt skupinové identifikace nejlépe 

prostřednictvím analýzy sociálních situací. Abychom zjistili o skupinové příslušnosti jedince 

více, je třeba jej sledovat v mnoha situacích, během kterých přichází do kontaktu s jinými. 

(Eriksen 2007: 69) 

Dle Eriksena „Tím, co v praxi hraje tak významnou roli, není to, jaké objektivní kulturní 

rozdíly mezi skupinami (či snad v jejich rámci) existují, ale to, jak jsou rozdíly chápány těmi, 

kterých se bezprostředně týkají.“ (Eriksen 2007: 67) 
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10.5 Koncept identity v kritickém pojetí Coopera a Brubakera 

Z uvedených definic je zřejmé, že pojem identita je velmi nejednoznačný, a je velmi obtížné 

s ním pracovat. Na tento fakt reagovali američtí antropologové Rogers Brubaker a Frederick 

Cooper. Ve svém článku Beyond identity zrevidovali způsoby, jak je pojem identita dnes 

užíván, a navrhli způsob, jak se lze s pojmem identita vyrovnat v rámci analytické práce.  

Brubaker a Cooper hovoří o takzvané „krizi identity“ v sociálních vědách, která započala 

zhruba v osmdesátých letech 20. století a dodnes trvá. Touto krizí je myšlen stav, kdy je 

pojem identita nadužíván a dochází k jeho vyprázdnění, čímž přestává plnit úlohu 

analytického nástroje. Brubaker s Cooperem rozdělují teoretická pojetí identity na „silná“ 

a „slabá“. Silné teorie vychází z původního významu slova identita, pod kterým chápeme 

důraz na stejnost v čase a interpersonální stejnost. Tyto „silné“ koncepty identity 

předpokládají, že identita je něčím, co má nebo může mít každý člověk a každá skupina, dále 

že identita nemusí být uvědomělá a je také něčím, co lze objevit a v čem se lze mýlit. Dalším 

předpokladem je, že kolektivní identita je založena na silné příslušnosti ke skupině, na 

homogenitě a jasném odlišení mezi vnitřkem a vnějškem. Mezi „slabé“ teorie patří například 

to, co je možné označit za konstruktivistické klišé, tedy že je identita neustále definována jako 

mnohočetná, nestabilní, nestálá, podmíněná, konstruovaná a vyjednaná a tyto kvality jsou jí 

přičítány téměř automaticky. Hrozí tím, že se stane jen nic nesdělujícím výrazem, který 

postrádá smysl. Dalším slabým místem je fakt, že identita je v každodenním pojetí 

považována za něco stálého, něco, co zůstává identické, zatímco jiné věci se mění, což je 

v protikladu k již zmíněným přívlastkům o nestálosti a nestabilitě.  Na těchto „slabých“ 

koncepcích nelze pro mnohočetnost významů a nekonečnou pružnost pojmu identita dle 

Brubakera a Coopera stavět seriózní analytickou práci. Autoři této kritiky navrhují používat 

na poli sociálních věd alternativní výrazy, které by měly vyšší vypovídací hodnotu 

o zkoumaných problémech, spíše než se snažit rozplést změť významů pojmu identita.  

Mezi navrhované výrazy patří identifikace a kategorizace, které na rozdíl od identity vyjadřují 

aktivní procesy. Zahrnují mnoho situací každodenního života i formální a oficiální kontext. 

To, jak člověk identifikuje sebe samého a jak je identifikován druhými variuje v závislosti na 

kontextu, lze tedy říci, že identifikace je situační a kontextuální. Dále navrhují rozlišovat mezi 

„vztahovým“ (relational) a  „kategorickým“(categorical) módem identifikace, kdy první 

umožňuje definovat sebe samého v síti nějakých vztahů, a druhý zase identifikovat sebe 

samého jako člena určité třídy osob, které sdílí nějaké kategorické vlastnosti, jako je rasa, 

etnicita, jazyk, gender apod. Jak uvedl autory zmiňovaný Craig Calhoun, ačkoliv relační 
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identifikace je i dnes v mnoha kontextech stále významná, kategorická identifikace má 

v moderních podmínkách mnohem větší význam. (Brubaker, Cooper 2000: 15) 

 Dalším podstatným rozlišením, které autoři navrhují, je rozlišení sebe-identifikace 

a identifikace či kategorizace z pozice ostatních, kterou lze označit jako externí identifikaci. 

Externí identifikace samotná je rozmanitý proces. Jedním ze speciálních typů externí 

identifikace je potom formalizovaný, kodifikovaný, objektivizovaný systém kategorizace, 

který je rozvíjen autoritami a institucemi, mezi něž patří například stát.  K vyjádření dalšího 

rozměru pojmu identita navrhují Brubaker a Cooper použít termín „sebe-chápání“(self-

understanding). Tento pojem zdůrazňuje tzv. „situační subjektivitu“ (situated subjectivity) čili 

smysl jedince chápat kým je, jaké je jeho sociální postavení a jak je díky zmíněným dvěma 

faktorům připraven jednat. V tomto případě sebe (self) nepředstavuje self homogenní, 

ohraničenou a jednotnou entitu, jak je nahlíženo v moderním nebo západním pochopení.  

Naopak, smysl pro to, kým jsem, může nabývat mnoha forem. 

Jedním ze závažných problémů pojmu identita je jeho užívání jak ve smyslu silně 

skupinového, exkluzivistického a napjatého sebe-chápání, tak mnohem volnějšího, 

otevřenějšího sebe-chápání ve smyslu náklonnosti, společných rysů a propojenosti. Oba tyto 

způsoby sebeidentifikace a stejně tak přechodové formy mezi nimi jsou důležité, jelikož 

formují osobní zkušenost a podmínky sociálních a politických aktivit ostře odlišnými 

způsoby. (Brubaker, Cooper 2000: 19) 

Brubaker s Cooperem považují míchání těchto možných způsobů sebe-chápání, která jsou 

založena na rase, víře, etnicitě za matoucí a navrhují používat pojmy jako „společné rysy“ 

(commonallity) pro sdílení společných atributů, “propojenost“ (connectedness), pro vlákna 

vztahů mezi lidmi a „skupinovost“(groupness) pro pocit přináležitosti k určité charakteristické 

ohraničené a solidární skupině. (Brubaker, Cooper 2000: 19) 

Jak vyplývá z uvedené kritiky pojmu identita, je pro analytickou práci přínosnější tento 

koncept opustit a nahradit jej jednoduššími dílčími pojmy. V analytické části práce budu tedy 

v duchu uvedené kritiky pracovat s pojmy společné rysy, propojenost a skupinovost. 
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10.6 Rozvoj identity 

Jak již bylo uvedeno, identita není ničím stabilním a neměnným, naopak je proměnlivá 

a vyvíjí se v průběhu života, je ovlivňována skrze enkulturaci či akulturaci a musí být aktivně 

vytvářena a udržována. Identita se vyvíjí po celý život, k jejímu nejvýraznějšímu 

a nejzásadnějšímu rozvoji dochází, jak bude vysvětleno, během adolescence.   

 

10.6.1 Adolescence 

Podle psychosociálního modelu psychologa Eriksona je životní fází zaměřenou na rozvoj 

identity adolescence. Toto období umožňuje mladým jedincům vyzkoušet si možná „selves“
2
 

bez toho, aby byli sankciováni za nevhodné chování související s jejich vlastní představou, 

jak by jednal jedinec s určitým „self“. Jedná se o období aktivního hledání identity, období 

psychologického moratoria, kdy si mladý člověk může vyzkoušet bez závazků různé role. 

(Dunkel, Kerperman 2006: 24) 

Adolescence je životní fáze vymezená 14. a 22. rokem věku jedince, během níž dochází 

k přebírání role dospělého. Mladý člověk se v tomto období zapojuje do společenského života 

i do institucí, které v něm fungují, a hledá a definuje svou vlastní sociální pozici v tomto 

prostředí, přičemž se zároveň seznamuje s nároky, které společnost na jedince klade. 

(Jandourek 2001: 13) 

K nejistotě v adolescenci může přispívat tlak autorit, z nichž posléze vyplývá úzkost. Obranou 

proti této nejistotě a úzkosti se může stát zdánlivá konformita a neangažovanost, otevřená 

revolta či generalizovaný negativismus. Konformita je obranným mechanismem, 

kompromisem nebo rezignací a obyčejně neznamená identifikaci s vnucovaným systémem, 

ale spíše snahu získat klid za cenu ochuzení vlastní identity. Tato strategie je volena pod 

tlakem okolností, je uvědomovaným řešením kompromisem a často je vnímána adolescentem 

jako prohra. Adolescent tímto způsobem ztrácí část specifičnosti své identity. Eriksen nazývá 

tuto situaci „restrikcí ega v rámci obrany neangažovaností“. (Vágnerová 2000: 262) 

Člověk, jakožto sociální bytost, potřebuje být akceptován druhými. Situace, v níž jedinec 

vnímá, že se odlišuje od jiných, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu, pro něj 

představuje zátěž. Společnost lidí kategorizuje individua podle různých kritérií do třech 

                                                           
2
 „selves“ je mn. číslo od „self“ 
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skupin, které můžeme označit jako „vyhovující“, „akceptovatelné“ a „jiné“, „odlišné“, 

„deviantní“. Zařazení do poslední jmenované skupiny jedinec prožívá jako psychickou zátěž 

a stres. (Bačová 2009: 34)  

Jak uvádí Felicia D. Smith, která prováděla výzkum rasové příslušnosti a etnicity mezi 

adolescenty z etnických minorit v USA, pozitivní rozvoj etnické identity během adolescence 

je uváděn jako základní vývojový úkol, o něž je v rámci etnických minorit usilováno, a jehož 

dosažení je nezbytné pro úspěšný a zdravý psychologický vývoj jedince. (Smith 2010: 625) 

Význam období dospívání a adolescence pro budování etnické identity mladých lidí si 

uvědomují také lužickosrbské organizace a instituce pracující s mládeží. Kaulfüerstová k této 

problematice píše: „Mládež je věková skupina, které by každá národní menšina měla věnovat 

zvýšenou pozornost. V tomto věku se vyvíjí vlastní (tedy i národní) identita jednotlivce. Srbské 

přísloví praví: jak se mladý naložíš, tak se jako starý uložíš. U Lužických Srbů existuje mnoho 

skupin, které pracují s mládeží. Jazykové centrum WITAJ má úzký kontakt s Domowinou 

jakožto k Srbskému mládežnickému spolku Pawk (Pavouk). Skutečnost, že zaměstnanci 

PAWKu pracují v prostorách Jazykového centra WITAJ hovoří sám za sebe.“ (Kaulfürstowa 

2010: 5) 

 

10.6.2 Post-adolescence 

Modernizace života mládeže v postindustriálních společnostech a s ním také nové sociální 

podmínky vedly postupně k zavedení nových sociálních kategorií, které byly nazvány post-

adolescence a mladá dospělost. 

V současných podmínkách je stále obtížnější stanovit demografickou a sociální hranici mezi 

mládím a dospělostí. Díky širším možnostem seberealizace se prodlužuje doba mezi 

odchodem jedince od rodičů a jeho založením vlastní rodiny. Toto období je příležitostí 

k získání zkušeností s jinou formou bydlení, jako je například bydlení s přáteli, slouží ke 

vzdělávání a získávání prvních pracovních zkušeností. V souvislosti s rozvojem vzdělávání se 

posiluje význam kariéry a kariérního života. Propast mezi dosaženou úrovní vzdělání 

a příležitostmi pracovní a sociální integrace nutí jedince prodloužit čekací dobu před 

převzetím veškerých povinností vyplývajících z dospělosti a také přehodnotit svá osobní 

očekávání. Termín post-adolescence zahrnuje jedince, kteří již nejsou plně závislí na svých 
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rodičích, ale dosud nezaložili svou vlastní rodinu. Mezi post-adolescenty můžeme řadit 

jedince ve věku 18-29 let. (Bendit 2006: 61) 

Jak je vidět, v dnešních podmínkách dochází k jakémusi prodlužování mládí a odsouvání 

povinností plynoucích ze založení rodiny a tudíž se prodlužuje i doba, během které je 

rozvíjena identita jedince.  

 

 

11. Problematika výzkumů etnické identity 

V této kapitole bych ráda nastínila, jak jsou nejčastěji prováděny výzkumy etnické identity 

a v čem tkví úskalí těchto výzkumů.  

Profesorka psychologie na kalifornské univerzitě Jean S. Phinney je autorkou metody „The 

Multigroup Ethnic Identity Measure“(MEIM). Tato psychologická metoda měření etnické 

identity byla použita v desítkách studií a vykázala vysokou spolehlivost na celé řadě 

etnických skupin i v různých věkových kategoriích.  

