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Úvod 

Rok 2015 zaznamenal migrační krizi nevídaných rozměrů. Českou společnost naplňují 

obavy z příchodu nových lidí. Přicházejí z nejrůznějších koutů země, jejich řečem 

nikdo nerozumí. Představují neznámou, z níž plyne pod vlivem globálních událostí 

strach. V devadesátých letech dvacátého století Evropa zažila obdobnou migrační vlnu 

způsobenou pády režimů východního bloku. Lidé přicházeli hnaní ekonomickým 

nedostatkem, válkami a v neposlední řadě s vidinou lepšího života v nezdevastovaném 

Západě. 

Mezi migrujícími davy se nacházeli i Arméni. Někteří z nich prchali před válkou 

v Náhorním Karabachu. Jiné vyhnala obyčejná bída. Ať už do České republiky přišli 

cestou azylových táborů či se jim podařilo přicestovat s vízem, usadili se tu a 

vychovali děti. Od té doby uplynuly dvě dekády a generace potomků těchto příchozích 

dospěla či právě stojí na prahu dospělosti. 

Vyvstávají zde různé otázky. Nakolik jsou tito migranti druhé generace ještě Armény. 

Jak mnoho z kulturní identity doopravdy sdílejí se svými rodiči. Zda se cítí být součástí 

české společnosti. Komu patří jejich loajalita. 

V této práci se snažím najít odpověď na otázku, z čeho čerpá tato generace potomků 

zdroje pro svou identifikaci. Které faktory v rámci primární a sekundární socializace 

hrály ve výsledku největší roli? 
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Teoretická část 

1. Socializace 

Nejsme lidmi bez ostatních lidí. Je to jejich přítomnost v čase a vliv, který nás 

polidšťuje. V životě jedince není snad proces, který by se svou klíčovostí mohl 

srovnávat se socializací. Jedná se o formu sociálního učení, kdy se od nejútlejšího věku 

osvojují základní kulturní návyky, řeč a její formy, genderové normy, hodnotové 

postoje, vzorce chování a další prvky, bez nichž by osoba ve společenství ostatních 

lidí nefungovala. To vše se jedinec učí prostřednictvím interakcí s prostředím. 

Sociální učení se odehrává v rámci sociálního prostředí a je zprostředkováno 

sociálními podněty a vztahy. Má formy jak klasického a operantního podmiňování, tak 

i učení nápodobou. 

Socializace se odehrává ve třech základních podobách, které na sebe plynule navazují: 

primární, sekundární a terciární. 

V raném dětství, kdy se odehrává primární socializace, jedinec si osvojuje kromě 

kulturních návyků, jako je například hygiena, sebeobsluha, základy chování ve 

skupině, také role specifické pro jeho gender a věk. Naučí se hodnotám své 

společnosti. A především si osvojí řeč. Tato fáze socializace se odehrává v rodině, 

skrze významné druhé. 

Třebaže je primární socializace neoddiskutovatelně nejvýznamnější fází, sama o sobě 

nestačí pro život v současném světě. Další fázi, sekundární, která na ni nasedá, 

obstarává škola, která jedinci poskytuje první formální prostředí, v němž se může 

pohybovat. Poznává vrstevnickou skupinu, poznává pravidla chování v rámci 

společnosti. Zde se setkává s abstraktními idejemi, které mohou ovlivnit psychiku 

jedince. Vztaženo k etnicitě – často se člověk poprvé dozvídá systematicky o historii 

národa, o tom, jakým se jeho národ vůbec považuje, právě ve škole. Pro mnohé děti z 

přistěhovaleckých rodin je pak škola vůbec prvním místem, kde se setkaly s českými 

tradicemi jako například vánoční kapr. 

Při každé významné změně prostředí dochází k opětovné socializaci. Člověk se musí 

naučit novým rolím, novým významům, aby mohl účinně jednat v různých situacích 

v novém prostředí. Resocializace se ale netýká pouze aktivního přizpůsobení se 
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novým požadavkům. Po celou dobu působí na člověka kultura jako taková. Pozměňuje 

jej a vychovává prostřednictvím médií, nových idolů a ideálů, vsazuje jej do nového 

kontextu, s nímž se musí vyrovnat. 

1.1. Enkulturace a akulturace 
Přes zdánlivou podobnost obou termínů, nelze je zaměňovat. Pod pojmem 

Enkulturace chápeme proces, skrze který člověk během života vstřebává kulturu 

společnosti, v níž žije, naučeným chováním. Akulturace pak představuje samotnou 

změnu, ke které dochází v kulturních schématech různých kultur 

prostřednictvím kontaktu.  

Kulturní schémata či vzorce jsou pak nástroje, pomocí kterých kultura ovlivňuje 

jedince. Jedná se o normy chování a role, které určují, kterak se daný člověk v daném 

kontextu může zachovat. 

1.2. Rituál 
V rámci socializace hrají silnou roli rituály. Pro řadu kultur patří jejich podoby mezi 

jejich specifické vlastnosti. Pro rodinu zajišťují tři základní procesy: transformace, 

komunikace a stabilizace. (Morgensternová, 2007.)  

Známe mnoho podob transformačních rituálů, které usnadňují proces změny. Ať už se 

jedná o svatební obřad nebo křest, určuje, jakým způsobem proběhne. Rituál 

symbolizuje proměnu, přechod z jednoho stavu do druhého.  

Na tuto funkci navazuje přirozeně komunikační. Právě tím, že rituál předepisuje, co se 

má dělat a jak, nastavuje styl komunikace a dodává téma. Kromě této zřetelné 

komunikace je tu také úroveň symbolické řeči. 

Stabilizační funkce rituálu vyplývá z jeho periodicity. Upevňuje bod v čase a dodává 

mu význam a emocionální náboj. 

Rituál jako takový má neoddiskutovatelný význam pro vytváření skupinové identity. 

Posiluje i význam a možnost formování identity individuální. (…) Rituály slouží 

k projasňování vzájemných vztahů a k utvrzování vlastní situace a vlastní role v celku. 

(Morgensternová, 2007.) 

Morgensternová zároveň cituje Reisse, který rituály spojuje s termínem rodinného 

kodexu. V zásadě se jedná o soubor zkušeností rodiny, její historii, která dodává 
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jednotlivcům pocit sounáležitosti, definované my. Rodinná paměť může být udržována 

různě, ať už pomocí fyzických předmětů upomínajících významné momenty či drahé 

osoby, nebo skrze činnosti, které jsou buď součástí běžného dne, nebo právě rituály. 

2. Etnická identita 

2.1. Identita a sebepojetí 

2.1.1. Definice 

Jako identitu označujeme odpověď na prostou otázku „kdo jsem?“ Slovo samotné 

pochází z latinského idem, tentýž. Z toho je patrné, že  

Aby se však člověk identifikoval s určitou skupinou, potřebuje si ji nějakým způsobem 

oddělit od skupin ostatních. Podstatné pro identitu je vědomí rozdílností. 

Mechanismus, který pak posiluje tuto příslušnost, formuloval George Simmel tak, že 

vnitřní soudržnost skupiny je odvislá od míry vnějšího tlaku. (Eriksen, 2007.) 

Důležitou, prožívanější se stává příslušnost ke skupině, na níž se děje křivda či násilí, 

jelikož na ně dopadají právě následky jejich odlišnosti. 

Identita je tedy záležitostí vždy ve vztahu ke skupině jiné a je reciproční. Může být 

prožívaná jako vnitřní ale i vnější, kterou nám přikládají ostatní a kterou přijímáme za 

svou, ať již dobrovolně či ne. Z relativnosti identity pak logicky plyne, že je 

proměnlivá v závislosti na referenční skupině.  

Identitu lze také chápat z hlediska prožitku. Vědomá, verbalizovaná deklarovaná 

identita, je ta, kterou členové menšiny sami sebe označují a vysvětlují svou etnickou 

příslušnost. Identita žitá pak funguje na základě každodenní zkušenosti kontaktu, 

kulturního střetu a konfliktu, během nichž opakovaně dochází k potvrzování vlastní 

jinakosti (Bittnerová, 2005). 

2.1.2. Faktory vývoje identity imigrantů 

Mezi Arménem v Arménii a Arménem přistěhovalcem je však rozdíl v tom, jak se 

jejich identity sestavují. U člověka, který setrvává v rodné zemi, je jeho příslušnost 

k etniku jaksi daná, apriorní. V případě přistěhovalce vstupují do hry tyto další faktory, 

které definuje Bittnerová: 

1. Stav výchozí skupinové identity 

2. Délka přítomnosti v ČR 
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3. Okolnosti a motivace příchodu imigrantů (tedy na důvodech, proč opustili zem 

původu) 

4. Vize vlastního působení v ČR, potažmo v středoevropském prostoru 

5. Míra zapojení se do institucí a společenských struktur většinové hostitelské 

společnosti 

6. Ekonomický a společenský úspěch ve většinové společnosti 

7. Demografické skladba jejich vlastní skupiny 

8. Osobní angažmá v programovém udržování výchozí identity 

9. Výchozí charakteristiky zejména výchozí kultury ve srovnání s kulturou 

společnosti nové (tedy na míře kulturního šoku a jeho podobě. 

(Bittnerová, 2005) 

2.1.3. Relační a situační identita 

Jak již bylo řečeno, pro identifikaci je nutné vymezení toho, co je podobné a co je 

odlišné. Bez této ostré hranice nejsme dost dobře schopní definovat sami sebe. Je 

patrné, že se vždy při identifikaci k něčemu vztahujeme, ať tím či oním směrem. A 

protože se definujeme ve vztahu k něčemu mimo nás, je identita proměnlivá podle 

toho, k čemu jsme ji vztáhli, s čím se porovnáváme. 

Identita tedy vykazuje charakter jak relační, tak i situační. Proč relační vyplývá z výše 

uvedeného popisu vztahování se. Situační, protože záleží vždy na konkrétní sociální 

situaci, v níž se nacházíme, vůči čemu v okolí se vztáhneme. 

T. H. Eriksen ve své knize uvádí jako příklad pracovní schůzku mezi norským 

antropologem a jeho libanonskou studentkou. Jakou identitu si oba zvolí v průběhu 

jednání? Muž a žena? Starší a mladší? Rodilý Nor a přistěhovalkyně? 

Pro účely této práce lze situaci obměnit. Jak vystupuje Agapi ve vztahu k české 

majoritě? Jako dívka vstupující do dospělosti, nebo jako potomek uprchlíků 

z azylového tábora? 

2.1.4. Zvolená a imperativní identita 

Barthův model etnické identity ji definuje jako situační a zároveň vnucenou. Tedy 

může být jak zvolená tak i daná okolím. (Eriksen, 2007.) Třebaže se to zdá jako 

nesmysl, lze tento paradox vysvětlit. Aplikujme toto tvrzení na objekt tohoto 

výzkumu; potomky arménských přistěhovalců. Nakolik se mohou vnitřně cítit Čechy, 
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protože se zásadně nestýkají s ostatními Armény a arménštinu zapomněli, pořád tu 

zbývá yan na konci jejich příjmení, které je poutá s prapředkem obývajícím gerdastan 

na úpatí Kavkazu. Nevyhne se tomu, aby se k němu ostatní Arméni automaticky 

nehlásili. 

2.1.5. Sociální identita versus identita osobní 

Na identitu lze také nahlížet z hlediska „šíře“, jakou zahrnuje. Co je ještě já a co už je 

my?  

Osobní identita 

Tato rovina identity zahrnuje vědomí svých vlastností, schopností a postojů. Protože 

se projevuje jako složka vědomí já, zahrnuje v sobě existenciální kontinuitu jedince. 

Třebaže se v čase člověk mění a je ovlivňován zkušenostmi, nestřídá při každé změně 

své „já“ – to je jednotné. (Nakonečný, 2009) 

Sociální identita 

Jedná se o vědomí příslušnosti k určité nebo určitým sociálním skupinám. Může se 

jednat o skupinu etnickou, náboženskou či například profesní. Protože existuje určitý 

žebříček prestiže skupin, přičemž členství v nich vede k pozvednutí pozice 

jednotlivce, spojuje se často sociální identita s jednou ze součástí osobní identity, 

sebehodnocením. 

To, jak oceňujeme sociální skupiny, k nimž patříme, má vliv na naše oceňování sebe 

samých. Bereme v úvahu význam sociální identity a zdá se pochopitelné, že hledáme 

způsob potvrzování vyspělosti vlastní skupiny nad jinými.“ (D.R. Kenrick, S.L. 

Neuberg, R. B. Cialdini in Nakonečný, 2009). 

