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Nacionalismus, multikulturalismus,
sociální vyloučení a „sociálně
nepřizpůsobiví“:
ANALÝZA DOMINANTNÍHO POLITICKÉHO DISKURSU
V ČESKÉ REPUBLICE (2006–2011)* **
Ondřej Hejnal
Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
OHejnal@centrum.cz
Nationalism, multiculturalism, social exclusion and “the socially non-adaptable”: An
analysis of the dominant political discourse in
the Czech Republic (2006-2011)

kurs démotický.1 Součástí dominantního diskursu jsou mimo jiné kategorie jako kultura, etnická skupina, komunita či přirozenost, mezi něž
tento diskurs vkládá rovnítko, tj. vytváří jakési
rovnice. Na jejich základě chci demonstrovat,
Abstract—This study is concerned with dominant
jakým způsobem jsou českými politickými strapolitical discourse in the Czech Republic. This disnami (re)produkováni „ti druzí“, resp. sociálně
course is structured by the circulation of theories/
sdílená představa o „nich“.
discourses of multiculturalism, nationalism and
social exclusion (or “social non-adaptability”).
The political parties analyzed are the ODS, ČSSD,
KDU-ČSL, KSČM, SZ, TOP 09, VV, Severočeši.cz,
and DSSS. The author constructs equations (in
the manner of G. Baumann) of particular party
discourses based on a qualitative analysis of the
parties’ election programmes, stenographic records of the Parliament of the Czech Republic
and Dělnické listy (the main journal of the DSSS).
The aims of this study are: (1) a brief introduction
to the relevant theories/discourses (i.e. parts of
dominant discourse), (2) a description of the social constructions of “the Others” (by means of
equations) from the point of view of Czech political parties, (3) intercomparison of these constructions, and (4) a construction of the overall equation of the dominant discourse.

Optikou konceptu dominantního diskursu, resp. z něj plynoucích rovnic lze pohlížet
na konkrétní exprese dílčích diskursů, které
se (nejen) v českém prostředí často akcentují.
Těmito diskursy jsou multikulturalismus, nacionalismus a sociální vyloučení, přecházející
v „sociální nepřizpůsobivost“.2 Nacionalismus
a multikulturalismus se zdají na první pohled
být protikladnými diskursy. Stojí však – ve většině verzí – na identických reifikujících a substancializujících konceptualizacích „reality“,
které produkují představu světa pasivních jedinců, chycených v pasti vlastní esencializované
identity, vlastního národa/etnika či vlastní kultury. Multikulturalismus a nacionalismus jsou

1 K démotickému diskursu viz podkapitola Dominantní
a
démotický diskurs“. Obecně lze říci, že se jedná o lokální
Keywords—dominant discourse, multiculturalism,
nationalism, social exclusion, social non-adaptability, užívání (a v jistém smyslu i překračování) kategorií diskursu dominantního.
politics, essentialization, Roma/Gypsies
2 Následující výčet diskursů lze mimo jiné rovněž považovat (v návaznosti na kontext) za teorie či vědecké koncepÚvod
ty (zejména sociální vyloučení a multikulturalismus), poliNTROPOLOG G. Baumann ve své knize tické koncepty (především „sociální nepřizpůsobovat“) či
„lidové teorie“ (multikulturalismus, sociální vyloučení, naContesting Culture (2002) rozlišuje dva cionalismus a „sociální nepřizpůsobivost“). Proto jsem radiskursy, v nichž se pohybuje politická, veřejná ději přistoupil k souhrnnému označení „diskurs“. Nicméně
a v zásadě i vědecká debata o „těch druhých“. termínů „koncept“ či „teorie“ budu i nadále používat, poPrvním je diskurs dominantní a druhým je dis- kud to umožní kontext.

A
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v tomto ohledu dvě strany téže mince. Prvý „cizí“
kultury velebí, druhý by je nejraději viděl v jiné
zemi. Ani jedna ideologie však nezpochybňuje
„objektivní“ existenci těchto skupin, etnik, kultur či národů.
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Teorie: nacionalismus,
multikulturalismus, sociální vyloučení/
nepřizpůsobivost a dominantní/démotický
diskurs

Dominantní a démotický diskurs
Jak jsem již zmínil, úhelným kamenem této studie je koncept dominantního diskursu v dikci G.
Baumanna (2002). Vychází z předpokladu cirkulace několika kategorií (např. kultura, etnická
skupina, vyloučení atd.), které mají v návaznosti na dané kontexty určité významy. Dominantní
diskurs je diskurs médií, státní administrativy
či politiků. Obvykle staví na rovnítku mezi kulDominantní politický diskurs bude analy- turou, etnickou skupinou a komunitou. Navíc
zován skrze volební programy stran, které měly sklouzává k lidovému biologickému redukciov letech 2006–2011 zastoupení alespoň v jedné nismu, tj. představě „etnických“ skupin, které
komoře Parlamentu ČR. Zahrnuty byly ODS, jsou založeny na biologickém (resp. geneticČSSD, KDU-ČSL, KSČM, SZ, TOP 09, VV kém) základu. Konečná dominantně diskursiva Severočeši.cz. Zbývající strany či hnutí, které ní rovnice, platná pro Velkou Británii, vypadá
by do tohoto vymezení logicky zapadaly, jsem následovně:
nezahrnul z důvodu nízké relevance pro témata
Kultura = komunita = etnická skupina =
této studie.3 Stranou ponechávám rovněž regiopřirozenost = kultura (Baumann 2002: 17)
nální dimenzi dominantního diskursu (s výjimkou Severočeského kraje).
Dominantní diskurs není charakteristický
Tato část analýzy bude rozvíjena doslovnými pro určitý segment politické mapy. Může být
záznamy z jednání horní a/nebo dolní komory angažován ve prospěch nejrůznějších ideoloParlamentu z let 2006–2011. Nacionalistické gických pozic a zájmů. Pravice ve Velké Británii
strany budou zastoupeny volebním programem obvykle tvrdí, že imigranti z bývalých kolonií se
DSSS (či DS) a úryvky z Dělnických listů. Mezi kvůli svým etnickým a kulturním odlišnostem
analyzované strany jsem DSSS zařadil z něko- vyčleňují z britské kultury. Tím vznikají komulika důvodů. Jednak je DSSS mediálně viditel- nity a sociální problémy. Pravicová dominantně
ná a jednak její program velmi silně akcentuje diskursivní rovnice, platná pro Velkou Británii,
témata této studie. Zároveň DSSS hraje roli vypadá následovně:
strany, vůči níž se většina politických subjektů Imigranti = komunity = (reifikovaná) kultura =
vymezuje. V některých aspektech však vykazuje
sociální problém (Baumann 2002: 24)
překvapivé podobnosti s parlamentními stranaLevicová verze dominantního diskursu se
mi.
údajně vyhýbá zmínkám o problematické kulCelkový dominantní politický diskurs tuře v dané komunitě. Namísto toho levice prev České republice rozčlením do dílčích „stra- zentuje imigranty jako sociálně znevýhodněné,
nických rovnic“. Cílem této studie bude (1) resp. vyloučené z participace na občanské spopředstavení relevantních teorií/diskursů, které lečnosti. Tyto podmínky je drží v izolovaných
jsou součástí dominantního diskursu, (2) popis komunitách s (reifikovanou) kulturou, která
konstrukce „těch druhých“ (skrze výše zmíně- je chápána jako kultura tradiční. Cestou z této
né rovnice) z pohledu českých politických stran, pasti je důraz na vzdělání a zlepšení sociálních
(3) vzájemná komparace těchto konstrukcí a (4) služeb. Kultura není pomyslným strašákem, ale
sestavení souhrnné rovnice.
nutná forma odporu proti rasismu. Levicová
dominantně diskursivní rovnice, platná pro
Velkou Británii, by tedy vypadala asi takto:

Dalším diskursem je sociálního vyloučení. Přestože je jeho logika od výše zmíněných
poněkud odlišná, mohou být komplementární.
„Sociální nepřizpůsobivost“ je pak silně individualizovanou a hodnoticí verzí sociálního vyloučení. I ta se tedy s větším či menším úsilím
dokáže do dominantního diskursu inkorporovat, aniž by narušovala jeho konzistenci.

3 Těmito politickými subjekty jsou Strana pro otevřenou společnost, Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští
demokraté, Nestraníci (jako politické hnutí) a zbytek
„Nezávislých“.

Imigranti = sociálně vyloučení = (tradiční)
kultura = komunita

ONDŘEJ HEJNAL: NACIONALISMUS, MULTIKULTURALISMUS, SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Levicový i pravicový dominantní diskurs
staví na skupinovém esencialismu (Baumann
1999: 86). Krom dominantního diskursu popisuje G. Baumann ještě diskurs démotický, který
odkazuje k lokálnímu a alternativnímu užívání
výše zmíněných slov. Jedná se o rovinu etnografickou. Odhalení démotického diskursu však
není intencí této studie. Na následujících stránkách bych se chtěl blíže podívat na dominantní
politický diskurs v České republice a po vzoru G.
Baumanna sestavit rovnice, které tomuto diskursu odpovídají. Za tímto účelem ve stručnosti
představím teorie/diskursy nacionalismu, multikulturalismu a sociálního vyloučení. Tyto tři
teorie/diskursy totiž skrze dominantní politický
diskurs promlouvají nejčastěji.
Nacionalismus
O konceptualizaci národů se tradičně vedou
spory. Jedni – esencialisté či substantivisté –
považují národy za reálné (objektivní) entity,
které usilují o vlastní autonomii a nezávislost.
Dle nich jsou národy kolektivní jedinci, kteří
jsou nadáni volním a pospolitým jednáním.
Druzí – konstruktivisté – tvrdí, že tomu tak není.
Kategorie národa je v jejich dikci spíše sociálně
reprodukovaná představa o tom, že určitý subjekt přináleží k určitému kolektivnímu objektu –
národu. Třetí zůstávají někde na půli cesty mezi
předchozími přístupy: národ je sice sociálně
konstruovaná představa, nicméně v toku dějin
existovaly pospolitosti (tzv. ethnie), na něž národ navazuje (Smith 1988).
Komplementární dělící linií konceptualizací
národů je osa primordialismus versus modernismus. Primordialismus tvrdí, že národy jsou
pradávné jednotky, které vždy byly, jsou a budou. Modernismus oproti tomu proklamuje, že
národy byly vymyšleny jako reakce na moderní
historické podmínky a potřeby.
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po právu považován za modernistu. Tvrdí, že
je to právě nacionalismus, který produkuje národy, nikoli obráceně. Nacionalismus definuje
tímto způsobem: „Nacionalismus je původně
politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné“ (Gellner 1993:
12). V nacionalismu se snoubí jak osvícenský
(kupř. univerzalismus a racionalita), tak romantický odkaz (kupř. kolektivismus a emocionalita) (Gellner 2005: 23–63). Podobně soudí
G. Baumann (1999: 18–19), že národní stát je
směsicí racionalismu (státní suverenity) a romantismu (etnicity).
Tvrdit, že národy jsou zkonstruované nebo
vynalezené (přesněji vynalézané), rozhodně neznamená, že jsou bezvýznamné. Jsou-li národy
definovány jako reálné, jsou tyto reálné ve svých
důsledcích. Zdali národy objektivně, pozitivně
existují, je vlastně pro tuto studii irelevantní.
Zájem je upřen na to, jakým způsobem se tato
sdílená představa (re)produkuje a jakými charakteristikami či reprezentacemi je tato představa naplněna (srov. Brubaker et al. 2004). Tím se
dostáváme k esencialisticko-primordiální tematizaci národa.
Národ je často považován za jakousi metaforickou příbuzenskou skupinu (Eriksen 2008:
334); za společenství lidí, kteří jsou pokrevně
a kulturně spřízněni. Přesvědčivost této představě dodává tradice. Ať už se tváří jakkoli starobyle,
zpravidla je tradice retrospektivním pohledem
do minulosti, z níž jsou vybrány vyhovující komponenty; ty, které zpětně potvrzují historickou
ukotvenost daného společenství (Amselle 1997;
Eriksen 2007: 349, 2008: 332; Finkielkraut
1993: 17–27; Giddens 2010: 39–40; Třeštík
1999: 110–114). V tomto smyslu se hovoří o tzv.
vynalézání tradice (Hobsbawm a Ranger 1992).
Podobnými principy je konstruována i historie.
I ta je vytvářena s ohledem na potřeby daného
společenství (Barša 2003: 33–36; Eriksen 2008:
273, 328; Gellner 2002; Třeštík 1999: 124–
125). V tomto smyslu tedy plní funkci národní
mytologie (srov. Schöpflin a Hosking 1997).
Interpretační a narativní rámce jsou tímto způsobem nacionalizovány. Součástí tohoto procesu je i esencializace a démonizace těch, kteří
jsou viděni jako „národnostně jiní“ (Brubaker
2003: 379–384; Burzová 2010: 56–61).