Podle Bačové v rámci psychologických výzkumů etnické identity chybí jedna podstatná 

složka a to jak jedinec chápe etnické společenství a jak jej konstruuje ve své mysli. V duchu 

sociálního konstruktivismu je identifikování jedince s etnickým společenstvím ovlivněné tím, 

jaké je přesvědčení kultury, v níž jedinec žije. (Bačová 2009: 83) 

Mateos uvádí tři hlavní problémy ve způsobu měření etnicity, jak je běžně prováděno ve 

většině rozvinutých zemí. Prvním problémem je redukovaný počet tříd, z nichž jedinec vybírá 

svou etnickou příslušnost, což ve výsledku snižuje schopnost reprezentovat mnohotvárnou 

přirozenost individua. Druhý problém spatřuje Mateos v předem koncipované klasifikaci, 

která je používána jako protiklad k otevřeným otázkám. Pro potřeby reprodukování 

a porovnávání výsledků statistik je tento postup vyhovující, je ovšem třeba si uvědomit, 

že kategorie samotné vyplývají ze situace konkrétní země v určitém období, jsou výsledkem 

toho, jak konkrétní společnost reaguje na specifický historický vývoj a etnogenezi. Třetí 

problém obecně užívaného postupu měření etnicity vidí Mateos v metodě sebehodnocení 

etnického původu, kdy tuto charakteristiku nepřiřazuje třetí osoba či počítač. I vnímání 

individuální a sociální identity se mění v závislosti na čase a prostoru a je také ovlivněno 

způsobem, jakým jsou kladeny otázky. (Mateos 2007: 245) 
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Tři hlavní problematická témata v rámci současných výzkumů měření etnické identity 

zdůrazňuje ve své studii zaměřené na průzkumy ve Velké Británii také Burton. Stěžejní 

problém metod měření etnicity vidí stejně jako Mateos v nedostatečném zohlednění dynamiky 

a multidimenzionality zkoumaného jevu. Další problém pak přináší samotný výzkumník, 

jelikož do výzkumu promítá své vlastní pochopení etnicity. Třetím problémem je podle 

Burtona samotné měření, kdy kladení otázek napříč mnoha oblastmi namísto předložení 

nabídky zjednodušených kategorií ze kterých je třeba vybírat, spolu s pozorností věnované 

způsobu vyjadřování a kontextu může být řešením, jak docílit flexibility a vyhovět mnoha 

požadavkům, které je třeba zohlednit v rámci víceúčelového šetření.  (Burton 2010: 1333-

1334) 

Jak uvádí Šatava: „Intenzita etnického/národního vědomí jednotlivců i pospolitostí je ovšem 

jen nesnadně měřitelná a je třeba počítat nejen s velkými individuálními rozdíly, ale i s výkyvy 

v čase a v závislosti na konkrétní situaci a souvislostech.“ (Šatava 2009: 15) 

 

12. Víra jako diferencující a tmelící prvek 

 

Náboženství je někdy spojováno s etnicitou a toto spojení je potom označováno jako 

etnonáboženská identita. Ačkoliv v podmínkách moderních společností mnohdy význam 

etnicity klesá a religiozita existuje nezávisle na ní, jinde je naopak náboženská identita 

důležitá a je menšinami využívána k vymezení se vůči majoritě. (Šmíd 2007: 19) 

Marada konstatuje, že při začleňování etnických okrajových skupin existují dva významné 

faktory, které je možné označit jako vnější a vnitřní. Vnější faktor je faktor vnějšího prostředí 

a zahrnuje ekonomické, politické, integrační a náboženské systémy společnosti, která 

menšinu obklopuje. Vnitřním faktorem je otázka volby jedince a je ovlivněna tím, jak blízko 

jsou si primordiální vlastnosti ústřední a okrajové skupiny. Čím blíže si tyto primordiální 

vlastnosti jsou, tím větší je tendence členů ústřední skupiny k snahám o inkluzi. (Marada 

2006: 23) 

Lužičtí Srbové v Horní Lužici jsou vesměs katolického vyznání, čímž se vymezují vůči 

protestantské německé většině. Tato odlišnost vyznání v minulosti do jisté míry bránila 

asimilaci, díky čemuž se v katolické Horní Lužici udrželo lužickosrbské obyvatelstvo 

v hojnější míře než ve zbytku regionu.  
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Jak uvádí Nešpor a Lužný, podle francouzské socioložky Danièle Hervieu-Légerové 

náboženství souvisí s kolektivní pamětí. Umožňuje to, co v tradičních společnostech 

poskytoval kosmogonický mýtus či teleologické výklady světa, z nichž se vytvářely sociální 

normy a jednání, tedy propojit minulost, přítomnost a budoucnost jedince a skupiny a také 

vysvětlit minulost. Ztráta náboženské paměti je hlavním problémem moderních společností, 

jelikož ty tak ztrácejí prvek, který společnost tmelil a integroval. (Nešpor, Lužný 2007: 21) 

Německo se svou neutralitou zaujímá středovou pozici mezi vyloučením náboženství do 

soukromí. „Pro Němce spočívá náboženská neutralita v zajištění rovného přístupu církví do 

veřejného prostoru, kde se stávají partnery státu ve vzdělávání a poskytování sociálních 

služeb.“ (Baršová 2005: 195-196) 

Katolické vyznání hornolužických Srbů můžeme tedy chápat jako diferencující prvek, kterým 

se Lužičtí Srbové vymezují z majoritního německého obyvatelstva. Zároveň je víra v jejich 

případě tmelícím a integrujícím prvkem, který hraje významnou roli v rovině vztahů uvnitř 

etnika.  

 

13. Jazyk jako prostředek identifikace 

 

Jak už zaznělo v kapitole 8., v němčině a většině slovanských jazyků bylo chápání národa 

spojeno s etnickými a jazykovými charakteristikami. (Hroch 1999:2) 

Etnické vymezení Lužických Srbů není nijak rigidně zakotvené, oni sami o sobě nejčastěji 

hovoří jako o Lužických Srbech (Serbja, Sorben) nebo jako o lužickosrbském lidu (Serbski 

lud/Sorchisches Volk). Jazyk je v případě Lužických Srbů, stejně jako v případě řady dalších 

podobných etnických minorit, rozhodujícím diferencujícím činitelem (Šatava 2006: 341) 

Předsedkyně lužickosrbského mládežnického spolku PAWK Christina Walde říká ke vztahu 

Srbů k jazyku: „Pro mladé Srby je jejich řeč velmi důležitá. Kdo říká, že je Srb, mluví také 

rád svou řečí.“ (Müller 2006) 
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14. Doposud realizované výzkumy identity Lužických Srbů 

14.1 Výzkum L. Šatavy 

Rozsáhlé dotazníkové šetření zaměřené na etnické vědomí žáků lužickosrbských škol v Horní 

Lužici provedl v letech 1996-2001 Leoš Šatava. Výzkum potvrdil předem stanovené 

hypotézy:  

1. Lužickosrbská mládež netvoří, pokud jde o sebeidentifikaci a další sledované roviny, 

homogenní celek 

2. Existují relativně značné rozdíly mezi respondenty různého věku, pohlaví a 

teritoriálního původu.  

3. Žáci lužickosrbského gymnázia deklarují v průměru poněkud vyšší míru pozitivního 

postoje vůči některým lužickosrbským fenoménům nežli žáci druhého stupně 

lužickosrbských základních škol.  

 

Výzkum přinesl konkrétnější poznatky o etnickém vědomí mladých Lužických Srbů. Bylo 

zjištěno, že etnické vědomí mladých lidí v katolické Lužici, kteří navštěvují třídy, kde je 

srbština vyučovacím jazykem, tzv. A- třídy, není jednotné a pouze třetina z nich se 

identifikuje výlučně s označením Lužický Srb. Někteří respondenti pociťují tzv. dvojí 

identitu, což znamená, že se cítí být Srby i Němci zároveň. (Šatava 2006 :338) 

Katolická oblast Lužice i ve své jádrové oblasti lužickosrbsky hovořících, za kterou jsou 

považovány vesnice Croswitz/Chróscicy a Ralbitz/Ralbicy, zaznamenává vlivy jazykové 

eroze a pokles sebeidentifikace se „srbstvím“. (Šatava 2006: 339) 

Co se týče recepce lužickosrbské kultury, dle závěrů výzkumu je přijetí i aktivní podílení se 

na lužickosrbské kultuře žáky z A-třídy většinou omezené, je upřednostňována spíše 

mezinárodní kultura. Tato situace může být způsobena také tím, že chybí odpovídající srbská 

nabídka kulturního vyžití. Školáci z tříd B, kteří se srbštinu učí pouze jako cizí jazyk, hrají 

v srbské kultuře pouze nepatrnou roli, na kultuře se nepodílí, spíše ji odmítají či haní. V 15-17 

letech přichází u mladých osob krize identity, období, kdy se nechtějí lišit a přestávají se 

zajímat o to srbské a upřednostňují vše německé. Od dvacátého roku věku se tento trend zase 

mění. U studentů srbského gymnázia navštěvujících A-třídy lze sledovat vyšší úroveň 
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deklarované etnické identity a zájem o zachování lužickosrbského jazyka a kultury, než u 

žáků jiných středních škol. (Šatava 2006: 340-344) 

 

14.2 Výzkum mládežnického spolku PAWK 

Na jaře 2011 provedl lužickosrbský mládežnický spolek PAWK dotazování mezi mladými a 

dospělými Lužickými Srby, jehož cílem bylo zjistit, jaké zájmy mají, jaké aktivity preferují a 

jaké potřeby vykazují mladí lidé v Lužici. Dotazník se sestával z 32 otázek, které sledovaly 

témata, jako je národní identita, aktivity ve volném čase, význam mládežnických klubů, 

členství ve spolcích, recepci médií, zájem o srbskou politiku, integraci do obecního života, 

představy o vlastním bydlišti v budoucnu. Dotazník byl zveřejněn na internetové stránce 

spolku PAWK, kde ho bylo možné  v období od 13.6.do 13.7.2011 elektronicky vyplnit. 

Výzvu k vyplnění dotazníku zveřejnily „Serbske Nowiny“, „Serbski Rozhłos“ v pořadu 

„Rádio Satkula“ a byla k nalezení také na internetových stránkách facebook.com a www. 

meinvz.net (německá sociální síť). Vyhodnocení dotazníků převzalo jazykové centrum 

Witaj
3
. Dotázáno bylo 134 osob ve věku 13 až 52 let, většina z dotazovaných pak spadala 

věkového rozmezí 16-30 let. Poměr jednotlivých věkových kategorií a pohlaví zobrazuje 

tabulka 2. (Brězanowa 2012: 38) 

 

narození v letech  ženy Muži 

1960-1965 0 1 

1976-1980 1 1 

1981-1985 15 16 

1986-1990 30 17 

1991-1995 28 16 

1996-2000 4 3 

celkově 78 54 

neuvedeno 2   

celkem 134   

Tabulka 2 (Brězanowa 2012: 38) 

                                                           
3
 Jazykové centrum Witaj je samostatné oddělení Domowiny – svazu Lužických Srbů, které bylo založeno v létě 

2001. Centrum Witaj sídlí v Budyšíně, pobočka pro Dolní Lužici se nachází v Chotěbuzi. Centrum Witaj si klade 
za cíl rozvíjet aktivity k udržení a šíření lužickosrbské řeči. (http://www.witaj-sprachzentrum.de) 
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Na základě výsledků dotazování ovládá srbštinu dle své výpovědi 117 ze všech 

dotazovaných, 17 potom odpovědělo, že srbsky nemluví nebo mluví jen trochu. Na otázku 

ohledně identity dva z německy hovořících dotazovaných odpověděli, že se počítají k Srbům. 

Z celkového počtu dotazovaných se 96 osob (82%) ztotožňuje se srbskou identitou. Z těchto 

96 osob dále 31 vykázalo též identitu německou a 25 osob identitu evropskou. Na dotaz 

o dalších pociťovaných identitách odpověděli pouze někteří dotazovaní. Mezi odpověďmi se 

našla označení jako obyvatel světa, člověk světu otevřený bez národního smýšlení, křesťan, 

multikulturní člověk, Slovan, lidské individuum, nebo Němec, který se chce naučit srbštinu. 

(Brězanowa 2012: 39) 

Dotazování se zaměřilo také na další oblasti života Lužických Srbů, jako je trávení volného 

času, účast na lužickosrbských akcích, návštěva mládežnických klubů, recepce tištěných 

médií včetně lužickosrbských. Přínosné pro tuto práci je zmínit užívání internetu mezi 

dotazovanými Lužickými Srby. Cílem části dotazníku bylo zjistit, zda a za jakým účelem 

dotazovaní internet využívají. Výsledky prezentuje tabulka 3. 

 

Okruh užívání Užívání internetu Celkový počet 

Často občas zřídka 

StudiVZ, Facebook, Schüller CC 110 10 4 124 

e-mail 97 24 11 132 

Zprávy 65 47 17 129 

Hudba 44 44 25 113 

Surfování 41 51 26 118 

Video 21 43 35 99 

Nakupování 15 59 43 117 

počítačové hry 2 11 28 41 

Tabulka 3. Zdroj: Brězanowa 2012: 39 

Všichni dotázaní používají internet k uspokojení každodenních potřeb a vlastních ambicí. 

