
RESUMÉ 

SOUDOBÉ ETNICKÉ PROCESY PŮVODNÍCH NÁRODŮ RUSKÉHO SEVERU

Specifická legislativa má zásadní vliv na život KMNS1 a stává se jednou ze zásadních složek 

jejich adaptačních strategií.  Životní  strategie  KMNS v Jamaloněneckém autonomním okruhu je 

prakticky stejná jako životní strategie majoritního obyvatelstva. Výjimku tvoří pastevci sobů, ale i 

mezi jejich dětmi je někdy vidět příklon k životním strategiím majoritního obyvatelstva.

Způsoby  adaptace  jsou  etnického  i  neetnického  charakteru.  Ty,  které  jsou  založeny  na 

etnickém základě pak můžeme dělit na adaptace na základě historického vývoje a na adaptace na 

základě  privilegií,  které  jim umožňuje  legislativní  báze.  Privilegia  na  základě  legislativní  báze 

můžeme dělit na individuální (např. kvóty bezplatného lovu) a kolektivní práva (např. podnikání v 

rámci  občin).  Obě  jmenované  kategorie  jsou  v současné  době  příslušníky  KMNS  aktivně 

využívány.  Stát  jim  tato  práva  nejenom  umožňuje.  Podle  mých  zkušeností  z  výzkumu,  úřady 

JANAO k jejich využití aktivně vybízí a podporují je. 

Profesní  preference  jsou  u  KMNS prakticky stejné  jako u  majoritní  společnosti  RF.  Ve 

srovnání s ostatními částmi RF se výjimečně velký podíl KMNS Jamaloněneckého autonomního 

okruhu zabývá pastevectvím sobů, které se zde efektivně rozvíjí  a je v Ruské federaci určitým 

„fenoménem“.  Stále  větší  část  KMNS se  ale  od  tradičních  hospodářských  činností  vzdaluje  k 

neetnickým způsobům adaptace, tedy k těm, které nemají etnický prvek odlišení, a které využívá i  

okolní majoritní obyvatelstvo. 

Děti ze smíšených rodin, kdy jeden rodič etnicky nepatří mezi KMNS, se hlásí k etnické 

příslušnosti, která patří mezi KMNS, a to z důvodů doplňkové „etnické“ legislativy, která přináší 

privilegia.  Legislativa,  která  na  podporu  KMNS  vznikla  a  dala  jim  privilegia,  zejména  v 

hospodářském životě, tímto prakticky přímo ovlivňuje sebeurčení a výběr etnické příslušnosti. Vliv 

na výběr etnické příslušnosti má v takovém případě v podstatě vnější faktor.

Rybolov příslušníků KMNS, v případě, že je hlavní pracovní činností, se v současné době 

nijak  neliší  od  lovu  ryb  majoritního  obyvatelstva  a  kromě  personálního  složení  občin,  jejichž 

členové jsou příslušníci KMNS, nemá žádné etnické příznaky. Metody zpracování ulovených ryb se 

v převládající míře také neliší od postupů užívaných majoritním obyvatelstvem. Pastevectví sobů, 

oproti rybolovu zůstává silným nositelem tradiční kultury. Stáda sobů se velmi rychlým tempem 

rozrůstají  a  jejich  počet  v  některých  rajónech  již  dosáhl  takových  rozměrů,  že  dochází  ke 

znehodnocování pastvin. 

1 Původní malé národu Severu.



Stejně tak se v JANAO rychle rozrůstá těžební průmysl a je zřejmé, že na zmenšování stád 

zatím nemá vliv. Tvrzení o spojitosti rozvoje těžebního průmyslu a úpadku pastevectví sobů se zde 

na základě statistických údajů ukazují jako neopodstatněná.

Ve městech se pak elementy tradičních činností  „znovuzrozují“  z  velké míry na základě 

vnějších  podnětů  a  v  takovém případě  je  jejich  výstup  formou  prezentace  původních  tradic,  v 

současnosti již nespojených s vnitřním významem, pro který byly dříve vykonávány. 

Jednou z adaptačních strategií je zakládání asociací, které hájí zájmy příslušníků KMNS. 

Asociace určitým způsobem generují elitu příslušníků KMNS. Část této elity již ale také zastupuje 

ruské státní orgány,  a to díky svým politickým a jiným funkcím.  Funkce v asociacích a státní 

správě se zde prolínají. 

V oblastech života KMNS působí řada společností, a to zejména těžebních. Navzdory někdy 

negativnímu mediálnímu obrazu,  v  terénu  jsem se  v  převládající  míře  setkal  s  tím,  že  vztahy 

příslušníků KMNS a firem, které zde působí, jsou poměrně harmonické. Tyto společnosti částečně 

dotují příslušníky KMNS a finančně či materiálně jim kompenzují svoji činnost na místech jejich 

tradičního hospodaření. 

Současný  rozvoj  u  většiny  příslušníků  Původních  malých  národů  v Jamaloněneckém 

autonomním okruhu poukazuje na přejímání společné části kulturního chování rozšířené na celém 

teritoriu Ruské federace. U jejich menšiny je viditelná určitá „izolace“ způsobená povahou jejich 

hospodářské činnosti. Díky této izolaci se i více uchovávají jejich tradice. Je důležité zdůraznit, že i 

ta  většina  příslušníků  těchto  národů,  která  výraznou  měrou  přijímá  společné  části  kulturního 

chování  a  hodnot  v RF,  si zachovává  svou  etnickou  identitu.  Navzdory  přijímání  společného 

Ruského kulturního obrazce chování a hodnot, zdejší národy „nevymírají“. Doplňková legislativní 

práva a rozvoj lokálních asociací KMNS, mimo jiných faktorů,  významně mobilizuje a zvyšuje 

jejich etnickou příslušnost a sounáležitost.