Modernistický konstruktivismus lze ztotožnit se jménem B. Andersona, který definuje národy jako „pomyslná společenství – a to existující v představách jako společenství ze samé své
podstaty vnějškově ohraničené a svrchované“
(Anderson 2003: 243). Národ je víceméně sdílená představa o tom, že určití lidé k tomuto národu přináležejí. Národ je v tomto smyslu vnějškově ohraničený, svrchovaný (rodil se v době, kdy
osvícenství oslabovalo legitimitu dynastických
říší) a existuje (v představách) jako společenství Multikulturalismus
(ibidem: 243–245, 2008). E. Gellner je rovněž Přestože se multikulturalismus (též politi-
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ka identit) na první pohled jeví téměř jako
binární opozice nacionalismu, hlubší rozbor odhalí, že mají mnoho společných rysů.
Multikulturalismus lze slovy T. H. Eriksena „definovat jako doktrínu, která tvrdí, že samostatné
etnické skupiny mají právo se kulturně lišit od
většinové společnosti, stejně jako má většina
právo na svou kulturu“ (2008: 337).4
V multikulturní teorii lze odlišit několik
směrů. Pluralistický/diferenční multikulturalismus, jehož otcem zakladatelem je Ch. Taylor
(2002), stojí na komunitaristickém předpokladu. Tento autor vede polemiku s liberalismem, který údajně přehlíží osobité a asimiluje
kulturní odlišnosti, což „je smrtelným hříchem
páchaném na ideálu autenticity“ (Taylor 2002:
55). V ideální multikulturní společnosti máme
„všichni … uznávat rovnou hodnotu různých
kultur“ (ibidem 2002: 80). V politickém uznání
autentické jinakosti, která se chápe jako základní lidská potřeba, se spatřuje elementární předpoklad řešení problémů, spjatých se soudobými
komplexními společnostmi. Ústřední pojem
tohoto programu je komunita, což je, jak trefně
poznamenal A. Swift (2005: 133), „slovo vřelé,
laskavé a nikdo neví, co to znamená“. Člověk je
bytostně spjat se svou pospolitostí, bez níž přestává být plnohodnotným člověkem. Z tohoto
důvodu je uznání jeho kulturní skupiny, spíše
než jeho samotného jakožto jednotlivce, považováno za vyvrcholením snah o emancipaci
člověka.
Pluralistický multikulturalismus je často
kritizován za to, že jeho důsledná aplikace by
vedla ke fragmentarizaci společnosti. Proto byl
původní Taylorův koncept revidován – vznikl
multikulturalismus liberální, jehož ústředním
proponentem je J. Rex (1999). Tato verze multikulturalismu sice přihlíží k jedinci, ovšem její
základní konceptuální rámec je stále svět rozdělený do ohraničených kultur. J. Rex ve své multikulturní vizi přistupuje k analytickému rozdělení dvou domén: (a) veřejné (společná všem
skupinám, jakási „občanská kultura“) a (b)
soukromé (zde by se měla uplatňovat kulturní
odlišnost, která zaručí pocit bezpečí a emocio4 Definice multikulturalismu T. H. Eriksena je samozřejmě jednou z mnoha možných. S. Okin kupříkladu akcentuje spíše skupinová práva: „minoritní kultury nebo
způsoby života nejsou dostatečně chráněny zajištěním individuálních práv svých členů a jako důsledek by tak měly
být chráněny speciálními skupinovými právy či privilegii“
(1999, nestránkováno).
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nální zakotvenost).
Nehledě na odlišnosti mezi těmito dvěma
pojetími, oba multikulturalismy sdílejí stejnou
představu, z jakých jednotek jsou složeny dnešní komplexní společnosti. Těmito jednotkami
jsou kultury. Kultura zde ovšem nesehrává roli
analytické pomůcky, jakési „užitečné fikce“
(Baumann 2002: 114), skrze niž lze pohlížet na
rozmanitost současného světa. Představitelé
liberálního i plurálního multikulturalismus
svoje kultury povyšují na objektivní, pozitivní
a reifikovanou součást reality. Tímto kulturu
esencializují – vidí v ní determinující entitu,
která ovládá své nositele (Barša 2003, 2008;
Hirt 2005, 2007; Abu-Lughod 1991; Baumann
2002, 1999; Eriksen 1997; Grillo 2003; Gupta
a Ferguson 1992; Okin 1999; Sartori 2005:
44–46; Szaló 2003).5 Kultura tak vyplnila místo
po politicky nekorektním termínu rasa (Wikan
1999; Abu-Lughod 1991). E. J. Wolf (1997:
369) takto pojaté kultury připodobnil ke kulečníkovým koulím, které do sebe tu a tam narazí.
G. Baumann v tomto ohledu využívá geografické metafory:
Zaměřujeme se na národní, etnické nebo
náboženské minority, jako kdyby každý předem věděl, jak jsou tyto minority ohraničeny,
a které procesy probíhají uvnitř a které vně
této předpokládané komunity. Ve skutečnosti jsme si vytvořili malý ostrov; studujeme
tento ostrov a obvykle skončíme s tím, že tento ostrov v mnoha ohledech ostrovem je. Jak
nudné (Baumann 1999: 145–146).
Kultura je tedy multikulturními teoretiky
zvěcněna (reifikována). Taková kultura se zdá
být homogenní entitou. To znamená, že se odhlíží od diferenciace uvnitř této předpokládané
jednotky. K této homogenizaci přispívá multikulturní směšování kultury a etnicity (srov.
Barry 2001: 22). Dominantní diskurs „zachází
s ‚etnickými skupinami‘ jako s ontologicky zakotvenými ‚entitami‘, jejichž ‚členové‘ jsou bytostně ‚nositeli‘ specifického souboru podstat
(esencí) vázaných na etnický ‚skupinový‘ rámec,
přičemž tento soubor esencí je obvykle rétoricky
situován jako ‚kultura‘, resp. ‚etnická kultura‘“
(Hirt 2005: 39). V tomto okamžiku se nacionalistická rétorika protíná s multikulturní. Etnická
skupina plní v rámci multikulturního diskursu
stejnou úlohu jako národ v dikci nacionalismu.
5 Nicméně pro obhajobu a aplikaci pojmu kultura viz
Jakoubek 2005, 2008a, 2008b.
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Jak etnická skupina, tak národ jsou výsledkem
vymezování se určitých segmentů populace
(srov. Barth 1969; Eriksen 1997, 2002, 2007;
Bauman 2004: 43; Hirt 2007). V rámci tohoto vymezování se může být využita celá paleta
prostředků: vzhled, geografie či právě kultura.
Neplatí však, že by se kultura rovnala etnicitě.
I sebemenších kulturních rozdílů, které se zdají
být zvnějšku marginální, může být využito při
konstruování etnické skupiny.
Připomeňme, jak G. Baumann (2002: 17)
shrnul multikulturní (dominantní) diskurs:
„Kultura = komunita = etnická identita = přirozenost = kultura“. Existuje kultura x, která tvoří
komunitu x se specifickou etnickou identitou x,
která vždy byla, je a pravděpodobně bude – zdá
se tedy být přirozenou. Odsud plyne podobnost s nacionalismem. Existuje národ x, který
tvoří komunitu (společenství) x se specifickou
národní identitou x, která vždy byla, je a pravděpodobně bude – zdá se tedy být přirozenou.
Logika je v zásadě stejná. T. H. Eriksen (2008:
332) dokonce píše, že téměř „všechny typy nacionalismu … jsou zvláštním případem etnické
ideologie“.
Sociální vyloučení a „sociální nepřizpůsobivost“
Sociální exkluzí se rozumí „proces, kdy jsou
jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na okraj
společnosti a je jim omezován nebo zamezen
přístup ke zdrojům, které jsou dostupné ostatním členům společnosti“ (Toušek 2009: 13).
Zpravidla se sociální exkluze člení do několika
dimenzí: např. ekonomické, politické, prostorové, kulturní či symbolické vyloučení (Mareš
2000; Mareš a Sirovátka 2008; Růžička 2006,
2011). Koncept sociální exkluze se podle J.
Kellera (2011: 168–171) vyskytuje ve dvou
formách. Statické pojetí sociálního vyloučení
odkazuje ke stavu, do něhož se lidé dostali svým
vlastním přičiněním (tj. nedostatečnou adaptabilitou). Společnost funguje vcelku správně.
Řešením problému s exkludovanými je inkluze.
Oproti tomu procesuální pojetí „chápe sociální
vyloučení jako hrozbu, která plyne přímo z povahy společnosti a která ve svých důsledcích
také celou společnost ohrožuje“ (Keller 2011:
169). Vyloučený jedinec se nenachází vně systému. Naopak je produktem souhry ekonomického systému a trhu práce.
Statické pojetí sociální exkluze je významově velmi blízko mediálně protěžovanému výrazu
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„sociálně nepřizpůsobiví“: společnost funguje
bezvadně, pouze je třeba začlenit hrstku jedinců, kteří se nebyli schopni „přizpůsobit“. Takto
koncept sociální exkluze zastírá nerovnosti
uvnitř společnosti – nahoře/dole (tj. bohatí/
chudí) se mění na uvnitř/vně (tj. začlenění/vyloučení). Snaží se pokročit od vertikální k horizontální nerovnosti (Mareš a Sirovátka 2008:
273; Keller 2011: 171).
J. Young (2007: 17–40) k této kritice přidává
několik dalších postřehů. Vyloučené oblasti nelze pojímat jako izolované ostrovy, které jsou odtržené od okolního sociálního milieu. Lidé, kteří
tyto oblasti obývají, netvoří homogenní skupinu
tzv. underclassu; žádné odkladiště neřestí, které
vysoce kontrastuje se stabilní, začleněnou většinou. Tato inkludovaná majorita by pak z pozic
konceptu sociálního vyloučení tvořila jakousi
„kulturu spokojenosti“. To je však zjevný mýtus.
S tím souvisí i představa normality. Neboť jsou
problémy na obou stranách (vyloučených i začleněných), je krajně pochybné, hovořit o nějaké „normální situaci“ uvnitř začleněné většiny.
Proto není vůbec na místě přemýšlet o sociálně
vyloučených a sociálně začleněných jako o binárních opozicích.

