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Abstrakt:

Tato práce se zabývá otázkou lokálni identity v prostředí 

národnostně smíšené obce Nýdek na Českém Těšínsku. Na základě 

rozhovorů s místními občany národnostních menšin Čechů a Poláků 

ukazuje složitý proces konstruování lokální identity prostřednictvím 

vytváření kategorií skupin a prostorů, jejichž charakteristiky a zpřesňování 

odkazují na široké spektrum prostorových, sociálních, historických a 

citových souvislostí, které pomáhají zpřesnit pohled nejen na tuto lokalitu, 

ale na širší region a národní stát.

Abstract:

This case-study presents the application of social identity theory in 

the village of Nýdek, located in the Czech part of Teschen Silesia. The 

research is focused on the local identity which is constructed through the 

acts of description of space and groups by local Poles and Czechs . Thus 

we can discover the wide spectrum of spatial, social, historical and 

emotional contexts which refine our sense not only of this locality, but of 

wider region and nation state.



Obsah:

I. Úvod ......................................................................................  3

II. Teoretická východiska ......................................................................................  4

III. Metodologie .......................................................................................  7

IV. Analýza rozhovorů ........................................................................................  10

1. Lokalita a region .......................................... 10

2. Práce ......................................................... 14

3. Jazyk a menšina ...........................................  17

4. Gorole ...................................................  23

V. Závěr

VI. Literatura

VII. Přílohy

Příloha č. 1 Mapa obce Nýdek a okolí ......................... 28

Příloha č. 2 Údaje ze Sčítání lidu 2001 - obec Nýdek 28

Příloha č. 3 Werkovy cug - ukázka textu skupiny Blaf 29

Příloha č. 4 Projekt bakalářské práce ......... ......30



I. Úvod

V době, kdy je diskutována možnost utváření nadnárodní identity v rámci Evropské 

Unie, otázka obnovy regionálních tradic i vytváření nových euroregionů přesahujících 

hranice dosavadních států, otázky interetnických vztahů a multikulturního soužití i 

budoucnost vztahu odlišných kultur, je  otázka vztahu skupin a teritoria důležitým 

předmětem studia společenských věd.

V důsledku rozsáhlých přesunů obyvatelstva během 2. světové války a těsně po ní 

zůstala na území dnešní České republiky jediná početnější autochtonní národnostní 

menšina. Tito čeští Poláci, které zmíněné přesuny zasáhly jen okrajově, jsou dnes 

teritoriálně nej výrazněji koncentrovanou menšinou na našem území. Jediná početnější, 

slovenská menšina je rozptýlena po celém území republiky. Romská menšina, která - 

alespoň podle posledního sčítání lidu - představuje méně početnou skupinu, pak tvoří spíše 

lokální ostrůvky na území republiky. Národnostně smíšené území především okresů 

Frýdek-Místek, kde se nachází i zkoumaná lokalita, a Karviná tedy představuje v českých 

poměrech jedinečný terén pro studium vztahů dvou národností.

Toto národnostně smíšené prostředí je však pouze pozadím, na němž se tato práce 

pokouší postihnout utváření lokálních identit jako obecné problematiky mnohovrstevnatého 

vztahu skupin a teritoria.
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II. Teoretická východiska

Základní myšlenka teorie sociální identity, kterou používám pro vymezení pojmu 

„lokální identity", spočívá v tom, že sociální kategorie ( jako národnost, politická 

příslušnost, sportovní tým ), do které jednotlivec spadá a k níž se cítí být příslušný, 

popisuje to, čím jednotlivec je, pomocí definujících charakteristik této kategorie. 

Sebezařazení prostřednictvím těchto charakteristik je součástí sebepojetí jednotlivce. Každá 

z příslušností k takovým kategoriím vystupuje v individuálním vědomí člena jako identita, 

která jednak popisuje, ale i předepisuje atributy jednotlivce jako člena skupiny, tedy to, co 

by si měl myslet, cítit, a jak by se měl chovat [Hogg 1995: 259-260]. František Zich navíc 

zdůrazňuje historické a teritoriální ukotvení vytváření identit, když mluví o „regionální a 

kulturní dimenzi identity, která je založena na určitém historickém vědomí a na existenci 

systému hodnot a norem, jež jsou nejen individuálně osvojeny, ale kterými se individuum 

ztotožňuje s daným územím a skupinou. Těmito hodnotami se řídí."[Zich 2003: 22].

Propojeností teritoria a skupinových identit se zabývá David B. Knight. Poukazuje 

na schopnost lidského uvažování bleskurychle přepínat mezi různými úrovněmi abstrakce 

ve vztahu jednotlivce k teritoriu. Identifikace tak probíhá v úrovních teritoria od osobního k 

malé skupině, obecnímu lokalizmu ( na úrovni sousedství, vesnice či města ), širšímu 

regionalismu, nacionalismu a možná k internacionalismu. Otázka skupinové teritoriální 

identity je otázkou vnímání její legitimity. Teritorium je tedy formálně či neformálně 

ohraničená oblast, které až lidské vnímání a jednání dávají význam [Knight 1982: 514-7].

Teritoriální identitu tedy chápu jako skupinovou identitu členů obyvatel teritoria ve 

vztahu k danému teritoriu. Lokální identita je jednotlivci vnímána pomocí definujících 

charakteristik, které nejsou nezávislé od širšího regionálního zázemí, ale používají podobné 

nebo shodné charakteristiky nebo dokonce kategorie jako identity vyšších teritoriálních 

úrovní. Při různé míře teritoriální abstrakce tak jednotlivci například ve svém uvažování 

bez vědomí rozporu mohou používat stejné kategorie pro skupiny různých velikostí nebo 

teritoria různých úrovní.
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Druhým konceptem, který používám ve svém výzkumu, je opora v tzv. 

modernistické teorii Arnošta Gellnera. Ten diskutuje vznik nacionalistických hnutí, 

usilujících o kulturně homogenní národní státy, jako průvodního jevu rozvoje evropských 

industriálních společností 19. a 20. století. Samotný nacionalismus přitom nenormativně 

definuje jako „původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí 

být shodné". Nacionalismus si tedy nárokuje, aby etnické hranice nebyly přeťaty 

politickými hranicemi [Gellner 1993: 12].

Tato situace se významnou měrou týká i zkoumaného regionu české části Těšínská. 

To bylo po rozpadu Rakousko-Uherské říše po pohraničních konfliktech a mezinárodních 

jednáních definitivně přičleněno jako součást nově vzniklé Československé republiky až 

roku 1920. Na tomto území zůstaly početné menšiny Němců, Židů a především Poláků. 

Vedle početné řady lidí, kteří přišli do tohoto rozvíjejícího se průmyslového regionu za 

prací, zde žila velká část autochtonního obyvatelstva, které stálo od 19. století v centru 

zájmů jednotlivých národně emancipačních hnutí, především polského [Borák 1999: 120], 

Podle Gellnera ovšem existuje i úzká provázanost mezi nacionalismem a mobilitou 

jednotlivců. Mobilitu, schopnost dynamické proměny struktury společnosti, vyžaduje 

samotná povaha moderní společnosti toužící po ekonomickém růstu. Jako nástroj 

umožňující tuto mobilitu slouží především systém jednotného školství, zavádějící kromě 

jiného společnou normu spisovného jazyka a zprostředkovává vysokou kulturu širokému 

spektru obyvatelstva. Tím zároveň vyvolává tlak na kulturní homogenitu obyvatelstva 

moderního státu a spouští politickou ideu nacionalismu [Gellner 1993: 36-50],

Vedle existujících nacionalismů však existují i skupiny definované společnou 

kulturou, „které se nepouštějí do boje, kterým se nedaří oživovat jejich potencionální 

nacionalismus, nebo které se o to ani nepokoušejí" [Gellner 1993: 56]. Touto optikou je 

možné pohlížet i na obyvatelstvo území Slezska v širším či užším vymezení tohoto 

regionu, které prošlo historicky relativně samostatným politickým a náboženským vývojem 

vůči jiným územím současných národních států České republiky a Polska. V politickém 

životě takové snahy o regionální emancipaci Slezska vyvíjí hnutí Ruch Autonomii Slqska v 

Polské republice.