Logicky vyplývá, že na základě hierarchie skupin vzniká i hierarchie identit. Protože 

se sociální identifikace spojuje s lidskou potřebou sebeúcty, je jejím cílem právě 

zlepšení smýšlení o vlastní osobě. (Hayes, 2011) 

2.1.6. Vývoj identity 
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2.2. Etnicita 

2.2.1. Definice 

Není nutné příliš tento druh skupinové identity rozebírat. Etnicita může být prožívána 

jak individuálně tak i hromadně. Protože se opírá o kulturu, je stejně jako ostatní prvky 

identity nestálá, nestatická. 

Etnicita je kolektivistickou identitou. Bývá silněji vnímána na nižší úrovni 

společenského a ekonomického žebříčku, například mezi přistěhovalci, mezi 

menšinami, v okrajových, ekonomicky málo rozvinutých krajích a také 

v patriarchálních společnostech. (Jenkins in Tesař, 2000.) 

2.2.2. Primordianismus x Instrumentalismus 

Na etnickou a národní identitu se nahlíží skrze teorie primordiálního nebo 

instrumentálního základu. Primordiální základ je to, „co pochází z danosti sociální 

existence člověka. (Bačová in Průcha, 2010) Jedná se o vztahy příbuzenské, 

sousedské, zvyky, které člověk dodržuje.  

Oproti tomu instrumentální základ identity se vytváří skrze příslušnost jedince k těm 

společenstvím, která mu přinášejí užitek, praktické výhody. 

Primordiální základ tedy z výše uvedeného vyplývá jako emocionálně daný, 

zakořeněný v základech osobnosti člověka, kdežto instrumentální je daný spíše na 

racionální úvahou. Lze tedy usoudit, že jedinci s primordialistickými přesvědčeními 

prožívají svou etnickou příslušnost intenzivněji. (Průcha, 2010) 

2.2.3. Third Culture Kids 

V knize Third Culture Kids  autoři řadí děti imigrantů do kategorie cros-kulturních 

dětí. Jednoduše řečeno, jedná se o děti, jejichž život se odehrává mezi více kulturními 

prostředími. Z důvodu nevyhraněného prostředí nese jejich socializace a proces 

budování si identity specifické charakteristiky. 

Kultura jako taková se nesestává pouze z tradic, jídla či obyčejů, což jsou prvky, které 

lze snadno zpozorovat. Zahrnuje v sobě též světonázor, základní hodnoty a víry, které 

si člověk drží. 
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Pro jedince, který je takovým dítětem třetí kultury, je nutné udržet v sobě ‚kulturní 

rovnováhu‘. Autorka ji popisuje jako „téměř nevědomou znalost toho, jaké věci jsou a 

jak fungují v dané komunitě“. Hovorově řečeno, je to stav „ryby ve vodě“. 

Tento stav je u TCK ohrožen. Protože se jeho prostředí střídají, je pro něj mnohem 

obtížnější ovládnout je obě natolik, aby mu byla obě perfektně přirozená. 

Bez ohledu na situaci, v níž se nacházejí, či jak moc se snaží, se TCK často přistihnou 

při tom, co okolí vnímá jako hloupou poznámku nebo omyl. Nevědomky porušují 

standardní kulturní postupy v ten samý okamžik, kdy se domnívají, že konají přesně 

vhodnou věc. (Pollock, 2009.) 

2.3. Imigrant 
Kdo to jsou? Mluvíme o lidech, kteří opustili rodnou zemi a odešli žít do jiné. Imigrant 

přichází, emigrant odešel. Od momentu, kdy opustí letištní halu, je obklopen lidmi, 

kteří jsou mu cizí, do jisté míry nesrozumitelní a nepochopitelní. Do nového světa 

vstupuje zvenčí a postupně jej musí rozklíčovat, aby v něm mohl uspokojivě bydlet. 

Z pohledu obyvatel země, do níž přišel žít, je však cizím on. Je něčím, co se vymyká 

z představy „Nás“, co vešlo do Našeho území, do kterého podle Naší představy 

patříme jen My. Co však vyděluje, charakterizuje to My, v tomto případě Čechy? Nad 

tímto se zamýšlí ve své knize Eriksen, kdy přirovnává národnost k jakémusi 

„metaforickému příbuzenství.“ 

Rodina je důležitou součástí všech typů lidské společnosti. V ní se, skrze rodiče a 

sourozence, kteří jsou nám nejbližší, individualizují naše nejranější a pravděpodobně 

nejhlubší zkušenosti. V tomto poznání spočívá hlavní příčina toho, proč mají 

nacionalistické a etnické ideologie tak obrovskou sílu prosadit se na celém světě: 

národ se prezentuje jako metaforická abstraktní rodina nabízející jistotu svého lůna 

ve studeném a zmateném časoprostoru, který je charakterizován odcizením a ztrátou 

domova. Symboly a významy spojené s rodinou se přesunují na abstraktní národ či 

etnické společenství a národ se tak stává vnější rodinou jednotlivce. (Eriksen, 43.) 

Pokud takovýto přístup doopravdy platí, pak o to víc je příchod Druhého, cizího, 

ohrožující. Není s Námi svázán pospolitostí, kterou v každodenním životě pociťujeme 

ve vlastních rodinách. Není to ani host, u kterého se očekává, že se zase rozloučí. 

Sdílíme s ním prostor, aniž bychom sdíleli historii, sdílíme zdroje, aniž bychom sdíleli 
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způsob, jak využijeme. Alespoň zpočátku to hlavní, co sdílíme, je zmatek, který 

vzájemně vyvoláváme. Současná politická situace navíc svědčí o dalšímu náhledu na 

cizince a to vetřelec. 

Z hlediska rodinného vnímání národnosti a k ní návazně, vzhledem k existenci 

národních států, i občanské příslušnosti je pak pochopitelné, že přičítáme Jinému 

nepřátelské postoje vůči Nám. Koneckonců, nemá proč s Námi soucítit, nejsme jeho 

„rodina.“ Podezříván je z neloajality, neboť nežije v zemi, která by mu patřila, není jí 

ničím povinován. Nemá zde příbuzné, kteří by jej poutali na místě. 

Vlastní výměna jedné země za druhou již dávno není pouhým přesunem. Zatímco 

v dobách stěhování národů stačilo vyrazit na cestu, dnes je migrace spojena často 

s úmornou řadou úředních úkonů, kdy se člověk prokazuje před novým státem, že si 

zaslouží tam žít. Obava z neloajality se pak odráží ve faktu, že jen málo zemí uznává 

dvojí občanství. Má-li jej někdo, stává se potenciálním zběhem a zrádcem. (Eriksen, 

str 41) Arménie patří mezi země, které dvojí občanství neuznávají. 

2.4. Generace imigrantů 
Definujeme-li imigranta jako člověka, který se trvale přistěhoval z jiné země, není 

zcela jasné, jak nazývat jeho děti, které se narodily v hostitelské zemi. Z tohoto důvodu 

se zavádí termíny imigrant první, jeden a půlté a druhé generace. 

Imigrant první generace změnil země coby dospělý. Sám učinil toto rozhodnutí a musí 

se vypořádat se střetem s novým prostředím, novou kulturou, novým jazykem. 

Imigrant generace druhé, je jeho potomek, který se v hostitelské zemi buď narodil, 

nebo do ní přišel před nástupem do školy. Imigranta jedenapůlté generace pak definuje 

Zhou jako člověka, který se s rodiči přestěhoval ve věku od věku 6-13 let. (Zhou in 

Janská, 2011.) 

3. Arméni 

Malá hornatá země ležící v jižní části Kavkazu má za sebou více než tři tisíce let 

kontinuálního osídlení. Její současní obyvatelé ji nazývají Hajastan, země Hajů, 

národa, který se pojmenoval po svém praotci Hajkovi, který je přivedl k jezeru Van. 

Její dnešní rozloha působí oproti minulosti trpasličím dojmem. Do roku 1915 Arméni 

obývali krajinu rozkládající se na ploše přibližně 250 000 km2, obklopené pohořími 
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Kavkaz, Taurus a Antitaurus, a pramenily z ní řeky Eufrat a Tigris, mezi jejímiž 

dolními toky vznikly nejstarší civilizace lidstva. Na třech velkých jezerech, Urmii, 

Vanu a Sevanu vznikala centra, které se dodnes chlubí středověkou architekturou 

typickou pro Arménii, a byla to právě tato jezera, na jejichž březích vznikala města a 

státy starověku. 

Po první světové válce, po genocidě, přerozdělení území, pohlcení Sovětským svazem 

a po konečném vyhlášení nezávislosti v roce 1991, země ztratila spolu s většinou 

území místa, kde se odehrála většina její historie. Urmie připadla Íránu, Turecku jezero 

Van a jako políček do tváře i hora Ararat, dodnes symbol Arménie a obr o výšce 5205 

m. n. m. na dohled z oken domů v Jerevanu. 

V současnosti v Arménii žije necelé tři miliony obyvatel, přičemž většina se nachází 

v hlavním městě Jerevanu. Podle oficiálních dat se zhruba dvojnásobný počet Arménů 

nachází za hranicemi, zejména ve státech bývalé SSSR, kde největší podíl tvoří ruská 

a gruzínská komunita. Ze západoevropských zemí to byla Francie, kam Arméni 

odcházeli nejčastěji. Podle oficiálních dat z roku 2005 tam žije 12355 osob 

arménského původu. Neoficiální odhady však tuto cifru mnohonásobně převyšují, 

zejména kvůli migraci po genocidě, kdy se velká část Arménů rozprchla ve všech 

koutech světa. 

3.1. Jazyk 
Arménština patří mezi indoevropské jazyky. Pro své ojedinělé charakteristiky tvoří 

samostatnou větev, třebaže se spekuluje o příbuznosti s frýžštinou či řečtinou. Pro své 

geografické rozšíření byla arménština po tisíciletí ovlivňována nepříbuznými jazyky 

ať už obyvatel původních v té oblasti – tedy urartštinou, kartvelskými a 

severokavkazskými – nebo jazyky dobyvatelů. 

V dnešní době existují dvě varianty spisovného jazyka, západní a východní. Západní 

arménštinou hovořily komunity žijící v území ve východní části Anatolského 

poloostrova. Byl to jazyk Arménů žijících v Osmanské říši. Po genocidě a hromadném 

úprku přežila jako jazyk diaspory. Po sto letech, které uplynuly od genocidy a kdy se 

přeživší a jejich potomci asimilovali v zemích, kde byli přijati, západní dialekt 

skomírá. 
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Východní arménštinou se dorozumívali obyvatelé na území, které na počátku 

dvacátého století patřilo carskému Rusku. Díky této skutečnosti byli ušetřeni pogromů 

a etnických čistek, které se páchaly za hranicemi v Osmanské říši, a které ve výsledku 

zdecimovaly počty Západních Arménů. 

3.2. Rodina 
Rodina, ëntanikh, je centrem života Arménů. Termín doslova znamená „v domě“ či 

„pod jednou střechou“. V pojmu se tak odráží dlouhá historie velkorodin, 

gerdastanner, obývajících společné sídlo. 

Jak funguje arménská rodina? Vůdčí roli v ní hraje otec. V minulosti, kdy se pod jednu 

rodinu řadilo vícero generací, velel domu nejstarší muž, tanuter, pán domu, zpravidla 

otec bratrů, kteří žili pod ním spolu se svými manželkami a dětmi. Od tohoto 

uspořádání se pak odvíjí tradice příjmení. Hovhannisyan, Petrosyan, Vardanyan. 

Potomci Jana, Petra, Vardana, tanuterů, z jejichž linie pochází nositel příjmení. 

Příjmení, čili azganun, vůbec poukazuje na silně rodové vnímání etnicity. „Samotný 

arménský model národa je založen na primordiálním kritériu početné, pokrevně 

příbuzné rodiny – to je ostatně patrné na vývoji pojmu azg (národ), který na počátku 

19. století původně označoval rodinný klan, aby se během období národního obrození 

přeměnil v koncept politického národa.“ (Hovanessian in Košťálová, 242, 2012)  

Navíce v etnicky a jazykově rozmanitém prostředí, v jakém se národ formoval, platila 

etnická endogamie, která se zároveň shodovala s endogamií v rámci náboženské 

skupiny. 

Role ženy se od mužovy liší, jak jen to je možné. V patriarchálním uspořádání 

společnosti, které je v Arménii silně ustanovené, platí jako společenská povinnost 

realizovat se jako matka. Tato role je silně idolizována a předkládána jako samozřejmá 

dráha pro život ženy. Žena věnuje úctu manželovi a očekává se, že mu bude poslušná. 