Metodologie
Tato analýza dominantního politického diskursu vychází ze dvou základních typů dokumentů
a jednoho dodatečného: volební programy, záznamy z horní i dolní komory Parlamentu ČR
a Dělnických listů. Volební programy politických stran vyjadřují relativně stabilní soubory
představ o tom, jaký svět je a jak by měl vypadat.6 Problematika multikulturalismu, nacionalismu a sociálního vyloučení se v nich zrcadlí
(přinejmenším domněle) v koherentní formě.
Promluvy zaznamenané v horní i dolní komoře
Parlamentu ČR (jakožto hlavní ústavně stanovené arény politické soutěže) – tzv. stenozáznamy
či stenoprotokoly – jsou (či by měly být) oproti
tomu expresí ideových stanovisek jednotlivých
stran. 7V případě DSSS (či DS) nahrazují stenozáznamy Dělnické listy. Záměrně zde opomíjím
mediální součást dominantního diskursu, která
by si jednak zasloužila spíše samostatné zpracování, a jednak by do „stranických“ konstrukcí
daných kategorií či témat (viz dále) mohla vná6 Proto budu využívat i volebních programů, které jsou
z období před rokem 2006.
7 Dále v textu bude používáno zkratek HKP pro horní
komoru a DKP pro dolní komoru Parlamentu ČR.
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šet mediální interpretace.
Volební programy jsou volně dostupné na internetových stránkách jednotlivých politických
stran, stenozáznamy na stránkách Parlamentu
ČR (přes vyhledávací applet)8 a Dělnické listy
jsou rovněž volně stažitelné z internetových
stránek.9 Vyhledávané řetězce (ve všech mluvnických modifikacích) byly: „romský“, „sociálně vyloučený“, „cikán“, „etnický“, „nepřizpůsobivý“, „multikulturalismus“, „multikulturní“
a „národ“. Stenozáznamy z horní komory se
nejsnadněji získají skrze internetový vyhledávač Google. Vyhledávací applet na senátních
stránkách je totiž uživatelsky nepříliš přátelský.
Hledané řetězce se shodují s těmi, které byly
použity v případě dolní komory Parlamentu
ČR. Citace použité v následujících pasážích jsou
reprezentativními zástupci promluv politiků
z dané strany.
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Politické programy a záznamy z jednání
horní a dolní komory Parlamentu ČR
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana (ODS) je „liberálně konzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní
a demokratický odkaz 1. republiky a na zkušenosti západních demokracií.“10 Ve svém programu prosazuje svobodu jednotlivce, vládu práva
a volný trh, který považuje za nejlepší možné řešení světové prosperity (srov. Vodička a Cabada
2007: 211–212). 11
ODS proklamuje, že je nutné udržet jasně
a zřetelně vymezenou národní identitu (ODS
1998), kterou lze posilovat skrze kulturu (ODS
1996, 2010) či skrze úspěchy české reprezentace v oblasti sportu (ODS 2009, 2010). V tomto
smyslu by proces evropské integrace „neměl
uměle potlačit rozmanitost států, národů a kultur, která je jednou z evropských civilizačních
hodnot“ (ODS 1996). Globalizovaný svět je
„příznačný znejistěním některých tradičních
a prověřených hodnot. Do konfliktu se dostávají
principy svobody s požadavky na bezpečnost.12
Volný pohyb lidí a imigrace zejména z islámských a afrických zemí vytvářejí tlak na kulturní
identitu naší civilizace“ (ODS 2010). Proto se
imigranti musí „ztotožnit s místními kulturními
a společenskými pravidly a musí znát český jazyk“ (ODS 2009). V žádném případě nesmí jen
čerpat sociální dávky, vytvářet uzavřené komunity či kriminální struktury (ODS 2006, 2010).

Ke zpracování empirického materiálu byl využit program pro textuální analýzu
MAXQDA 10 Plus, tj. verze, která zahrnuje
modul MAXDictio pro kvantitativní obsahovou
analýzu. První krok spočíval v nahrání všech textových jednotek do MAXQDA souboru; druhý
ve vytvoření slovníku řetězců (slov), které bude
program detekovat, a třetí v automatickém kódování nalezených řetězců (slov). Tato procedura snižuje časové nároky na analýzu. Slovník se
skládal z těchto řetězců: „vyloučen“, „exkluz“,
„komunit“, „nepřizpůs“, „etni“, „menšin“,
„Rom“, „identit“, „kultur“, „cikán“, „přistěhova“ a „romsk“. Tyto segmenty byly po automatickém kódování pročištěny a podle potřeby
ODS je „stoupencem dialogu mezi kulturavztaženy na celou větu či odstavec. Kódované mi“ (ODS 2004). Kulturu přitom chápe „nejen
části dokumentů lze pak díky MAXQDA „vyvo- jako tvorbu nových uměleckých hodnot a úsilí
lat“ a vzájemně porovnat.
o zachování těch existujících, ale i poznávací,
stejně tak
Tématy analýzy jsou „stranické“ exprese zájmové a vzdělávací aktivity,
pojmů kultura, etnicita, přirozenost, sociálně i spolkovou činnost, tradice a zvyky, dokonce
vyloučený a sociálně nepřizpůsobivý, které bu- i přírodní a urbanizované prostředí individuáldou součástí dílčích rovnic. Tímto způsobem ního života“ (ODS 2010). ODS rozhodně nebudu partikulární „stranické“ diskursy kompa- sdílí teorie o globálním společenství a zániku
národních států. Rovněž tak neuznává multirovat.
kulturní politiku identit. Suverénní národní stát

8 Přístupné na <http://www.psp.cz/docs/status.html>,
navštíveno: 7. 11. 2011.
9 Přístupné na <http://www.delnickelisty.cz/>, navštíveno: 7. 11. 2011.

10 Přístupné na <http://www.ods.cz/o-nas>, navštíveno: 8. 11. 2011.
11 Politika ODS dodnes navazuje na tzv. čtyři poděbradské artikuly z roku 1998: (1) soukromí je nedotknutelné;
(2) levný stát; (3) nezadlužená budoucnost a (4) solidarita zodpovědných (Vodička a Cabada 2007: 220; Cabada
a Šanc 2005: 190).
12 K otázce bezpečnosti a vytváření bezpečnostních hrozeb srov. Lupták 2011.
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a zdravý patriotismus považuje za základní pilíře identifikace k světovému společenství (ODS
1998). Zkrátka „(m)áme své zvyky, tradice, způsob života, kulturní projevy. Ty nám odpovídají
a ty nám vyhovují. … Chceme žít podle měřítek,
která jsou našimi měřítky. Chceme žít podle
hodnot, které jsou našimi hodnotami“ (ODS
2000).

ních dávek. Tito problémoví sousedé obvykle
nemusejí ráno vstávat a často ani jejich děti
školou povinné je nedonutí vylézt z postele.
Život v rodinách, které žijí dlouhodobě na
dávkách, nemá žádný řád, rodiče mnohdy
neposílají své děti do školy, mají spoustu volného času a vedou zcela nezodpovědný život
(Řápková 2011a).

Podle ODS není člověk „jen kolečkem v nějakém mechanickém společenském soukolí. Je
především neopakovatelným jedincem, nadaným svou identitou a suverenitou“ (ODS 1998).
Programy ODS do roku 2009 v oblasti sociální
politiky ukazují, že tato identita je národnostní
či etnická. Podpora „sociální adaptace příslušníků národnostních menšin, zejména Romů“,
by měla být podpořena formou „specializovaných tříd pro přípravu romských dětí na základní školní docházku, zařazovaní co nejvíce
romských dětí do předškolních zařízení, zřizování specializovaných romských odborníků při
okresních a městských úřadech, v jejichž působnosti žije více Romů“ (ODS 1998). Sociální prevence by se měla obecně zaměřit na nepříznivou
situaci romských komunit (ODS 2003).

„Naší absolutní prioritou je chránit slušné
občany a zajistit jejich bezpečnost“ (Řápková
2011b). Společnost se podle ODS, zdá se, dělí
na „sociálně adaptované“ a „sociálně nepřizpůsobivé“. Tato dichotomie je dále rozváděna na
slušné a neslušné občany; na ty, kteří mají nárok
na bezpečnost a na ty, kteří si bezpečnost nezaslouží. Ona „sociální nepřizpůsobivost“ má
však další konotace. Předpokládá se, že všichni
mají stejnou možnost přizpůsobit se. J. Kubera
kupříkladu tvrdí, že: „příležitosti mají u nás
Romové stejné jako všichni ostatní“ (HKP, 23.
4. 2008). Sociální nepřizpůsobivost tak patrně
odráží jakousi – ať už individuální, či sociální
– patologii, která má své kořeny v přirozenosti
„nepřizpůsobivých“.

Hlavním odborníkem ODS v Senátu na
Minimálně od roku 2009 nastává změna: „romskou problematiku“ je, zdá se, již zmíněný
„Nikde a v žádném směru nebudeme podpo- J. Kubera.
rovat tzv. pozitivní diskriminaci, tedy umělé
Já jsem na tom [romském] festivalu řekl
zvýhodňování menšin, prosazované především
zúčastněným,
ať nečekají pomoc od nikolevicí. … Nepřipustíme, aby se otázky lidských
ho,
ať
nevěří
tomu,
že jim někdo pomůže, že
práv měnily na požadavky jednotlivých menpomoci
si
mohou
jedině
sami. Ne ovšem tak,
šin proti většinové společnosti, aby lidská práže
když
se
někdo
z
jejich
komunity vyšvihne,
va byla zaměňována za nároky vůči ostatním“
vystuduje
vysokou
školu
nebo
zvítězí v pěvec(ODS 2009, 2010). Sociální politika se začíná
ké
soutěži,
obvykle
to
funguje
tak, že on už
točit okolo „sociálně nepřizpůsobivých“. Tomu
s
těmi
cikány
potom
nechce
mít
nic společnéodpovídají i webové stránky ODS, na nichž lze
ho.
On
se
snaží
zařadit
se
do
bílé
komunity,
„sociální nepřizpůsobivost“ nalézt v sekci aka
místo
aby
dával
příklad
dalším
z té men13
tuální témata . Mimořádně poučné jsou v této
šiny,
tak
se
od
ní
distancuje.
…
Ale
hlavně
sekci články I. Řápkové. Dokumentují přechod
nevěřme
tomu,
že
my
jsme
ti,
kdo
je
zachrání.
od etnických identit, přes sociální vyloučení
Oni se musí zachránit sami. A pokud, jak já
k identitám „sociálně nepřizpůsobivých“.14
to říkám, cikáne, když děláš bordel, dostaneš
V ČR je celá řada obcí, kde pracujícím
přes držku, jestli jsi černej nebo bílej, já občaobčanům jejich život znepříjemňují sousedé,
ny města nerozlišuju na černé, bílé, barevné,
kteří nechodí do práce a žijí pouze ze sociálprotože bych se z toho zbláznil, protože tam
mám všechny menšiny, které si umíte před13 Přístupné na <http://www.ods.cz/aktualni-tema/sostavit (HKP, 23. 4. 2008).
cialne-neprizpusobivi>, navštíveno: 14. 11. 2011.
14 Tento přechod se vztahuje k širším sociokulturním
procesům. Mezi ně patří například nástup pravicových vlád,
které akcentují (více či méně modifikovanou) teorii závislosti chudých občanů (Murray 1998) a neoliberální formy
vládnutí (srov. Wacquant 2001, 2009a, 2009b). Nicméně
detailní analýzu těchto procesů ponechávám v této analýze
stranou.