Na základě těchto předpokladů se ve své práci budu zabývat studiem kategorií a 

charakteristik, které jsou relevantní pro lokalitu zkoumané obce a které odkazují k



regionálním identitám vyšších úrovní, tedy aktéry různě vymezovaného regionu a 

národních států, nebo ke skupinové identifikaci vyššího řádu

Ve středoevropském prostředí se otázkám regionální identity věnuje v kvalitativních i 

kvantitativních výzkumech řada pracovišť, včetně Sociologického ústavu AV v Praze. Jejich 

zájem je často zaměřen na regiony do jisté míry problémové ( například pohraniční regiony 

bývalých Sudet, a tedy problematiku spojenou se ztrátou kontinuity místního osídlení v 

důsledku odsunu Němců po 2.světové válce ), nebo na otázky evropské integrace [ Zich 1999, 

Zich 2003, Macháček 2004].

Lokálnímu výzkumu v regionu českého Těšínská v obci Stonava se v širších 

souvislostech věnuje ve své dizertaci Jakub Grygar [Grygar 2004],

V Polsku věnují systematickou pozornost celému regionu Těšínského Slezska 

etnologové z Cieszynské pobočky Slezské Univerzity Katovice, kteří provádějí 

etnografický výzkum i v samotném Nýdku.

Pojetí Slezanů jako hraniční národnosti ukazuje v polském prostředí na příkladu 

opolských Slezanů např. Maria Szmeja [Szmeja 2000].

Tématicky i metodologicky blízký je výzkum, demonstrující aspekt mobility 

provázející dnešní svět na procesech vzájemného připisování atributů rolí, který byl 

proveden mezi starousedlíky a přistěhovalci v amerických státech Vermont a Florida v 

rámci výzkumných seminářů dvou amerických univerzit [Eisikovits 2005]. Přestože 

rozsahy lokalit vymezených v tomto výzkumu, tedy lokality dvou států v rámci federace 

Spojených států, jsou výrazně odlišné, základní výzkumný zájem o lokální identitu je  

stejný.

Na příkladu z afrického kontinentu popisuje Jean Bažin proces konstruování 

etnicity Bambarů v sociálním prostoru na základě připisování nejrůznějších atributů - 

prostřednictvím kategorizací [Bažin 2002].
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III. Metodologie

Jak bylo popsáno v úvodní kapitole, lokalita obce Nýdek ( okr. Frýdek-Místek ) 

byla pro tuto případovou studii zvolena během předvýzkumné fáze, realizované formou 

zúčastněného pozorování, pro svoji geografickou blízkost průmyslového centra Třince 

( 7 km vzdušnosu čarou a 13 km po silnici ) a současně pro relativní izolovanost v 

podhorském prostředí na hranici České republiky a Polska, kde jsem navíc očekával 

nalezení konfrontace zázemí průmyslového města s významnými prvky venkovských 

tradic. Vklínění obce v hraničním pásmu Slezských Beskyd nabízelo komunikační 

izolovanost nejen od sousedních obcí na našem území, ale přes geografickou blízkost i 

izolovanost od polského území, jedinečnou v rámci celého regionu.

Zdokonalení se v základních předpokladech komunikace, především schopnosti 

porozumět významnému komunikačnímu kódu -  slezskému nářečí, ale i ve znalosti 

geografického prostředí i kulturně-společenských a především historických souvislostí, 

bylo nezbytnou součástí přípravné fáze výzkumu. Rovněž pochopení subjektivního 

významu třinecké průmyslové aglomerace pro obyvatele širšího regionu, zahrnujícího 

nejen třineckou oblast českého Těšínská, ale i přilehlé části Slovenska a Polska se ukázalo 

vhodné pro snadnost komunikace.

Jak zdůrazňují Eisikovits a Borman: „vztah k místu je téma pro lidi intimně blízké, 

proto je nutné ho zkoumat nepřímo nepřímo" [ Eiskovits 2005: 8 ]. Proto se při desítkách 

neformálních předvýzkumných rozhovorů vyprofilovala sada otázek, která obsahovala 

témata vztahu k regionu prostřednictvím myšlenkových představ obyvatel zkoumané 

lokality a která částečně odrážela specifika zkoumaného regionu.

Samotné téma výzkumu bylo respondentům prezentováno jako „zájem o vztah lidí k místu, 

kde žijí“. Vlastní témata rozhovoru formou zadání byla zvolena následující:

1. Popis obce Nýdek

2. Osobní historie v lokalitě

3. Lidé žijící v obci

4. Sebezařazení respondenta

5. „Cizinci“ v Nýdku
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Tato témata respondenti bez výjimky alespoň částečně vyčerpávali buď spontánně v 

průběhu líčení svých biografií, rodinných poměrů nebo k nim dospívali při dotazech 

tazatele na upřesnění nebo rozvinutí předchozích témat.

Vlastní výzkum byl proveden formou hloubkových rozhovorů s obyvateli obce na 

základě náhodných kontaktů. Výběr respondentů byl postupně doplňován tak, aby splňoval 

požadavky zastoupení různých věkových skupin, pohlaví, kategorií rodák/přistěhovalec 

( přistěhovalec jako kategorie opoziční vůči lidem narozeným v lokalitě Nýdku, případně v 

regionu Těšínská ), územní pestrosti v rámci obce ohledně místa bydliště, manuálního či 

nemanuálního zaměstnání, ale především národnosti jednotlivců a zastoupení lidí z 

národnostně smíšených manželství. Vedle rozhovoru s řadovými občany obce, byly 

provedeny i rozhovory se zástupci dvou klíčových institucí působících v obci -  školy 

( důležitost její role ve zkoumané problematice vyplynula jednak z předvýzkumných 

rozhovorů, ale především se opírá o klíčovou roli školství v teoretickém konceptu vzniku 

nacionalismu A.Gellnera ) a obecní samosprávy.

Konečný soubor dosáhl počtu 11 rozhovorů, přičemž proti původnímu záměru se 3 

rozhovory konaly za účasti partnera respondenta, který větší či menší měrou doplňoval jeho 

výpovědi. Jak se ukázalo, tato skutečnost doplnila data hloubkových rozhovorů o dimenzi 

přímého vyjednávání významů v rámci úzké rodiny. Stojí za pozornost, že individuální 

rozhovory se často dařilo uskutečnit právě s některými přistěhovalci, u nichž podmínky 

domácnosti ( zejména existence soukromého prostoru) umožňovaly izolovanost 

od ostatních členů.
p  °  •

Rozhovory byly vedeny nejčastěji v češtině, včetně některých rozhovorů s obyvateli 

polské národnosti. Volba jazyka byla výsledkem spontánní reakce dotazovaného. Ve dvou 

případech dotazovaní zvolili ( po ujištění se o takové možnosti ) pro své odpovědi 

slezského nářečí. Prozrazovali tak zjevně slabší kompetenci aktivního mluveného projevu v 

českém jazyce, přestože pasivní schopnosti dosahují úrovně místních obyvatel české 

národnosti i obyvatel českého vntirozemí. Přepisy rozhovorů byly provedeny v původní 

podobě, analýzy v rámci této práce jsou překládány do češtiny i pro dosažení vyšší míry
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anonymity z hlediska národnosti. Některé nářeční výrazy, jejichž překladem by se setřel 

jejich původní charakter byly zachovány v původním znění, ovšem s ohledem na zachování 

srozumitelnosti.

Anonymizace rozhovorů v rámci analýzy byla volena s ohledem na soukromý a v 

lokalitě zřejmě i často choulostivý charakter podávaných informací. Respondenti tak byli 

označeni kódovými písmeny ( nikoliv kódovým příjmením) pro obtížnost výběru jmen, 

která by ve vztahu k autorům výpovědí současně odrážela jejich národnost i místní variace 

v používání českého a polského pravopisu jmen v podobné míře jako původní jména. 