Za to on musí zajistit živobytí jí i dětem. Nesluší se, aby to byla manželka, kin, kdo 

nese na bedrech obživu rodiny.  

3.2.1. Příbuzenský systém 

Rodinná organizace je patrilineární a často také patrilokální. V jazyce se rozlišují 

předchozí generace ve vztahu příbuznosti k matce či otci, zatímco generace současná 

a následující žádná specifikace nemá. 
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V životě dítěte hrají kromě rodičů, tz’noghner, silnou roli strýcové. Zatímco otcova 

bratra nazve dítě horjechpair (doslova bratr otce), či častěji avšak méně spisovně 

hopar, matčin bratr nese označení kheri. Tety se nazývají doslova sestrami rodiče, 

horakhuir ze strany otce a morakhuir ze strany matky. Prarodiče, tat a pap, nerozlišuje. 

V rámci vlastní generace se používají pouze dva termíny: khuir (sestra) a achper 

(bratr), které pak používá nejen pro označení sourozenců, bratranců a sestřenic ze 

všech kolen, ale také jako méně formální oslovení pro vrstevníka. 

Totéž platí i pro generace následující, pro synovce a neteře neexistuje žádný speciální 

termín. Označení pro děti, tzn. dustr (dcera) a vorthi (syn), se v běžné řeči prakticky 

nepoužívají. Namísto toho se používá slovo pro chlapce a děvče. 

Vlastní patrilokalita se odráží pak na oslovení pro tchýně a tchána. Manželka se obrací 

k manželově matce jako k skesur, k tchánovi pak skesrair. Manžel svou tchyni zase 

oslovuje jako zonkhadž, tchána pak jako arer. 

3.3. Náboženství 
Jedním z klíčových bodů, odkud arménský národ čerpá svou identitu, je rok 301 n.l., 

kdy bylo, podle tradice, přijato křesťanství jako oficiální náboženství země, o dvanáct 

let dříve, než tentýž krok provedl císař Konstantin v Římské říši, čímž se Arménie 

stala vůbec první křesťanskou zemí na světě. Do té doby, díky dlouhodobému 

perskému vlivu, byla v zemi vyznávána místní varianta zoroastrismu. 

K přijetí nového náboženství došlo za vlády krále Trdata III, který pocházel 

z parthského rodu Aršakovců. Podle legend zachycených v kronikách dosud pohanský 

král a mág1 nechal umučit k smrti sv. Gajane a sv. Hripsime spolu s jejími čtyřiceti 

družkami, které uprchly před pronásledováním z Říma. Světce Grigora, jenž hrál 

hlavní roli v šíření křesťanství v zemi, pak po krutém mučení nechal uvrhnout do 

žaláře. Protože zločiny proti křesťanům jsou samozřejmě nazírány historií jako hřích, 

ochořel Trdat za trest šílenstvím. Přes tuto nemoc se ale králově sestře, tajné křesťance, 

podařilo bratra přesvědčit, aby propustil Grigora z vězení. Když se tak stalo, král 

zázračně přišel nazpět ke smyslům. Ohromený přijal novou víru pro sebe i pro celou 

zemi. 

                                                 
1 Kněz zoroastrismu. 



17 
 

Z příkazu Trdata a jeho následníků mizely v zemi chrámy bohů Aramazda a Anáhity, 

byly ničeny sochy a památná místa; mizelo vše, co by mohlo připomínat pohanskou 

minulost národa. Ta upadá do tmy. Ne náhodou dostává sv. Grigor přídomek 

Lusavorič, Osvětitel, protože „přináší světlo civilizace.“ Arméni přestávají být 

pohany, vydělují se od okolních národů. 

 Empirická část 

1. Cíl a výzkumné otázky 

Tento výzkum se zaměřuje na mladé arménské imigranty druhé generace. Klade si 

základní otázku, jaký má vliv průběh socializace v rámci dvou odlišných kultur na 

jejich současnou identitu, nakolik se cítí být součástí české společnosti a jak se od toho 

odvíjí jejich vztah k ní. Na následujících stranách se pokusím nalézt zdroje, z nichž 

respondenti čerpají vzory svého chování a klíčové prvky, které se projevily v jejich 

sebeidentifikaci. 

2. Techniky sběru dat 

Pro získání dat byla zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru, přičemž v rámci 

probíraného okruhu byl respondentům ponechán prostor pro vlastní vyprávění.  

Charakter setkání byl neformální. Rozhovory byly vedeny ve směsi češtiny a 

arménštiny, jelikož respondenti plynule přecházeli z jednoho jazyka do druhého. 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon, následně ručně přepsány do textového 

souboru a nakonec přeloženy do obecné češtiny.  Protože výpovědi byly plné 

zkratkovitých větných konstrukcí, které by v psané podobě působily velice 

nepřehledně, byly pro účely srozumitelnosti stylisticky upraveny.  

Pro doplnění představy hodnotových systémů rodičovské generace jsem pak provedla 

krátký neformální rozhovor s matkou jedné dvojice respondentů. 

2.1. Okruhy otázek 
Okruh 1. se zaměřoval na příběh a osobu respondenta. Zde vyprávěl o cestě rodiny 

z Arménie sem, pokud si ji pamatoval, či zda vůbec byla součástí rodinného narativu. 

Na příběh navazuje popis rodinného prostředí, v jakém dotyčný vyrůstal, dojmy ze 

škol, z vrstevnických skupin.  



18 
 

Okruh 2. se zaobíral stereotypy, které si respondent v průběhu života vytvářel jak 

ohledně Čechů tak Arménů, nakolik ovlivňují jeho vztah k majoritě a vlastnímu etniku. 

Zároveň tyto stereotypy srovnával s představou sebe samotného. Do této kategorie 

také zapadaly zkušenosti, kdy byli konfrontováni majoritou na základě svého původu. 

Dále sem spadaly veškeré další zkušenosti se zemí původu, ať již přímé z návštěv nebo 

zpracované z dalších zdrojů. 

Okruh 3. se týkal rodinné sítě a jejího geografického uspořádání, četnosti a kvality 

styků, a dodržování rodinných a náboženských tradic ať arménských nebo českých. 

Okruh 4. se zaměřoval na přátele a jejich etnicitu. Stejně jako u rodiny se zde 

zkoumala intenzita a kvalita vztahů k nim, na činnosti, které spolu vykonávají. 

Okruh 5. se zabýval představou vlastní budoucnosti. Respondent zde vyslovoval své 

cíle, ideály a představy o životním partnerovi. 

2.2. Respondenti 
Výzkum se zaměřuje na druhou generaci migrantů. Bylo vybráno šest respondentů 

z okruhu mých známých. Kromě Agapi pocházejí respondenti z prostředí arménské 

umělecké komunity, která se do České republiky přistěhovala do poloviny 

devadesátých let. Nejmladší bylo 17 let, nejstaršímu 27. Z celkového počtu byli dva 

muži. Všichni zúčastnění buďto žijí nebo strávili podstatnou část života v Praze a 

okolí. Ve dvou případech se jednalo o dvojice bratr/sestra, v obou případech byl bratr 

o několik let starší.  (Karen & Nare, Vardan & Gajane.) Všichni respondenti pochází 

z rodin o více dětech. 

Respondent Pohl. Věk SŠ/VŠ/Práce Otec Matka Rok 

imigrace

Alexandra F 20 let VŠ  Malíř, VŠ Lékařka, 

VŠ. V 

domácnosti 

1996 

Agapi F 18 let Gymnázium Podnikatel Žena v 

domácnosti 

1995 

Karen M 21 let VŠ  Malíř, VŠ 
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Nare F 17 let Gymnázium Architekt, 

VŠ. 

Galeristka 

 

1990 – 

otec 

1992 – 

matka 

Vardan M 27 let Podnikatel Malíř, VŠ IT, VŠ. 

Pečovatelka 

 

1992 

Gajane F 19 let VŠ 

Rodiny respondentů jsou úplné, s výjimkou Anahit, jejíž matka se přistěhovala do ČR 

již rozvedená, a dvojice Vardana a Gajane, jejichž rodiče se rozvedli v době Gajaniny 

puberty. Všichni obdrželi české občanství, což mělo za následek ztrátu arménského 

občanství, neboť Arménie dvojí státní příslušnost neuznává. 

Jazykové kompetence byly rozloženy takto: 

Respondent Arménština Písmo Arménská 

sobotní škola 

Alexandra Plynně Ano Ano 

Agapi Plynně Ano Ano 

Karen Ano, přízvuk Ne Ne 

Nare Ano, přízvuk Ne Ne 

Vardan Ano, přízvuk Ne Ne 

Gajane Ano, silný přízvuk Ne Ne 

 

3. Analýza 

Pro analýzu byla použita metoda otevřeného kódování, jak ji popisuje Hendl podle 

Strausse a Corbinové (2007.) K datům jsem přistupovala holisticky, s přihlédnutím 

k dlouholeté známosti s respondenty a k vlastním kořenům v komunitě pražských 

malířů z Arménie. 

Jako základní pozorovaný fenomén jsem vytyčila deklarované identity. Odpovědi 

respondentů jsem následně kategorizovala do skupin faktorů, které se mohly projevit 

ve výsledné identitě. Pro rozklíčování kauzálních vztahů byl pro mě zásadní rodinný 

a osobní kontext, který jejich vyprávění nastiňovalo. Další proměnné, které ve vývoji 
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identity intervenují, jsem pak rozebrala též na základě odchylek od standartní 

arménské kultury. Ve výpovědích samotných jsem si pak všímala především 

hodnotících obratů a emocionálně zabarvených výrazů. 

3.1. Interpretace 

3.1.1. Deklarativní identity 

Respondenty lze kategorizovat následovně: Český Armén, Čech s arménskými kořeny 

a Nevyhraněný. 

Mezi výpověďmi jednotlivých respondentů se nachází široká škála označení, jaká 

použijí pro vlastní osobu, a způsobů jak uchopit subjektivní prožitek vlastního života. 

Společné mají mnoho – sociální status, příjmovou skupinu. V čem se však navzájem 

rozlišují, je jejich přístup k otázce vlastní národnosti. 

Alexandra: „Vnímám se jako Armén, co se tam narodil a žije tady. Ve mně je něco 

arménského i českého, nemůžu říct, že bych byla typická Arménka. Ale jsem víc 

Arménka.“ 

Agapi: „Jsem víc Arménka a je to hrozně udělaný rodičema. Kdybych měla rodiče 

Čecha a Arména, byla by to trošku jiná otázka.“  

Karen: „Tak z 99% procent jsem Čech. Jsem narozen tady, mám tu vychování, i když 

jako že ne stoprocentní. Prostě všechno český, takže jsem Čech.“ 

Nare: „Já jsem chtěla říct, jako když se mě třeba někdo zeptá, odkud pocházím, tak já 

vždycky řeknu že, pocházím, jako že jsem se narodila v Česku, ale že rodiče mám z 

Arménie, takže chápu, kam tím míří.“(…) „Právě že nepřímo i občas Armén, protože 

ta výchova je trošku taková Arménská. Ale spíš Čech, protože jsem se tady narodila a 

do školy chodím, jakože a arménsky umím jenom mluvit žejo.“ 

Vardan: „Jsem jako naroubovaná větev do jiného stromu, která si může vybrat, zda na 

své větvi vytvoří plod toho nebo toho druhu. Pro mě jsou obojí jenom masky, které si 

můžu vyměňovat dle situace a libosti. Dokonce jsem přišel na to, že se svým zjevem 

dokážu nabrat i masku Inda, Araba, Řeka nebo Cikána.“ 

Gajane: „Cítím se víc jako Čech. Arméni mi jsou nesympatičtí a cenzurovaní. Hraní, 

přetvařovaní. Víc si rozumím s Čechy.“ 
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Absence úplného arménství je ve výpovědích markantní. Zcela se tak rozchází 

s národním autostereotypem pevné zakořeněnosti příslušnosti k etniku, která byla 

posílena staletími perzekucí. Zatímco se však toto tvrzení u mladé generace vyrůstající 

v českém prostředí setkává s určitou dávkou rezervovanosti, generace rodičů svou 

národnost stále prožívá a oslavuje. Je pro ně předmětem primární identifikace: v první 

řadě jsem Armén, až pak nastupují ostatní charakteristiky. 

Země, z níž masivně odchází lidé v produktivním věku, se zmítá v silné krizi. To se 

pak promítá v úřední rovině k právě oněm odrodilcům, kterým upírá možnost dvojího 

občanství, pokud přijmou občanství země, v níž žijí. 