Z dotazování vyplývá, že většina dotazovaných tráví na internetu jednu až tři hodiny denně. 

(Brězanowa 2012:45) Mimo jiné bylo také zjišťováno, které lužickosrbské stránky dotazovaní 

navštěvují. Mezi ně lze automaticky počítat stránku PAWKu, kde byl dotazník umístěn. 

Přehled dalších uvedených stránek zobrazuje tabulka 4.  
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webové stránky popis webových stránek počet respondentů 

www.interserb.de fórum Lužických Srbů 36 

www.boehmak.de 

německo-srbský a srbsko německý 
online slovník 31 

www.serbske-nowiny.de internetové stránky  20 

www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/index.html Stránky srbského rozhlasu 18 

www.serbski-abc.de 

internetový projekt jedno 
písmeno-jedno slovo - jedna 
myšlenka 13 

www.domowina.sorben.com 

stránky Domoviny - svazu 
Lužických Srbů 9 

www.witaj-sprachzentrum.de  Stránky jakzykového centra Witaj 9 

www.sorbisches-gymnasium.de 

Stránky srbského gymnázia v 
Budyšíně 8 

www.literarny-konopej.de fórum srbsky píšících 6 

www.posol.de stránky časopisu katolických Srbů 6 

Tabulka 4.  Zdroj: Facebook 

Mezi navštěvovanými stránkami byly jmenovány další srbské internetové stránky, 

především stránky nejrůznějších lužickosrbských institucí, sdružení a obcí.  

Prostřednictvím dotazníků dále byly zjišťovány politické zájmy, přičemž průzkum ukázal, 

že zájem o srbskou politiku je poměrně velký, nejsilněji se potom točí okolo udržení 

lužickosrbských škol, kterým hrozí zavření. (Brězanowa 2012: 46) 

Posledním otázkou zde představeného dotazování byla otázka o představách do budoucna. 

Z celkového počtu 134 dotazovaných odpovědělo 55, že chce v každém případě zůstat 

v Lužici, dalších 46 osob by volilo v závislosti na pracovním místě. Pouze 19 dotazovaných si 

umí představit, že by Lužici opustilo. Pravděpodobnost setrvání v Lužici se zvyšuje v případě 

jistého pracovního místa. Mladí se také zajímají o to, jak by měla vypadat budoucnost 

v Lužici a mnozí apelují na srbskou soudržnost a snahy udržet a revitalizovat srbskou identitu 

do budoucna. (Brězanowa 2012: 46) 

Ve svém vlastním výzkumu migračního chování Lužických Srbů realizovaném na jaře roku 

2009 jsem se věnovala také faktorům, které ovlivňují rozhodnutí dotazovaných mladých Srbů 

http://www.interserb.de/
http://www.boehmak.de/
http://www.serbske-nowiny.de/
file:///C:/Users/dvorackova/Desktop/www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/index.html
http://www.serbski-abc.de/
http://www.domowina.sorben.com/
http://www.witaj-sprachzentrum.de/
http://www.sorbisches-gymnasium.de/
http://www.literarny-konopej.de/
http://www.posol.de/
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zůstat či opustit Lužici. Právě nemožnost sehnat pracovní pozici v regionu uváděla většina 

respondentů jako důvod pro odchod z Lužice. (Dvořáčková 2009:41) 

14.3 Zhodnocení situace na základě uvedených výzkumů 

Uvedené výzkumy, výzkum L. Šatavy a výzkum Pawku, nelze v žádném případě srovnávat, 

liší se rozsahem, zaměřením, šíří sledovaných faktorů a bezesporu i určitou objektivitou.  Lze 

předpokládat, že na výzvu PAWKu k vyplnění dotazníku reagovaly ve větší míře právě 

osoby, které vnímají pozitivně svoji příslušnost k srbské menšině a jsou ochotny se podílet na 

podobném výzkumu, což se do výsledků jistě promítlo. Zároveň průzkum s tak malým 

počtem respondentů nelze vztahovat na celou populaci mladých Lužických Srbů v oblasti. 

Druhý zmíněný výzkum je nutné vnímat spíše jako snahu o zmapování oblastí, na které se 

zaměřit v dalším směřování mládežnického spolku.  

Mezi realizací obou zmíněných výzkumů uplynulo deset let. Během těchto deseti let došlo 

k výraznému pokroku na poli digitálních médií. Dnešní doba nabízí mladým lidem větší 

možnosti seberealizace, zároveň je však dnešní svět o něco více globalizovaný a virtuální. 

Výsledky druhého výzkumu ukazují, že snahy o udržení lužickosrbské řeči i jazyka 

nevyznívají ani ve virtuálním světě naprázdno, což je patrné z recepce webových stránek 

s lužickosrbskou tématikou. Jak je z výsledků patrné, mnozí mladí Lužičtí Srbové ovládají 

jazyk a cítí se být Lužickými Srby, není jim lhostejný osud lužickosrbské kultury a mají 

zájem setrvat v regionu.  

15. Výzkum identity mladých Lužických Srbů 

 

Po představení již realizovaných výzkumů se nyní zaměřím na vlastní průzkum identity 

Lužických Srbů. V této kapitole budou nejprve předloženy argumenty zdůvodňující smysl 

tohoto průzkumu, dále budou přiblíženy okolnosti a překážky při jeho realizaci a budou též 

představeny cíle výzkumu.  
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15.1 Význam výzkumu identity Lužických Srbů 

Globalizace a integrační procesy s sebou nesou kromě nesporných kladů také zápory a rizika. 

Jedním z nich je eroze kulturní diverzity, která je pro zachování dynamické rovnováhy 

a stability lidských společenství významná stejně tak, jako biodiverzita pro zachování 

ekosystémů. (Dlouhá 2006: 234) 

Jak uvádí Bittnerová, „zaměření výzkumu na otázky etnické a skupinové identity současných 

národnostních menšin, etnických a imigračních skupin je nanejvýš společensky nosné. 

V souvislosti se stále se prohlubujícími tendencemi směřujícími ke stírání zřetelných 

kulturních distinkcí a jejich relativizaci by se totiž dalo usuzovat, že i identita člověka 

v oblasti etnického a kulturního ukotvování nabírá uniformní povahy.“(Bittnerová 2005: 8)  

V případě Lužických Srbů se v posledních letech intenzivně pracuje na revitalizaci jazyka 

a kultury. Je tudíž potřebné sledovat, jaký je výsledek těchto snah a zda je lužickosrbská 

kultura a jazyk atraktivní především pro mladé Lužické Srby, jelikož v jejich rukou leží 

budoucnost lužickosrbské menšiny. 

15.2 Problematika výzkumu 

Jako nejlepší způsob, jak se dozvědět něco o identitě Lužických Srbů se jevila realizace 

polostrukturovaných rozhovorů, které by následně byly analyzovány kvalitativní metodou. 

Mladí Lužičtí Srbové byli osloveni na srbském internetovém fóru www.interserb.de. 

Možnosti kontaktovat Lužické Srby touto cestou jsem využila již při realizaci výzkumu 

v rámci své bakalářské práce v roce 2009 a tento postup se mi osvědčil. Nyní však kromě 

jednoho z mých informátorů na moji výzvu nikdo nereagoval. Potvrdila se tak slova mého 

informátora, který mne při jedné z mých návštěv Lužice a také v e-mailové korespondenci 

varoval, že v Lužici již mnoho nejrůznějších výzkumů identity proběhlo a lidé jsou již tak 

trochu unavení a nemají chuť se na dalších výzkumech podílet. Variantu získání informací 

pomocí dotazníků jsem zavrhla právě z obavy, že bych nezískala reprezentativní počet 

respondentů. Navíc jsem byla upozorněna vedoucím své práce, že také na dotazníky jsou již 

v Lužici trochu alergičtí a můj informátor mě varoval, že dotazník by musel být velmi krátký. 

Sestavit takový dotazník tak, aby přinesl dostatek informací o identitě Lužických Srbů 

a zároveň byl krátký, se mi zdálo nemožné. Zároveň mi bylo značně proti srsti snažit se získat 

osoby ochotné poskytnout rozhovor za každou cenu. V duchu zásady, že lidská bytost je vždy 

http://www.interserb.de/
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cílem, ne prostředkem (Ivanová 2010 :17) jsem se vzdala možnosti realizovat rozhovory.  

  

Bylo tedy třeba revidovat volbu výzkumné metody. Během komunikace se svým 

informátorem jsem mimo jiné využívala sociální síť Facebook, v minulosti potom internetový 

portál interserb.de. Facebook i interserb.de jsou významnými komunikačními kanály, které 

slouží ke spojení mezi Lužickými Srby samotnými i mezi nimi a okolním světem a právě tyto 

dva internetové portály jsem zvolila za zdroj k získání informací o identitě mladých 

Lužických Srbů.  

15.3 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit více o identitě Lužických Srbů, zejména jak je prožívána 

a deklarována u mladých osob této menšinové populace. Výzkum se snaží být vysoce aktuální 

a snaží se zhodnotit význam internetu a sociální sítě Facebook a dále také význam současného 

dění v Lužici pro samotné Lužické Srby a jejich identitu.   

16. Internet jako komunikační doména 

Americký filosof Hubert Drefus zastává názor, že internet je prostorem zbaveným hodnot 

a nabízí pouze bezvýznamnou komunikaci. Naproti tomuto postmodernímu nihilismu lze 

internet nahlížet pozitivně. Internet dává vzniknout bezpočtu čistě virtuálních komunit, které 

nemají základ v žádných tradičních sociálních vztazích, nebo komunitám, které takový základ 

mají a na internetu byly znovu vybudovány. (Delanty 2003: 138) 

Jak bylo uvedeno, Lužičtí Srbové se vůči německé majoritě vymezují prostřednictvím jazyka. 

V tomto smyslu lze sledovat užívání praktického jazyka také ve sférách, které jsou nazývány 

použitím Barthova výrazu, jako tzv. „komunikační niky“ nebo dle Fishmana tzv. 

„komunikační domény“. Čím vyšší je počet domén, uvnitř kterých menšinový jazyk funguje, 

tím je komunikace v jazyce považována za přirozenější. (Šatava 2009: 81) 

Jak ukazuje Rykiel na příkladu interpersonální komunikace v rámci srbské internetové 

vesnice Serbska cyberwjeska na adrese www.internecy.de  (předchůdce již zmíněného fóra 

interserb.de), také internet se může stát nikou, ve které je udržována srbská řeč. (Rykiel 2005: 

179) 

Publicista Jan Handel se v internetovém článku nazvaném „Nahradí sociální sítě klasické 

výzkumy?“ zamýšlí nad možností využití sociálních sítí k získávání informací a dat pro 

http://www.internecy.de/
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výzkum. Na poli marketingového průzkumu je již v tomto směru aktivita vyvíjena a lze 

očekávat, že komerční využití sociálních sítí bude do budoucna sílit. Autor článku naznačuje, 

že podobným způsobem by v budoucnu bylo možné provádět i jiné než pouze marketingové 

výzkumy. Je jen otázkou času, kdy si samotní představitelé Facebooku tento potenciál 

uvědomí a nastaví podmínky tak, aby bylo možné s daty na Facebooku pracovat i tímto 

způsobem. A to bude jistě tehdy, až se objeví dostatečná finanční motivace. (Handl 2011)  

Síla sociálních sítí spočívá především v tom, že se se jedná o komunikační kanál, kde 

pohybuje velké množství lidí. Komunikace, navazování a udržování kontaktů, 

sebeprezentace, sdílení informací, fotografií a videí, to jsou dle mého názoru hlavní aktivity, 

které uživatelé sociálních sítí vyhledávají.  

 

16.1 Online identita 

Dle autorů
4
, kteří ve věci konstrukce sociální identity vychází z Gofmanna, je identita na 

webu performativní. V online komunikaci je identita vytvářena především skrze textový 

projev. V prostředí internetu tvůrci webového obsahu předvádí svoji identitu do značné míry 

anonymnímu publiku. Dnes existuje celá řada nástrojů, jak je možné v prostředí internetu 

svoji identitu vystavět jako viditelný historický textový korpus, namísto fyzického těla. 

Tělesná stabilita je online transformována do textu. Mimořádný význam má v kontextu 

budování identity na webu zpětná vazba, která ji posiluje a potvrzuje skupinové normy 

a hodnoty. (Brock 2007: 5) 

17. Aktuální dění v Lužici 

Vzhledem k tomu, že příspěvky uživatelů Facebooku a fóra interserb.de, které budou 

analyzovány, reflektují v hojné míře aktuální dění v Lužici, je třeba seznámit se s hlavními 

událostmi, kolem nichž se momentálně život mladých Lužických Srbů točí.  

 

 

 

                                                           
4
 Burkhalter 1999, Hine 2001, Boyd 2001 
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17.1 Samolepková akce „a serbsce – und sorbisch?“ 

Koncem května 2012 informovala srbská média o guerillové akci v okrese Budyšín. Tam, kde 

na dopravním značení navzdory zákonu z roku 1999
5
 chybělo dvojjazyčné označení 

a existovala jen německá varianta názvu města či obce, neznámí aktivisté přelepili německý 

nápis samolepkou s textem „a serbsce – und sorbisch?“ (Dinger 2012) Kraj bude muset 

zajistit výměnu dopravního značení z důvodu chybějících lužickosrbských popisků, či jejich 

chybnému překladu. (Dinger 2012) O této akci informovala média a rozpoutala se diskuze 

na internetu, například pod článkem v Lusitzer Rundschau a také na Facebooku.  