Národnost respondenta přitom s ohledem an zachování anonymity považuji za nutné uvádět 

jen v odůvodněných případech. V případě choulostivých informací anonymizuji výpovědi 

pod shrnující kategorii národnosti respondenta.

V analýze rozhovorů uvádím na místech, která vyžadují základní údaje o historii 

nebo místu, stručné charakteristiky přímo v textu formou poznámek. Pro zdůraznění 

smyslu ve vztahu k výchozí teorii zdůrazňuji na explicitních místech kategorie 

charakteristik podtržením.

Předvýzkum byl prováděn v letech 2003-04 v regionu převážně českého a částečně i 

polského Těšínská a přilehlé části Slovenska ( poprvé jsem se do regionu dostal na jaře 

roku 2003 v rámci terénní praxe kurzu Antropologie hranic na FSV UK pod vedením 

Mgr.Jakuba Grygara). Vlastní hloubkové rozhovory byly provedeny v období května až 

dubna 2005 a dubna 2006. Jediným tazatelem byl autor tohoto výzkumu.
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IV. Analvza rozhovorů:

1. Lokalita a region

Zkoumání skupinových identit ve vztahu k prostoru vyžaduje především vymezení 

tohoto prostoru. Popis prostoru se však nemusí odvíjet pouze od fyzických charakteristik, 

ale i od sociálních charakteristik nebo může být charakterizován mírou spokojenosti nebo 

prostřednictvím kategorií citového vztahu. Již samotná formulace prostorových 

charakteristik však dokáže odrážet tyto emocionální aspekty. Atributy připisované lokalitě 

obce Nýdek jsou výrazně lokálně individuální téměř výhradně pro úzký prostor jeho 

geografických hranic. V popisech se neobjevují charakteristiky lokality ve vztahu vůči 

širšímu regionu a jen okrajově - přestože se silným lokálním pocitem odlišnosti - vůči 

geografickému území České republiky. Opírají se však o společnou zkušenost pozorovatele

- ať už rodáka nebo přistěhovalce -, který do Nýdku přijíždí po jediné přístupové cestě, a 

naznačují vztah mluvčích k místu:

„ Když se díváte na Nýdek z Karpentné, tak vidíte akorát Bystřici. Nýdek je  jenom  

takové malinké véčko, takové nic. Když tady přijedete, tak nevíte, že je  tady dalších dvacet 

kilometrů cest na všechny strany. “ ( pan D., přistěhoval se )

„ Nádherné údolí, do kterého vede jedna cesta. “ (paní B.)

„ Víte, jaký má rozměr Nýdek vůbec? Víte, kde je  Loučka, Poledná, Střelmá, Hora? 

Je tady Nová Osada. To je  veliký rozsah na jednu dědinu! V Čechách maj tři baráky a je  to 

dědina. “ ( pan L.)

Tak popisují obyvatelé vesnice jednu z rozlohou katastru největších obcí v okolí. 

Přitom však zachovávají důvěrné povědomí i o nej vzdálenějších místech Nýdku. Dodávají 

mu přídomky „schované údolí“, „roztahaná vesnice“, „koncová vesnice“ a naznačují tak 

další charakteristiku Nýdku -  jeho izolovanost. Izolovanost vůči okolním obcím, ale již i 

situovanost na hranici státu, která bývá neprostupnou bariérou, a také fakt, že většinu takto 

vnímaného území tvoří lesy v hornatém terénu. Na katastru obce jsou však čtyři hraniční 

přechody pro pěší a cyklisty. Na nejvýše položený z nich - na hoře Čantoryji - však musíte 

překonat převýšení bezmála 600 metrů.
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„Jsme obklopeni ze tří stran věncem hor, takže tady končíte. B u ď  vylezete na tu 

hranici a půjdete přes nějaký hraniční přechod do Polska, nebo se musíte vrátit zpátky. “

( pan S.)

„... Nýdek je  fa k t specifický už jenom tím, že fak t leží na té hranici, že člověk vyleze 

a vidí Polsko a už ..., dál nic víc není.“ Tak navozuje paní C. dojem ohraničenosti, možná 

izolovanosti, uzavřenosti státní hranicí.

( pozn.: Centrum Nýdku leží asi 4 km od hranice, ale nej vzdálenější osady jsou 

vzdálenější než centrum nejbližší obce Bystřice, kterou vede jediná přístupová silnice do 

Nýdku, a mají blíže obcím na území Polska. Zástavba obou obcí na sebe bezprostředně 

navazuje. Rozptýlené zástavbě Nýdku odpovídá ve struktuře samosprávy obce 8 osadních 

výborů)

Další popisy Nýdku však již patří sociálním charakteristikám - složení obyvatelstva 

( údaje ze sčítání lidu 2001, především základní orientační poměr mezi osobami, hlásícími 

se k polské a české, event, slezské a moravské národnosti ukazuje Příloha č.2. ) - a vztahům 

a postojům lidí:

Paní C. začíná slovy: (

„ Tak Nýdek je  taková krásná míchanina. Hlavně národnostně, protože nikdo z nás 

tady nemůže říct, že je  stoprocentní Cech, nebo stoprocentní Polák, nebo stoprocentní 

Němec. Ty lidi maj hluboko kořeny ve všem a trošku je  jim  možná líto, že někteří jsou příliš 

zaměření na to svoje. Ze někteří Ceši se dělají přílišnými Cechy, někteří Poláci přílišnými 

Poláky a pak tady vznikají různé šarvátky a hádky ... Ale na druhou stranu je  to strašně 

super, protož tady máme ty gorolské písničky a básničky a kroje, tak si myslím, že jsme 

úplně specifičtí v té mluvě, že Cechům se zdá, že mluvíme polský, a Polákům, že nějak 

divně, a stejně nám ani jeden nerozumí. A já  jsem  na to svým způsobem strašně hrdá. “

Popis své obce tak ve svých představách poprvé začleňuje do širšího regionu. 

Cizímu to nemusí být zcelá zřejmé, ale zmíněné charakteristiky poukazují na širší 

regionální platnost. Obraz tohoto kraje líčí v pokračování na ověřující dotaz:

„Já myslím, že to platí až tak po takový Těšín, že to je  takové to Těšínské Slezsko, protože 

dál už ta Ostrava a Karviná, to už není ono. To už je  trošku jiné. Ale do toho Těšína si

11
V



myslím, že to platí. Že to ti lidé prosté pociťují, že i ten Těšín samotný byl rozdělený 

vlastně na Český a Polský, a ty vztahy jsou tam obdobné, no. “

Tímto regionem je pro ni „Těšínské Slezsko“, jehož rozlohu upřesňuje jediným 

hraničním bodem -  symbolickým centrem Těšínem. Implicitně přitom možná předpokládá 

druhou hranici regionu na opačné straně, na konci údolí na hranici se Slovenskem v 

Mostech u Jablunkova. Tento prostor je pak, zdá se, omezen pouze na část, jež je dnes 

součástí ČR, a je sevřen horskými pásmy Moravskoslezských z jedné a česko-polského 

hraničního pásma Slezských Beskyd z druhé strany, přičemž takto myšlené území v sobě 

zahrnuje i průmyslové centrum Třinec s 38 tisíci obyvateli. Celý tento region je územím 

jejího nářečí. Za Těšínem ležící Karviná a Ostrava ,je  už něco jiného“. Společný rys tohoto 

území vztahuje k Těšínu jako symbolu -  městu rozdělenému na dvě části: Český Těšín a 

polský Cieszyn.

( pozn.: K definitivnímu stanovení hranice mezi Polskem a Československem po rozpadu 

Rakousko-Uherska došlo v roce 1920.)

„A kdo vás poslal za mnou?! Poněvadž já  nejsem starousedlík! Já jsem  tady pouze 

39 roků!“,

naznačuje nezakotvenost své sociální pozice v lokalitě oproti zdejším rodákům pan 

T. Setkal se s tím, že byl - byť v opilostí - označen za „přivandrovalce“ místní rodačkou, 

která však sama již od doby své dospělosti žila mimo lokalitu. Jiný příchozí - pan S., 

profesně působící v Nýdku -  si nikdy vztah přímo k tomuto místu nevytvořil. Za svůj 

domov považuje Čechy, resp. Česko „bo tady nejsme v Čechách, jsme ve Slezsku“. Uvádí 

tak do hry další dvě úrovně prostorových kategorií, ke kterým se při popisu Nýdku vztahuje

-  Českou republiku a její části: Čechy a pro zařazení lokality podstatnější, ale méně pevně 

vymezené Slezsko.