J. Kubera sice občany nerozlišuje podle barvy kůže, to mu však nebrání v tom, aby identifikoval „cikána“ – definovaného na základě barvy
kůže. Tato zvláštní ideová asambláž dostává
svého vrcholu v následující citaci (z téhož projevu):
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Tolik jsme se jako západní civilizace
chtěli odříznout od hrůzné historie druhé
světové války, od zkušenosti etnických čistek,
genocidy, holocaustu, teorií nadřazenosti
ras nad druhými, až jsme z našich hlav zcela
vytěsnili prostý fakt, že mezi etniky, rasami
či národy opravdu existují rozdíly.

slušníky a národy jednotlivých kultur jak v rámci států, tak na mezinárodní úrovni“ (ibidem).
Multikulturní uspořádání navíc prohlubuje
demokracii skrze soužití s menšinami, jejichž
zájmy nejsou přehlíženy. Každá etnická skupina by měla mít „právo na svoji národnost a historickou paměť“. Na úrovni identity se „nároky
na uznání menšinových identit mohou transforPřipomínám, že J. Kubera stále promlouvá movat tak, že pro většinovou populaci přestávají
o „romské problematice“.
být příčinou národnostních, rasových a sociálVzorec ODS: x = kultura (x) = komunita ních nepokojů“ (ibidem). Multikulturnímu du(x) = etnicita (x) = přirozenost (x) = sociální chu odpovídá rovněž imigrační politika, která
přihlíží k právům národnostních menšin. Nejen
vyloučení = sociální nepřizpůsobivost
že hájí lidská práva, ale i práva hospodářská, sociální a kulturní (ČSSD 1996). V tomto smyslu
Česká strana sociálně demokratická
ČSSD hájí kompatibilitu lidských a kulturních
Česká strana sociální demokratická (ČSSD) je (resp. skupinových či menšinových) práv. Na
„politickou stranou levého středu, jejíž program druhou stranu považuje za nutné „odstraňovat
vychází z programových cílů západoevrop- ekonomické, sociální a kulturní příčiny jejich
ských sociálnědemokratických stran“ (Vodička společenské diskriminace“ (ČSSD 2010a).
a Cabada 2007: 219). „Rozvíjí se jako společenství, jež zakládá svou politiku na humanitněDále je třeba věnovat pozornost „soužití
-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez různých kultur a filozofií“, jelikož „dialog mezi
rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve různými kulturami … je nezanedbatelným
svobodě.“15 Podporuje „ekologickou přestavbu prostředkem v boji proti xenofobii a rasismu“
Země, usiluje o rovnoprávnost pohlaví a ras, (ČSSD 2009). Neokonzervatismus, nacionapřekonání nerovností mezi bohatým Severem lismus a rasismus jsou v zásadě „reakcemi na
a chudým Jihem a vyzývá k míru na základě ko- současnou zvýšenou míru kontaktů a střetů lidí
lektivní bezpečnosti a rovnoprávné spolupráce odlišných kultur“ (ČSSD 2010a). I na území
národů.“ 16
České republiky se totiž zvyšuje „počet příslušníků skupin obyvatelstva, které mají odlišné
Společnost by podle ČSSD měla být po- kulturní zázemí (rómské, vietnamské, ukrajinstavena na rovnoprávnosti mužů a žen, národ- ské a další menšiny, pro něž se ČR stává atrakností a názorových společenství (ČSSD 1996). tivní zejména po jejím vstupu do EU)“ (ibidem).
Zodpovědná vláda by měla chránit národní Současné projevy globalizace (především volný
kulturu a hrdost skrze podporu českého jazyka pohyb osob a kapitálu) staví českou populaci
či sportu (ČSSD 2002). V Evropské unii hod- před nové výzvy, neboť se doposud „vyvíjela
lá ČSSD chránit společnou svobodu, stejně jako národnostně homogenní a v podstatě uzajako „národní zájem a identitu“ (ČSSD 2009). vřená před příslušníky jiných národností i jiných
Striktně odmítá představu „etnického náro- kultur“ (ibidem). Integrace minorit imigrantů
da“ ve prospěch „národa občanského“ (ČSSD a minorit historických do české společnosti by
2010a). V tomto smyslu by mělo být v České re- měla být založena na „multikulturní zásadě
publice snazší vyrovnat se s „koexistencí více ná- uznání a tolerance ke kulturním odlišnostem“
rodností i více kultur“ (ibidem). ČSSD se hlásí (ibidem). Z toho rovněž vyplývá, že kulturní
k politice multikulturalismu, resp. multikultur- politiku v nejširším slova smyslu lze chápat jako
ního uznání. V kontextu „evropského multikul- „variantu politiky sociální“ (ibidem).
turalismu podporuje instituce pro péči o kulturní dědictví všech národnostních menšin a etnik“
V oblasti sociální politiky je nutné se vypořážijících v České republice (ibidem). Svět podle dat s fenoménem sociálního vyloučení – a to jak
ČSSD je ideálně multikulturně diferencovaný sociálních, tak i etnických skupin (ČSSD 2011).
(ibidem), tj. postavený na „respektování lid- Alarmující je především postavení Romů, které
ských práv a úsilí o harmonický vztah mezi pří- je třeba sociálně začlenit (ČSSD 2009). K tomu
by měla dopomoci Agentura pro sociální začle15 Přístupné na <http://www.cssd.cz/program/hodnoňování v romských lokalitách, která prozatím
ty-cile-a-principy-cssd/>, navštíveno: 15. 11. 2011.
„nezískala dostatečnou důvěru Romů“ (ibidem).
16 Ibidem.
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Dále je ČSSD ochotna k „diskusi o úpravách
systému posilujících princip ochrany menšin
(například romské komunity)“ (ČSSD 2010a).
Ve vztahu k sociální politice je ilustrativní
Rámcový program pro záležitosti Romů, jehož
autorem je D. Beňák (předseda Komise pro
romské záležitosti). Tento text je zvláštním
mixem logiky multikulturalismu, sociálního
vyloučení a nacionalismu. Dle autora je každá
skupina „specifická, má svoji kulturu a odlišnou
tradiční morálku. ČSSD bude kulturní odlišnosti respektovat a chránit ty hodnoty a tradice, které nejsou výrazně na obtíž jiným lidem, neboť
takové odlišnosti přispívají k multikulturalitě“
(ČSSD 2010b). Toto multikulturní prizma je
dále rozvíjeno:
Morálka Romů je velmi složitá část
romství. Je řízena nepsanými pravidly, jež
se předávají z generace na generaci. Není
však jednolitá a každá skupina Romů ji pojímá prizmatem své historie, svého vývoje.
Historický vývoj také ovlivnil pojetí některých
pravidel, jimiž se Romové řídili. Romská
morálka se značně odchyluje od původních
zvyků a pravidel, zejména posledních dvacet
let. … Zachování tradiční romské morálky
souvisí s emancipací, s uchováním kultury
a tradice … Tou měrou, jak jsou Romové chápani jako příslušníci národnostní menšiny,
požívají i zvláštních kolektivních (skupinových) práv jako Romové. Tato práva nelze
označovat za romská práva. Jsou to práva
menšinová, a to individuální práva občana,
který je příslušníkem romské národnostní
menšiny, i práva kolektivní (skupinová) celé
menšiny (ibidem).
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tegraci sociálně vyloučených Romů:
Základní problém vidíme v tom, že se sociální aspekt otázek souvisejících se sociálně
vyloučenými lokalitami zaměňuje za aspekt
etnický. Podstatná část veřejnosti v ČR vidí
bohužel sociální vyloučení především jako
problém přítomnosti etnicky odlišné populace v majoritním prostředí, nikoliv pouze
jako problém přítomnosti extrémně chudých
vrstev (ibidem).
Ve chvíli, kdy autor brojí proti etnickým brýlím společnosti, brousí sklo do jejich obrouček.
A to jak v podobě opozice vůči Čechům – „příslušníků českého etnického národa“ (ibidem)
– v případě letského pomníku, tak i skrze volání
po tom, aby se Romové nebáli odkrýt svou „skutečnou národní identitu“, tj. romskou (Beňák
2010). Existuje totiž „nepoměr mezi přihlášením se k menšinové národnosti a skutečným
stavem“ (ČSSD 2010b).
Vzorec ČSSD: x = kultura (x) = komunita
(x) = etnicita (x) = přirozenost (x) = sociální
vyloučení

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Křesťanská
a
demokratická
unie
–
Československá strana lidová (KDU-ČSL) navazuje na „tradice křesťanskodemokratických
a křesťanskosociálních stran a hnutí u nás
i ve světě a usiluje o uplatňování křesťanských
a konzervativních hodnot v politickém životě
společnosti a státu.“17 Vymezuje se vůči liberalismu i sociální demokracii, přičemž klade důraz
na (viděno z pozic KDU-ČSL) „přirozených
společenství“,
tj. na rodinu, obec, náboženská
Přestože autor zdůrazňuje, že každý má
sdružení
atd.
(Cabada
a Šanc 2005: 183).
právo etnickou identitu přijmout či odmítnout,
v tom samém okamžiku se domnívá, že „majíKDU-ČSL chápe kulturu „jako nedílnou
-li stát, obce a společnost nějak pomoci i těm součást našeho duchovního i materiálního děRomům, kteří jsou sociálně vyloučeni nebo jsou dictví, výraz naší identity a jedinečnosti, odkaz
sociálním vyloučením ohroženi, je zapotřebí dějin našeho národa i jako náš příspěvek meužívat označení ‚Rom‘ i pro ty, kteří se za Romy zinárodnímu společenství“ (KDU-ČSL 2010).
neoznačují a obecně jsou za Romy považová- K problematice „jiných kultur“ se s výjimkou
ni.“ (ibidem). Klíčem k úspěchu (a neporušení imigrační politiky příliš nevyjadřuje. Dobří imizákona o ochraně osobních dat) je neadresnost: granti jsou takoví, kteří „chovají vůči ČR úctu,
„Nikdy se nesmí stát, aby za Roma byla označe- respektují její zákony a zřízení a akceptují její
na konkrétní osoba bez jejího výslovného sou- kulturu a zvyky, včetně např. znalosti českého
hlasu s tímto označením“ (ibidem).
jazyka“ (ibidem). Pro KDU-ČSL je důležité, aby
„se
s ohledem na vývoj v západní Evropě začala
Po této konstrukci romské etno-národní
skupiny je pak poněkud paradoxní odvolávat se
na „etnické klima“ jako základní bariéru při in-