Podobné aktivity přinesly v minulosti výsledky. V roce 1962 vznikla ve Valesu tzv. 

Společnost pro velšský jazyk, která začala vyvíjet neustálý tlak na státní instituce typu 

místních nebo finančních úřadů, pošt apod. Mezi nátlakové prostředky patřilo blokování 

dopravy nebo zamalovávání anglických veřejných nápisů. Cílem těchto aktivit byla snaha 

prosadit používání dvojjazyčných nápisů a formulářů a další rozšíření velštiny především ve 

školách. Právě touto akcí se možná aktéři samolepkové akce „a serbsce – und sorbisch“ mohli 

inspirovat. (Šatava 2009: 150) 

 

17.2 Europeada 2012  

Asociace The Federal Union of European Nationalities (FUEN) je organizací, jejímž cílem je 

ochraňovat národní a regionální charakteristiky, jazyk, kulturu a individuální a kolektivní 

práva autochtonních národních menšin a etnických skupin a poskytovat služby v této oblasti. 

FUEN je organizátorem druhého ročníku turnaje autochtonních národnostních menšin ve 

fotbalu. První ročník tzv. EUROPEADY se uskutečnil v roce 2008 ve Švýcarsku, letos se 

turnaj odehrával v Lužici pod patronátem saského premiéra Stanisława Tilicha, který je sám 

původem Lužický Srb. Na organizaci se velkou měrou podílela Domowina. Fotbalový turnaj 

                                                           
5
 Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen (Sächsisches Sorbengesetz – SächsSorbG) 

Vom 31. März 1999, Rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2008, § 10 Zweisprachige Beschilderung 

(1) Die Beschilderung im öffentlichen Raum durch die Behörden des Freistaates Sachsen und 

die seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts, insbesondere an öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen, Straßen, Wegen, öffentlichen 

Plätzen und Brücken, soll im sorbischen Siedlungsgebiet in deutscher und sorbischer Sprache 

erfolgen. (2) Der Freistaat Sachsen und die seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts wirken darauf hin, daß auch andere Gebäude von 

öffentlicher Bedeutung im sorbischen Siedlungsgebiet in deutscher und sorbischer Sprache 

beschriftet werden. 
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probíhal ve dnech 16.6.- 24.6.2012 paralelně s evropským fotbalovým šampionátem EURO 

2012. Turnaje se nakonec zúčastnilo 19 z 20 plánovaných týmů, svoji účast zrušil tým 

německé menšiny z Dánska. (FUEN) Vítězem celého letošního turnaje se stal tým Jižních 

Tyrolů z Itálie. Lužičtí Srbové jakožto hostitelé letošního ročníku turnaje obstáli na výbornou. 

(Wikipedia) 

V reakci na samolepkovou akci „a serbsce?“ president FUEN Hans Heinrich Hansen, sám 

původem příslušníkem německé minority v Nordschleswig v Dánsku upozornil na význam 

dvojjazyčných nápisů, označení a směrových tabulí v Lužici. Dle něj „jazyk musí být 

viditelný, nesmí být skryt, musí být viditelný, jinak zmizí. Z tohoto důvodu, musí být všechny 

dopravní značky v oblasti a to jak místní, tak i národní symboly, dvojjazyčné.“ Zástupci 

saského státu přislíbili rychlé řešení této věci. (FUEN) 

 

18. Metody výzkumu 

Jak jsem již nastínila, výzkum identity mladých Lužických Srbů bude realizován mimo jiné 

v prostředí informačního portálu a sociální sítě. V rámci svého výzkumu budu kombinovat 

kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody.  

18.1 Obsahová analýza 

Obsahová analýza je výzkumná metoda, jejíž vymezení není příliš jednoduché, ovšem 

z hlediska užití, přínosů a limitů je její využití v oblasti společenských věd nezpochybnitelné. 

Ve společenských vědách je intenzivně využívána od 30. let 20. století, přičemž v 50. letech 

byla definována jako technika. Výhoda uvedené metody spočívá především v aplikovatelnosti 

na rozličné typy textových dat. Lze ji také poměrně snadno přizpůsobit výzkumným 

záměrům, dosáhnout vysoké míry zobecnění a zároveň vnímavosti, která je vlastní 

kvalitativním metodám. (Dvořáková, 2010: 1) 

  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europeada
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18.2 Glaser-Straussova metoda konstantní komparace 

Metoda slouží ke generování nebo vyvozování abstraktní teorie z empirických dat, v tomto 

případě virtuálních dat, umístěných na internetu. Cílem této metody je vytváření teorie, 

nikoliv testování hypotéz, jako je tomu u obsahové analýzy. Výhodou použití této metody pro 

data pocházející z internetu, konkrétně internetových diskuzí je, že dokumenty nemusí být 

analyzovány vyčerpávajícím způsobem. Prvky textu mohou výt vybírány záměrně vzhledem 

k bohatosti jejich obsahu, není zde kladen důraz na jejich náhodný výběr, čímž je redukován 

čas strávený nad nerelevantními daty. Metodu lze popsat jako proces hledání relevantního 

materiálu ve formě znaků, které jsou zaznamenány, členěny do kategorií, a je sledován jejich 

vztah k ostatním kategoriím. Zkoumání textu je ukončeno tehdy, kdy jsou kategorie 

proměnných saturovány a nevyskytují se další vztahy. (Kronick 1997: 59) 

 

19. Portál interserb.de 

Internetový portál interserb.de je nástupcem sociokulturní digitální sítě Domizna, 

provozované na adrese internecy.de. V záhlaví stránky stojí přesný název „sym InterSerb, 

serbski forum / Informationen für und über Sorben, nowosće , diskusije, terminy a wjac! / 

Neues aus der sorbischen Lausitz erfahrt ihr hier!“ Podle dat nejvyššího počtu registrací 

členů zažil portál interserb.de svůj boom v letech 2005 – 2006. Fórum existuje ve dvou 

jazykových mutacích, němčině a hornolužické srbštině. Má 425 registrovaných členů, kteří za 

dobu existence fóra přispěli do diskuze 11 472 příspěvky, které jsou podle obsahu řazeny 

v 1346 tematických složkách. (interserb.de
6
) 

Interserb nabízí členům možnost založit vlastní téma a přispět tak do diskuze, zároveň 

i neregistrovaní návštěvníci portálu mohou tato téma sledovat a číst, přispívat je možné po 

registraci, která je ovšem velmi jednoduchá.  

19.1 Analýza diskuzí v prostředí portálu  interserb.de 

Interserb se stal prostorem, kde se probírala nejrůznější témata související s životem 

Lužických Srbů. Šíře témat byla velká, počínaje technickými a organizačními informacemi 

k webovým projektům, přes informace o konaných kulturních a sportovních akcích, až po 

                                                           
6
 Uvedená čísla platí k datu 16.7.2012 
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zmínky o hudebních, literárních a filmových počinech. Volba formátu fóra umožnila 

komunikaci mezi mladými Lužickými Srby a zároveň komunikaci s přáteli a zájemci 

o lužickosrbskou kulturu ze zahraničí. Díky fóru také získali organizátoři akcí a webových 

projektů zpětnou vazbu od účastníků a uživatelů. Interserb v současné době stále funguje, 

jeho návštěvnost je však nižší  možná také díky vlivu a možnostem sociálních sítí, zejména 

Facebooku.(interserb.de) Význam interserbu je pro samotné lužické Srby stále velký. 

Dokazuje to nejen šetření spolku PAWK, z nějž vyplývá, že třetina dotazovaných navštěvuje 

mezi jinými také stránky interserb.de.  

19.1.1 Vlajka a národní den 

Zajímavý pohled na identitu Lužických Srbů nabízí diskuze na téma "Serbstwo" iniciována 

uživatelem Interserbu v červenci 2010. 

"Dle mého názoru schází Srbům pevná identita a potřebná národní hrdost. Proto navrhuji dvě 

věci. 1) Mohla by se trochu změnit srbská národní vlajka, aby byla snáze rozeznatelná od 

jiných, zejména od ruské. Mohl by se použít nějaký horno- a dolno- lužickosrbský symbol, 

jako například lipový list. 2) Srbové potřebují jeden národní den, jeden den Srbů, který se 

slaví každý rok. Co si o tom myslíte?" 

Vlajka je diskutéry vnímána jako symbol národa a jako skutečný identifikační znak. V rámci 

diskuze byly navrženy tři typy vlajky a tyto návrhy byly v diskuzi zobrazeny (obr. a), aby se 

k nim ostatní mohli vyjádřit. Jedna varianta byla určena pro autonomní srbsko-katolickou 

republiku, druhá za smíšenou srbsko-německou identitu a poslední varianta se shodovala se 

současnou podobou vlajky, ale navíc se na ní objevil lipový list, symbol Slovanů. List má hrát 

roli jakéhosi markantního prvku, který má odlišit srbskou vlajku od vlajky holandské a ruské, 

které se navzájem liší jen v pořadí bílého, červeného a modrého pruhu. Z diskuze nad 

vlajkami je patrná snaha vytvořit takový symbol, s nímž by se mohl identifikovat každý 

Lužický Srb, tedy i Srb evangelického vyznání, proto je katolická verze vlajky zavržena. 

Varianta vlajky, která má vyjádřit dvojí identitu, respektive přiznat identitu německou, je 

rovněž zavržena, dle jednoho z diskutujících Srbové explicitně německou identitu 

neprojevují, dvojí identita je jeho pohledem považována jen za realitě vzdálenou teorii. 

Vítězně z diskuze vychází varianta vlajky s lipovým listem a s ní je dále pracováno. Forma 

lipového listu se dále upravuje, kritizována je především jeho podoba se symbolem 
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Domowiny.  

  

V diskuzi se objevuje dotaz, zda je podoba vlajky tak důležitým tématem při budování 

národní identity. Diskutující si uvědomují, že dosavadní nejednoznačnost a snadná záměna 

srbské vlajky hraje při budování a utváření srbské identity jen nepatrnou roli. Objevuje se 

názor, že současná podoba vlajky je dostačující, problémem je spíše, že se vlajka málo 

používá. Je zmíněn plánovaný fotbalový turnaj menšin Europeada, který se bude konat 

v Lužici. Tato událost je vnímána jako dobrá příležitost k demonstraci srbství prostřednictvím 

vlajky a hymny. Účastníci diskuze se většinou shodují na tom, že by Srbové, jakožto národ, 

měli slavit také svůj den, ve stejném duchu, jako Američané slaví svůj den nezávislosti, nebo 

Němci den znovusjednocení. Srbové by takový den mohli slavit na počest nějaké slavné 

srbské události. V tento den by byly vzpomínány srbské kořeny a bylo by možné pocítit 

srbskou pospolitost. Objevuje se však také názor opačný a to že jubileí a svátků již existuje 

dost a není třeba vytvářet nové. Diskutéři nedochází k žádnému jasnému závěru, to však pro 

tento text není ani podstatné. Z diskuze je patrné, že Srbové shledávají příležitosti k použití 

vlajky a hymny jako nedostatečné. Pociťují nedostatek příležitostí k demonstraci „srbství“. 

Podoba vlajky nakonec nehraje velkou roli, mnohem větší roli hraje příležitost vlajku 

používat. Evidentní je snaha odlišit vlajku použitím nějakého ryze srbského symbolu, snaha 

nebýt zaměňován, jasně se vymezit.  

 

19.1.2 Srbské fórum mrtvé? 

Na počátku roku 2011 se uskutečnila diskuze s názvem Srbské fórum mrtvé? Jednalo se 

o diskuzi administrátorů a dalších osob, které jsou nějakým způsobem zainteresovány na 

chodu interserbu, nad jeho významem v současnosti a vyhlídkách do budoucna. Tématem 

byla slábnoucí aktivita členů a snižující se počet příspěvků a v souvislosti s tím vyvstala 

otázka, zda je takového fóra jako je interserb dále třeba, když dnes existují další komunikační 

kanály, zejména Facebook, kam se aktivita především mladých lidí přirozeně přesouvá. 

Z diskuze vyplynulo mimo jiné, že přesun uživatelů na Facebook je přirozená záležitost, 

Facebook je atraktivní především nepřeberným množstvím možností jak komunikovat a sdílet 

obsah. V tomto ohledu by bylo třeba modernizovat interserb a implementovat nové funkce, 

aby se tak zvýšila jeho konkurenceschopnost vůči jiným komunikačním webům. K tomu je 
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potřeba koordinovaný tým lidí, kteří by si tento úkol vzali na starost. Odrůstá generace, která 

interserb vytvořila a která se věnovala jeho provozu a bylo by třeba, aby se do projektu 

zapojili další mladí lidé.  