- „... je  to i historicky dáno tím, že to Těšínské Slezsko patřilo hodně dlouho jakože 

Rakousku-Uhersku, a pak to ňák bylo, že se tady hlavně mluvilo polský, a byly tu i polské 

školy, takže i ti lidé měli polskou národnost. A takže v některých to rodinách jako zůstalo. 

Těch pravých Poláků, jako že z Polska tak až moc není, to ne. “

-„Mněpřipadá, jako že tu vždycky mluvilo nářečím hlavně. “
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To, určitě! Právě to je  to specifikum tady tohoto. Že my jsm e nikdy nebyli Poláci ani 

Češi, že jsme byli Slezané. Jo. Slezáci ... Těšínské Slezsko mělo spíš tu tradici těch polských 

škol tak dlouhou než někde jinde. V Ostravě a tak.

ukotvuje paní C. historický název regionu v dobách do 1. světové války, kdy jeho 

centrum Český Těšín bylo správní jednotkou obou, dnes státní hranicí rozdělených částí -  

české i polské. Pan B. naznačuje i důsledky formálního sebezařazení zdejších obyvatel ke 

slezské národnosti po příchodu Němců na začátku 2. světové války. Muži slezské 

národnosti byli odvedeni do německé armády. Takový je nejčastější odkaz starších 

Nýdečanů na užívání pojmu Slezan:

„Šlunzok (pozn.: nářeční tvar českého výrazu Slezan) ... to se tak jako ve špásu 

řekne. To myslím ani neexistuje -  slezská národnost. To kdysi kejsi za vojny, když se 

podepisovala Volkslista, tak někdo napsal, že je  Slezák, a tím pádem to Němci uznávali, že 

je  německé národnosti ... hodně jich  bylo, co podepsalo tu Volkslistu. “ ( pan B. )

Nemá takový pojem nějaké nepříjemné konotace?:

„Ne! (To je ) Náš člověk, by se dalo říct. Protože když je  Čech, tak je  Čech, když je  

Moravák tak je  Moravák -  kdesi z  Moravy, a když je  Slunzok, tak je  tady náš člověk. To 

znamená od Frýdku po Hrčavu (smích). A to je  Slunzok, bo za Frýdkem je  už potom  

Morava, že ... Co tak o sobě víme, tak o tej Karviné.“, vymezuje respondent polské 

národnosti s odkazem na hranice historických zemí a ještě upřesňuje hranice zahrnutím 

měst Karviná, Orlová, Havířov. Dodává však: „ Tam ještě  hodně těch Poláků se drží, no, 

čímž opět naznačuje obecný stereotyp vnímání Poláků jako „strážců“ nářečí.

U jiných kategorií obvykle významově ne zcela podstatný aspekt -  výslovnost 

(jazykové varianty slov jako goral-gorol-horal jsou jinak používány situačně podle 

vnímání pozice příjemce výpovědi, v případě výzkumných rozhovorů často vrstveny ) - zde 

pan M. upřesňuje:

„Jak se bavím s lidma, tak abych to prostě správně vystih, tak vždycky Šlonzok. Mám pocit, 

že prostě se chovaj jinak. Gorol a Šlonzok“.
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„ Ten život tu byl vždycky složitý v těch horách, těžký. “ Přestože zde pan S. strávil 

něco málo přes deset posledních let, zná život v horách ze svého předchozího působiště. 

Hory jsou vymezeny nikoliv topologicky, ale životními podmínkami jejích obyvatel. 

Hlavně v zimě je obtížné dostat se k doktorovi. Učitelky ve škole byly vždy smířené s tím, 

že při sněhové nadílce bude část žáků ve třídě chybět. I z nej vzdálenějších míst však lidé 

denně scházeli a scházejí do Nýdku, aby ( pokud nepracovali v zemědělství nebo v lese) 

autobusem odjeli do práce v Třineckých železárnách -  Jediného podniku, který tady ten 

kraj živil“. Směny ve „werku“, což je místní synonymum ne zaměstnání nebo železáren 

obecně, ale pro celý region Těšínského Slezska ve výše specifikovaných hranicích 

synonymum hutního komplexu Třineckých železáren, často doplňovala práce na horských 

políčkách a v domácím hospodářství.

„ Můžu říct, že vojnu jsem  měl nejhezčí dva roky v životě, protože doma třeba bylo 

hodně pracovat, po vojně zase pracovat bylo v železárnách, tam jsem  makal na pecích ...to  

byla těžká práce na těch pecích, to bylo prach a hic a všechno možný. To člověk neumí ani 

představit, to někdy ani zvíře tolik nevydrželo jako my. “ ( pan L.)

Podobné charakterizace lokální identity prostřednictvím podmínek života 

( s implicitním, ovšem nehraničujícím odkazem na prostor takových pom ínek) se vyskytují 

ve všech generacích, přestože různou formou. I pro nejmladší generace, které již zažily 

útlum hutní výroby v průběhu ekonomické transformace a propouštění části zaměstnanců, 

jsou železárny neoddělitelně spojeny s vlastní lokalitou prostřednictvím jejich rodinných 

příslušníků a sousedů ( i ženy pracovaly například na místech jeřábnic ). Zdůrazňují 

rozlohou i významem obrovský komplex podniku, který je zaměstnavatelem „tří čtvrtin 

obyvatel tady. Tat 'ka je  tam zaměstnaný, v každé chalupě bude aspoň jeden člověk, který je  

tam zaměstnaný“ ( paní C ). „Kdyby to někdy padlo, tak to je  průšvih“ (pan M.). Toto 

spojení s dominantním podnikem dostává ale i trochu osudovou podobu. Jakoby bylo 

nevyhnutelným údělem zdejších obyvatel. Stejně jako dříve práce v hospodářství, od 

kterého se každá z nových generací více osvobozuje. Železárny se ani mnoha lidem z 

dělnických povolání, především mladým, nezdají nejvhodnějším místem pro pracovní 

uplatnění. Zůstavají dobrovolně na podpoře Úřadu práce nebo odjíždějí za prací do zemí

2. Práce
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Západní Evropy. Představa vzdělaných mladých lidí o své budoucnosti je  také odlišná od 

představy zaměstnání v hutích. Pro ně zde atraktivní práce není.

„Já jenom projedu (vlakem) kolem Železáren, a mám na sobě husí kůži", cituje paní 

N. svého syna. Vyčleňují se a jsou vyčleňováni z lokální skupiny. Hodnoty „lidí z hor“ 

totiž popisuje paní C. takto:

„ ...tady jsou takoví ti lidé trošku drsní, spíše dávají přednost takové té fyzické práci 

a tu vyvyšují. Pokud člověk opravdu ne maká na poli nebo nedělá tady v Třineckých 

železárnách, že tam ňák neskládá do pece, tak je  nic! Oni spíš berou na to, že ta fyzická 

práce, že to je  základ' to dření na poli a tak. “

To platí i pro Nýdčany. Mladí proto odcházejí do Ostravy, Olomouce, Brna, Prahy, 

nebo do zahraničí:

„ A nevrátí se, fakt, že ne! Oni tam zůstávají všichni. A když ne v Praze, tak aspoň 

někde dál!", pokračuje paní N.

Třinecké železárny také propojují občany Nýdku s regionem, tentokrát nejasně 

vymezeným, přinejmenším však územím okolí Třince jako místa zaměstnání. „Práce bylo 

dost, ale málo lidí je  zdejších“, vypráví o přítomnosti Slováků, Poláků, a Řeků pan L. 