17 Přístupné na <http://www.kdu.cz/Dokumenty/
Stanovy.aspx>, navštíveno: 16. 11. 2011.
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v české společnosti urychleně vést kvalifikovaba před 3 lety, že jenom tito občané, prosím
ná debata o míře a mezích možné islamizace
jenom tito, to znamená většinou Romové,
naší společnosti“ (ibidem). Migraci je třeba
z těch sociálně vyloučených oblastí, tak zhruřešit racionálně „takovým způsobem, aby zůba v prvních 5 letech jsme počítali, že by to
stal zachován princip vzájemného porozumění
mohlo stát 14 mld. Kč, aby to mělo vůbec něa oboustranného obohacení mezi námi a cizími
jaký smysl (Čunek, HKP, 13. 10. 2011).
národy a kulturami, ale aby také nebylo ohroženo evropské náboženské a kulturní dědictví“ Vzorec KDU-ČSL: x = kultura (x) = komunita
(x) = etnicita (x) = přirozenost (x) = sociální
(ibidem).
vyloučení = sociální nepřizpůsobivost
KDU-ČSL přijímá rétoriku sociálního vyloučení, které lze řešit pomocí tlaku na návrat Komunistická strana Čech a Moravy
dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je
Řešení situace stojí na dvou pilířích: (a) respekt přímým následovníkem předlistopadové KSČ
k důstojnosti každého člověka jako jedinečné (Vodička a Cabada 2003: 212). Stojí na několika
bytosti a (b) musí být výhodnější pracovat, nebo principech: „socialismus, demokratická spose připravovat na zaměstnání, než žít jen ze lečnost svobodných, rovnoprávných občanů,
sociálních dávek (ibidem). Klíčové se v tomto společnost politicky a hospodářsky pluralitní,
ohledu jeví vzdělání: „Nekompromisně bude- postavená na maximální občanské samospráme vyžadovat plnění povinností souvisejících vě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující
se školní docházkou a se vzděláváním dětí rodin, o zachování a zlepšování životního prostředí,
které žijí ve vyloučených komunitách“ (ibidem). zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň
Hlavním odborníkem na záležitosti „rom- a prosazující bezpečnost a mír.“ 18
ské problematiky“ je, zdá se, J. Čunek. Tento
KSČM lpí na rozvoji „národní identity a svésenátor se zároveň posouvá od logiky sociálního bytnosti s plným zapojením etnických menšin,
vyloučení (Romů) k „sociální nepřizpůsobivos- včetně Romů a přistěhovalců, při prohlubující
ti“ (Romů). Na půdě poslanecké sněmovny na- se orientaci na vzájemnou solidaritu a spolupříklad z jeho úst zaznělo:
práci“ (KSČM 2006). Vědomí národní identiJá jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali
všechno pro to, abychom těmto lidem pomohli, neboli abychom pomohli všem lidem.
Těm, kteří byli obtěžováni chováním nepřizpůsobivých občanů. A ty nepřizpůsobivé občany, které jsme podle rozhodnutí soudu měli
vystěhovat na ulici, tak kdybychom to udělali, zřejmě by nás nikdo nekritizoval (Čunek,
DKP, 14. 6. 2007).

ty chce pěstovat skrze vlasteneckou výchovu
(KSČM 1998). Zároveň odmítá jakékoli „projevy intolerance k občanům jiných národností“
(KSČM 2010).

KSČM považuje za nezbytné „vypracovat
účinný celospolečenský program, který bude
respektovat romskou kulturu“ (KSČM 1990).
V obecné rovině chce podporovat „multikulturní výchovu, pěstovat schopnosti vzájemného
Dle J. Čunka jsou sociálně vyloučení, resp. soužití různých etnik, výchovu proti všem for„sociálně nepřizpůsobiví“ zejména Romové. mám diskriminace a intolerance, včetně rasisTím propojuje aspekt sociálního vyloučení, po- mu a nacionalismu“ (KSČM 2010). Navrhuje
tažmo „sociální nepřizpůsobivosti“ s etnickou i několik dalších opatření, které se týkají „vzdělávání Romů a dalších menšinových etnik“
komponentou takto označovaných lidí:
(KSČM 2002). Vyslovuje se rovněž k menšinoAle pak, když jdeme dál … tak musíme
vým právům, neboť chce prosadit „dlouhodopřibrat spoustu pracovníků do škol a do
bé koncepční i praktické řešení romské otázky,
družin, kteří se budou věnovat těmto romkteré bude brát v úvahu jak sociální podmínky,
ským dětem, protože nechat je jenom ve škole
tak aspekty kultury a vzdělání“ (KSČM 1998).
a pak se budeme jenom domnívat, že snad,
když se ty děti vrátí, i když už budou umět
18 Přístupné na <http://www.kscm.cz/nase-strana>, načesky, a vrátí se do svých domovů, a tam ve
vštíveno: 16. 11. 2011; KSČM je v odborné literatuře povadvoupokojovém bytě, kde žije deset či patnáct
žována za antisystémovou stranu, která „odmítá současný
demokratický politický systém, jenž podle KSČM dává svolidí, udělají nějaké úkoly, tak to je iluzorní. …
bodu a demokracii jen bohatým“ (Vodička a Cabada 2007:
A já vám mohu říct, že my jsme počítali zhru226; dále též Cabada a Šanc 2005: 164).
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V dokumentu Společně proti krizi nadto přidá- vraživosti. Nucená asimilace vedla k oslabování
vá prevenci sociálního vyloučení a vzniku ghett kulturní a etnické identity. Nyní jsou Romové
(KSČM 2009).
v kleštích sociálního vyloučení. Stát by měl těmto osobám zaručit právo přijmout asimilaci, ale
Multikulturní vize (globální) společnosti se rovněž rozvíjet možnost emancipace romské
jasně rýsuje v projevu senátora V. Balína:
národní skupiny. Sociální politika by se měla
zaměřit na romskou komunitu, což povede k soSlovy Erazima Koháka … jednobarevné
ciálnímu začlenění (SZ 2010).19 Rovněž tak je
kultury jsou stejně zranitelné jako lesní motřeba odstranit diskriminaci Romů:
nokultury. Evropské unii a ostatně i globální humanitě přispíváme ochotou sdílet svůj
Moje profesní i osobní zkušenosti mě
český svéráz, třeba bohatstvím jazyka. Svět
přesvědčily, že diskriminace příslušníků
potřebuje kulturu, která je zásadně slučitelrůzných menšin a skupin je u nás velmi rozná s pluralitou, a právě zde nás učí celé naše
šířeným jevem. A musím se tady velmi striktdějiny. … Kompromisy jsou namístě a v podně vymezit vůči svému kolegovi Markovi
statě Lisabonská smlouva je kompromisem,
Bendovi, který tady hovořil o tom, jako kdyby
protože EU sdílí část multikulturního světa,
ti lidé se skutečně něčeho negativního dopoujehož hranice se budou i nadále posouvat.
štěli. Ale tak to prostě není. Oni jsou příslušOvšem ty nejrizikovější hranice si bohužel neníky nějaké skupiny, ať už volbou, nebo tak,
seme každý v sobě (Balín, HKP, 6. 5. 2009).
že se nemůžou od této skupiny distancovat
Vzorec KSČM: x = kultura (x) = etnicita (x) =
přirozenost (x) = sociální vyloučení
Strana zelených
Strana zelených (SZ) usiluje o „uskutečnění
vize ekologické demokracie. [Myslí] tím společnost, která se vyznačuje kulturní vyspělostí,
sociální citlivostí, politickou otevřeností a hospodářskou stabilitou“ (SZ 2003).
SZ prosazuje vizi multikulturní společnosti.
To znamená mimo jiné „koncepční změnu v pojetí státního občanství. Přístup ke státnímu občanství, coby podmínce k trvalé integraci do české společnosti, musí být zjednodušen“ (ibidem).
Multikulturní společnost stojí na „vzájemném
respektu, skupinových a individuálních právech
příslušníků menšin a na individuální odpovědnosti“ (ibidem), jinými slovy na „respektování
plného spektra lidských práv, včetně práv ekonomických, sociálních a kulturních“ (SZ 2010).
Stát by měl zajišťovat národnostním menšinám
demokratické spolurozhodování o jejich záležitostech“ (SZ 2003). Soužití národnostních
menšin a většinové společnosti je důležitá hodnota pro všechny (ibidem). Lze jí dosáhnout
skrze multikulturní výchovu a zřizováním multikulturních, komunitních a poradenských center (SZ 2003, 2010).
V oblasti sociálního vyloučení (nejen) Romů
klade SZ důraz na vzdělávání, skrze nějž lze
začleňovat (romské) děti ze socio-kulturně
odlišného prostředí. Romové jsou dle SZ silně
kulturně odlišní a zároveň terčem etnické ne-

(Jacques, DKP, 26. 9. 2007).

Řešením je přijetí vize občanského národa
a komplementarity lidských a skupinových práv.
Tyto principy pak povedou k vítězství v boji proti
nacionalistickým uskupením:
Nejúčinnější zbraň proti těmto hnutím,
proti těmto postojům je právě vzdělávání
k lidským právům, vzdělávání k občanství,
a to občanství nikoliv na základě představy
o etnickém občanství, nějaké homogenní
představy o homogenní identitě založené
19 Vše podstatné ohledně sociální politiky SZ vůči
Romům je v zásadě shrnuto v následujícím úryvku z volebního programu: „Strana zelených pokládá situaci většiny
českých Romů za katastrofální. Pramení také ze silné kulturní odlišnosti i dlouhodobé etnické nevraživosti jdoucí
napříč státy a společnostmi, která vyvrcholila nacistickou
genocidou Romů. Státem prosazovaná asimilace v poválečné době zlepšila sice postavení mnohých Romů ve
společnosti, ale diskriminaci zcela neodstranila, a navíc je
postupně zbavovala kulturní a etnické identity, činila z nich
otroky sociálního systému. V 90. letech byli Romové ještě
více vrženi do pasti sociální diskriminace, nevzdělanosti
a společenského vyloučení. Zelení jsou přesvědčeni, že
stát musí důsledně garantovat nejen ochranu před rasovou
diskriminací a násilím, ale i práva Romů na rovný přístup
ke vzdělání, k práci a k politickému rozhodování, mezi
něž patří i rozhodování o tom, kdo z nich přijme asimilaci
a kdo se naopak bude snažit o emancipaci své národní skupiny. Jedině trpělivou sociální a terénní prací, vzdělávacími
programy a politikou zaměstnanosti zaměřenou právě na
romskou komunitu lze v dlouhodobé perspektivě pomoci
Romům, aby vlastními silami vykročili z bludného kruhu
společenského vyloučení a integrovali se do většinové společnosti“ (SZ 2003).
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na etnické příslušnosti třeba k českému národu, nýbrž na občanském principu, kde
se občanem bude cítit každý, ať už to bude
Vietnamec, Rom, Ukrajinec nebo kdokoliv
jiný, kdo prostě bude mít místo v této společnosti (Liška, DKP, 24. 4. 2008).