Primordialita, s jakou se setkáváme v arménské kultuře, s jakou sama na sebe nazírá, 

se u respondentů neprojevuje. Ve střetu se světem mimo rodiny a nedefinovaným 

rodinnými svazky svou identitu budovali a nechali budovat. Nelze však toto tvrdit 

paušálně, jak dosvědčuje případ Agapi: 

„Vadí mi to, když někdo umí arménsky, tak to nepoužívá, to mi fakt vadí. Já umím 

arménsky, i když jsem se narodila tady. Třeba ti, co žijou v Rusku. V Arménii se 

narodili, žili tam půlku života, přestěhovali se do Ruska a najednou ze sebe dělají 

strašný Rusáky. Přičemž jazyk nepoužívají a pak se jím nedokáží domluvit. Nechápu, 

jak se to vůbec může tohle stát.“ 

Definování etnicity skrze jazykovou příslušnost je tradičním přístupem používaným 

mezi kavkazskými národy, což je pochopitelné vzhledem k extrémnímu množství 

nepříbuzných lingvistických skupin rozložených v relativně malém území.  

Odkud plyne toto rozštěpení identit? Důvody lze hledat v několika možných oblastech, 

v nichž se mezi sebou liší. Jako první se přirozeně nabízí jejich vzhledová odlišnost. 

Čím odlišněji vypadá, tím více si svou jinakost bude uvědomovat a řídit se jí, zněla by 

zběžná interpretace. 

Jako další možný faktor vystupuje mezigenerační přenos, kdy se zkušenost migrace 

stává součástí rodinné a tudíž i respondentovy historie a identity. 

Poté zde budu sledovat přítomnost rituálů v rodinách respondentů a hledat korelace 

mezi jejich dodržováním, osobním významem a deklarovanými identitami. 
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Čtvrtým zdrojem pro formování identity, je zde rodinné prostředí, styl výchovy a 

osobnosti rodičů. Do této části spadá také genderová socializace. 

V návaznosti na rodinu nasedá jako faktor škola. Po ní prozkoumám, jaké stereotypy 

si respondenti zformovali o majoritě a vlastním etniku. 

V poslední části budou rozebrány představy respondentů o vlastní budoucnosti a 

vztah, jaký si za dobu svého života tady vypěstovali k Arménii. 

3.1.2. Faktor vzhledu 

Byť se Arméni svou fyziognomií výrazněji neliší od středoevropské populace, přesto 

se stává, že jsou rozeznáni jako cizinci. Není však možné poznatek získaný z jedné 

skupiny Arménů generalizovat. Podobně jako u řady blízkovýchodních etnik vzezření 

jednotlivých členů variuje od temně snědých, přes nejčastější olivové až po bledé typy. 

Co se rysů týče, mezi samotnými Armény existuje určitý „prototyp“, podle kterého 

s jistou mírou spolehlivosti určují, zda se jedná o Arména, či ne. Typicky se jedná o 

charakteristický tvar očí a profilu. 

Nejedná se však o znaky, které by byly rozpoznatelné pro průměrného člověka, který 

se v době příchodu či narození respondentů nikdy předtím nesetkal a ani nemohl setkat 

s cizinci. Vzhledem k takto chudým zkušenostem, často docházelo k záměně za Romy 

a z toho vyplývajících útoků. 

Gajane: Když jsem začala chodit do školky, moc se mi tam nechtělo, ale to asi každému 

dítěti. Tety jsem měla hrozně moc ráda. Vždycky obdivovaly moje vlasy. 

Pocit méněcennosti jsem si začala uvědomovat na základní škole, kde jsem se poprvé 

sekala s šikanou ze strany Čechů, jen proto, že jsem Arménka. Neustálé narážky, že 

jsem snědší a chlupatější, mě opravdu hrozně moc mrzely. Na základce si prostě 

mysleli, že když je člověk snědší, hned je Rom, a tím je nejhorší bytostí na světě.  

Její bratr, Vardan, který se vzhledem odlišuje od české normy ještě více než Gajane, 

uvádí svou zkušenost s rasismem suše: 

„Vadilo mi, když si mě lidé, pletli s Cikány, které neměli rádi.“ 

Vardanovy výpovědi vesměs nenaznačují, že by byl touto zkušeností traumatizován. 

U Gajane se však ústrky silně podepsaly na jejím sebepojetí – ačkoli dnes uznává, že 
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vypadá hezky a „exoticky“. Projevuje se to kupříkladu rozporem mezi jejím ideálem 

krásy a stylizací vlastní osoby. „Můj ideál krásy jsou dlouhé kudrnaté černé vlasy, 

modré oči, plné rty a olivová pokožka,“ říká v rozhovoru. Sama je tmavooká.  

Nare: „Proč třeba v Itálii mají lidi taky černý vlasy, v Řecku taky, že jo, jakože proč 

nejsem třeba Řekyně. Takhle se jako nezeptají, že jo. Proč zrovna jako cikánka, že jo. 

Tak když jsem byla jako mladší, tak mi to vadilo, ale potom jsem si na to už jako zvykla. 

Ale jako zas tak často se mě neptali, že jo, na toto…“ 

Kupodivu, přes tuto jinakost, se jako Arménky cítily právě respondentky se světlou 

pletí a evropštějšími rysy. 

3.1.3. Mezigenerační přenos a rodinný narativ 

Za další pramen, z něhož čerpá jedinec zdroje pro své sebeurčení, považuji rodinný 

příběh. Opakované vyprávění historie příchodu do ČR zprostředkovává zkušenost 

jakéhosi „prvního střetu“. Emocionální dopad imigrace, jaký prožil rodič, se může pak 

odrazit na vnímání jeho potomka, na jeho hodnocení okolního prostředí. 

Agapi:„Máma si myslela, že jedeme do nějaké nóbl země, že se vymódila, krásné 

botičky. Přišla sem do azylového tábora – ale nevím to stoprocentně. Takže máma sem 

přišla s bratrem a sestrou, která ještě stihla dvě třídy v Arménii. Máma si myslela, že 

to bude země jako Francie nebo něco takového, takže měla ty hezké botky a ty se jí 

nějakým způsobem zničily.“ 

Nesplnění vysokých očekávání a realita života v azylovém táboře, který Agapi 

označuje jako muka, staví jakoby zeď mezi migrantem a zemí pobytu. „Normálně jsme 

začali žít až posledních osm let, platíme si hypotéku na byt.“ Vleklé trvání integračního 

procesu spolu s nízkou ekonomickou úrovní, kterou nebylo možné pro jazykovou a 

úřední bariéru dost dobře překonat, ještě víc posiluje pocit odtrženosti, jinakosti, které 

se později zpětně projeví na identifikaci s příslušnou skupinou. 

Specifický druh zklamání prožila matka Alexandry. V rodné zemi lékařka s diplomem 

o takto prestižní postavení přišla. Pro uznání diplomu bylo nutné složit zkoušku, ovšem 

jako nově příchozí s tím měla jeden zásadní problém – musela by ji složit pouze 

v češtině. Jak bude vidno v dalších faktorech, v Alexandřině případe se matka do dcery 
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projikuje. Přeje si, aby se Alexandra chovala jako její pro Čechy přijatelná verze, 

přičemž dodržující pravidla rodné země. 

Odlišné vyprávění nezatížené hořkostí předkládají Karen a Nare: „Táta tady byl už 

nějak předtím, potom přijela máma, pak se potkali s tátou. Musela jít ještě nazpátek 

do Arménie a potom se sem vrátila a už tady zůstala s tátou. Mámě se Praha líbila víc 

než Arménie.“ 

Česká republika tvoří ústřední scénu v samotném příběhu vzniku rodiny. Zakořeňuje 

tedy do osobní historie rodičů. Samotná matka Karena a Nare, migrantka první 

generace, která se do ČR přestěhovala po ukončení vysokoškolských studií, svůj vztah 

k zemi popisuje jako velice pozitivní. 

„K Arménii necítím tolik nostalgii. Chybí mi rodiče, kteří tam zesnuli. Chybí mi moje 

dětství. (…) Mám ráda Prahu. Cítím se jako plně občan ČR. Cítím se jako Armén, ale 

jsem ráda, že já a moje rodina žijeme tady. Necítím se jako Češka jenom proto, že 

neumím česky tak dobře. Nejspíš, kdybych uměla česky plynule, myslela bych a 

vnímala bych se jako Češka.“ 

V rodině Gajane a Vardana se objevují díky většímu věkovému rozdílu dva zcela 

odlišné příběhy. Vardan si vybavuje emigraci poměrně detailně; v době stěhování mu 

byly čtyři roky. 

„Matka nevypadala, že by z toho (stěhování) byla nešťastná. Už předtím jsme se 

jednou stěhovali do Ruska, ale byli jsme tam jenom rok.(…) Pamatuju si, jak jsem stál 

před komorou, kterou jsem měl narvanou plnou hraček, a jak je musím opustit s tím, 

že v Čechách táta koupí nové. A když jsem přijel do Čech, tak to zřejmě táta neměl 

úplně zařízené. Aby mi to nebylo líto, tak mi koupil sadu autíček a kolo, na které jsem 

byl dost velký až po pěti letech.“ 

Vardan byl dostatečně starý, aby si uvědomoval ztrátu. Ta se pravděpodobně odrazila 

v jeho popisu sebe sama, jako naroubované větve, kterou nejprve kdosi odřízl od 

původního stromu. Arménii ve vzpomínkách vykresluje jako pečující (mateřský) ráj: 

„Pamatuju si sídliště, byt mamky rodiny i táty rodiny. Starali se o mě všichni, včetně 

dědků, co hráli každý den v altánku nardi2.“ V této době býval otec z pracovních 

                                                 
2 Vrhcáby 
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důvodů často nepřítomen a jeho roli suplovali prarodiče. Sjednocení užší rodiny 

znamenalo zpřetrhání starých širokých vazeb. Krátce po emigraci zemřel jeden 

z prarodičů. 

Gajane, jeho sestra, Arménii zná pouze z vyprávění. Narodila se tři roky po emigraci. 

„Bylo mi řečeno, že v Arménii se začalo schylovat k občanské válce, a tak naši rodiče 

přijeli sem. Čechy si vybrali, protože tu už byl dědeček z tátovy strany a moc se mu 

tady líbilo.“ 

3.1.4. Tradice 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, Arménie patří mezi národy s velice dlouhou 

historickou pamětí. Identita tohoto národa se formovala pod vlivem křesťanství, které 

proniklo nejhlouběji do základů její kultury a vytlačilo původní pohanské prvky. 

Přestože v historických pramenech došlo k revizi vlastních dějin, přetrvává zde odkaz 

na nejstarší kořeny. V první generaci, která ještě prošla vzděláváním v Arménii, 

přetrvává pocit hrdosti až nadřazenosti. Názor matky Karena a Nare, který zde uvádím, 

není mezi komunitou arménských malířů působících v Praze, z jejichž rodin pochází 

většina mých respondentů, ojedinělý: 

 „Arméni rádi mluví o své kultuře. Češi se o tom vůbec nevyjadřují. Arméni se rádi 

vytahují tím, že jsou Arméni, jsou na to hrdí. Češi, nemyslím, že tak o sobě uvažují. 

Třeba jídlo – u nás se vnímá poctivě a hrdě, trvá třeba týden… Podobně jsou Řekové, 

taky se vytahují tím, co všechno u nich vzniklo. Máme osm tisíc let starou historii a 

vnímáme se jako dědici Sumerů a jsme na to hrdí. Každý musí vědět, že Arménie byla 

značená na všech starověkých mapách. Dodnes, když chceš rozklíčovat sumerštinu, 

musíš znát arménštinu. Možná proto jsme dodnes hodně hrdí.“ 

3.1.4.1. Víra 

Jak bylo uvedeno výše, víra představuje v arménské kultuře klíčový bod v historii, 

skrze který nahlíží sami na sebe jako „Bohem vyvolený národ“, který jako první přijal 

za své křesťanství. 

Tradice arménské apoštolské církve často ve svých legendách a kázáních odkazuje na 

Arménii a její minulost. Vztah mezi zemí a církví platí i opačně – katholikos zastává 
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pro arménskou veřejnost roli nejen mravního arbitra, ale také zprostředkovává 

diaspoře kontakt s vlastními kořeny. 

Můj prvotní předpoklad byl, že čím pevnější víra, která je praktikována v duchu 

arménské ortodoxie, popřípadě pevnější asociace s věřícími a s církví jako takovou, 

tím silněji se bude jedinec identifikovat jako Armén. Tento předpoklad se zde 

potvrzuje. 

Nejvíce lze tento trend pozorovat u Alexandry. Přes kompromis, který její rodina 

vykonala v otázce místa uctívání, vymezují se proti řeckému pravoslaví. 