Pod záštitou lužickosrbských organizací vznikají další webové projekty, jako internetový 

slovník
7
, slovník srbské odborné terminologie

8
, projekt videorozhovorů s mladými Lužickými 

Srby
9
 apod. Žádný z těchto projektů ovšem neplní stejný účel jako interserb.de. V diskuzi 

zazněl názor, že Facebook neslouží srbské řeči, jelikož se tam píše ve velké míře německy 

a anglicky a obava, že hrstka Srbů na Facebooku se ztratí v mase dalších uživatelů.  

Interserb je archivem nepřeberného množství příspěvků a diskuzí s lužickosrbskou tématikou 

a jeho návštěvnost na úrovni pasivního prohlížení návštěvníky je stále vysoká, zvyšuje se 

počet návštěv z ciziny. Velkou roli hraje interserb jako informační kanál pro Lužické Srby 

nežijící momentálně v Lužici. Je evidentní, že i v současné latentní podobě má interserb svůj 

význam, a diskutující se shodli na jeho zachování a alespoň občasném vkládání příspěvků. 

(Interserb 2011) 

Zajímavých příspěvkem k významu interserbu pro samotné Lužické Srby je následující 

reakce jednoho z lužickosrbského uživatele Facebooku. Na otázku jednoho z uživatelů, zda 

existují nějaká fóra, kde je četnost příspěvků vyšší než dvakrát do měsíce odpověděl takto: 

„No abych byl upřímný, já používám hlavně interserb.de, ten zažívá opravdu těžké časy. 

Interserb je čistě lužickosrbské fórum, fórum v srbštině.  Jiná živá fóra, kde je užívána lužická 

srbština, existují jistě také, ale nejsou čistě srbská. Fórum je právě tak dobré, jak dobří jsou 

ti, kteří jej užívají. Dalo by se říci, že sociální síť jako Facebook je silnou konkurencí pro 

interserb.de. Ale podívám-li se na tyto skupiny (na Facebooku), zde se toho také mnoho 

neděje.“ (Facebook) 

 

 

 

 

                                                           
7
 www.boehmak.de 

8
 www.serbterm.de 

9
 http://www.serbski-abc.de/wobsah.htm 
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20. Facebook 

Facebook je v současné době nejpopulárnější světová sociální síť, která slouží ke komunikaci 

mezi uživateli, udržování kontaktů a sdílení multimediálních dat. Uživatelé se zde jednoduše 

registrují zadáním jména, e-mailového účtu, hesla, data narození a pohlaví a poté mohou 

využívat všech funkcí, které Facebook nabízí. Po registraci je možné v profilu vyplnit další 

informace, jako je profilová fotka, rodinný stav, informace o studované či ukončené škole, 

o současných i minulých zaměstnavatelích, znalostech jazyků, lze přidat informace o sobě, 

jako např. oblíbený citát, lze doplnit koníčky a zájmy. Vyhledávat přátele je možné 

automaticky podle e-mailových adres, které má uživatel uložené ve svém e-mailovém účtu, 

nebo podle dalších kritérií, jako je například zaměstnavatel, škola, či nějaká další konkrétní 

instituce a samozřejmě jméno a příjmení. Facebook na základě informací, které uživatel 

vyplnil ve svém profilu, nebo podle přátel, s nimiž je v kontaktu, vybírá a zobrazuje seznam 

dalších osob, které by uživatel mohl znát a které si může přidat mezi své přátele. Nalezené 

přátele je třeba požádat o přátelství a teprve po potvrzení žádosti je přátelství uzavřeno. Je 

také možné pozvat na Facebook přátele, které dosud na Facebooku nejsou a to opět s využitím 

e-mailové adresy. Na Facebooku je potom možné používat vlastní či cizí „zeď", na kterou 

jsou umísťovány komentáře, vzkazy, zprávy, dotazy a odkazy na články, videa apod. Tato 

zeď je veřejná a mohou si ji zobrazit v závislosti na míře zabezpečení účtu i další uživatelé. 

Soukromě lze potom zasílat konkrétním uživatelům zprávy, které se zobrazují pouze určeným 

příjemcům. Facebook má také svůj chat, sloužící pro rychlou soukromou konverzaci s přáteli, 

kteří jsou právě online. Dalším nástrojem Facebooku je položka „události“. Zde je možné 

zadat informaci o chystané akci včetně data, času a místa konání a na tuto akci potom pozvat 

své přátele. Pozvaní jsou na vaše pozvání upozorněni a  mohou na něj reagovat odpovědí, zda 

se zúčastní. V prostředí Facebooku lze dále vytvořit stránku fanoušků a stránku skupiny, 

sloužící uživatelům se stejnými zájmy a koníčky. (Handl 2009) 

V rámci analytické části práce se zaměřím na to, jak funguje menšina Lužických Srbů 

v prostředí sociálních sítí, jakým způsobem zde její příslušníci komunikují, jak se prezentují, 

jak a zda zde manifestují svoji etnickou příslušnosti a jaké výhody, nevýhody a výzvy 

Facebook této etnické menšině přináší. 
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20.1 Lužičtí Srbové na Facebooku 

Jak již bylo zmíněno, Lužičtí Srbové za účelem vzájemné komunikace užívají mimo jiné 

fórum interserb.de. S rozmachem sociálních sítí se virtuální aktivity mnohých mladých lidí, 

Lužické Srby nevyjímaje, přesunuly na Facebook. Facebook má oproti jiným, lokálním či 

zájmovým fórům a sociálním sítím mnohem širší uživatelské možnosti a navíc množství lidí, 

kteří mají profil na Facebooku je daleko vyšší. Na Facebooku je možné spojit se s přáteli 

z celého světa a zároveň z různých životních etap.  

Jak ukázal výzkum mládežnického spolku PAWK, který byl představen v kapitole 14., 

internet dnes využívá většina Lužických Srbů a Facebook patří mezi hojně navštěvované 

stránky. Zajímalo mne, jak se Lužičtí Srbové realizují v prostředí Facebooku a  jak se zde 

projevuje či neprojevuje jejich identita.  

K přístupu na Facebook jsem využila svého osobního profilu, který mám od roku 2009. 

Prostřednictvím svých facebookových přátel mezi Lužickými Srby jsem se tak dostala 

k dalším otevřeným profilům Lužických Srbů a získala tak přístup k nepřebernému množství 

informací a dat o jednotlivých osobách. Prošla jsem přes sto jednotlivých profilů a značný 

počet stránek nejrůznějších skupin a na základě předem zvolených kritérií jsem z nich 

vybírala takové části, které byly vhodné pro analýzu.   

20.2 Analýza užívání jazyka Lužických Srbů v prostředí sociální sítě Facebook 

V souvislosti s používáním jazyka v prostředí Facebooku jsem provedla malý průzkum, při 

němž jsem se částečně inspirovala kvantitativní metodou obsahové analýzy. Z řady 

dostupných profilů jsem vybrala textový obsah na zdech jednotlivých uživatelů vybraných dle 

kritérií zmíněných v další kapitole. Tento obsah jsem dále analyzovala s cílem zjistit, kolik 

procent z celku tvoří text v jazycích německém, lužickosrbském a případně jiném. Jedná se o 

rozsahem velmi omezené šetření, jehož výsledek nelze v žádném případě zobecňovat. Mým 

cílem je spíše pokusit se na malém vzorku postihnout přítomnost určité tendence používání 

jazyka.  

 

 

 



 

43 
 

20.2.1 Výběr vzorku - kdo je Lužický Srb? 

V úvodu této analýzy bylo třeba stanovit, jaká kritéria musí být splněna, aby uživatel mohl 

být považován za Lužického Srba. Jak bylo uvedeno, Lužičtí Srbové se identifikují na základě 

jazyka, proto prvním a nejdůležitějším kritériem bylo uvedení lužické srbštiny jako 

používaného jazyka na profilu jedince. Jako další podmínku jsem stanovila místo původu či 

místo bydliště v oblasti Lužice. Tyto dvě podmínky musely být zkombinovány se splněním 

jednoho z dalších dvou kritérií, přičemž první možností bylo používání lužické srbštiny 

během aktivit na Facebooku nebo uvedení lužickosrbské školy mezi absolvovanými či 

v současnosti navštěvovanými. Na základě zmíněných kritérií byl proveden předvýběr. 

Protože takto objektivně nastavená kritéria stále dostatečně nevymezují podmínky, za kterých 

jedinec může být považován za příslušníka srbské menšiny, bylo dále přistoupeno 

k subjektivnímu vyhodnocování. Za příslušníka lužickosrbské menšiny byl označen: 1) 

uživatel, jehož osobně znám a vím, že se považuje za Lužického Srba. 2) uživatel, jenž svoji 

příslušnost k menšině nějakým způsobem deklaruje na svém profilu. Mezi tyto způsoby patří 

zejména přítomnost lužickosrbské vlajky na profilové fotografii uživatele, explicitní vyjádření 

příslušnosti k srbské menšině na profilu nebo na tzv. zdi uživatele. Jak bylo řečeno v kapitole 

10, za hlavní fází rozvoje identity je považováno období adolescence a v dnešních 

podmínkách se toto období prodlužuje až do post-adolescence. Výběr vzorku byl omezen 

věkovou hranicí 14-29 let. Obsah zdí takto vybraných uživatelů byl následně analyzován. 

Byly stanoveny následující hypotézy, které byly ověřovány.  

 

1) Uživatel, který uvede lužickou srbštinu na prvním místě ve výčtu jazyků, které 

ovládá, bude lužickou srbštinu používat v komunikaci na sociální síti nejvíce 

2) Uživatel, jenž deklaruje svoji příslušnost k srbské menšině uvedením 

lužickosrbské vlajky u své profilové fotografie, bude ke komunikaci v prostředí 

sociální sítě (svým příspěvkům na zdi) používat lužickou srbštinu jako hlavní 

komunikační prostředek. 
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20.2.2 Uživatelé Facebooku dle aktivity 

Jednotliví uživatelé Facebooku se liší mimo jiné svojí aktivitou v prostředí sítě, tím, kolik 

času věnují její návštěvě, i účelem, za kterým ji navštěvují. Ke kategorizaci uživatelů 

Facebooku využiji členění Zuzany Dvořákové, která ve své diplomové práci o sociální sítí 

Facebook, rozlišuje v závislosti na aktivitě na zmíněné síti tři skupiny uživatelů. Termínem 

„lead users“, vypůjčeným z marketingu, Dvořáková označuje nejvíce aktivní uživatele, kteří 

v prostředí sociální sítě tráví nejvíce času a zasazují se o nastolování témat, iniciují 

konverzaci a vynikají také v zapojování se do konverzace. Označením „produsers“, které 

vzniklo spojením slov producent a user (uživatel), je nazýván aktivní konzument 

internetového obsahu. Jeho zapojení do tvorby sdělení virtuálního rázu je poměrně vysoké, 

což znamená zejména, že uživatel aktivně přijímá výzvy dalších členů sítě. Do této kategorie 

spadají téměř všichni uživatelé Facebooku. Pro uživatele, jejichž aktivita se omezuje pouze na 

pasivní přijímání internetového obsahu s občasným vyjádřením svého postoje k příspěvkům 

ostatních kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“, používá Dvořáková termín „user“. (Dvořáková 

2010: 114-115) 

 

20.2.3 Výsledek analýzy 

Celkově byl výše uvedeným způsobem analyzován obsah profilů 18 uživatelů. Je třeba říci, že 

ne každý uživatel je na Facebooku nějakým způsobem aktivní, někteří uživatelé se 

neprojevují a mohou být tak označeni termínem „user“. Z celkového počtu 18 osob byly za 

„usery“ označeni čtyři.  

Pouze dva ze sedmi uživatelů, co uvedli srbštinu na prvním místě ve svém profilu, ji pro 

komunikaci na Facebooku více používají. Naopak dva ze sedmi uživatelů, kteří uvedli na 

prvním místě němčinu, používají srbštinu více než němčinu. Oba dva uživatelé, kteří měli 

srbskou vlajku ve své profilové fotce, vice užívají ke komunikaci na Facebooku lužickou 

srbštinu. První hypotéza se tedy nepotvrdila, je zřejmé, že pořadí jazyků uvedených na profilu 

nesouvisí s tím, ve kterém jazyce je nakonec jedinec na Facebooku skutečně aktivnější. Druhá 

hypotéza, ač na malém vzorku dvou uživatelů, se potvrdila. Lze se domnívat, že osoby, které 

výrazně manifestují svoji etnickou příslušnost na Facebooku, užívají ke komunikaci na 

sociální síti více lužickosrbský jazyk. V souvislosti s aktivitou na síti potom všichny čtyři 

uživatelé, kteří komunikují ve větší míře srbsky lze označit za „lead usery.“ Vzhledem 
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k tomu, že právě „lead useři“ nastolují témata a iniciují diskuze, je jejich role v otázce užívání 

srbštiny v prostředí Facebooku velmi významná. Pokud oni samotní iniciují diskuzi 

v srbštině, je pravděpodobné, že ti, kteří se do diskuze zapojí, budou, v případě, že lužickou 

srbštinu ovládají, komunikovat srbsky.  