opatření. Ale to je skutečnost a s tím nic nenaděláme (DKP, 17. 6. 2009).
Vzorec TOP 09: x = komunita (x) = etnicita (x) =
přirozenost (x) = sociální vyloučení

Věci veřejné
Vzorec SZ: x = kultura (x) = komunita (x) = Věci veřejné (VV) jsou „politickou stranou, kteetnicita (x) = přirozenost (x) = sociální vyloučení rá staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany. … Ve své víře v obTOP 09
čana [vychází] z humanistických hodnot první
TOP 09 je poměrně novou „konzervativní po- republiky a [sdílí] názor našeho prvního prezilitickou stranou, jejíž ideový program vychází denta Tomáše G. Masaryka, že demokracie je
z evropských tradic křesťansko-judaistické především hovorem mezi rovnými. … [Identitu
kultury (TOP 09 2009). Proto podporuje „mo- strany odvozují] spíše z věcného přístupu k jedtivační programy pro obnovu a udržení kultury notlivým problémům než z jasné příslušnosti
v české republice jako prostředek proti ztrátě k levici či pravici. Obecně vzato se v politickém
kulturní identity“ (ibidem).
spektru [nachází] na pravém středu.“ 20
V oblasti sociální politiky se TOP 09 v zásadě shoduje s ODS. Sociálně vyloučení jsou skupinou, která zneužívá štědrosti sociálního systému. Těmto praktikám je třeba zabránit kontrolou: „určitá skupina obyvatel zneužívá sociální
systém tím, že se rodiče účelově nepřihlásí ke
společnému soužití. Takovému zneužívání chce
vláda zabránit důslednou kontrolou skutečného
stavu domácností žádajících o tento typ sociálních dávek“ (ibidem). Explicitní vyjádření sociální „nepřizpůsobivosti“ však – na rozdíl od
ODS – absentuje.
TOP 09 se drží strategie „říci méně, je někdy
více“. J. Chalánková hovořila o „sociálně vyloučených komunitách“ (DKP, 8. 12. 2010). Z hlediska této analýzy je rovněž relevantní promluva
J. Schejbalové:
Je třeba zdůraznit, že veřejné sbírky
nejsou konány pro některé cílové skupiny,
o které neziskové organizace pečují. Jde
například o léčbu narkomanů, o sociálně
vyloučené Romy, o pomoc bezdomovcům, na
provoz zařízení pro nemocné AIDS (DKP, 26.
10. 2011).

VV tvrdí, že kultura je „určující součástí naší
národní identity“ (VV 2010). Prosazují „(t)olerantní a rovný postoj k vírám a vyznáním a to
i s ohledem na regionální a etnické odlišnosti“
(ibidem). Rozhodně netolerantní jsou vůči „nepřizpůsobivým občanům“ či dokonce „nepřizpůsobivým minoritám“ (ibidem). Domnívají
se, že „v problematice extremismu převažuje
sociální a bezpečnostní prvek nad rasovým.
Většině občanů je jedno, jaké barvy pleti či národnosti ten druhý je, ale vadí jim, jak se chová“ (ibidem). Viníkem současného stavu jsou
pochopitelně předchozí vlády. Extremismus je
pouze logickým důsledkem.
ČR se dnes potýká s nárůstem extremismu. Jsme přesvědčeni, že rozmach extremismu v poslední době není dán pouze netolerantností k jinému etniku, ale i nečinností
dosavadních vlád při řešení problémů obyčejných lidí. Zvláště v postižených regionech
podporují extremistické skupiny občané, kteří z důvodu ‚sousedství‘ s nepřizpůsobivými
občany ztratili hodnotu nemovitosti a začali
se v místě svého bydliště obávat o bezpečnost
(ibidem).

F. Laudát oproti tomu de facto hovoří o romProblém se tak přesouvá do roviny kontroly
ské národnosti, tj. romské etnicitě:
a trestání „nepřizpůsobivých“. Jedním z léků
na nynější neutěšený stav je „(n)ekompromisní
(U)ž delší dobu tady platí schválený zástěhování chronických neplatičů a nepřizpůkon, který neumožňuje z důvodu ochrany
sobivých (prověřovat opakující se stížnosti)“
osobních údajů evidovat údaje, které se vzta(ibidem). V tomto smyslu je, zdá se, politika VV
hují k nějaké národnosti, skupině obyvatel
vyostřeným programem ODS.
apod. … Ono je to skutečně v případě romské
problematiky dvousečné, protože když ne20 Přístupné na <http://www.veciverejne.cz/o-nas.
máte data, tak se těžko přijímají racionální
html>, navštíveno: 16. 11. 2011
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O této strategii a konkrétních opatřeních hovořila v poslanecké sněmovně D. Navrátilová:
Prvním mým apelem k získání vaší podpory je pozměňovací návrh, který svazuje výplatu dávek hmotné nouze s kartou sociálních
systémů pro osoby, které sociální dávky zneužívají nebo je užívají neoprávněně. Tímto
opatřením máme šanci konečně dosáhnout
větší a efektivnější kontroly využívání dávek
v hmotné nouzi pro sociálně nepřizpůsobivé
občany. … Důležitou změnou je rovněž zavedení tzv. karty sociálních systémů pro možnosti identifikace a výplaty dávek, kdy pro
hmotnou nouzi osob nepřizpůsobivých, tedy
osob, které systém dlouhodobě obcházejí, porušují a všelijakými způsoby destruují, bude
karta povinná (DKP, 9. 9. 2011).
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ce k diskriminaci Romů nedochází. Vezměte
si jen jednotlivé oblasti … Přístup ke vzdělání. Kdo romské komunitě brání v přístupu ke
vzdělání? Je to jen ona sama, jsou to rodiče
dětí, kteří nedokáží dosáhnout toho, aby děti
skutečně do škol chodily. (J. Doubrava, HKP,
4. 8. 2011)
Ani Severočeši.cz tudíž nijak výrazně nevybočují z charakteru dosavadních rovnic.
Vzorec Severočeši.cz: x = etnicita (x) = komunita
(x) = přirozenost (x) = sociální nepřizpůsobivost

Dělnická strana sociální spravedlnosti
Cílem Dělnické strany sociální spravedlnosti
(DSSS, dříve DS22) je „vytvářet demokratickou
společnost na principech sociální spravedlnosti,
pro všechny občany našeho státu, bez rozdílu
Vzorec VV: x = etnicita (x) = přirozenost (x) = rasy, věku a pohlaví.“23 Co to v dikci DSSS znasociální nepřizpůsobivost
mená, poodhalí analýza jejich politických cílů.
Vzdělání je jednou z priorit DSSS, přičemž
chtějí prosadit komplexní národní reformu
českého školství. To zahrnuje vytvoření „výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů. Vzdělanost národa je obrazem
jeho kvalit a zároveň jeho budoucností. České
školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě
k národním tradicím a kulturním hodnotám“
(DSSS 2010b). Ovšem neměli bychom investovat prostředky „do zaostalých a demotivovaných jedinců bez nadání, kteří se navíc nepřáVe vztahu k tématu studie obsahuje volební telsky vymezují vůči našemu národu, nebo podprogram „Šťastná sedmička pro Ústecký kraj“ pory imigrantů“ (ibidem). Rétorika ohledně
(Severočeši.cz 2012) několik zajímavých mo- vzdělání se přiostřuje:
mentů. Hned první bod nese název „Program
Odmítáme nazývat vzděláním a dotopro ochranu občanů před nepřizpůsobivými
vat
pouhou indoktrinaci k multikulturalizjedinci, pro zajištění každodenní bezpečnosti
mu,
opakování blábolů gender studies nebo
občanů a pro posílení pravomocí místní samopouze
nenáročné ‚ukecané‘ obory, jejichž jesprávy“. „Nepřizpůsobiví“ jsou v dikci strany
diným
cílem je dát VŠ diplom i netalentovaSeveročeši.cz „opilci, feťáci, vágusové a podobným,
nebo
dokonce pouze platícím jedincům
ná individua v ulicích“. „Nepřizpůsobiví“ jsou
(DSSS
2010a).
soudě dle následující věty, která rozvíjí první
bod, i Romové: „i cikán je člověk, který se musí
Trnem v oku DSSS jsou „nepřizpůsobiví“,
vzdělávat a pracovat“. První programový bod je imigranti a jejich komunity. V případě imigranzakončen tímto požadavkem: „chceme stejná tů je řešení prosté: vypovězení z ČR nebo sepráva a povinnosti pro všechny včetně cikánů“. lekce na základě „morálních kvalit“ imigranta,

Severočeši.cz
Dle serveru Severočeši.cz toto politické uskupení „vzniklo z potřeby změnit současné poměry
v Ústeckém kraji“. Chtějí „nastolit čistou politiku bez ohledu na ideové, náboženské nebo
sociální zaměření. … (N)ejsou ideologicky vymezené hnutí … [Staví] pouze a především na
občanském zájmu o nápravu současného stavu
… [Chtějí] spravedlivé rozdělování financí … [a]
rozumné řešení problémů občanů.“21

Za stranu Severočeši.cz (nejen) v senátu
o Romech promlouvá zejména J. Doubrava.
Jsem přesvědčen o tom, že v naší republi21 Přístupné na <http://www.severocesi.cz/scz/kdo-jsme>, stáhnuto: 4. 7. 2012.

22 Přestože jsou Dělnická strana a Dělnická strana sociální spravedlnosti de iure odlišné subjekty, de facto na sebe
navazují. Proto jsem se rozhodl mezi empirický materiál
zařadit i promluvy (citace), které náleží do doby Dělnické
strany, nikoli Dělnické strany sociální spravedlnosti.
23 Přístupné na <http://www.dsss.cz/kdo-jsme>, navštíveno: 16. 11. 2011.
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u něhož je předpoklad, že se „přizpůsobí národním tradicím a zvykům občanů České republiky, a je zde záruka plné asimilace do většinové
společnosti“ (2010b). Imigranti v dnešní situaci
mohou sklouznout do širší kategorie „nepřizpůsobivých“. Tato kategorie si dle DSSS v žádném
případě nezaslouží žádnou finanční podporu ze
strany státu. Navíc „nepřizpůsobivost“ vyžaduje zavedení domovského práva, skrze nějž se
mohou obce zbavovat „nepřizpůsobivých občanů, kteří dlouhodobě porušují svým chováním
základní pravidla občanského soužití“ (ibidem).