Zdejšími však nemyslí lidi ze své obce, ale identifikuje se s lokalitou Třince, regionem 

Třinecká, nebo možná s regionem, zahrnujícím i Ostravsko. Cizinci přicházeli „spíš na 

města“. Ze Slovenska však denně dojíždějí zaměstanci do hutí dodnes. Významnými akty, 

které v různých textech spoluvytvářejí sebeidentifikaci lidí s různými vymezeními ( i 

sociálními) regionu Třinecká, jsou umělecká vystoupení skupiny Blaf, zpívající ve zdejším 

nářečí a vystupující při četných příležitostech především v rámci nářečního okruhu. 

Identifikaci obyvatel s prostorem Třinecká jako okruhem zaměstnanců Třineckých 

železáren nabízí oblíbená písnička skupiny Blaf Werkovy cug, která líčí cestu vlaku, 

přibírajícího na zastávkách zaměstnance z jednotlivých obcí, kteří jedou na směnu ze 

slovenského území do Třince ( text písně viz Příloha č. 3 ).

Neoddělitelně jsou v myslích lidí Železárny s Nýdkem propojeny i významnou 

podporou svých zaměstnanců při stavění nových domů, hlavně v dobách komunistické 

minulosti. Levné jízdy, poskytování materiálu a slevy na železné produkty, ale i frekvence 

dopravních spojů jsou v původním, mimořádném rozsahu minulostí. Kdo si dříve jako 

zaměstnanec postavil dům, není dnes schopen opravit svoji hospodářskou budovu.
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Některým zaměstnancům však stále zajišťuje dostatečné zázemí, aby se ve svém volném 

čase věnovali aktivní manuální práci již ne na hospodářství, ale na úpravě okolí svého 

moderního domu. Pracovitost lidí je  lokálním atributem, který bývá zdůrazňován ať  v 

současnosti, tak i odkazem k počátkům hutnictví v Třinci:

„Ale Němcům se to strašně líbilo. Právě kvůli tomu se tady cpali! Jasné. Levná 

pracovní síla. Pracovití.

naznačuje pan D. přítomnost dalšího národnostní prvku v regionu, německé 

národnosti, která je po druhé světové válce minulostí. V samotném Nýdku však žádní 

Němci nebyli. I náročná práce ve „werku“ mohla tehdy být pro místní obyvatele 

osvobozením od dřiny v hospodářství nebo zajištěním obživy.

Vedle pracovitosti bývá zdůrazňována sousedská pomoc v různých podobách nejen 

v minulosti: „Kdo nestavěl, tak se na jeho průkaz dalo vybrat více železa", ale i v 

současnosti jsou zapojováni nově přistěhovalí do výměnných obchodů se stavebním 

materiálem, což může být cestou sblížení se sousedy, které jinak vnímají jako uzavřené. 

„Odjakživa lidé takové pakty dělali.“ Starší lidé vzpomínají především na nezištnou 

vzájemnou pomoc v zemědělství v těžkých dobách po 2. světové válce. Dovednosti v 

některém oboru, vhodném pro sousedskou směnu služeb, jsou ( vedle návštěvy hospod ) 

možností, jak se včlenit do sousedské komunity.

Nýdek je přes odliv lidí za prací stále atraktivním místem bydlení. Lidé po kopcích 

mají postavené „hotové hrady“, a děti, pokud najdou možnost zaměstnání, zůstávají. Navíc 

městský standard na vesnici spojuje život v přírodě s civilizačními vymoženostmi. V 

Nýdku

( a nejen v Nýdku) včetně okolních kopců staví zbohatlíci z Třince a okolí svoje výstavní 

domy, přezdívané po vzoru domů z televizního seriálu Dallas „southforky“. Jejich 

obyvatele, ale obyčejně neznají. Spíše si pamatují, kdo byl předchozím vlastníkem 

pozemku, když ten byl ještě polem. I pro lidi ze vzdálenější Ostravy může být Nýdek 

atraktivním místem nového bydlení, protože vzdálenost je  dostupná pro každodenní 

dojíždění.
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3. Jazyk a menšina

Jak se noví lidé zařazují do nýdecké komunity? Domluví se? A nemusí jít jen o to, 

zdali chtějí spolu komunikovat. Po několika letech života v Nýdku, vypráví relativně nově 

příchozí žena, původem z vnitrozemí Čech:

„ Dneska jsem  tam seděla na nádraží v Bystřici a tam asi čtyři ženský, už postarší, a 

ty tam mlely povašemu. Tak jsem  říkala: tý bych asi nerozuměla. Jak jsem  poslouchala, tak 

jsem  říkala: to bych asi nevěděla, o čem mluví. “ ( paní L. )

Na zdejším území, obývaném kromě obyvatel české národnosti polskou menšinou, 

je totiž ( alespoň ještě pro generaci dnešních třicátníků ) běžným komunikačním 

prostředkem u obou národností slezské nářečí.

- „Jakjste doma mluvili ?“

- „No, tak normálně, ja k  se tu mluví. “

Mladší ( ale tato tendence se projevuje běžně i ve vzpomínkách válečných dětí z 

českých rodin ) již často vyrůstali v prostředí spisovného jazyka, ať už polského, nebo 

českého.

„ Mrzí mě, že my jsm e byli specifičtí tím nářečím i písničkama. Vším, co tady jako  

takzvaně gorolské vždycky bylo, a pokud se to normálně dědí a dá se s nima domluvit, tak 

je  to fajn, ale z  obou stran je  občas šovinismus. Ze jsou někteří proti těm Polákům až 

alergičtí a zase naopak. A přitom je  to něco, na co bychom měli být skoro hrdí. A česko- 

polské nápisy, že spíš by se to mělo udržovat. “ ( paní C.)

Ponechme stále stranou zmíněnou kategorii „gorolské“. Pokud jde o averzi Čechů 

vůči Polákům a naopak, zdůrazňují respondenti, že jde o pouhé jednotlivce, přestože jejich 

postojem pak bývá ovlivněna celá rodina. Jiní o existenci konfliktů tohoto druhu nevědí a 

vnímají soužití obou národností v Nýdku jako neproblematické.

„ To nářečí, tady to slezské, je  spíš taková míchanice více států dohromady. Něco 

polskýho, něco českýho, něco slovenskýho a hodně německýho. Protože to byla jako  

Rakousko-Uherská říše předtím. To my jsme měli hlavní město Vídeň. “,

klasifikuje pan L. nářečí v nových prostorových, sociálních a historických 

kategoriích. Propojuje skupinu, se kterou se identifikuje, s představou dobových vztahů a 

struktur. Především jako by odkazem na dobu mezi dvě země nerozděleného Těšínská
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naznačoval, že oblast používání nářečí je možná širší, než jak je zde obvykle vnímána dnes 

( tedy omezena na oblast českého Těšínská ), a naznačuje někdejší neproblematické 

vzájemné ovlivňování vlivů na pomezí dnešních států.

Užívání nářečí bývá oběma národnostmi často vnímáno jako typičtější pro polskou 

menšinu. Místní Polák například odhaduje podíl mluvících nářečím v Třinci ( protože i na 

ulicích průmyslového Třince je možné se běžně setkat s nářečím ) podle poměru českých a 

polských škol, tedy 6:2, přičemž za „nositele“ nářečí považuje polskou menšinu. Jako 

kdyby Češi nářečím nemluvili. Méně zřetelně to vyjadřuje paní C.: „Brácha, ten s tím 

nářečím jako moc ne, ale já  třebas v pohodě, ale zas to bylo tím, že jsem  měla spoustu 

kamarádů, kteří měli polskou národnost a mluvili nářečím.

Pochopitelnější je  spojování nářečí jako typického jazyka pro vzdálenější a 

izolovanější osady Nýdku:

„ Unás spolužáci na kopcích - Mitrenga, Pezda -  (mluvili nářečím) fu rt!"  ( pan M.)

Jak vlastně nýdečtí „Češi“ a „Poláci“ navzájem rozlišují vlastní od těch druhých? 

„Podle ničeho. Tady se nerozlišují. Tady žijí všichni ... (odmlčí se) ... Národnostně. 