Lze vysledovat tendenci užívat lužickou srbštinu mezi lužickosrbskými uživateli při přání 

k narozeninám, svatbám, studijním úspěchům a podobným událostem. U těchto příležitostí 

volí srbštinu i uživatelé, kteří pro komunikaci na Facebooku jinak užívají němčinu. Diskuze 

jsou často smíšené, někdo píše německy, někdo lužickosrbsky. Zaregistrovala jsem také 

k přepínání mezi srbštinou a němčinou u jednoho uživatele v jedné diskuzi. Velmi časté je 

užívání německých slov v lužickosrbském textu. Uvádím jeden příklad za všechny.  

17 červen v 9:44. Žena A: schade das du gestern nicht mit in dd warst :-( 

17 červen v 12:46. Žena B: mit wem warste den da gewesen? 

17 červen v 13:12. Žena A: z wotrowskimi ^^ 

17 červen v 13:14. Žena B: achso..móslach sej Chrissi bě te sobu abo tak... 

17 červen v 13:16. Žena A: nije ta be we njebjelcicach.... :-D widzimy so dzensa? 

17 červen v 13:38. Žena B: oh z kim to?!?mol hladać...ale njemyslim sej poprawom dokelž 

chcem pon mojej cousini hič... 

17 červen v 18:18. Žena A: z berni :-) chces ty jutre ze mnu sobu hladac jec na 

kopancu....gleich po suli? :-) 

17 červen v 20:08. Žena B: hdze da to? 

17 červen v 21:00. Žena A: do ralbic :-) 

17 červen v 21:00. Žena B: ha hac do hdy to dzo a sto hraje? 

17 červen v 21:03. Žena A: em also 17:00 Uhr wubranka gegen carinthian slovenes^^ 

17 červen v 21:03. Žena B: ha mo bochmo jeli na tun hru... to ta sce jo pon übelst cas 

17 červen v 21:07. Žena A: to sce my kusk doma pola mje smy oder so^^ 

17 červen v 21:08. Žena B: mo jutre powedamy 

19 červen v 22:10 Žena B: na kóždy pad :D  

to bě tak hammer ♥ 

(Facebook, doslovný přepis)  
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21. Deklarace etnické identity v prostředí Facebooku 

Bittnerová rozeznává identitu žitou a identitu deklarovanou. K deklarované identitě říká: 

„Koncipování deklarované a tedy i vědomě budované etnické identity zahrnuje řadu 

manifestovaných faktických i symbolických aktů, jež slouží k potvrzování vlastní identity 

(etnické totožnosti). Jejich uplatňování, či naopak rezervovanost k nim, pak naznačuje pozici 

etnické identity v žebříčku osobních priorit člověka.“ (Bittnerová 2005: 9) V této části práce 

si budu všímat, jak je identita deklarována mladými Lužickými Srby v prostředí sociální sítě  

Facebook. 

Uživatel se na Facebooku prezentuje skrze svůj profil, svůj status, svoji „zeď“, kde se 

zobrazují jeho příspěvky a aktivity, potažmo skrze vlastní fotogalerii. Facebook nabízí řadu 

možností, jak na svém profilu dát najevo, kdo jsem. Sledovala jsem, jak mladí Lužičtí Srbové 

této možnosti využívají a zda a jakým způsobem prostřednictvím profilu deklarují svoji 

příslušnost k lužickosrbské menšině.  

Nejvýraznější a nejzjevnější identifikační znak uživatele v prostředí Facebooku je jeho 

profilová fotka, která se pojí s jeho uživatelským jménem. Pokud má uživatel v profilu 

zadanou profilovou fotku, stává se tato fotka jakousi jeho značkou a jako miniatura se 

objevuje u každého jeho příspěvku či aktivity. Tato fotka může o uživateli mnohé vypovídat 

a toho jsou si vědomí i lužickosrbští uživatelé. Někteří z nich do rohu své profilové fotografie 

umísťují lužickosrbskou vlajku. Tento akt považuji za nejvýraznější způsob deklarace etnické 

identity Lužických Srbů v prostředí Facebooku. Další možná volba fotky, kterou se jedinec 

identifikuje se Srby, je v případě mužů fotka z Križerja
10

, nejlépe potom přímo v sedle koně. 

V profilu jedné mladé ženy jsem zaregistrovala fotku v lužickosrbském kroji, navíc 

s lužickosrbskou vlajkou umístěnou v rohu fotky.   

 

 

 

 

                                                           
10

 Križerjo (srbsky), Osterreiten (německy), je starý lužickosrbský zvyk pěstovaný v Horní Lužici, v oblasti mezi 

městy Budyšín a Kamenz. O velikonoční neděli objíždí muži, Lužičtí Srbové katolického vyznání, oblečeni do 

fraku s cylindry na hlavách na krásně nazdobených koních okolní vsi, aby tak hlásali zpěvem a modlitbou zprávu 

o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Procesí čítá někdy až sto jezdců a cesty těchto procesí se nesmí vzájemně křížit. 

(http://www.hjoerdis.de/osterreiten/frameset/index.htm) 
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22. Vztah k institucím a elitám 

Jak bylo zmíněno v kapitole o etnicitě, vztah k institucím a elitám vypovídá mnohé o etnické 

identitě jedince.  Co se týče elit, je zajímavé, jak elitu vnímají sami Lužičtí Srbové. Výraz 

elita je jedním z pojmů komentovaných mladými Lužickými Srby v rámci již zmíněného 

projektu „Serbski abc“. Na otázku co je elita/srbská elita, zazněly odpovědi: Nevím. 

Gymnázium. Komplikované slovo. Ano, to je těžké. Nehezké slovo. Snobi. Srbská elita to 

jsme my. Potřebná. Špatná. (serbski abc) 

Za elitu považuji především elitu kulturní, intelektuální, politickou, kterážto jako taková se 

podílí na budování a obrodě národního povědomí. Tyto elity mají své zastoupení i na 

Facebooku, jelikož mnozí uživatelé jsou zároveň představiteli lužickosrbských kulturních 

institucí. Skrze Facebook mnohdy komunikují, ať již sami za sebe, nebo ve jménu instituce, 

kterou zastupují. Jako příklad můžu uvést předsedu Domowiny Dawida Statnika, který má na 

Facebooku otevřený profil. Statnik, sám mladý Lužický Srb, který se stal předsedou v březnu 

2011, má na Facebooku 374
11

 přátel, z nichž většinu tvoří mladí lidé. Facebook tak otvírá 

prostor pro přímou a zároveň veřejnou diskuzi s představitelem nejdůležitější srbské instituce. 

Ze strany uživatelů jsem nezaregistrovala žádný negativní ohlas na příspěvky Dawida 

Statnika, spíše naopak. Výrazně negativní reakce jsem nezaznamenala ani na oficiálních 

stránkách jednotlivých institucí, ani na stránkách jejich představitelů. Dalo by se usuzovat, že 

vztah mladých Lužických Srbů k elitám, které se na Facebooku prezentují, je ve skrze kladný. 

Osobní zkušenost a především neformální rozhovory s Lužickými Srby však ukazují spíše 

jistý druh autocenzury. Facebook není místem, kde by se výrazně ozývaly kritické hlasy, zdá 

se, že samotnými Lužickými Srby je vnímán jako prostor pro prezentaci a tak negativní 

postoje k lužickosrbským institucím nejsou jeho prostřednictvím sdělovány. Dobrým 

příkladem může být Serbski ludový ansambl. Ten se tváří jako lužickosrbský kulturní soubor, 

financuje ho Založba za serbski lud ačkoliv mezi jeho členy Lužičtí Srbové téměř nejsou. 

Právě Serbski ludovy ansambl je terčem kritiky za strany Lužických Srbů, především proto, 

že dle jejich názoru neslouží zájmům Lužických Srbů a finance, které jsou vynakládány 

na jeho provoz, by mohly být využity lépe.  

 

 

                                                           
11

 Ke dni 18.7.2012 
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Analýza inspirovaná koncepty Coopera a Brubakera 

Analytické nástroje pro práci s konceptem identity, které byly navrženy Cooperem a Brubakerem se 

výborně hodí pro analýzu v prostoru Facebooku, jelikož se tyto nástroje téměř kryjí s hlavními 

funkcemi a vlastnostmi této sociální sítě. Jedná se o koncepty, které byly zmíněny v kapitole 

10. a které jsou označovány jako „skupinovost“(groupness) pro pocit přináležitosti k určité 

charakteristické skupině, „ společné rysy“ pro sdílení společných atributů, “propojenost“ pro 

vlákna vztahů mezi lidmi.  

23.1 Skupinovost 

Facebook podporuje fenomén skupinovosti možností vytvářet skupiny, stávat se jejich členy 

a diskutovat v rámci nich o nejrůznějších tématech.  Člověk, stejně tak jako v životě, je také 

na Facebooku členem nejrůznějších skupin a plní rozličné role vyplývající z tohoto členství, 

ale může být také úplně pasivním členem. Na Facebooku existuje řada stránek a profilů, které 

reprezentují lužickosrbské instituce, zájmové skupiny, události a podobně. Uživatelé se 

mohou stát členy skupin, či označit konkrétní stránky či profily jako oblíbené, což se poté 

také objevuje na jejich profilu. Je tedy možné být takto viditelně příznivcem organizace 

Domowina, události Europeada 2012, nebo spolku Serbski ludowy ansambl apod., což také 

částečně souvisí s deklarací své příslušnosti k etniku. Členy lužickosrbských skupin se stávají 

i příznivci Lužických Srbů z jiných zemí z celého světa.  V případě stránky události 

Europeada je spojujícím činitelem jejích příznivců nejen fotbal, ale také srbství či příslušnost 

k etnické menšině. 

Na Facebooku existuje několik stránek a skupin, které se zabývají lužickosrbskou tématikou 

a další stále vznikají. Dle typu je lze rozdělit do následujících čtyř skupin:  

a) oficiální stránky lužickosrbských organizací a spolků  

b) neoficiální stránky lužickosrbských institucí a spolků, založené jejich členy či představiteli  

c) oficiální stránky událostí a akcí  

d) stránky a skupiny sdružující příznivce Lužických Srbů či příznivce konkrétních akcí.  

Následující tabulka uvádí přehled těch nejdůležitějších lužickosrbských stránek a skupin, 

které v prostředí Facebooku existují. 
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Název  Na 
Facebooku  

počet 
členů 

datum 
založení Popis 

Domowina Witaj-
Sprachzentrum jako instituce       

Domowina    
jen jako zájem        

Domowina-Verlag // Ludowe 
nakładnistwo Domowina 

jako instituce       

Serbske Młodźinske 
Towarstwo Pawk 

jako instituce       

FAN-BLOK za Serbske Narodne 
Mustwo. a.k.a. ULTRAS 
WUBRANKA 

otevřená 
skupina 130 členů 

založena 11. 
března 2012 

Witajće ludźo! 
Ideja je, spěwy k podpěrje 
našeho mustwa zběrać. 
Chcemy spěwacy, 12. muž być! 
Nochcemy to připadej 
přewostajić, KÓŽDY je 
namołwjany sobu činić! 
Za naš Serbski lud! 

Serbski Ć-ROOM 

otevřená 
skupina  52 členů 

založena 
29.června 
2012 

Serbja, pójće nutř a dźiće do 
prěnjeho originalneho 
SERBSKEHO Ć-ROOM´a 
!!!!!!!!!!!!!!! 

SORBIAN FACEBOOK - NOW! 
SERBSKI FACEBOOK - 
NABLAKU! 

otevřená 
skupina 617 členů 

 založena 
19.5.2010 

Poprawom je wšo jasne. Smy 
lud, mamy swójsku rěč, 
swójske institucije (a 
institutaj), samo serbsku 
wikipediju a wšitko je 
dwurěčne. Ok, faluje hišće 
SerbTV... Ale čehodla nimamy 
žadyn swójski facebook? 
 
Prošu pomhajće! Žadajće sej 
tež swójsku rěčnu wersiju 
facebooka! Pokazajće tutu 
skupinu přećelam! 

Europeada jako stránka       

Sym-Serb.eu   5 členů     

SERBSKE NARODNE MUSTWO 

jako stránka   
 založena 
10.7.2011 

Naša wubranka je zestajena z 
najlěpšich serbskich hrajerjow. 
Při Europeady we Łužicy 
budźemy widźeć, kak so jej 
wšitko zešlachći! 

Serbska rejowanska skupina 
Smjerdźaca z.t. jako stránka       

Sorbisches National-Ensemble 
GmbH Bautzen Fans / Serbski 
ludowy ansambl 

uzavřená 
skupina 410 členů neznámo 

To je strona za wšěch čłonow 
Serbskeho ludoweho ansambla 
a za wšěch tych, kiž maja zajim 
za wobchowanje serbskeje 
profesionalneje kultury. 
Trjebamy wašu pomoc!!! 

