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Bakalářská práce sl. Dvořákové je věnována aktuálnímu problému integrace cizinců, 

který je řešen za pomoci šťastně zvoleného indikátoru slavnosti. Její autorka však bohužel 

nezařadila do svého soupisu odborné literatury žádný titul ruské (sovětské, arménské atd.) 

produkce o arménském národu a náboženstvích, arménských svátcích. Pokud by mohla 

přitom nahlédnout např. do Atlasu kultur a náboženství (Národy Ruska). Moskva: Ruská 

akademie věd 2009, zjistila by, že Arménie jako první země přijala křesťanství jako státní 

náboženství, respektive že část věřících Arménů jsou katolíci, část pravoslavní, část 

muslimové. Většina pak náleží k Arménské apoštolské církvi. Je škoda, že práce od této 

náboženské různorodosti abstrahovala a pracovala s tezí o arménském svátku Nového roku 

jako jednotné národní normě pro Armény. V samotné variantě oslavy Nového roku u zvolené 

komunity by pak bylo zajímavé sledovat vlivy kultury ruské (v l. 1922 až 1991 byla Arménie 

ve svazku SSSR). Autorku si dále dovoluji upozornit i na řadu titulů věnujících se Arménům 

a speciálně náboženským otázkám (např. v r. 2003 vyšla v nakladatelství Lidové noviny práce 

Arméni /A. E. Redgate/, v ruštině existuje práce 1700 let vernosti: Istorija Armenii i jeje 

cerkvi /Guaita Giovanni/, Moskva 2002, v Národní knihovně v Praze jsou přístupné 

monografie Richarda G. Hovannisiana, V. A. Parsamjana). Ve Frankfurtu nad Mohanem byla 

vydána v roce 2002 práce Die armenische Kirche Krikoriana Mesroba K., dostupná v českých 

knihovnách. Dávám sl. Dvořákové k zamyšlení, zda by ji vyjmenované (nejen) tituly 

nepomohly její pokus o analýzu slavnosti jako indikátoru integrace prohloubit.

Toto konstatování však nemá zastřít tu skutečnost, že lakmusový papírek slavnosti je vhodný 

a že si autorka vyhledala základní informace o Arménech žijících v ČR a pracovala i 

s některými klíčovými klasickými tituly pojednávajícími o rituálu a o migraci. Pokud ovšem 

uvažuje v případě oslav Nového roku o transnacionální migraci, bylo by užitečné zahrnout i 

titul Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich (C. Szaló, Brno 2007).

Pro vlastní výzkum zvolila kolegyně vzorek deseti mladých Arménů z jihlavské komunity, 

s nimiž realizovala polostrukturované rozhovory v češtině, kterou všichni informátoři velmi 

dobře ovládají. Jakkoliv volba mladé generace je s ohledem na budoucnost komunity vhodná, 

je otázka, nakolik lze postihnout právě u těchto lidí případné změny oslavy v průběhu 

uplynulých patnácti let. I přesto se kolegyni, jistě i zásluhou osobní účasti na jedné oslavě, 

podařila v mnohém ohledu příkladná etnografie festivity. Své metodické postupy pak zdařile 

popsala. Plastický průběh oslav (přípravy, menu, rozdělení rolí, význam přičítaný festivitě, 

její mísení s prvky české kultury atd.) potvrdil její závaznost pro jihlavskou komunitu, 

patriarchální ráz arménské rodiny i reprodukci toho, co informátoři pociťují jako své 

arménství, právě skrze oslavu Nového roku. Za uvážlivé pokládám i autorčiny závěry. Přesto 

mi však v etnografii slavnosti chybějí některé základní informace: jaký jazyk používají 

Arméni při oslavě? Je její součástí i vzpomínání na život v Arménii? Je škoda, že se 



nedozvídáme ani, z jaké oblasti Arménie jihlavští Arméni přišli. A konečně: přisuzují ono 

sami oslavě národněemancipační charakter?

Nad hodnocením práce jsem váhala. Na jedné straně nabídla autorka velmi zajímavý popis 

slavnosti, zamyslela se nad její budoucností, a tedy i nad integrací komunity v oblasti zvyků 

(jazyková a jiné integrace již samozřejmě proběhly, autorka by měla uvažovat o typech 

integrace). Na druhé straně se domnívám, že práce měla být lépe ukotvena v odborné 

literatuře a že kolegyně měla věnovat pozornost i komunikaci při oslavě. Práci proto 

hodnotím jako hraniční mezi velmi dobrou a výbornou. 
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