Alexandra: „Jsme křesťani. Jak z arménské církve tak i pravoslavné. Tady arménský 

kostel není, chodíme do pravoslavného. Ne, že bychom líbali ikony a tak, i když tací 

věřící tam jsou taky.“ Je tu vědomí podobnosti – kategorie věřících – a zároveň se zde 

nachází potřeba zdůraznit rozdíl mezi oběma skupinami, které navštěvují tentýž 

svatostánek. 

Také další dívka, která sama sebe vnímá jako Arménku, se hlásí k víře. Podobně jako 

u Alexandry, je náboženství rodinnou záležitostí. Jak bude uvedeno níže, rodina světí 

všechny hlavní církevní svátky.  Svůj vztah k Bohu popisuje jako neurčitý. Nepřijala 

plně biblický výklad. Lze tedy usoudit, že členství v náboženské obci se u ní projevuje 

spíše jako komunitní činitel a zdroj kulturních prvků ve formě tradic. Nepředstavuje 

pro ni ale hlubokou součást identity, aby se identifikovala jako právě věřící z arménské 

církve. Náboženství patří spíše k „věcem, co děláme.“ Jsou způsobem, ne vlastním 

obsahem. 

Agapi: „Mám to tak, že to k tomu vedeme. A já to mám tak, že když jsem v úzkých, vím, 

že tam někdo je, ale nemůžu říct, že to je bůh. Povídám si s tím „člověkem“, ale nevím, 

jestli to je bůh. Třeba v kostele – je tam někdo, ale nejsem úplně přesvědčená, že to je 

Bůh.“. 

Sourozenci Vardan a Gajane nezažili žádnou systematickou enkulturaci do církve. 

Mezi respondenty zároveň vykazují velice nízkou míru přijetí arménských hodnot 

vůbec, ve svých výpovědích se od všeho arménského distancují. 
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Lze se oprávněně domnívat, že nepřítomnost takto klíčového zdroje pro arménství, 

přispěla k absenci pocitu sounáležitosti s etnikem jejich rodičů. Zpřetrhala se tu vazba, 

která se předávala po tisíciletí. 

Vardan: „Myslím, že jsme se vnitřně cítili jako křesťani, ale jaksi nebyla důvěra k 

obecné církvi. Takže k věcem kolem víry byla řeč pouze se svědky Jehovovými.“ 

Gajane: „Já jsem se modlila jako malá ke sluníčku, aby mi táta koupil psa a prodal 

obraz. Ale k bohu jako takovému ne. Pamatuju, že táta říkal, že jestli prodá obraz, že 

pojedeme na trh a koupí mi psa. Do kostela jsme nechodili. Máma sice je věřící, ale v 

životě jsem ji neviděla se modlit.“ 

Další pár sourozenců, Karen a Nare, kteří se plně hlásí k češství, nejsou věřící vůbec. 

3.1.4.2. Oslavy 

Třebaže jsou svátky úzce spojené s vírou, tvoří zde oddělenou kategorii z toho důvodu, 

že představují způsob, skrze které se rodina přistěhovalců zapojuje do komunity nejen 

imigrantské, ale i většinové společnosti. Všichni respondenti si prošli životem jak 

v Praze, tak i v menších vesnicích a městech Středočeského kraje, kde se společenství 

sousedů účastní na svátcích. 

S kým utužují rodiny respondentů vztahy? Analogicky k vyznání, se i v této kategorii 

zdá, že pokud rodiče zapojují do svých svátků méně českých prvků a pokud potažmo 

dodržují arménské zvyky, utuží tím u dětí pocit arménství. 

V případě respondentů se však čistě arménské tradice v rodinách nedochovaly, vždy 

jsou do jisté míry ovlivněny těmi českými. Dívky, které samy sebe označují za 

Arménky3, uvádějí dvě varianty přístupů. U Alexandry buď došlo, nebo v její rodině 

nikdy nebyla výrazně dodržována tradice církevních svátků, a tedy jednotlivé akty 

oslav pro ni nenesou silný emocionální náboj. 

Oproti ní, Agapina rodina si silně zachovává nejen arménský ráz svátků, ale dodržuje 

se i vazba k regionu, z něhož rodina pochází. Zároveň zde došlo k určité asimilaci, jak 

je patrné na Štědrém večeru s kaprem.  

                                                 
3 Alexandra a Agapi 
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Alexandra: „[Slavíme]Vánoce, Velikonoce. Stromeček si postavíme, když ho postaví 

ve škole. Držíme ho, nový rok uplyne, držíme ho ještě chvilku a pak ho vyhodíme. Jídlo 

přitom jíme arménské. Velikonoce slavíme tak, že obarvíme vajíčka a pak je sníme. 

Nebo že obarvíme vajíčka, jdeme do kostela, vrátíme se a sníme je potom. To je celé.“ 

Agapi: „24. prosince [slavíme] české [Vánoce], protože mám ráda kapra. Když už 

jsme tady. Ale třeba dárky otevíráme až 31. To už není česká tradice. To je daný spíše 

náma. Jiný význam to nemá. Nám se to tak líbí, děláme to delší dobu. 24. to jsou 

oficiální Vánoce, tak si dáme kapra a salát. Ortodoxní 6. ledna si akorát zavoláme s 

příbuznýma a popřejem si a to je celé. (…) Pak máme Ught někdy v listopadu. To je 

svátek z vesnice, kde žijeme, Alabharz, a v tý vesnici se obětuje beránek. (…) Ještě 

třeba Vardevor, jak se poléváme 15. července. Potom Velikonoce. Na všechny svátky 

kromě Ughtu se chodí do kostela.“ 

Pokud u předchozí skupiny nacházíme pozitivní přístup k svátkům a oslavám, u 

respondentů, jejichž identita inklinuje více k české, rodiny vykazovaly spíše opačný 

přístup, kdy jsou oproštěny od víry jako takové. U rodiny Karena a Nare představují 

prostředek, jakým se zapojují do činnosti ve vsi, v níž žijí. Přitom, silněji vnímají 

společenskou povinnost rodiče – pokud nedostojí očekávání sousedů, budou 

zahanbeni. 

Karen & Nare: „Teďka už spíš slavíme hlavně ten Novej rok… a my to ňák obzvlášť 

nevnímáme tady tyhle svátky…“ (…) O Velikonocích: „My se smějeme tomu, že 

mamka má strašnou frustraci z toho, že ty děti přijdou a budou chtít ňáký čokolády a 

bombóny a ona nemá nic, co nabídnout.“ 

 Karen: „S kamarády slavíme, nebo že chodíme na ňáký Halloween párty.“ 

V druhé sourozenecké dvojici, která se od arménské identity buď přímo vyhrazuje 

(Gajane), nebo ji přijímá jako jednu z možných (Vardan), je to Gajane, která místní 

české svátky zažívala nejen jako jediný zdroj tradice, ale zároveň i možnost, kdy mohla 

poznat „jaké je to být Čechem“.  

Gajane: „Rozdíly mezi českou a naší rodinou jsem si začala uvědomovat, když se třeba 

začali slavit máje a já dostala typický staročeský kroj, jako všechny holky z vesnice. 

Na mě to opravdu muselo vypadat vtipně. Já, černá jak bota, kudrnatý vlasy, srostlé 



29 
 

husté obočí navlečená do běloučkých ručně prošívaných šatů, které šila jedna tamní 

babička. Ale hrozně se mi líbilo patřit mezi ně.“ 

Sledujeme zde pro Gajane příznačnou touhu se začlenit. Kroj představoval pro dívku 

masku, symbol začlenění se, třebaže jen dočasný. Ve svých dalších poznámkách 

k tématu nadále rozvádí svůj kladný vztah k tomu, co doma nepoznala. Pro tuto dívku 

absence svátků, které by ji „zakotvily“ na místě, znamená diskomfort. V české kultuře 

hledá to, co v arménské, kterou pro ni představovali vesměs pouze rodiče, 

nenacházela. 

„Miluju český tradice, jako jsou Máje, Velikonoce, Vánoce a Čarodějnice. Naše 

rodina to opět nikdy nedodržovala. Já se jich ale vždycky zúčastnila jako jediná, 

například čarodějnic, velikonoc a májů. Svoje první české Vánoce jsem zažila minulý 

rok u bývalého přítele, bylo to na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu, jak už sem 

si zvykla to neslavit, mi najednou ten svátek přišel hrozně zbytečný a jako vyhazování 

peněz.“ 

3.1.5. Rodina 

Jak bylo vysvětleno v teoretické části, dominantní úlohu v životě arménské rodiny 

hraje otec. Uspořádání je, alespoň povětšinou, velice hierarchické – vůdčí otec, jemu 

podřízená matka a nakonec děti. Protože zde platí povinnost úcty k staršímu, ani 

sourozenci si nejsou zcela rovní. Kromě věku zde vstupuje do hry i pohlaví. 

Genderový aspekt výchovy jsem ale pro jeho specifika dala do samostatné kategorie.  

3.1.5.1. Výchovné styly 

Jak jsem popsala v teoretické části, arménská rodinná struktura je, alespoň v obecné 

rovině, rigidní. Přesto výchovu svých rodičů hodnotí jako téměř mírné. Výrazná je 

absence tělesných trestů, což zde reflektuje Nare. 

Pro respondenty jako referenční bod, vůči kterému vymezují svou výchovu, česká 

rodina. Přestože s ní nemají přímou zkušenost, je to místo, kde „platí rovnost“, „lidé 

se poslouchají“, „nikdo nikomu nic nezakazuje.“ 

Alexandra přímo svou výchovu popisuje jako arménskou. „Mluvili jsme arménsky, 

nepřijímali jsme zdejší zvyky. Slavili jsme spíš tamní svátky než zdejší. A potom, moji 
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rodiče jsou Arméni, narodili se tam a vyrostli, uvažují tak. No a proto mě vychovali 

jako Arménku, jako sebe, proto jsem víc jako oni. A taky se jim i víc podobám povahou, 

než Čechům. I když jsem chodila do zdejší školy.“ Na prosbu, aby definovala českou 

výchovu, nepopisuje ji samostatně, srovnává ji s tím, co zná sama. „Česká výchova… 

To se popisuje těžko, protože to je individuální. Ale zdá se mi, že Češi své děti dřív 

pouštějí z domu než Arméni. Zdá se mi prostě, že je dřív nechávají jít, dřív se seznamují 

s boyfriendy a tak. Dřív chodí do práce. A taky si spíš řeknou „Stop, ještě nechci dítě.“ 

První je pro ně škola, potom práce a nevím co ještě.“ 

Pro Alexandru je trajektorie, ke které připravují čeští rodiče své děti, lákavější. Potřeba 

emancipace se u ní nenaplnila. Jak dívka naznačuje, rezignovala na svoje snahy o 

vymanění se z tlaku, který na ni rodiče uvalují. Jak uvidíme v části o rodičovském 

vzoru, oba rodiče se snaží z ní vybudovat svou mladší verzi. Sama si to uvědomuje a 

reflektuje – vychovali mě jako sebe. 

U Agapi, která se také cítí být Arménkou, je situace přes autoritativní výchovu o něco 

volnější. Ve svém popisu akcentuje především péči, jaká se jí dostávala. Jako 

nejmladší dítě, evropské dítě, stála v centru pozornosti rodiny. 

„Oba rodiče se o mě dost starali. Zabezpečení všechno bylo. Máma mi pořád lítala za 

zadkem, kvůli tomu bruslení. Hodně se na tom podílela sestra s bráchou. Všichni mě 

vychovávali.“ 

I oba páry sourozenců, kteří se identitně řadí mezi Čechy, vypovídají o přísnosti svých 

rodičů – ale nepopisují pocit útlaku či omezování ze strany rodičů, čímž se od 

předchozích dívek, zejména Alexandry, odlišují.  

Nare: „No, jako myslela jsem, že přísná, ale v ňákých věcech zase né až tolik, protože 

si třeba pamatuju, že když jsme byli na základce, tak mi kamarádka říkala, že když se 

její rodiče naštvou, nebo když něco provede, tak že jí dají vařečkou (smích) a hrozně 

se divila, že se to u nás v rodině taky neděje. A jako potom jsem si docela jako ulevila, 

že u nás to tak není, že jsem myslela, že u nás je to docela přísný, ale přitom to až tak 

špatný není, že jo.“ 

V případě rodiny Gajane, panovala tam silná nedůvěra vůči majoritě. Strach 

z prostředí, kde nemají žádné rodinné vazby a tudíž žádné útočiště, rodičům 

zabraňovalo vytvářet si pozitivní obraz o sousedech. V tom se překvapivě shodují 
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s rodiči, zejména matkou, Alexandry, pro kterou pak Čech představuje vrchol 

nevychovanosti a nevkusu. 