Źo som how? 

uzavřená 
skupina 71 členů neznámo 

Serbska rěc - pšawa wěc? 
(deutsche Kurzfassung unten) 
 
Domowina, Serbska rada a 
Rěcny centrum WITAJ pšose 
wó pśipomoc. 

Tabulka 5. Zdroj: Facebook, výběr platný ke dni 17.7.2012 
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V jednotlivých podkapitolách bych nyní ráda představila několik lužickosrbských 

facebookových skupin, v rámci nichž proběhly diskuze, které dle mého názoru vypovídají 

více o identitě Lužických Srbů  

 

23.1.1  FAN-BLOK za Serbske Narodne Mužstwo 

V březnu 2012 byla na Facebooku založena skupina „FAN-BLOK za Serbske Narodne 

Mustwo. a.k.a. ULTRAS
12

 WUBRANKA
13

“. Skupina vznikla za účelem sestavit blok 

fanoušků srbského národního mužstva pro nadcházející fotbalový turnaj Europeada. V popisu 

stránky stojí: „Witajće ludźo! Ideja je, spěwy k podpěrje našeho mustwa zběrać. Chcemy 

spěwacy, 12. muž być! Nochcemy to připadej přewostajić, KÓŽDY je namołwjany sobu činić! 

Za naš Serbski lud!“
14

 

V diskuzi v rámci této skupiny řeší přispěvatelé nejprve texty a melodie fotbalových zpěvů, 

které mají znít z kotle fanoušků, postupně se diskuze stáčí k dalším souvisejícím tématům, 

jako jsou vlajky, transparenty a hesla na nich. Co se týká zpěvů, veškeré návrhy na text jsou 

přirozeně pro tento kontext lužickosrbské. Texty popěvků jsou navrhovány vždy na nějakou 

konkrétní melodii, známou z prostředí fotbalových stadionů. Texty dle instrukcí iniciátora 

diskuze mají být spíše jednoduché, nekomplikované a nemají obsahovat negativní výpady 

proti soupeři. Uvádím několik příkladů navrhovaných textů. První uvedený text zohledňuje 

i přítomnost Němců mezi fanoušky srbského týmu.  

„Přišli su z wjeskow a tež z městow. A kóždy wot nich je za dobru kopańcu. Haj wšitke Serbja, 

tež wjele Němcow, so zahorja za SERBSKU WUBRANKU! Europeada, Europeada, 

Europeada, Europeada ..."
15

 

„W ćežkich wokomikach: "Njejsće sami, my smy z Wami!" 
16

                                     

                                                           
12

 Ultras je označení pro skupinu aktivních někdy až fanatických sportovních fanoušků, v evropském prostředí je 

toto označení spojeno především s fotbalem. Ultras se vyznačují silnou podporou svého mužstva v zápasech 

s použitím hlasitých zpěvů, transparentů a nejrůznějších choreografií, pro které někdy využívají i pyrotechniku. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ultras) 
13

 výběr 
14

 „Vítejte lidé, idea je sbírat zpěvy k podpoře našeho mužstva. Chceme se prostřednictvím zpěvu stát 12. 

mužem týmu. Nechceme to nechat náhodě, KAŽDÝ je vyzván se připojit. Za náš Srbský lid“ (vlastní překlad 

autorky) 
15

 Přišli z vesnic a také z měst. A každý z nich je pro dobrý fotbal. Ano, všichni Srbové a také hodně Němců 

zahořelo pro Srbský výběr. 
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„Jedne mustwo, wjele wrotow, naša serbska wubranka“!
17

 

Objevuje se také otázka, zda používat pyrotechniku při fandění. Ačkoliv někteří diskutující 

míní, že pyrotechnika k fanouškům typu „ultras“ patří, jiní oponují, že je její role 

nadhodnocená. Otázka pyrotechniky dále naráží na pravidla jednotlivých fotbalových hřišť, 

na kterých se turnaj bude konat, s nimiž diskutující nejsou dostatečně obeznámeni. Použití 

pyrotechniky je některými uživateli podmiňováno tím, že bude vyhrazeno místo mimo 

tribuny, aby nebyl ohrožen nikdo z fanoušků, především děti a staří lidé. V průběhu diskuze je 

možnost využití pyrotechniky nakonec zavržena, z důvodu nebezpečí, že by snadno mohlo 

dojít k nějakým problémům, což by v důsledku negativně poškodilo pověst Lužických Srbů. 

V tomto kontextu je zmiňována samolepková akce „a serbsce“ která dle některých uživatelů 

k dobrému jménu Lužických Srbů v očích veřejnosti nepřispěla.  

Z diskuze je patrné, že fotbalový turnaj je pro mladé Lužické Srby velká událost a že mají 

velký zájem viditelně a hlasitě podpořit svůj tým během zápasů. Zároveň ovšem nechtějí 

zavdat příčinu negativním komentářům ze strany německé majority a jistě také ostatních 

účastníků turnaje a organizační základny, proto se snaží vyvarovat případným komplikacím. 

Jak zaznívá v diskuzi: …. jenoz jedyn z was, also jedyn, kiz tajki scheiß twori, moze cyly 

image serbow do drecka scahnyc... wostajce nas spewac, rejic a z chorhojemi kiwac... jedyn 

moze wso skoncowac... 
18

 

„hej ludzo! to je wopacna diskusija!!! ZANA PYROTECHNIKA!!! to je mist... wostajce to a 

wenujce so lepsim temam! spewy abo koriografije fanow... ale zane zapalenje tajkich 

weckow... ruce prec!“
19

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
16

 „V těžkých situacích: Nejste sami, my jsme s Vámi“ 
17

 „Jedno mužstvo, hodně branek, náš srbský výběr.“ 
18

 Jen jeden z vás, který něco takového udělá, může celou image Srbů stáhnout do špíny….zůstaňte u zpěvů, 

tanců a mávání vlajkami…jeden může vše skončit… 
19

 Hej lidi, to je špatná diskuze!!! ŽÁDNÁ PYROTECHNIKA!!! Nechte toho a věnujte se lepším tématům. 

Zpěvy a choreografie fanoušků… ale žádné zapalování takových věcí…ruce pryč. (vlastní překlad autorky) 
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23.1.2 Iniciativa za lužickosrbský Facebook  

„Poprawom je wšo jasne. Smy lud, mamy swójsku rěč, swójske institucije (a institutaj), samo 

serbsku wikipediju a wšitko je dwurěčne. Ok, faluje hišće SerbTV... Ale čehodla nimamy 

žadyn swójski facebook? Prošu pomhajće! Žadajće sej tež swójsku rěčnu wersiju facebooka! 

Pokazajće tutu skupinu přećelam!“
20

 (Facebook)  

Tak zní úvodní popis stránky za srbskou jazykovou mutaci, která má v současnosti 617
21

 

členů a jejímž prostřednictvím Lužičtí Srbové vyzývají zástupce Facebooku ke zřízení 

Facebooku v horno-a dolno- lužické srbštině.  

Iniciativa za zřízení srbské jazykové mutace Facebooku nesouvisí ani tak s deklarací identity 

jednotlivých uživatelů navenek, jelikož každému uživateli se ukáže ta jazyková varianta, 

kterou si sám při zřízení účtu vybral, o čemž však ostatní uživatelé informováni nejsou. Je to 

spíše pro pocit Lužických Srbů samotných. Ačkoliv si Lužičtí Srbové uvědomují a v diskuzi 

zmiňují, že lužickosrbská jazyková mutace není pravděpodobně pro vývojáře Facebooku 

z ekonomického hlediska motivační, přesto se zasazují o existenci této mutace a pozitivní 

výsledek mohou chápat jako uznání svébytnosti svého jazyka a kultury v nadnárodním 

kontextu.  Je to aktivní snaha Lužických Srbů o fungování jako národ ve všech myslitelných 

aspektech.  

 

23.1.3 Guerillová akce „a serbsce – und sorbisch?“ 

Tuto akci hodnotí uživatelé v diskuzi převážně kladně. Považují za důležité upozornit na 

nedodržení práv Srbů a uvědomují si, že je třeba za dodržování dvojjazyčnosti bojovat. 

Zároveň doufají v pozitivní dopad celé akce. Akce vzbudila rozruch i nevoli mnohých 

německých spoluobčanů. Diskutující jsou si vědomi dvojsečnosti celé akce, kdy na jednu 

stranu přinese možná kýžený výsledek, tedy výměnu značení, na druhou stranu ovšem ublíží 

německo-srbským vztahům. V rovině zákona se také jedná o poškozování majetku a z tohoto 

hlediska je celá akce trochu na hraně.  V diskuzi se řeší také negativní komentáře z řad 

                                                           
20

 Vlastně je vše jasné, jsme lid, máme svoji řeč, své instituce, vlastní Wikipedii a vše je dvojjazyčné. Ano, chybí 

ještě srbská televize….ale proč nemáme vlastní Facebook? Prosím pomáhejte! Žádejte vlastní jazykovou verzi 

Facebooku! Dejte vědět přátelům o této skupině! (vlastní překlad autorky) 
21

 Ke dni 15.7.2012 
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Němců, které se objevily v diskuzích pod článkem v LR-online.
22

 Zde si dovolím uvést 

příklad, jak reagoval lužickosrbský uživatel v diskuzi na Facebooku na jeden komentář pod 

článkem: „Ein Diskutant zum Beispiel fordert das die DOMOWINA den Schaden bezahlen 

solle. Also die größte Organisation einer Volksgruppe soll für den Schaden Einzelner 

geradestehen. Juristisch gesehen nennt man so etwas „Sippenhaft“ und das wurde in 

Deutschland zuletzt in großem Stil von den Nationalsozialisten betrieben.“
23

 

Přirovnání ke kolektivní vině je jistě trochu nadnesené. Je ovšem patrné, s jakým nasazením 

jsou schopni Lužičtí Srbové argumentovat. Význam této diskuze spatřuji právě v tom, že 

umožňuje nacházet argumenty proti výpadům těch, kteří popírají práva Lužických Srbů. Celá 

akce „a serbsce - und sorbisch?“ je připisována mladým lidem. Právě pro ně je přirozená 

určitá bojovnost a vyjádření názoru formou podobných akcí. Je evidentní, že mladé Lužické 

Srby je dvojjazyčnost něčím, za co jsou ochotni bojovat. 

Během svého pobytu na letním kurzu lužickosrbské kultury a jazyka jsem měla příležitost 

hovořit s jednou z aktivních postav této akce. Jednalo se o neformální rozhovor, který se 

bohužel nepodařilo nahrát, a informace byly zaznamenávány písemnými poznámkami. 

Nejedná se o vlastní nápad zpovídané osoby a o původu této idey mi nebylo více 

sděleno. Informátor vyjádřil radost a nadšení, že tímto způsobem může bojovat za to, aby stav 

dvojjazyčných nápisů odpovídal tomu, co je zakotveno v zákoně. Dle informátora jsou ohlasy 

na celou akci rozdílné. Existuje mnoho sympatizantů, kteří se rekrutují jak z řad lužickosrbské 

veřejnosti, tak z řad představitelů lužickosrbských organizací, jmenovitě lze dle informátora 

za sympatizanta označit například předsedu Domowiny Dawida Statnika. I mezi Srby se 

samozřejmě najdou odpůrci této akce, můj informátor jmenoval Benedikta Cyže
24

. Mnozí 

odpůrci jako argument používají především fakt, že se jedná o poškozování majetku. Stejně 

                                                           
22

 http://www.lr-online.de/regionen/hoyerswerda/Unbekannte-bekleben-Dutzende-

Verkehrszeichen;art1060,3815968 
23

  „Jeden diskutující například vyzval k tomu, aby Domowina zaplatila škody. Takže největší organizace 

národní menšiny se má postavit za škody způsobené jednotlivci. Z právního hlediska se něco takového nazývá 

kolektivním trestem a ten byl v nedávné době ve velkém měřítku používán nacisty.“ 
24

 Postoj Benedicta Cyže k samolepkové akci tak, jak o něm referovala SPL na svých webových stránkách: 

„Benedikt Cyž odsoudil nálepky. Zplnomocněnec pro lužickosrbské otázky v okrese Budyšín Benedikt Cyž 

odsoudil nálepkovou akci na německých silničních ukazatelích a označil ji za nesmyslnou. Ve druhé polovině 
května neznámí aktivisté připevnili na ukazatele červené nálepky s nápisem „a lužickosrbsky?“, čímž chtěli 
upozornit, že by zde měla být uvedena toponyma také v lužické srbštině. Město Budyšín dalo nálepky odstranit, 

avšak druhý den se na stejných místech objevily znovu. Cyž v novinovém článku aktivisty vyzval, aby se dalších 

podobných aktivit vzdali. „Mé snahy vedoucí k opravě chyb na ukazatelích a k instalaci nových dvojjazyčných 

tabulí se touto akcí komplikují,“ řekl ve svém komuniké.“ (SPN 2012) 
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tak rozporuplné reakce lze registrovat z řad německé veřejnosti. Němci staví proti 

dvojjazyčnému značení ekonomické argumenty a ptají se, kdo to všechno zaplatí.   