DSSS propojují s problematikou bezpečnosti. „Případy napadání slušných lidí některými
příslušníky cikánského etnika se stále množí“
(Kotáb 2011). Nacionální, bezpečnostní a anti-multikulturalistický diskurs jde ruku v ruce
s „nepřizpůsobivostí těch druhých“. J. Kastner
tvrdí, že „(o)bčany trápí nepřizpůsobivé hordy, které žijí ze sociálních dávek pod ochranou
[bývalého – O. H.] ministra Kocába“ (Kastner
2009).
Nebývale konkrétně politické cíle definoval
místopředseda DSSS J. Štěpánek:

Přistěhovalectví relativizuje základní nacionalistickou hodnotu – národní identitu. „Boj za
přirozenou identitu jednotlivých evropských národů je proto nezbytností!“ (Málek 2010) Tuto
přirozenou identitu nenarušují pouze imigranti.
Čistá esence češství je relativizována i takříkajíc
zevnitř.

Na tom [korespondence politiky DSSS
s názvem strany] musíme zapracovat a rozšířit povědomí veřejnosti o tom, že nejsme
jenom strana, která je ‚proti cikánům a přistěhovalcům‘, ale že jsme stranou, pro niž
práce, zaměstnanci a sociální otázka nejsou
prázdnými slůvky, kterými žongluje ve volební kampani (Štěpánek 2011).

V dnešní společnosti se o otázce menšin a jejich postavení v ní často diskutuje.
Nebudeme si nalhávat v tom, že se jedná
zejména o menšinu cikánskou. Neustále
slýcháme z úst vládních činitelů a ochránců
lidských práv slova o tom, jak je nutné této
menšině pomáhat v jejich snaze se zapojit do
společnosti, vytvářet pro ně pracovní místa,
zavádět kvóty umožňující studium na vysokých školách či případně upravovat podmínky na lehčí a snesitelnější (Zaremba 2011).

Slovo „jenom“ je v této citaci velmi důležité. J. Štěpánek se de facto přiznává k tomu, že
DSSS je „proti cikánům a přistěhovalcům“;
proti „cikánům a přistěhovalcům“, kteří z pozice své domnělé radikální odlišnosti nejsou
schopni asimilace do „českého národa“. Podle
DSSS vždy byli, jsou a budou odlišní – a to jak
kulturně či sociálně, tak i morálně.

Vzorec DSSS: x = kultura (x) = komunita
(x)
= etnicita (x) = přirozenost (x) = sociální
Ideovým protipólem DSSS a viníkem sounepřizpůsobivost
časného stavu je multikulturalismus. „Smutná
každodenní realita multikulturní společnosti
Závěr
otevírá oči stále více lidem a mediální strašení neonacismem již dnes nikoho nezajímá“ Pro každou z politických stran, která v letech
(Petřivalský 2009). Nacionalistickou rétoriku 2006-2011 působila (s danými výjimkami)
Kultura

Etnicita

Komunita

Přirozenost

Vyloučený

Nepřizpůsobivý

ODS

1

1

1

1

1

1

ČSSD

1

1

1

1

1

0

KDU-ČSL

1

1

1

1

1

1

KSČM

1

1

0

1

1

0

SZ

1

1

1

1

1

0

TOP 09

0

1

1

1

1

0

VV

0

1

0

1

0

1

Severočeši.cz

0

1

1

1

0

1

DSSS (DS)

1

1

1

1

0

1

Pozn.: 1 = akcent na danou kategorii; 0 = absence kategorie.
Tabulka 1. Partikulární dominantní diskursy politických stran v ČR (2006–2011)
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0,8

0,6

0,4

0,2
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ODS

KDU-ČSL

ČSSD

SZ

KSČM

TOP 09

VV

Severočeši.cz

DSSS

Obrázek 1. Shlukování politických stran z hlediska „stranických“ diskursů (Pozn.: Zpracováno v programu STATA11 pomocí hierarchické aglomerační shlukové analýzy. Konkrétně bylo využito metody nejvzdálenějšího souseda a indexu prosté
shody jako podobnostní míry (srov. Shennan 1997: 227-228, 238-239; StataCorp 2009: 88, 508).)

v horní či dolní komoře Parlamentu ČR (ODS,
ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, SZ, TOP 09, VV
a Severočeši.cz) či tematicky rozvíjela analýzu
(DSSS), byla sestavena rovnice partikulárního (tj. stranického) dominantního diskursu.
Shrnutí těchto dominantních diskursů znázorňuje Tabulka 1.

do jaké míry jsou z hlediska sdílení dílčích
dominantně diskursivních kategorií jednotlivé politické strany podobné či odlišné, resp.
jaké (a jestli) vytvářejí shluky (viz Obrázek 1).
Identické diskursivní kategorie, tj. části rovnice
používají páry ODS/KDU-ČSL (úplná rovnice)
a ČSSD/SZ (úplná rovnice bez „sociální nepřizpůsobivosti“). KSČM a TOP 0924 jsou víceméně samostatné jednotky, které se v širším ohledu
pojí ke zmíněným párům. Samostatný shluk
tvoří VV, Severočeši.cz a DSSS, který stručně
řečeno akcentuje „sociální nepřizpůsobivost“
a opomíjí sociální vyloučení.

Z této tabulky je patrné, že všechny analyzované politické strany sdílejí představu přirozených – nijak neproblematizovaných – etnických skupin či identit. Kromě TOP 09, VV
a Severočeši.cz jsou propojovány s „jejich kulturou“. Skutečnost, že tyto etnické identity mají
souvislost se sociálním vyloučením, neproklaS výjimkou ODS a KDU-ČSL plné znění
mují pouze VV, DSSS a Severočeši.cz. Termín rovnice žádná politická strana nesdílí. Přesto
„sociálně nepřizpůsobiví“ explicitně používají funguje ve své celistvosti. Počátek je v naturaliODS, KDU-ČSL, VV, Severočeši.cz a DSSS. zaci etnické identity. Odtud se politické strany
Souhrnná rovnice dominantního politického
diskursu v ČR v letech 2006–2011 tedy vypadá
24 Tento možná paradoxní závěr – nejspíše bychom očenásledovně:
kávali silnější afiliaci mezi TOP 09 a kupř. ODS – je patrně
x = kultura (x) = komunita (x) = etnicita (x) =
přirozenost (x) = sociální vyloučení = sociální
nepřizpůsobivost
Na základě dat z Tabulky 1 lze zobrazit,

způsoben výše zmíněnou taktikou „říci méně, je někdy více“
a oproti ostatním stranám pozdějším rokem vzniku (2009).
Politické hnutí Severočeši.cz rovněž vzniklo z hlediska této
analýzy později (2008). Nicméně jejich rétorická taktika je,
zdá se, ve srovnání s TOP 09 (co do analyzovaných kategorií) odlišná.
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s ohledem na své deklarované cíle posouvají buď
směrem k multikulturalismu či k diskursu exkluze. Ty, které směřují k logice sociální exkluze,
mohou přejít až k „sociální nepřizpůsobivosti“,
popř. sociální vyloučení přeskočit. Strany, které
tak učiní, v zásadě pojímají sociální vyloučení
jako výsledek individuálního selhání. Naopak
„multikulturní“ strany berou v potaz „kulturu
těch druhých“. Sociální vyloučení je pro tyto
strany výslednicí nedostatečného uznání této
„kultury“ a makrostrukturálních procesů (např.
nedostatečná nabídka pracovních možností).
V politickém procesu, kdy se poměrně pravidelně střídají levicové a pravicové vlády, se tak
důraz přesouvá na jeden či druhý konec rovnice.
Jádrem však zůstává esencializovaná etnická
identita. V tomto smyslu je ilustrativní debata
ohledně „romské problematiky“.
Termíny „sociálně vyloučení“ a ve své vyhrocenější formě „sociálně nepřizpůsobiví“ se ve
spojení s nálepkou „Rom“ stávají osudem, spíše než snahou o adekvátní (tzn. užitečný) popis
reality. Zdá se, že v tomto případě se vyloučení
a nepřizpůsobivost mění na nezačlenitelnost
a nepřizpůsobitelnost, tj. faktickou nemožnost
inkluze a přizpůsobení. Zpolitizovaný koncept
sociální exkluze se svým striktním binárním
rozdělením na vyloučené/začleněné vytvořil
prostor, který na straně exkludovaných vyplnil
multikulturní produkt – etnokulturně odlišný
Rom. Sociální vyloučení přestává být chápáno jako výslednice makrostrukturálních vlivů
a reakcí na ně, ale jako čistý výraz skupinové
příslušnosti, která si sama o sobě (bez přihlédnutí k sociálnímu kontextu) své vyloučení produkuje. „Sociálně nepřizpůsobivý“ – evoluční
následovník „sociálně vyloučeného“ – tento
proces dovádí k dokonalosti. Nejenže je „Rom“
vyloučený z jinak dobře fungující společnosti;
stává se – ze samé své (etnokulturní) podstaty
– rovněž nepřizpůsobivý hodnotám a normalitě
společnosti. Termín „nepřizpůsobivý“ tak vrací
celou problematiku do výchozího bodu: radikálně etnicky, kulturně či sociálně odlišný Rom
je z logiky svého romství odsouzen a sám sebe
odsuzuje do marginalizované pozice, neboť se
podle všeho „nechce přizpůsobit“. Těžko si lze
představit příhodnější nástroj legitimizace škrtů v sociální politice státu.
Ne všichni političtí aktéři dojdou až k sociální nepřizpůsobivosti. Na druhou stranu někteří
jdou o krok dále. Od sociální nepřizpůsobivosti
se posouvají k sociální nepřizpůsobitelnosti. To
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jim umožňuje setrvat v rasistickém diskursu,
aniž by používali jeho terminologii.
Ovšem vytváření „těch druhých“ se nevztahuje pouze na tzv. romskou problematiku. Do
rovnice můžeme namísto Roma dosadit leckterého imigranta a velmi pravděpodobně bude
rovněž platit; můžeme první tři prvky rovnice
nahradit bezdomovcem, přirozenost chápat
jako představu naturalizovaného „defektního
jedince“ – a stále bude platit.25 Příkladů by bylo
jistě mnohem více. Dominantní diskurs tedy,
zdá se, operuje ve vylučovacím módu, který
vrcholí označením „sociální nepřizpůsobivost“
(srov. Lupták a Paul 2012).
Multikulturní levice končí u sociálního vyloučení. Předpokládá přirozenou etnokulturní
odlišnost, která končí sociálním vyloučením
(ČSSD, KSČM a SZ). Pravicové (ODS)26 a,
řekněme, středové (KDU-ČSL) strany dochází
až k sociální nepřizpůsobivosti. Extrémně pravicové, resp. nacionální strany (v textu reprezentované DSSS) z rovnice vypouštějí diskurs
exkluze a rovněž přechází k sociální nepřizpůsobivosti. Z tohoto hlediska lze k DSSS přiřadit
i VV a Severočeši.cz, které svým víceméně represivním programem aktivizují podobné komponenty dominantního diskursu. Bez ohledu na
politickou příslušnost je zásadní potíž s kategorií přirozenosti. Vyjma přirozenosti lze totiž
všechny ostatní složky považovat za produkty
sociálního či kulturního kontextu. Přirozenost
odkazuje k pravému opaku: neměnné, stabilní
a statické realitě, která odhlíží od sociální, kulturní či historické situovanosti dané problematiky.
V intencích dané problematiky sociální poli25 Celá problematika má tedy, domnívám se, obecnější kontury. Termín „sociálně vyloučený/nepřizpůsobivý“ totiž sám, tj. bez multikulturního přívažku v podobě
etnických skupin, odlišných kultur atd., produkuje své
esencializované jednotky. Substancializované „x“ nemusí
být nutně kultura či etnicita. V tomto smyslu se setkáme
s „těmi druhými“ například v problematice bezdomovectví,
která nemá s „kulturou“ v multikulturní dikci prakticky nic
společného. Logika věci ale zůstává stejná: vytvořit esencializovaný a politicky funkční dysfemismus – maskován coby
politicky korektní eufemismus „sociálně nepřizpůsobiví“
– pro určitý segment populace, který si pomoc nezaslouží. Konec konců se oproti všem ostatním „nepřizpůsobil“
(srov. Hejnal 2011: 173). Rozdíl v případě Romů tkví v tom,
že multikulturalismus pro tento proces připravil živnou
půdu.
26 K absenci TOP 09 viz pozn. 24.