Gajane: „Asi bych řekla, že je o něco přísnější než česká, ale neliší se zas o tolik. Naši 

rodiče jsou opravdu přestarostlivý, ale to bude prostě tím, že tady nikoho jiného 

nemáme, a není se na koho jiného spolehnout. A hlavně naše mamka, je vůči Čechům 

hrozně nedůvěřivá, podle ní nás totiž každej bude chtít znásilnit, unést a zabít.“ 

Její bratr Vardan pak poodhaluje konkrétněji přístup rodičů. Je tu výrazná absence 

přizpůsobování prostředí pro potřebu dětí, nebyl tu pro ně vytvářen umělý dětský svět.  

„Celkově se jejich výchova nesla v duchu toho, že jsme nebyli braní jako děti, které je 

potřeba vychovávat, ale jako členi domácnosti, kteří se ‚vevychovávali‘ do prostředí.“ 

3.1.5.2. Hierarchie a vzpoura proti ní 

Své postavení v rodině reflektovaly dvě respondentky, které se identifikovaly jako 

Arménky. Každá je v jiné pozici; zatímco Alexandra je starší než její bratr, Agapi je 

benjamínek rodiny. Obě mají bratry. 

Rozeberme nejdříve Alexandřin případ. Svou pozici reflektuje zprvu pozitivně, i když 

částečně bezradně: „Já bych ráda byla samostatná, ale ještě nevím, co budu dělat. Zdá 

se mi, že čím jsem starší, tím jsem respektovanější. Vnímám se jako dospělá.“ Opustit 

roli dítěte ale v její rodině není tak snadné, přestože je respondentce přes dvacet let.  

Nejprve byla dotázána, jak by její rodiče reagovali, kdyby jim oznámila, že jde přespat 

u kamarádky. Její odpověď zněla, že by jí to dovolili. To samo by naznačovalo, že pro 

rodiče ještě není rovnocenným partnerem. To se potvrdilo, když jsem se zeptala, jak 

by reagovali na skutečnost, kdyby se jednalo o kamaráda. „Mysleli by, že to už 

normální není. Asi by to zakázali, ale nevím to jistě. Nelíbilo by se mi to, ale nehádala 

bych se. Nejsem taková, která by se hned podřídila, ale ani bych se nehádala. Jsem 

spíš uprostřed. Nejsem hádavá, nedělala bych hysterie, aby bylo po mém.“ 

U Agapi se střetávají pozice obletovaného nejmladšího – „Byla jsem to evropské dítě“ 

– a zároveň pomocné děvečky, která právě pro své mládí a ženství je povinná 

posluhovat. Stejně jako v případě Agapi, ani zde není odpor proti autoritě tolerován. 

Disciplinace probíhá ve formě zákazu, o kterém se dále nediskutuje. 
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„Mně by to nevadilo, kdyby se ten člověk k tomu nějak choval. Kdyby třeba požádal, 

tak to klidně udělám.  Ale když ti poroučí, tak to už mi vadí. Dělají to otec i bratr, i 

když ten, když už, tak vtipem.“ 

Karen a Nare, kteří se identifikují jako Češi, hierarchii ve své rodině nepopisovali. Jak 

vypadala, popisuje jejich matka. 

„… I teď musí uposlechnout, protože žijí pod mojí střechou. Ale to neznamená, že bych 

jim upírala svobodu. Je to vzájemné, když se k nim chováš neupřímně, cítí to. 

Co se žádání a prosení týče - u Arménů, jako rodič dítěte, nadřízený podřízeného, se 

prosíš jen tehdy, když jsi provedla něco strašného. Prosíš se jen otázkou. A co se omluv 

týče, snažíme se jednat tak, aby nebylo nutné se omluvit. Češi se chovají tak, že něco 

provedou a pak se omluví… Myslím, že je to i nábožensky dané. Katolíci se vyzpovídají 

a je jim odpuštěno. Naše víra je taková, že se zodpovídáme přímo Bohu, odpuštění 

dostáváme od boha, ne od kněze.“ 

3.1.5.3. Rodičovské vzory 

V rámci rodinného prostředí není výchova jediným činitelem, který má vliv na 

formování psychiky jedince. Bezesporu významným faktorem je zde i samotná 

osobnost rodiče, která má vliv nejen na průběh a kvalitu interakcí s potomkem, ale 

také hraje silnou roli v rámci identifikačních procesů v průběhu dětství a dospívání. 

Rodič představuje jakýsi primární vzor pro to, kým se můžeme stát, v době raného 

dětství je pro dítě ideálem. 

Obě respondentky, které se identifikují jako Arménky, popisují své rodiče jako 

především pečující. 

U Alexandry pak silně vystupuje snaha rodičů o ztotožnění se se svým dítětem, 

zejména ze strany matky. Třebaže se vůči matčině snaze o vyrovnání se se zklamáním 

skrze její osobu Alexandra vymezuje, v emoční rovině ohledně majority („Hnusná 

česká jídla!“, „Nevkusní Češi!“) k mezigeneračnímu přenosu došlo. 

„Maminka byla s námi, když jsme byli ještě děti, teď občas pracuje na trhu.“ 

„Táta je malíř, mamka lékařka, ale diplom jí tu neuznali. Musela by skládat zkoušky v 

češtině a to ona nemůže. Tak tu neměla praxi. Mamka si přála, abych byla lékařka, ale 



33 
 

mně se hnusila představa, že bych měla řezat do lidí. Táta zase netlačil, abych se stala 

malířkou. Malovat mě tedy bavilo, ale jen když se mi chtělo.“ 

Agapin okruh vzorů je širší. Opět vystupuje jako „benjamínek“, který je předmětem 

péče celé rodiny. Má hned dva mateřské vzory, matku i sestru. Osobnost otce vyplývá 

z jejího vyprávění jako sentimentální, silně vlastenecká a zakládající si na své 

maskulinitě. Jak bude vidět v pasáži o genderové socializaci, je „strážcem rodinné cti“. 

Roli vyjednavače, který vyrovnává otcovskou přísnost, zaujímá matka. 

 „Občas to bylo dokonce tak, že jsem víc vzhlížela k sestře s bráchou. Měla jsem takové 

období, kdy jsem chtěla udělat nějakou rošťárnu, tak jsem se podívala první na sestru, 

která byla taková ostrá. Nebo když rodiče šli do divadla, hlídali mě a sestra mě dávala 

spát. Normálně jsem spát obvykle nechtěla, takže rodiče byli překvapení, když se vrátili 

v osm večer a našli mě už v posteli. Ptali se jí, jak to proboha udělala.“ 

„Vlastně táta si furt hrozně rád mluví o svém životě, jaký byl muž chlap, o tom 

sousedství, co zažili, prožili. Každá historka pro ně má hodnotu milionu.“ 

V případě česky se identifikující Gajane a nevyhraněného Vardana se jedná o 

rozpadlou rodinu. Po rozvodu rodičů byli oba vystavení dlouho trvajícím sporům, do 

kterých často zatahovali i děti. K vyrovnání se s rodinnou situací došlo u Vardana; 

Gajane chová dodnes k otci zášť.  

Matka, která tu byla opět hlavní pečovatelkou, je tu idealizována z jedné strany a 

obezřetně kritizována ze strany druhé. Po rozvodu se starala o děti sama bez 

manželovy pomoci – což je v rámci arménské společnosti, kde muž čerpá svou výsadní 

pozici z faktu, že je živitelem rodiny, extrémně negativní. 

Vardan: „Mamka byla starostlivá, nepříliš samostatná. Otec byl obětavý a 

panovačný.“ 

Gajane: „Táta debil, máma nejlepší.“ 

3.1.5.4. Genderová socializace 

Mezi respondenty převažovaly ženy. Protože arménská společnost je silně 

patriarchální, často se v rámci rodiny liší přístup k dcerám od přístupu k synům. 

Zatímco dcera bývá omezována nejrůznějšími pravidly, které určují, s kým se smí 
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stýkat, kde se může pohybovat, koho musí poslouchat, synovi je naopak poskytnuta 

volnost. Toto omezení se dotýká všech oblastí života. 

Alexandra: „Mého bratra Alexandra nechali [ve volbě povolání] rozhodnout 

svobodněji. Netlačili ho do ničeho.“ 

Nelze však tvrdit, že by samotné Arménky samy sebe viděly jako oběti, nebo dokonce 

nesvéprávnými bytostmi. Alexandra poskytuje překvapivý náhled na tuto 

problematiku. 

„Myslela jsem, že muž je hlavou rodiny, ale pak se ukázalo, že to tak není. Třeba 

arménská televize vysílá soutěž ‚Pojď, vezmeme se‘, když tam přicházely ty dívky, ptali 

se jich, jaký by měl být podle nich jejich ženich. A ony odpovídaly, že by měl mít rád 

jejich maminku. Na tátovi nezáleží, hlavní je maminka. Z toho mi přišlo, že je tam 

matriarchát. A pak jsem narazila na Youtube na jednu parodii muslimské rodiny. Tam 

byl taky prakticky matriarchát. Samozřejmě, že se tam zohledňovala mužova role, ale 

pořád tam byla důležitější žena.“ 

 „No, cítila jsem to tak, že v naší rodině je to jiné. Ale neříkali mi „Ne, abys chodila 

na rande!“ Ale nevím, možná jsem po nich geneticky. Ne, že by mi to přikazovali. Ale 

sleduješ je, jak se oni chovají, a přejímáš to od nich, kopíruješ je. Ale samozřejmě, 

nekopírovala jsem je docela, protože jsem se taky setkávala s Čechy a ti na mě měli 

vliv. 

3.1.5.5. Cudnost 

Alfou a omegou života arménské dívky je nepřijít do řečí jako žena lehkých mravů. 

Alespoň takový je cíl rodičů, kteří se k tomuto snaží vést svá děvčata. 

Jediná respondentka, která ve svých výpovědích neuvedla případ, kdy by se cítila 

z této strany omezována rodinou, byla Nare.4 Její případ je ale výjimečný tím, že se 

oba její rodiče snaží vyhnout takovému nátlaku.  

Existují dvě roviny cudnosti, které se zohledňují při posuzování dívčina charakteru – 

to, jak se obléká a zda navazuje milostné vztahy s osobami opačného pohlaví. Obojí 

se projevilo u respondentek bez ohledu na druh identity. 

                                                 
4 Identita česká 
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Po dívkách se požaduje určitý standart oblékání, který příliš neodhaluje nahou kůži. 

Rozdíl představ o tom, co je ještě přijatelné a co už překračuje veškeré možné hranice, 

ukazuje příhoda Gajane, která se odehrála během letních prázdnin v Arménii.  

Agapi5: „Mohla jsem si vzít sukni, ale kdyby byla moc krátká, hned by na to někdo 

upozornil. Třeba jsem jednou šla do školy a táta se hned ozval, co to mám na sobě. 

Nelíbilo se mu to. Určitě jsem se v tom vychovala od nich, že bych si nevzala na sebe 

něco hodně odhalujícího. Třeba krátký trička, to bych já asi taky nedovolila. Je to asi 

otázka vkusu každého.“  

Gajane6: „Když jsem byla v Arménii, bylo tam tak 40 stupňů, měla jsem na sobě šortky 

a tílko V Čechách normálka, ale tam na mě každej koukal s opovržením. První týden 

jsem se to snažila překousnout, ale ten druhý už jsem prostě nosila radši kalhoty, i 

když mi bylo hrozný vedro.“ 

Stejně bez rozdílu je přístup rodičů k sexualitě svých dcer. Je prostý: nesmíš. Dokud 

se zcela vážně neuvažuje o tom, že by se dívka mohla vdát za konkrétního chlapce, je 

samotné pomyšlení na nezávazný vztah tabu. Důvodů pro takové lpění na hodnotách 

domovské země je několik. Kromě faktu, že rodiče posuzují své děti podle hodnot, 

které oni sami interiorizovali v průběhu vlastního dospívání, zároveň je pro ně hlavní 

skupinou, vůči níž zohledňují své chování a vnější vystupování, komunita arménských 

migrantů a vlastních příbuzných v Arménii. 

Agapi: „Tolerantní je k tomu, kdybych šla ke kámošce. Ke kamarádovi, to neexistuje. 