Akorát, že to má v občance a hlásí se k té národnosti. No, tak to poznáte, my jsme  

starousedlíci. vysvětluje paní B., „ my tady máme své nářečí a ja k  Češi, tak Poláci se drží 

skoro všichni toho nářečí. No, teďko už ne, teďko už víc toho českého se tady užívá, ale 

takygo ponaszymu se užívá pořád. “ ( pozn.: Ponaszemu nebo ponaszymu -  výslovnost 

kolísá i v případě jednotlivých mluvčích - je  nářeční výraz pro slezské nářečí. Na polské 

straně státní hranice a zvláště u starších mluvčích v polských rodinách na české straně je 

běžné označení gw ara.)

Obecně uznávaná je však snaha polské menšiny udržet si svoji skupinovou 

odlišnost zejména v souvislosti s obecnou regionální tendencí poklesu osob, hlásících se k 

polské národnosti. U polských rodičů nacházíme projevy výrazné angažovanosti proti 

„odnárodnění“ jejich potomků. Často se mluví právě o sporu prarodičů s rodiči dětí, kteří 

stále častěji posílají děti do české školy. Místní Polka vypráví:

„Mám známou (...) (jejíž) dcera si vzala z  Moravy kluka ňákého a bydleli tam a ona 

je  stáhla sem, protože je jí  vnuci přece nebudou chodit do české! školy. Takže to ona by 

nepřežila! (...) Tehdá si mi stěžovala, že syn mluví v autobuse česky. No, je  spousta
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takových, kteří se fak t jako snaží mluvit polský, a když ne, tak aspoň vkládat do toho nářečí 

hodné těch polských slov ...Já  nejsem natrhlá, abych (svoji) dceru nutila: musíš česky! “

Pro „angažované“ Poláky lze použít nářeční termín „bíty-Polok“ (kovaný Polák), 

pro umírněnější, zde na území ČR narozené Poláky ( kterým může ze strany Čechů 

přisuzováno, že polskost udržují jen „aby se neřeklo“ ) výraz wasser-Polok, který může být 

místními Poláky zase interpretován jako neutrální výraz pro běžné Poláky na území 

českého Slezska.

Jiný scénář výše uvedeného konfliktu uvádí - v podobě, pro lokalitu nezvykle 

neučesané - pan L.: Ale vono se to stejně tak zamíchá, že někdo se tak cítí být Polákem, řve, 

anebo chodí do tych PZKO ( pozn.: Polski Zwi^zek Kulturalno-Ošwiatowy, nejvýznamější 

kulturní a společenská polská organizace na českém územ í), jako všechno možný, a přijde 

mu ..., děcka se vožení s Cechem a pak zmlkne. Tož už nemůže na svoje děcka nadávat. 

(Ten mu děcka) pošle do české školy a je  amen.“ Mluví se ale ovšem i o případech, že 

prarodiče „vyhodí“ svoje „konvertující“ dítě z domu. Víme-li z výpovědí pamětníků, že 

zde mezi válkami bylo jen několik českých rodin, je na místě položit si otázku, jakým 

způsobem a proč docházelo ke „konverzím“ od polské k české národnosti. Hlavní vliv bude 

zřejmě třeba, stejně jako dnes, hledat v podílu žáků polských a českých škol. Existenci 

původně výhradně polské školy dává paní C. do souvislosti s „tradicí polského školství na 

Těšínsku“, ale uvědomuje si, že lidé v Nýdku nemluvili ( rozhodně nejako v dnešní míře ) 

spisovnými jazyky, ať  už polským nebo českým, ale nářečím. Případ konverze vlastní 

rodiny k české národnosti popisuje Paní C. následovně:

„ Kdyby se můj dědeček nerozhodnul, že jde  do české školy jenom kvůli tomu, že tam 

dávají lyže, tak bychom nebyli Češi".

V polské škole nabízeli jen oblek, což pro kluka nebylo stejně lákavé. Naznačuje 

navíc představu volby samotným dítětem, ale již jsme viděli, že ve volbě se často silně 

angažují především generace rodičů i prarodičů a o volbě vyučovacího jazyka se rozhoduje 

již ve volbě předškolního zařízení. Prospěchářství „konvertitů“ jen posiluje vědomí hrdosti 

Poláků, kteří odolali. Pan S. k významu školy pro menšinu dodává prorocky:

„ Samozřejmě, že pro ně ( polskou menšinu )  je  ta škola stěžejní, protože jakmile 

zaniknou ty školy, tak ta menšina má utrum, protože zmizí to nejpodstatnější, to znamená 

jazyk."
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Výše uvedené pole ne zcela konsensuálně používaných kategorií -  podskupin 

polské národnosti, které v tomto případě jen nepřímo odkazují k úrovni teritoria a zřejmě je 

lze vztáhnout k území nářeění kompetence, svým částečně negativním emocionálním 

charakterem nabízejí jen omezenou možnost skupinové sebeidentifikace.

Význam školy ( na její klíčový význam při utváření národního vědomí moderních 

evropských národů poukazuje A.Gellner [1993: 38-46] ) pro udržení nebo změnu 

národnostního sebezařazení nejlépe dokumentuje obvyklý dialog výzkumníka s gazdy v 

kopcích. Na otázku, jestli jsou „zde v chalupě" polské národnosti, odpovídají například 

přeformulováním: „(Ano), my tu máme polské školy“. V Nýdku se však v září 2005 - 

poprvé od války - polské třídy prvního stupně, které dosud fungovaly jako pobočka 

sousední Bystrické školy s polským vyučovacím jazykem v budově místní české školy, 

kvůli nízkému počtu žáků ve třídách neotevřely.

Oba vyučované jazyky byly přinejmenším v minulosti pro velkou část žáků jazyky 

cizími a způsobovaly žákům jisté problémy. Přesto Nýdečané neoznačují za svůj mateřský 

jazyk slezské nářečí, ale pravidelně odvozují kategorii mateřského jazyka od vyučovacího 

jazyka ve škole. Nezřídka se lze ovšem ve výpovědích setkat se záměnou popisu jazyka 

užívaného v nějaké situaci. Nářečí bývá označováno jako polština, tradice spojované s 

nářečím a lidovou kulturou bývají popisovány jako „polské tradice“.

O oprávněnosti označení polské menšiny jako zdejších „strážců“ slezského nářečí 

svědčí aktivity regionálních spisovatelek a básnířek polské národnosti, mj. i nýdecké paní 

Kupcové ( běžná česká varianta původního polského tvaru „Kupiec“ ), které vydávají 

literaturu psanou v nářečí. Ta bývá i místními Poláky označována za nářečí s příměsí 

polštiny. Nápad místní Polky finančně přispět na vydání knihy paní Kupcové je jí 

samotnou spontánně spojován pouze s představou účasti občanů polské národnosti: „ Ceši 

by se nesložili, pochybuju!“. Mnozí Nýdečané, častěji ti české národnosti, si navíc opravdu 

kulturní aktivity paní Kupcové přinejmenším spontánně nevybavují.

Významným médiem regionální identifikace ( přinejmenším v rozsahu území mezi Mosty 

u Jablunkova a Českým Těšínem ) se však stává nářečí v prezentaci bluegrassové či 

country skupiny Blaf, která bývá vítaným hostem regionálních akcí a je pozitivně přijímaná 

různými generacemi obou národností.
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Nářečí samotné má však v rámci regionu řadu lokálních variací ve výslovnosti i 

slovní zásobě. V mluvené podobě je  běžným komunikačním prostředkem i při jednáních 

obyvatel na obecním úřadě. Zároveň však je nebo bývalo používáno v běžném písemném 

styku v rodinách obou národností. Vzhledem k absenci jeho kodifikované podoby je 

zapisováno podle toho ,jak  slyšíš“. Samozřejmě se liší podle české nebo polské jazykové 

kompetence pisatele, přičemž polská transkripce umožňuje díky větší fonetické podobnosti 

přesnější zápis. Ve veřejné sféře se se zápisem nářečí běžně nesetkáváme, přestože 

například v českých oficiálních zápisech ( např. zápisy řemeslníků o provedené práci ) 

občas i komicky působí výpůjčky z nářeční slovní zásoby. Občas lze nářečí zaznamenat v 

regionálním periodiku Glos ludu, vydávaném pro polskou menšinu, kde mívá mobilizující 

funkci pro infromovanost občanů o společných akcích.