Ačkoliv je v současné chvíli akce už poměrně medializovaná, nepřinesla dosud žádné 

konkrétní výsledky ve smyslu výměny a opravy špatných názvů či doplnění chybějících. 

Roste základna dobrovolníků, kteří se chtějí podílet na vylepování a je již organizována 

spolupráce s těmito jednotlivci. Z řad lužickosrbské veřejnosti přichází také návrhy lokalit, 

kde by bylo prostřednictvím vylepování samolepek třeba upozornit na absenci dvojjazyčných 

názvů. Od informátora se také dozvídám, že před pár dny vznikla na Facebooku vznikla 

stránka komunity „A serbsce“. Jelikož je celá věc ilegální, probíhá vylepování v noci, kdy je 

riziko případného chycení pachatelů nižší. I přesto se jedná o riskantní podnik, jelikož 

případné zadržení policií může mít dopad na další život a uplatnění aktérů.  

23.2 Společné rysy 

Co lze u Lužických Srbů považovat za společné rysy? Především to je jazyk, jak bylo řečeno, 

je to zásadní prostředek pro odlišení se od německé majority. Komunikace na sociálních sítích 

probíhá především skrze text, dále pak skrze obraz a zvuk.  Jazyk hraje roli také v rovině 

sdílení mediálních obsahů, často jsou uživatelé upozorňováni například na videa 

v lužickosrbském jazyce, na fotografie a záznamy z konkrétních lužickosrbských akcí apod. 

Jazyku se věnuje také na Facebooku dost diskuzí, momentálně se řeší nejvíce absence srbské 

varianty nápisů na dopravním značení v souvislosti s již zmíněnou akcí „a serbsce – und 

sorbich?“ 

Dalším významným společným rysem mladých Lužických Srbů je jejich původ v Lužici 

a vztah k jejich rodné oblasti. Uživatelé sdílejí fotografie lužickosrbské krajiny a tyto 

příspěvky mají povětšinou emocionálně laděný charakter. Jako příklad uvádím komentář 

k fotce krajiny Dolní Lužice, která je z části zdevastovaná těžbou uhlí: „Gott schuf die 

Lausitz. Dann kam der Teufel und steckte die Kohle hinein. Kraftwerk Boxberg - Hamorska 

milinarnja.“
25

 

Jako další společný rys lze určitě zmínit v případě hornolužických Srbů katolické vyznání. 

V tomto případě však nelze na Facebooku zjistit příliš podrobností. Někteří uživatelé si své 

vyznání přidali do informací na svém profilu, zdaleka tak ale nečiní všichni. Můžeme se 

                                                           
25

 „Bůh stvořil Lužici. A pak přišel ďábel a strčil do ní uhlí. Elektrárna Boxberg – Hammorská elektrárna.“ 

(vlastní překlad autorky) 
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domnívat, že víra je považována za soukromou a intimní záležitost a není nutné ji tedy 

demonstrovat.  Zveřejňovány jsou spíše participace na konkrétních akcích, především na 

Križerju.  

 

23.4 Propojenost 

Propojenost je bezesporu nejvýznamnější funkcí Facebooku, je to vlastně funkce, na níž byl 

celý Facebook vystavěn. V lužickosrbském kontextu je pak o to patrnější propojenost 

uživatelů nejrůznějšími pouty, jelikož se jedná o poměrně malou komunitu, v rámci níž se 

členové znají navzájem.  

Význam této propojenosti je velký zejména pro Lužické Srby, kteří z nějakého důvodu 

momentálně bydlí mimo Lužici. Mohou se tak dozvědět o aktuálním dění a být v přímém 

spojení s lužickosrbskou komunitou díky sdílení obsahu na Facebooku a především mohou 

komunikovat v srbštině. Propojenost se týká také propojení Srbů s ne-Srby, které je na 

Facebooku stejně přirozené jako v životě.  

Propojenost nemusíme chápat jen v rovině vztahů, ale také v rovině propojení jednotlivých 

částí života jedince, k čemuž ve virtuálním prostředí Facebooku slouží funkce Timeline.  

Funkce Timeline je na Facebooku poměrně nová. Umožňuje zobrazení profilu, událostí 

a jednotlivých aktivit na zdi uživatele na jakési časové ose. Taková osa začíná chronologicky 

prvním údajem, většinou to bývá údaj „narodil jsem se“, pokud má uživatel zadáno datum 

narození a pokračuje dále přes jednotlivá životní období a události. Jak bylo uvedeno 

v kapitole o identitě, pocit kontinuity vlastního života a sebe sama jako aktéra a autora tohoto 

dění je jednou ze základních charakteristik identity. Facebook této skutečnosti obratně 

využívá.  
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23. Vlastní pozorování 

V této kapitole uvedu několik postřehů ze svých návštěv Lužice a z dlouhodobějšího 

sledování situace Lužických Srbů. Myslím, že tyto postřehy pomohou pochopení současné 

situace a atmosféry v Lužici, která bezesporu výrazně ovlivňuje identitu mladých Lužických 

Srbů.  

24.1 Velikonoce 

Jak jsem se opět přesvědčila při návštěvě letošního Križerja ve vesnici Wotrow, pěstování 

tohoto lužickosrbského zvyku je pro samotné Lužické Srby velmi důležité. Byla jsem na 

návštěvě v jedné lužickosrbské rodině o Velikonoční neděli. Scénář této neděle je rok od roku 

podobný. Zhruba v sedm hodin ráno nasedají muži na koně a vyjíždí žehnat polím. Tento 

zvyk se dle mého informátora už drží jen ve Wotrowě. Když se vrátí z cesty, je většinou již 

celé stavení na nohou a schází se další rodinní příslušníci i ze širší rodiny na společnou 

snídani. K tomuto zvyku společné snídaně mi můj informátor řekl, že pro něj osobně je velmi 

důležitý ten pocit určité jistoty, že každý rok se takto celá rodina sejde, nehledě na okolnosti. 

Možná někdo již nebude živ, nebo naopak do rodiny někdo přibude, ale vždy takové setkání 

proběhne. Zde je patrné odhodlání v této tradici do budoucna pokračovat. Na snídani jsou 

pozváni i případní hosté, pro rodinu klidně i neznámí lidé. Zde se projevuje pohostinnost 

a přátelská povaha Lužických Srbů, vlastnosti, kterými se oni často sami charakterizují. 

Snídaně je pro pozorovatele zážitkem. Jí se pečivo, maso, sýry, zelenina, vejce, ale také 

speciality připravené přímo pro tento den. Jídlo ale není tak podstatné, jak se zdá, mnohem 

větší význam má setkání celé rodiny pod jednou střechou. Co se týká používaného jazyka, ti, 

kteří ovládají lužickou srbštinu, spolu mluví srbsky, občas hovor přechází do němčiny kvůli 

těm, co srbsky nemluví. Tyto přechody jsou naprosto přirozené a ze strany ne-srbsky 

hovořících jsem nepostřehla žádný náznak nevole proti tomu, že je hovor veden v lužické 

srbštině. Po snídani muži jdou připravit a nazdobit koně, obléknout se a přichystat na jízdu 

v procesí. Následuje samotné Križerjo, které má povahu živé tradice, je katolickými Srby 

niterně prožíváno a hrdě se ho účastní muži všech generací.  
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23.2 Europeada 2012 

Velkou a významnou událostí letošního roku byl již zmíněný turnaj Europeada 2012. Pro 

Lužické Srby se jednalo o výzvu nejen sportovní, ale také organizační, jelikož byly hostiteli 

celého turnaje a proto na nich ležela velká část organizace. Byla to také obrovská příležitostí 

k manifestaci „lužickosrbství“, která svým rozsahem a významem dle mého názoru nemá 

v moderní lužickosrbské historii obdobu. Navštívila jsem zahajovací večer Europeady  a první 

zápas lužickosrbské Wubranky a musím říct, že atmosféra byla vynikající. V Lužici bylo 

vidět lužickosrbské barvy, vozy vyzdobené srbskými vlajkami, fanoušky nazdobené 

v srbských barvách a z tribun i z hřiště zněla srbština. Počet diváků, kteří se zpúčastnili 

prvního turnaje Lužickosrbské Wubranky byl podle informací pořadatelů 2500. Europeada 

neunikla pozornosti médií, která tak o existenci nejen Lužických Srbů, ale i dalších 

evropských menšinových národech mohla informovat ve velmi divácky atraktivním kontextu 

fotbalového turnaje. Europeada propojila všechny generace Lužických Srbů, na zápasech bylo 

vidět děti v kočárcích i staré lidi. (příloha obr.b) 

 

24. Závěr 

Práce přinesla řadu zjištění, která mohou přispět k porozumění identitě mladých Lužických 

Srbů. Jelikož dění v Lužici sleduji delší dobu, měla jsem možnost sledovat změny, ke kterým 

došlo v Lužici v průběhu posledních pěti let. Tyto změny mohu hodnotit celkově jako kladné. 

Největší posun jsem zaregistrovala v jisté otevřenosti světu, která jistě souvisí s konáním 

fotbalového turnaje Europeada a můžeme ji přičítat také rozmachu sociálních sítí a zvýšení 

možností internetu obecně. Zaměření práce na současný stav a odraz současných událostí 

považuji proto za adekvátní.  

Facebook je doménou dnešních mladých lidí a to platí i pro Lužické Srby. Objevují se tací, 

kteří ve Facebooku vidí ohrožení lužickosrbské řeči především vlivem propojenosti Srbů a ne-

Srbů, ze které vyplývá možná preference jazyka, kterému rozumí většina, tudíž němčiny 

případně angličtiny. S tím částečně souvisí i snaha o zřízení lužickosrbské mutace Facebooku, 

která ovšem nezajistí, že uživatelé budou na Facebooku komunikovat v srbštině. Potenciál 

skýtají takzvaní „lead useři“, povětšinou aktivní osoby angažující se v srbských institucích 

a podílející se na lužickosrbském veřejném životě. Ti svoji aktivitou a užíváním srbštiny 

v prostředí Facebooku mohou ovlivňovat další uživatele. Pozitivně lze hodnotit také aktivitu 
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lužickosrbských institucí v prostředí sociální sítě, díky níž se daří oslovovat mladou generaci 

Lužických Srbů.  

Za důležitý lze považovat vztah k lužickosrbským kulturním a politickým elitám, které jsou 

na Facebooku hojně zastoupeny, což umožňuje vzájemnou komunikaci s dalšími uživateli 

Facebooku a tyto „elity“ jsou pak o trochu blíže obyčejným lidem. Pokud máme mluvit 

o vztahu k těmto elitám, nevypozorovala jsem žádné negativní reakce na jejich počínání či 

prezentované názory, což lze ovšem připsat také tomu, že Facebook je do jisté míry 

prostorem, kde se Lužičtí Srbové prezentují jako etnikum a nechtějí zde proto ventilovat 

kritiku do vlastních řad.   

Někteří mladí Lužičtí Srbové v prostředí Facebooku hrdě manifestují svoji příslušnost 

k lužickosrbské menšině. V rámci Facebooku funguje a stále se vytváří prostor pro 

lužickosrbskou tématiku, který slouží nejen ke komunikaci v rámci etnika, ale také ke 

komunikaci s okolním světem. Facebook je oproti Interserbu svoji otevřeností všem 

uživatelům místem, kde se Srbové mohou prezentovat a také vymezovat. Facebook umožňuje 

vytvářet i tzv. uzavřené skupiny, které jsou přístupné jen schváleným členům. V rámci těchto 

skupin je možné diskutovat v soukromí. Nevýhodou Facebooku ovšem je, že takových skupin 

může vzniknout bezpočet a hrozí horší orientace, než tomu bylo na čistě lužickosrbském fóru 

Interserb.  

Jak je patrné z výsledků výzkumu PAWKu, recepce webových stránek lužickosrbských 

institucí či stránek zabývajících se lužickosrbskou tématikou je vysoká a je tak třeba, aby 

i zde existovaly lužickosrbské jazykové verze stránek a aby jejich nabídka byla v odpovídající 

kvalitě.  

V symbolické rovině je k manifestaci lužickosrbské identity často využívána vlajka dokonce 

i v kontextu sociální sítě, kdy je přidávána na profilové fotky uživatelů. Fotbalový turnaj 

Europeada poskytl k používání vlajky nebývalou příležitost, kterou Lužičtí Srbové do té doby 

postrádali.  

Na příkladu nejrůznějších iniciativ mladých lidí v Lužici je patrné, že své „lužickosrbství“ 

vnímají v mnoha případech jako něco, za co je třeba bojovat, co je třeba chránit a skrze co je 

možné se realizovat. Příkladem může být jak podíl dobrovolníků na organizaci turnaje 

Europeada 2012, tak podpora a význam akce „a serbsce - und sorbisch?“ 
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Ačkoliv jsem vlivem okolností musela přehodnotit svůj záměr realizovat rozhovory a ty 

následně analyzovat, domnívám se, že změna výzkumné metody mé práci nakonec spíše 

prospěla. Donutila mě podívat se na problematiku identity z jiného úhlu, než kterým jsem ji 

doposud nahlížela, což považuji za osobní přínos. 
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