Neexistuje ani kamarád.  Teď se mi stala taková věc, že jsem se zamilovala. Řekla jsem 

to mámě, aby neměla podezření. Je k tomu tolerantnější, takže to chápe. Tak mi řekla 

„můžeš pusu, nic víc.“ Přičemž za týden přišla a řekla, že mi ho zakazuje. Otec to neví, 

ten by mě zabil kulometem.“ 

Gajane: „Pamatuju si, když jsem si našla prvního kluka. Mamce nevadilo, že je Čech, 

to vůbec, ale největší skandál byl, když náš načapala, jak mi dává pusu na rozloučenou 

před barákem. Nazvala to ostudou před celým městem.“ 

                                                 
5 Identita arménská 
6 Identita česká 
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3.1.5.6. Pomoc v péči o domácnost 

Starat se o dům je vždy v režii ženy. K tomu jsou vychovávány i dcery, aby se později 

mohly zhostit úlohy hospodyně ve vlastní domácnosti, až se vdají. (A že se vdají, je 

společenský imperativ, jehož neuposlechnutí není pro arménskou společnost dost 

dobře stravitelné.) 

Mezi respondenty opět jen Karen a Nare se podíleli na domácích pracích stejnou 

mírou. Jejich matka, protože je pracovně vytížená, jim povinnosti rozdělila stejným 

dílem. Hlavní starostí obou sourozenců je studium. 

U všech ostatních děvčat je situace stejná. Muž nepomáhá, nemusí. Všechny uvedené 

dívky mají bratry – a třebaže jsou spolu s nimi v pozici „potomek“, povinnost věnovat 

se domácnosti spadá jenom na ně. S výjimkou Alexandry, obě dívky spojují tuto 

nerovnost s faktem, že jsou Arménky. Zatímco u Gajane to přispělo k jejímu 

všeobecnému odporu k arménským hodnotám, Agapi k tomuto faktu přistupuje 

neutrálně. 

Alexandra: „Pomáhám v kuchyni. Nerada vařím. Občas pomáhám taťkovi. Když se na 

to tak koukneš, tak taky pracuju. (…) [Domácí práce] nejsou půl napůl, víc toho leží 

na mně. Bratr to nechce dělat. Projde mu to.“ 

Agapi: „Naučili mě dost arménských tradic. Myslím, že máma to chce, abych to 

dodržovala. Takové to „domácí děvče“, abych se mohla provdat. U nás taky platí, že 

muž nepracuje v domácnosti tolik jako holka.“ 

Gajane: „Domácí práce, jsou prostě v roli ženy. Nevím, jak je to s vařením v jiných 

arménských rodinách, ale u nás někdy vařil i táta, sice neuklízel, ale vařil. Což mi teda 

přišlo pěkně nespravedlivý, že muž musí sedět v čele stolu a musí dostat jako první 

jídlo na stůl.“ 

3.1.6. Škola 

S výjimkou Vardana všichni respondenti buďto studují nebo aspirují na studium na 

vysoké škole. Vardan a Gajane si prošli odborným středoškolským vzděláním, ostatní 

respondenti si prošli gymnáziem. 
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Česká škola byla pro respondenty hlavním primárním zdrojem české kultury. Ať už se 

jednalo o seznamování se s historií, jazykem, nebo o pití mléka7. 

Respondenti své první konflikty na základě etnicity zažili právě ve škole. V Gajanině 

případě se jednalo o otevřenou šikanu, u Alexandry šlo o ojedinělý incident. Vardan 

byl zase terčem učitelky ve druhé třídě. 

Pro Vardana byla hlavním momentem střední škola. Protože se nacházela daleko od 

místa jeho bydliště, pobýval na koleji. Domů dojížděl jen na víkendy. 

„Bylo to skvělé. Vůbec se mi odtamtud nechtělo odejít. Bydlel jsem tam sám na privátě 

a na internátě se spolužáky. Z celkového studia mám podobný dojem, jako když dočtete 

Harryho Pottera. (…) Myslím, že jsem tam dospěl. Měl jsem dost času a prostoru 

vyřešit vnitřní problémy, které mi připadaly důležité. A ve škole jsem spal.“ 

3.1.7. Stereotypy 

Identifikace se skupinou souvisí též s naším postojem vůči skupině. Sotva se člověk 

bude otevřeně řadit k lidem, ke kterým cítí hluboký odpor. Neznamená to však, že by 

jedinec automaticky vnímal svoji skupinu jako vrchol pozitivity. Budou ale formovat 

způsoby interakcí s jednotlivými skupinami, zde etniky. Ovlivní, nakolik dobře se 

bude jedinec cítit v jejich přítomnosti a nakolik se bude ztotožňovat s jejich 

hodnotami. 

3.1.7.1. Armén 

U Alexandry se obraz Arména štěpí do dvou druhů. Armén, který dlouhodobě žije 

v ČR, se od toho, který zůstal doma, liší ve svém náhledu na „Západ.“ Pro ni ten, kdo 

má zkušenost s ČR, zahořkne. Ten, kdo ne, zůstává v naivní představě. Mnohem spíš 

ale její výpověď hovoří o vlastním vztahu k zemi – zklamání, vykořenění a ztráta 

identity. 

„Táta a máma se sem přistěhují, nelíbí se jim tu. Přišli sem, protože sem přicházeli 

všichni. Z paličatosti tu žijí dál, je jim líto se vracet. Z jejich dětí se stávají Češi. Ptají 

se ho, proč to. Nelíbí se jim to. Nelíbí se jim, když nemluví pořádně arménsky. Nebo 

                                                 
7 Protože se mléko v arménské kuchyni vždy pojídalo zpracované ve formě sýra či jogurtu, často se 
stává, že lidé po odstavení přestávají trávit čerstvé mléko. 



38 
 

se z nich Češi nestanou. Ale ty děti nevnímám ani jako Armény, ani jako Čechy, je 

v nich to i to.“ 

Ani o Arménech, kteří zůstali v Arménii, si neuchovává dobré mínění. Vyčítá jim 

naivitu, idealizaci.  

„Nejen Arméni ale i sovětští Arméni, těch se to týká taky. Dívají se na Evropu a myslí 

si o ní, jak je to tu skvělé. Že lidé jsou tu skvělí, psi nosí náhubky. V Rusku když dítěti 

pes sežere obličej, tak se hned ozvou, že na západě, v Evropě by se to nestalo. Na 

západě je hojnost a lacino.“ 

Agapi jmenuje tři základní prvky, se kterými si spojuje Armény, ať žijí kdekoli. 

Soudržnost, hrdost a konformita. Přestože se cítí být součástí jejich skupiny, nesnáší 

tlak ze strany arménské komunity. Ostatně, není jediná, kdo se proti tomuto vyhrazuje. 

Agapi: „U Arménů na prvním místě je rodina, nic víc. Vztahy jsou pevné. Ale když tam 

jsou argumenty… ty jsou u obou, myslím, že u Arménů pouto je tam větší, i když záleží 

hlavně na rodině.“(…) „Asi mi naskočí hrdost. Hrozně mi vadí, že se rozhodují ne pro 

sebe, ale kvůli ostatním. Ne jestli to bude špatné nebo dobré pro ně, ale spíš, co na to 

řeknou lidi, když se dozví. Taky takhle uvažuju. Vím, že to je chybný, ale nechci, aby 

to tak bylo. Nevyvaruju se toho.“ 

Odpor ke všemu arménskému v Gajane sílí, když má všechnu tuto negaci vměstnat do 

imaginárních osob. Celá její sebestylizace a výběr partnerů se ubírá přesně opačným 

směrem, než co představují její stereotypní obrazy Arména. Zvážíme-li její špatnou 

zkušenost v rodině, šikanu ze strany majority, minimální styky s arménskou 

komunitou a absencí znalosti arménské historie a kultury, není divu, že se abstrahovala 

od všeho, co ji s tím vším spojovalo.  

Armén muž je špatný. Nežádoucí a hnusný. Arménka žena postrádá osobnost a úctu. 

Je Češkou, protože Arménka být v žádném případě nechce. 

Gajane: „Mně Arméni připadají slizcí. Takže pro mě stereotypem Arména, je hrozně 

chlupatej chlap s polo rozepnutou vzorkovanou košilí, bílými kalhoty a špičatými 

botami s hadím vzorem, který je do toho všeho navoněný nejlevnější 

kolínskou.“(…)„Stereotyp Arménky v mojí hlavě, je tichá žena, která neprojeví svůj 

názor. Která je oddaná svému manželovi, dětem a rodičům.“ 



39 
 

Vardan se ve své představě typického Arména poměrně shoduje s Agapinou. 

Konformita vadí oběma. Protože Vardan sám působí spíše výstředním dojmem a také 

se tak naschvál chová, je jeho názor na arménskou „setrvačnost“ myšlení samozřejmý. 

Nevedla ale k takovým potížím jako u jeho sestry. Částečně z toho důvodu, že jako 

muž není vázán tolika společenskými pravidly, které by jej aktivně omezovaly. 

„V jejich společnosti se necítím moc dobře. Obecně mohu říct, že mi jejich nátura 

nesedí. Není přímá. Mám z nich pocit, že jsou nepružní v myšlení a chápání. Kdy mají 

tendenci brát za samozřejmé věci jen díky tomu, že se to tak dělalo vždy.“ 

Komplexnější obraz podává druhá sourozenecká dvojice.8 Hrdost a spjatost se slávou 

minulých dnů je pro ně typickým znakem Arménů. Negativní charakteristiky jako je 

vlezlost, konformita a odvozování hodnoty ženy od jejího rodinného stavu, nazírají 

spíše jako komickou součást jejich povah. Nelze z jejich vyprávění usuzovat, že by 

v nich tyto vlastnosti vzbuzovaly potřebu distancovat se. 

Karen: „Otevřenost nejvyššího kalibru. Až taková ta otravná otevřenost. (…) Já bych 

možná Armény zařadil, jako že dbají strašně o tu svoji historii a strašně se v ní patlají. 

Zdá se mi, jako že tam, spíš vládne taková ta vesnická mentalita.“ 

Nare: „Třeba v Arménii… dívky tam už začnou myslet o svatbě už strašně brzo a třeba 

že si vezmou někoho, koho ne že by úplně milovaly, ale vezou si ho kvůli tomu, že už je 

ten čas si někoho vzít a rodina už na to tlačí právě. A potom chození s někým jako 

v Arménii, to už že radši budou spolu žít, než aby se rozešli. Podle mě to takový je, 

nebo alespoň co jsem slyšela. A ještě že mají strašně rádi svůj národ. Strašně… Jako 

že nedovolí, aby ho někdo urazil nebo takhle. Možná i ta víra k bohu, že bych to 

zmínila, že třeba hodně lidí nechodí do kostela, ale že všichni jsou tak jako propojení 

s tou vírou.“ 

Nare: „Tam je to normální vlízt do všech životů, i když je to soused, nebo ho ani nikdy 

neviděl nebo takhle, ale říct na to svůj názor, rozumíš a řešit to.“ 

3.1.7.2. Čech 

U arménsky se identifikujících se dívek shledáváme absolutně opačné reprezentace 

Čecha. Zatímco s majoritou se přátelící Agapi si vybudovala obraz příslušníka 

                                                 
8 Karen – Identita česká; Nare – Identita Čecha s arménskými kořeny 
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majority zejména na základě jeho vztahu k pohybu a spravedlivějšímu rozdělení 

povinností, což spadá mezi její vlastní zájmy a tužby. Oproti ní, Alexandra představuje 

Čechy jako osoby bez mravnosti. Ukazuje se tu tentýž princip jako u Gajane: v rámci 

skupiny, vůči níž cítí odpor, se cítí být tlačena do jejich modu chování, což vede k ještě 

silnějšímu odporu a snaze udržet distanc. Jako pozitivum tu uvádí možnosti při výběru 

partnera. Do jisté míry závidí absenci tak svazujících konvencí. 

Agapi: „Když se řekne Čech, tak si vybavím asi nějakou rodinu, která v podstatě 

funguje, a jsou hodně aktivní. Chodí na túry, procházky. I kdyby to nestálo nic, tak 

prostě chodí. A mají domácnost, co funguje tak, že i muž se podílí na domácnosti. U 

Arménů tohle není, to mi vadí. Přes to všechno mají ne tak pevné vztahy.  

Alexandra: „Zdá se mi, že Čech je takový: pije, kouří, spí s každým. Tedy samozřejmě, 

že ne úplně s každým. A pokud ty nejsi takový Čech jako oni, musíš se chovat jako oni. 