Vedle toho jazyková kompetence absolventů polských škol užívat polštinu mnohdy 

nedosahuje úrovně plynulého užívání v psaném projevu. V lokálním tištěném zpravodaji 

obecního úřadu se proto i místní Poláci zdráhají publikovat s omluvou: „Copak já  umím 

polský?!“. Dotazníky, distribuované pro polskou menšinu v jejich jazyce, jsou na jejich 

žádost dodatečně vyměňovány za české, právě pro neporozumění otázkám v polštině. 

Snížená kompetence aktivního zvládnutí druhého spisovného jazyka bývá důvodem se jeho 

používání vyhýbat, což může být druhou národností vyloženo jako neochota. Pochopitelně 

zejména vůči polské menšině.

Samotný pojem „Polák“ je v národnostně smíšeném regionu nejednoznačným 

vymezením menšiny. Je přitom důsledkem nutným při existenci národnostní menšiny 

mimo území národního státu vlastního národa a nezpůsobilosti jazyků tuto skutečnost 

postihnout. Jak s touto situací zacházejí Nýdečané?

„ To spíš ja k  mluvíme vo Polácích, tak se mluví o Polácích jako za hranicou. A tych ( v  Č R) 

my bereme jako naše tady. Jako on už je  Čech ..., má příslušnost československou (sic!) a 

je  polský národnosti. Že se cítí Polákem. “ (paní B.)

Označení „Češi“ zase používají příbuzní v Polsku i pro rodiné příslušníky polské 

národnosti bydlící v ČR. Identifikace s Poláky žijícími na území Polska, naráží i přes četné 

rodinné vazby na odmítavou reakci tohoto prostředí. V duchu Gellnerovy definice je na 

české Poláky v různých situacích během jejich návštěv v Polsku vznášen nárok -  pokud je 

někdo Polák -  aby dotyčný žil na území příslušného národního státu, tedy Polska. Poláci z
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území ČR se v Polsku dostávají do obtížných situací, kdy hájí svoji národnostní identitu, 

která je v Polsku zpochybňována. Navíc, při vyšší životní úrovni v ČR, s obviněním z 

prospěchářství. Přitom pro české Poláky není samotné Polsko dost atraktivní a v prostředí 

ČR stejně mají rodinné kořeny. Atraktivitu Polska dále snižují vzájemné kontakty - polští 

učitelé v ČR zjišťují v rámci kontaktů s polskými lektory, že školství u nás je  na mnohdy 

vyšší úrovni. Možná i proto vykazuje polská menšina na území Nýdku vyšší míru 

soudržnosti, která se projevuje ve zdůrazňování národnostního charakteru některých akcí, 

které přinejmenším působí dojmem uzavírání se této menšiny. Pan L. hodnotí jadrně po 

venkovsku: „ Ono se říká, to je  jako kobyla, když chcípá, tak nejvíc kope nohama, že. Ale 

snaží se tu ještě obživovat. “

Na situační propojování sociálních a národnostních kategorií se odkazuje i v popisu 

podezření „ dělníků “ z domnělé či skutečné situace obsazování vysokých postů „od mistrů 

výše“ v Třineckých železárnách pracovníky polské národnosti jako o vzájemné podpoře v 

rámci polské menšiny. Tentokrát s obrácenými rolemi než v odkazu na vzpomínku 

pamětníka, který popisoval dialog českého mistra a polského dělníka:

„Dokud budou tvoje děti chodit do české školy, uvidíš přes (výplatní) sáček do

nebe!“

Přes podobnost nářečí, které se používá na polské straně přilehlé hranice, a zmíněné 

příbuzenské vazby zaujímají Nýdečané obou národností vůči Polákům v Polsku - bez 

rozlišování obyvatel příhraničních oblastí či vnitrozemí Polska - částečně negativní postoje:

„Za hranicí ti Poláci jsou jiní, ta mentalita je  tam fakt jiná  ... I  když jsem Polka, já  

ty Poláky nemám ňák v lásce. Mám ráda synovce, samozřejmě. Si myslím, že (ti) jsou  

normální, (smích) “

„Já myslím, že ti naši Poláci jsou  normální, kdežto tam jsou padlí na hlavu. “( paní

N.)

„My taky poznáme, že je  to Polák. Oni chodí aj jinak oblečení ... Ale to poznáte, 

když oni jdou z Cantoryje ( pozn.: hora nad Nýdkem ), tak řekneme až s takovým 

pohrdáním: To jsou Poloci! (smích) “ (Polka).

Vzájemné vymezování dvou skupin znamená nalézání a upevňování diferencujících 

charakteristik prostřednictvím jejich interpretací. Vědomí hranice skupin, jakkoliv nejasné, 

nevede k výrazným konfliktům v rámci obce. Jen v nýdeckých klukovských válkách občas
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zazní nadávky, které v drobné jazykové obměně výpovědi zaznamenal v rámci svého 

výzkumu i Jakub Grygar ve Stonavě na Karvinskú: „Čech -  má na řiti plech, Polok -  má na 

řiti bolok“ [Grygar 2004: 47],

V popisech aktivit, národnostních skupin a lokality Nýdku vytvářejí výpovědi 

množství odkazů k regionálním a historickým souvislostem, které zpětně začleňují Nýdek 

do širšího prostoru dlouhé historie společného soužití v regionu, které vytvořilo tuto 

bohatou významovou síť. Ta je zdrojem neustálého rekonstruování výrazných 

mnohovrstevnatých regionálních sebeidentifikací zdejších obyvatel.

4. Gorole

Vraťme se nyní k odložené kategorii „gorolské“, kterou jsme opustili po výroku „to 

gorolské, co tu vždycky bylo“. Vztahuje se k prostorové kategorii Gorolia, odvozené od 

pojmenování jejích obyvatel -  gorolů (goralů). Etnograf Leoš Šatava uvádí toto 

etnonymum pod heslem „Goralové“ pro území Polska:

"Etnografická skupina polského národa sídlící na polské straně Vysokých Tater, Oravy a 

Těšínská (...) Část góralské populace žije na území Slovenska, resp. v České republice 

(Jablunkovsko)

a pro území České republiky -  Československa:

“K polské populaci je  možno volně přiřadit nepříliš vyhraněné Goraly, osobitým 

dialektem hovořící obyvatelstvo v oblastech Jablunkovsko, Oravy a Spíše při hranici s 

Polskem, kde sídlí jejich větší část. “

Podívejme se, jak -  a zdali vůbec -  o svém gorolství hovoří obyvatelé Nýdku. Pan B.:

- „ Komu se říká “gorole “? “

- „ Prakticky nám už, Nýdčanům. Bystřičani “ ( zavádí v neurčité historii ukotvenou 

distanci vůči obyvatelům obce, přes kterou vede jediná přístupová cesta do Nýdku ) 

„jsou “mietlorze tam se dělaly prý metly, a my Nýdčané jsm e "gorole “. Jakože 

tady už v těch podhorských ty ovce se chovaly tady a to. Od Třince nahoru by to 

mělo být "gorole“ (...) Od těch hor to pochází, (...) že tam žijou ti lidi na těch 

kopcích, no teďkon už maličko. “
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Definuje opět novou prostorovou kategorii v rámci stále téhož regionu Těšínská. Prostor 

ohraničený pouze jediným městem a zase v jiných hranicích. A zdá se, že chce najít 

definici, která by zahrnovala i Nýdek. Ale dodává s odkazem na sociální polaritu mezi 

městem a venkovem:

- „Někdy se to tak říká, jako by to bylo něco méněcenného “ty gorolu!“, taková 

nadávka skoro, ale ne jako ve zlém ... Ale tak možná si ti m ěšťané  v Těšíně mysleli, 

že jsou něco víc trošku. Bylo to možná i v tom vzdělání, že na těch vesnicích třebas 

ta holka, vychodila těch osum tříd a pak šla dělat kdesi do hospodařek ( pozn.: 

hospodářství), protože ty chalupy byly úplně nahoře. “ vymezuje s prostředím 

horských chalup propojenou hodnotící charakteristiku skupiny, na kterou by takové 

označení platilo oprávněněji.