S tím jsem se setkávala. Také jsou ve srovnání s Armény mnohem hrubší. Když je 

srovnám, Arméni si tolik nenadávají. Jistě, při hádce někdy ano, ale rozhodně si 

neříkají dokola „ty vole, vole vole.“ Všichni si nadávají „ty vole“, „ty krávo“ a dál 

bych to raději nejmenovala. A taky jsou hodně nevkusní. Je dobře, že sem přišli cizinci 

a že se od nich trochu naučili oblékat.“ Po žádosti, zda ji nenapadá alespoň něco 

pozitivního, odpověděla: „Líbí se mi, že se jen tak nežení a nevdávají se zavřenýma 

očima. Ale hledají se, žijí spolu. To se mi zdá správné… Potom, vidí samozřejmě dobré 

i špatné věci, protože spolu žili, takže je pak nečeká žádné překvapení.“ 

Ani Gajane neprezentuje Čechy v příliš pozitivním světle. V porovnání s jejím 

odporem k Arménům jsou jí ale stále milejší. Také její bratr zaujímá k Čechům 

mnohem přívětivější postoj. 

Gajane: „Jediné, co mě na Češích mrzí a čeho jsem si všimla, je, že si hodně stěžujou 

na věci, které se dají změnit, ale jsou líní, nebo se změn bojí. Neříkám, že je to tak u 

všech, ale u většiny jo. Jinak rozhodně mam radši Čechy než Armény.“ 

Vardan: „Typického Čecha můžu odlišit tím, že jsou šetřivější, s menším národním 

cítěním, přátelštější k blízkým lidem než jiné národy, které znám.“ 

U druhé sourozenecké dvojice, která se taktéž identifikuje jako především česká, 

opakuje tentýž popis jako u Agapi. Češi jsou aktivní sportovci bez hrdosti a bez 

temperamentu.  
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Nare: „Já bych řekla, že jsou takoví sušší. Ne moc otevření. Nejsou moc pyšní na ten 

svůj národ, jakoby. Že to, no, že se jich to moc netýká… že u jiných zemí je to víc 

cítit…. A jsou strašně sportovní. Vždycky jakože každýho, v každý rodině to tak je, že 

jdou lyžovat aspoň nebo někam plavat nebo tak prostě. Podle mě, když se otevřou… 

tak jsou strašně v pohodě. Jako, zas ne všichni, ale tak…“ 

3.1.8. Budoucnost 

Ve všech případech bez výjimky se respondenti cítí být doma v České republice. Jejich 

představy o vlastní budoucnosti se různí. 

Agapi sní. Třebaže je Česká republika jejím současným domovem, není k němu 

připoutána tak pevně jako její otec k Arménii. Ještě se nebojí vycestovat, začít znovu 

ze začátku. 

„Chtěla bych žít v Austrálii. Nevím, jaká práce. Je to skvělá země. (…) Představovala 

bych si pohodový život, kdy přesně vím náplň svojí práce, pak se spokojeně vrátím 

domů. A já nevím… Máme dům. Vyhlídku na pláž. A je blízko zimní stadion. Že bychom 

chodili s partnerem běhat, dělat všední aktivity spolu.“ 

Alexandřina představa budoucnosti kromě její povahy také odráží její věk. Bylo jí už 

přes dvacet a více se zaobírá založením vlastní rodiny; takzvaně zde chce zapustit 

kořeny. Je zatěžko říct, zda za svůj domov považuje ČR jako celek nebo pouze Prahu. 

„Chtěla bych žít tady, nevím, kde bych měla pracovat. Ráda bych bydlela v Praze, 

chodila do práce. Chtěla bych mít děti. To je celé. Chtěla bych žít hezky, aby se mi muž 

i práce líbili, aby to nebyla nuda.“ 

Mezi česky se identifikujícími respondenty o své představě o budoucnosti hovořil 

konkrétněji pouze Vardan. I jeho představa života zůstává zakotvena v ČR. 

„Rád bych zde založil firmu a nějaký čas více cestoval po Evropě. Ale žít chci rozhodně 

v Čechách.“ 

U jeho sestry znovu vystupuje potřeba emancipace částečně zapříčiněná vzorem 

matčiny závislosti na manželovi. Zmínku o tradicích shledávám velice zajímavou. 

Vzhledem k tomu, že se u ní v rodině žádné svátky neslavily, nebyla u ní naplněna 

potřeba rituálu, který by ji emocionálně poutal k pevnému bodu. Ve výroku je svým 

způsobem ukryté přání napravit to. 
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Gajane: „Chci mít dobrou práci, být zajištěná sama, a nebýt závislá na příjmu 

manžela. Mít velkou rodinu, se kterou se budu scházet a dodržovat tradice.“ 

Zcela jinou cestou se ubírají sourozenci Karen a Nare, kteří přes svou identitu 

svázanou s Českou republikou neplánují tady setrvávat. 

3.1.8.1. Partner 

Není překvapivé, že právě Alexandra si vysloveně přeje za partnera Arména. 

Vzhledem k málo četným kontaktům s majoritou a určitému odstupu od ostatních 

etnik by u ní byl jiný vztah málo pravděpodobný. Ohledně samotné volby partnera i 

zde nadále používá štěpení identit. Lze očekávat, že by se i snažila své potomky 

vychovat jako české Armény. 

Alexandra: Možná by mi vyhovoval Armén z Arménie. Nevím, ale asi opravdu spíš ten 

z Čech. 

Agapi etnicitě takovou váhu nepřikládá. V jejím případě se k podobnému postoji 

pomalu dostává i její otec. Pro matku je ale ještě stále důležitá reprodukce kultury do 

další generace v plné šíři. Ať už se jedná o důvody komunikační, aby mezi zetěm a 

nimi nebyla jazyková bariéra, nebo z potřeby patřit do stejné skupiny jako 

potencionální vnoučata, stále se s tím nesmířila. (Ostatně jak bylo vidět u požadavků 

cudnosti, Agapina matka se velice zdráhá upustit uzdu od arménské výchovy. Když 

jednou povolí českou normu, vzápětí ji odvolává.) 

„Jako jsem vedená víc k tomu Arménci. Je mi to v podstatě jedno. Brala bych i úplně 

jinou kulturu než Čecha nebo Arménce. Je mi to jedno. Hlavně ať je to člověk, se 

kterým mám něco společného a jsme spolu šťastní. (…) [Měl by mít] Hnědý oči, hnědý 

vlasy. Ale třeba, teď trošku sdílím partnerství s jedním Čechem, který tak vypadá. 

Rodiče by byli určitě radši, kdyby to byl Armén. Ale mamka teď s taťkou mluvili. Prý 

že když jsem to evropský dítě, tak mi taťka říkal, že by si ani nedovedl představit, že 

bych měla Arménce, že bych to s ním nevydržela. Mamka zase řekla, že si můžu vybrat, 

koho chci, ale Arménce.“ 

V případě sourozenců Vardana a Gajane, je tu jasná preference českých partnerů. 

Vlastní Gajanin přístup pak působí jako plemenný program s cílem eradikovat ze 

svého potomstva nežádoucí arménské fyzické charakteristiky. 



43 
 

Gajane: „Jelikož se mi Arméni nelíbí, tak si asi ani Arména nikdy nevezmu. Ale mí 

dosavadní partneři byli vždy modroocí blonďáci, takže já si k sobě vybírám 

protiklady.“ 

Nare ani Karen si nejsou ještě úplně jisti, jakého partnera do života by si přáli. 

S jistotou ví jen, že Čech či Češka to asi nebude. 

Karen: „Nechci bejt diskriminant, a ani, ne rasista, já jsem taky Čech, ale partnera 

bych si chtěl určitě někoho ne Češku.“ 

3.1.9. Vztah k Arménii 

Agapi do Arménie jezdí často, nejčastěji ze všech respondentů. Vůči reálné zemi 

nechová sentimentalitu, neidealizuje si ji. Arménie si spojuje spíše s historií. 

K samotné zemi nijak hluboký vztah nemá. 

Agapi: Pro mě je důležitější setkat se s lidma, jak to má táta. Arménie je pro mě 

zajímavá z hlediska těch míst, který můžu navštívit. Co jsme brali v arménské škole.  

Když znám ty historky o velkých dobyvatelích a válečnících, tak kde to bylo. 

Vardan: Arménie se významově u něj štěpí právě do Arménie Dětství, která je 

idealizovaná a přívětivá, a Arménií Současnou, od níž se snaží udržet distanc. Přes 

čtyři roky trvající socializaci a silné rodinné vazby došlo k úplnému zpřetrhání vztahu 

k zemi jako takové. Když dosáhl osmnácti let, zažádal o české občanství. 

 „Původně jsme o občanství zažádali jako rodina. Táta, máma a tři děti. Občanství 

jsem dostal jenom já. S tím, že aby nabylo platnosti, musím se nejprve vyvázat z 

občanství arménského. A to byl kámen úrazu. Vzhledem k tomu, že jsem do ČR 

přicestoval jako čtyřletý chlapec a nikdy se do Arménie nevrátil, tak mě arménské 

úřady považovaly za vojenského zběha, který nikdy nenastoupil na povinnou vojnu. 

Vzhledem k tomu, že Arménie neumožňuje dvojí občanství, tak tím bylo tamní občanství 

automaticky zrušeno. Toto celé trvalo cca sedm let. Cítil jsem se bez řetězu s koulí na 

noze. Nevšiml jsem si, že by mi arménské občanství přineslo cokoli jiného než 

problémy.“ 

Pokud si Gajane ještě uchovávala pozitivní obraz, tak ten definitivně zmizel, když ji 

poprvé navštívila. Kulturní šok ji jen utvrdil v odporu. 
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Gajane: „Když mi bylo čtrnáct, přiletěla jsme poprvé do Arménie a poznala zbytek své 

rodiny, který jsem doposud nikdy neviděla, nebo si ho nepamatovala. Arménie, jako 

země je v hrozném stavu. Jako by se zde zastavil čas. Takže život pro mě v Čechách je 

idylka.“ 

4. Diskuze výsledků 

Na socializaci v této práci nahlížím jako na zpětnovazebný proces, do něhož vstupuje 

několik vstupních faktorů. Výstupem celého procesu má být výsledná deklarovaná 

etnická identita. 

Žádný s respondentů se necítí být Arménem bez stop češství. I ta nejsilněji se 

identifikující Arménka přiznává, že na ni měla ČR také svůj vliv. Míra akulturační 

trhliny mezi generacemi se ale u jednotlivých respondentů, potažmo mezi jednotlivými 

rodinami liší. 

Dle očekávání se nejsilnější mezi faktory ukazuje být rodina jako primární socializační 

prostředí. Tento fakt je v případě zachovalé arménské identity ještě umocněn, pokud 

rodinná zkušenost s majoritou je od počátku negativní. Jestliže rodič prožívá zklamání, 

jak se ukázalo v případě Alexandry, a nevyrovná se s ním, opakovaným předáváním 

této zkušenosti dítěti zabrání vytvořit si k majoritní společnosti pozitivní postoj, který 

by jej motivoval vstupovat do hlubších interakcí s Čechy. 

Samotný výchovný styl pravděpodobně na výslednou identitu vliv nemá, výpovědi se 

mezi sebou vesměs příliš neliší. Co však dopadá na identitu hodně, je genderový aspekt 

výchovy. Ten buďto upevní rýsující se identitu Arménky, i když ji směr, do kterého ji 

rodiče tlačí, nepříjemný, jak je vidno u Agapi a Alexandry, nebo v dívce vyvolá natolik 

hluboký odpor, že se proti tomu začne aktivně bránit cíleným přijímáním českého 

chování. (Gajane.) Hlubší náhled do problematiky ženství v arménské kultuře u 

mladých migrantek jeden a půlté generace pojednává ve své práci Kristýna Dvořáková 

(2015). 

Silnou roli v rámci vytváření či upevnění identity hrají rituály, potažmo nepřítomnost 

rituálů, které by upomínaly jedince na jeho kořeny. Toto spojení funguje i obráceně: 

rodina, která nedbá na svůj původ, by nesvětila arménské svátky. 
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Závěr 

Přestože se nejedná o národ, který by se od českého kulturně výrazně odlišoval, přesto 

pro některé respondenty zůstává jejich arménství důležitou součástí jejich osobnosti. 

Pro jiné je to jen relikt v dokladech. I u arménsky se identifikujících respondentů byla 

pozorována asimilace do českého prostředí. 

Došli do stavu kulturní rovnováhy? Dost možná ne zcela. Je více než jisté, že si ještě 

zažijí trampoty spojené s faktem, že vyrůstali v bikulturním prostředí. Nejsou ale Jiní.  

Cítí se být součástí české společnosti. Patří sem. Dávno přestali být potomky 

uprchlíků, přivandrovalců. Třebaže se ještě někteří snaží zachovat si v rodinách 

vzpomínku na Kavkaz a na polní cesty lemované chačkhary, pomalu z nich i tenhle 

zbytek cizokrajnosti zmizí. 
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