Paní C. vymezuje hranice skupiny opět teritoriálně:

- „Pro mě osobně, gorole jsou Bystřice a ještě  spíš strana na Jablunkov a na 

Hrádek. Maximálně po Těšín“, vymezuje tak region již z obou stran, ale v 

odlišných hranicích.

Paní N. formuluje v hodnotících souvislostech opatrně: „ Oni to jsou gorole, jo, ale nikdo to 

nikomu nikdy nevytýká, jedině tak při nějaké řeči takové spíš ze srandy. “

Formulace dalších osob v kulturních, teritoriálních i sociálních charakteristikách optiku 

doplňují i rozostřují:

- „ ... u mě (ve škole, ve městě) jako vzpomínali, jako že tady Slezsko a horalé, že goroli ..., 

trošku aby tak řeč nestála. “ (  panM. ), a vysvětluje používání pojmu „gorole“ - a jeho 

záměnu za podobně hodnotící „dědinorze“ - ze strany třineckých studentů jako analogii 

distance obyvatel města vůči obyvatelům vesnic, byť s dávkou nadsázky.

- „Ono se to tak někdy používá jako nadávka pro někoho, kdo má takové chování 

nevychované, ... který neví, že se má pozdravit, nebo alespoň odpovědět na pozdrav, “(paní 

C.)

- „Patří to aji tady pro nás, když jsm e z té Goralie,...( ale) nechovám se tak. ( ...) Já 

myslím, že je  víc větších gorolů, než jsem  já  “. ( pan M.)

- „ ja k  brácha říkal, že správný gorol vypadá, že má véčko. Jako postavu jako Vé. Ze má 

velká ramena. A žáden p á s“ ( p a n  D.), poznáváme znovu ideál pracovitého Nýdečana- 

gazdy-hutníka.
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Objevuje se ale i odkaz na Šatavovu etnografickou interpretaci. Pan L. ví o 

zprostředkovaných kontaktech místních polských folklórních souborů přes soubory 

polského Těšínská na “goralský“ spolek v oblasti polských Tater u Zakopaného. Kritizuje 

( možná skutečný ) import tamnějších krojů do zdejšího prostředí místními Poláky a 

odkazuje na jejich největší regionální svátek Gorolski Swieto, na kterém se v krojích 

prezentují. „Ale to není s nama nic společného tady, my máme tady slezské ( pozn.: možná 

kroje, ale zřejmě regionální oslavy Slezské dny v Lomné ). “

Tuto distanci k odlišné národnostní interpretaci gorolství doplňuje pan O. s vážnou tváří 

návratem k vysvětlení původního hodnotícího: „Oni to neradi slyší, ale, víte, ono se tady 

říkalo: ga-ga-ga - Ganz glupy gorol“.

Jedna z široce známých, dojemných regionálních písní, považovaná Nýdečany za 

hymnu "těch gorolů, co jste se na ně p ta l” - Gorol, czy ci nie zd á l - však bez stopy 

nadřazenosti upřímně líčí stesk gorola, který se ocitl daleko ve světě, po domově a horské 

přírodě.

V. Závěr:

Příklad Nýdku ukazuje situaci soužití dvou národností -  české a polské - v prostoru 

obce situované v Moravskoslezských Beskydech v blízkosti průmyslového města Třince.

Na popisech prolínání tradičního venkovského a moderního života i procesů 

migrace je během výzkumu prostřednictvím aktů označení vymezován fyzický i sociální 

prostor obce v jeho nej různějších vztazích k různě konstruovaným regionálním i státním 

útvarům i etnickým a sociálním skupinám obyvatel těchto útvarů. Pomocí zachycení 

situačně užívaných označujících kategorií, zahrnujících vedle prostorových a sociálních 

charakteristik i vztah mluvčích k označovanému a jejich hodnocení, se před námi otevírá 

spektrum dalších konotativních významů s odkazy prostorovými, sociálními, historickými, 

kulturními i hodnotovými.

I bez porovnávání učebních osnov škol s českým a polským vyučovacím jazykem, 

což by pravděpodobně mohlo prokázat významné rozdíly v pojetí výuky historie, tradic a
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interpretací současného stavu, vidíme na popsaných případech, jak instituce školství 

formuje zásadním způsobem sebeidentifikaci obyvatel národních států.
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Příloha č.l -  Mapa obce Nýdek a okolí:

VII. Přílohy

www.baikor.com/MapaNvdek.htm (navštíveno 19.5.2006)

Příloha č.2 -  základní údaje o Nýdku ze sčítání lidu. 2001 ČSÚ:

Národnost počet
obyvatel

česká 1351
polská 518
slezská 34
moravská 8
slovenská 22

Celkem 1952

www.czso.cz/sldb/sldb2001 .nsf/obce/507091 ?OpenDocument ( navštíveno 21.5.2006 )
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Příloha č. 3 - Text skupiny Blaf (ukázka slezského nářečí v psané podobě):
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Příloha č.4 -  Projekt bakalářské práce:

Název práce :
Lokální identity v českém pohraničí na přelomu

tisíciletí

Projekt bakalářské práce 2003/04 

Miloš Kulhánek

Téma práce:

České Těšínsko je  jako součást Slezska regionem, který byl v dějinách moderních 
států objektem ekonomických a politických zájmů státních útvarů, které v této části Evropy 
existovaly. Zájmy aktérů zúčastněných v procesu formování národních států se spolu se 
zkušenostmi každodenního života dodnes promítají v podobě a dynamice identit obyvatel 
tohoto regionu.

Život v každé lokalitě je svázán s výpověďmi jejích obyvatel o tomto místě, jejichž 
obsah je vázán na kontext místní, časový a na reflexi rolí autora a příjemce výpovědi. Tyto 
kolektivně sdílené obsahy výpovědí - prezentací lokálních identit -  jsou formovány 
geografickou příslušností k územnímu celku a vztahem k historiím regionu i národního 
státu. Zároveň jsou svázány se zkušenostmi každodenního života individuálních aktérů, 
vytvářenými v kontaktu s formálními institucemi i v osobních interakcích.

Výzkumným záměrem je analýza zdrojů konstruování lokálních identit, lokálního 
pojetí místní a národní historie, vztahu k národu a pojmu „hranice“ u obyvatel českého 
pohraničí v oblastech s národnostně homogenním i smíšeným složením v oblasti Těšínská a 
porovnání zdrojů těchto prezentací identit. Prezentace lokální identity jejími obyvateli bude 
porovnána s jejím obrazem očima zahraničních pozorovatelů - obyvatel bezprostředně 
sousedících polských a slovenských obcí.

Při analýze výpovědí respondentů se chci zaměřit na vnímání specifické dynamiky 
místního života a vztahu k centrům. V neposlední řadě pak na dynamiku vývoje 
regionálních i přeshraničních styků v procesu evropské integrace mezi zeměmi na prahu 
pravděpodobného vstupu do EU.

Metodologie

Práce počítá s opakovanými pobyty ve zhruba třech lokalitách -  obcích těšínského 
regionu. Antropologický výzkum bude využívat techniky zúčastněného pozorování, 
doplněné méně či více formálními rozhovory s místními obyvateli, návštěvníky lokalit a 
pracovníky institucí se vztahem ke zkoumané lokalitě. Součástí výzkumu je pečlivá reflexe 
role výzkumníka a kontextu výpovědi.
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Předběžná struktura práce

1. Popis výzkumného záměru
2. Analýza relevantních teoretických konceptů hranice
3. Popis metodologie realizovaného výzkumu
4. Stručné seznámení s historií regionu
5. Analýza zjištěných faktů, zejména způsobů lokálního konstruování identit a 

hranic
6. Závěrečné zarámování vlastních zjištění v českém i mezinárodním kontextu 
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