ONDŘEJ HEJNAL: NACIONALISMUS, MULTIKULTURALISMUS, SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

tiky je rozdíl v explicitnosti naturalizace x, která
ústí v nevyřčený předpoklad „sociální nepřizpůsobitelnosti“. Stranické diskursy jsou sice
zdánlivě nepřevoditelné, nicméně optikou souhrnné rovnice se zdají být komplementární a navzájem posilující. Komparace navíc ukazuje, že
v zásadě není moc co komparovat. Možná právě
proto je jakékoli (politické) řešení v nedohlednu. Politické strany mezi sebou bojují na úrovni,
která je v této oblasti irelevantní. Politici napříč
politickým spektrem totiž, zdá se, čtou svět na
hlubší úrovni velmi podobně.
* Tento text vznikl za finanční podpory SGS-2011-064
(ZČU) „Komparativní výzkum antiminoritní rétoriky vybraných protestních populisticky a/nebo nacionálně orientovaných stran východní a západní Evropy“.
** Touto cestou bych chtěl poděkovat oběma anonymním recenzentům, M. Jakoubkovi, Ľ. Luptákovi, P. Lupták
Burzové a P. Vašátovi, kteří každý svým dílem přispěli k výsledné podobě studie.
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Úvod

Abstract—The phenomenon of emigration of
ALESTINŠTÍ křesťané jsou v současnosti
Palestinian Christians is, without doubt, linked
nositeli dědictví raného křesťanství v Izraeli
with the very complicated political-economic
situation in Palestine, especially in the West a Palestině (Tsimhoni 1993: XII). Jsou křesťany,
Bank. However, are there any other circum- ale zároveň Palestinci. Jsou menšinou v menstances and reasons for such a massive exodus šině, stojící na hranici identitárního rozdělení.
from the West Bank? What was the demographic „Arabští křesťané jsou právě tak nedělitelnou
development of this group of religions in the součástí arabského islámského světa, jako jsou
second half of the twentieth century like? These nedělitelnou součástí světa křesťanského. Náleží
are the main questions dealt with in this article. k obojímu, arabské národnosti a všeobecné církvi.
The first part of the article describes the demo- Náleží ke dvěma světům, po staletí toto ustavuje
graphic development of Palestinian Christians, velkou výzvu, kterou není lehké vyřešit. Někdy to
together with analyses of the situation regarding vypadá, jako když arabští křesťané „sedí na dvou
the absence of relevant resources. It also explains židlích“. Často jim nebylo porozuměno, a dokonhow the results in this study were reached. The ce byli klamáni oběma stranami.“ (Raheb 1995:
second part focuses on the issue of emigration of 10)
Palestinian Christians, with the emphasis on the
Kolik je vůbec Palestinských křesťanů v sousituation in the West Bank. It compares the findings of two official research studies of reasons for časnosti v Izraeli a Palestině a jaký byl demothe emigration of Palestinian Christians which grafický vývoj této náboženské skupiny ve 20.
appeared in 2006 and 2008, and analyses the století? Jaké jsou důvody jejich dlouhotrvající
main emigration reasons. The current situation emigrace ze Západního břehu a jak přistupují
in the area, including the issue of accumulative k tomuto problému křesťané žijící v betlémextremism and the second intifada, which made ské oblasti, odkud během posledních několika
the relationship between Christians and Muslims desítek let odešlo 12 % křesťanské populace?
more complicated, is also addressed. The article (Tsimhoni 1993: 24–25; Palestinian Christians
contains a part of the author’s own interviews 2008: 7)
with Palestinian Christians from the Bethlehem
Následující studie je složena ze dvou částí,
area made during the author’s field research in
první část demograficko-komparativním způPalestine in autumn 2009. The statements obsobem uchopuje demografický vývoj nábožentained in this way have their own logic and are
ské skupiny palestinských křesťanů. Na úvod
instrumental in better understanding of the cirje čtenář seznámen s dostupnými prameny, se
cumstances with which Palestinian Christians are
kterými
pracuji, a s konkrétními údaji a výsledconfronted. In the conclusion, the author briefly
assesses the main reasons for the emigration of ky. Druhá část nejprve představuje dva nedávné průzkumy, které se zabývají fenoménem
Palestinian Christians.

P

Keywords—Palestinian

Christians,

emigration,

emigrace palestinských křesťanů, výsledky
těchto dvou šetření jsou nejprve analyzovány
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a porovnávány navzájem, doplněny o diskusi
mezi odborníky na toto téma a poté doplněny
výsledky mého vlastního kvalitativního šetření,
které jsem uskutečnila na podzim roku 2009,
v rámci terénního výzkumu v betlémské oblasti. Tento výzkum byl podpořen nadací Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, za což nadaci upřímně děkuji. Velká většina zde uvedených
výsledků je uvedena v mojí diplomové práci
(Vaňková 2009).

dávna jedinou zemí, kde měli křesťané i mírnou
nadpoloviční většinu. Vývoj v Libanonu však
potvrzuje obecný trend tohoto regionu – emigraci křesťanů ze zemí Blízkého východu a nižší natalitu křesťanských rodin oproti rodinám
muslimským. Tyto dva stěžejní předpoklady vedou k postupnému mizení křesťanů z regionální
mapy Blízkého východu. (Šlajerová 2009: 11)

Tato pestrá škála třinácti křesťanských církví
s městskými centry Jeruzalém, Betlém, Beit Jala,
Beit Sahour a Ramalláh1 (Sabbah 2009: 95) je
historicky vnitřně nejednotná. I v současnosti
zůstává vymezení jednotlivých církví navzájem
proti sobě přes řadu ekumenických snah zřejmé.
Hovořit tedy pouze o palestinských křesťanech,
je dosti zjednodušené, nicméně tato studie
i s vědomím tohoto zjednodušení, bude dále hovořit o palestinských křesťanech jako celku, protože problém emigrace se týká celé této skupiny.
Autorka si dále uvědomuje, že studie by mohla
být rozšířena o podrobnější přiblížení trendu
emigrace každé jednotlivé církve. Tato studie
však má sloužit spíše jako komplexní úvod do
této problematiky než podrobný popis vývoje
jednotlivých církví. Tato studie je zaměřena převážně na oblast Západního břehu a Jeruzalém
s častým přesahem o informace o vývoji také
ve Státu Izrael. Největší zastoupení v Izraeli
a Palestině celkově má řecko-pravoslavná církev,
asi 80 000 věřících, za níž následují řecko-katolická církev, asi 60 000 věřících, a římsko-katolická, asi 27 000 věřících. (Custodia di Terra...
2009)

proběhlo v roce 1932. Podle tohoto sčítání byl
v roce 1943 vytvořen tzv. Národní pakt, který rozděloval moc mezi manority – prezident
musí být vždy manorita, sunnity – předseda
vlády musí být vždy sunnita, a šíity – předseda
parlamentu musí být vždy šíita. Křesťané v této
době měli mírnou většinu, proto získali nejvyšší politický post. V současnosti se odhaduje, že
v Libanonu je asi 35 % maronitů. Především
vysoká muslimská natalita způsobila tento obrat v procentuálním zastoupení v zemi, dále pak
občanská válka a následná dlouhodobá politická nestabilita působily jako indikátor k následné
vlně emigrace křesťanů z Libanonu, která trvá
dodnes.

1 Informace o počtu církví se podle zdroje mohou lišit,
podle zahrnutí či nezahrnutí velmi minoritních denominací. Jedná se o centra v oblasti Západního břehu a Jeruzalém,
v Izraeli jsou početné komunity v oblasti Nazareta, Haify
a Jaffy.

Emigrační trend křesťanů z regionu
Blízkého východu je historickou skutečností
i v současnosti rozšířeným jevem, důvody jsou
spojené především s bezpečnostní otázkou,

Motivace k odchodu křesťanů se lišily podle
historického kontextu, jako hlavní důvod, který
přetrvává do současnosti, je jakákoliv míra disKdo jsou palestinští křesťané
kriminace, netolerance ze strany většiny, další
Když hovoříme o palestinských křesťanech, je důvod je odchod inteligence za lepšími pracovdůležité hned na začátku podotknout, že se sa- ními příležitostmi nebo za lepší životní úrovní.
mozřejmě nejedná o homogenní skupinu, můV současnosti nikdo nedokáže přesně určit,
žeme spíše hovořit o jakési barevné mozaice kolik křesťanů (manoritů) je v Libanonu, pojednotlivých církví.
slední oficiální sčítání náboženské příslušnosti

Egypt je další zemí, kde můžeme v současnosti nalézt početnou křesťanskou menšinu, hovoří se asi o 10 % z celkové populace. Členové
koptské pravoslavné církve se setkávají s viditelnou diskriminací i násilnými útoky, současná
politická destabilizace může jen podpořit nepříznivý emigrační trend z této země.

Irák se v několika posledních letech nechvalně proslavil hromadnými odchody křesťanských rodin ze svého území. Občanská válka,
která vždy znamená nestabilitu a rozšíření paBlízký východ a křesťané
tologických jevů ve společnosti si vybrala svou
Téměř ve všech blízkovýchodních zemích se daň i v tomto státě. Emigrace křesťanů z Iráku
můžeme setkat z více či méně početnou křes- je v současnosti ostře sledovaným tématem.
ťanskou menšinou. Libanon byl dokonce done- (Guide: Christians in the Middle East… 2011)
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otázkou tolerance a svobody, hlavním určujícím
bodem jsou tak muslimsko-křesťanské vztahy.
Oblast Izraele a Palestiny pouze potvrzuje tento
obecný migrační trend, důvody emigrace však
plynou z jiných sociopolitických podmínek, které budou blíže představeny v tomto článku.

Představení dostupných pramenů
Jak uvádí Allan Hill ve svém článku The
Palestinian Population of the Middle East: „To,
co vám zde můžeme zanechat, je ,slátanina‘
statistických údajů z různých zdrojů, arabských
a izraelských, které nám dávají přesnější obraz
prozatím, než se vrátí (můžeme doufat) stabilnější podmínky na Blízký východ, zvláště pak do
oblasti, kde se nachází palestinská populace...“
(Hill 1983: 293) Začátek Hillova příspěvku je
vyhodnocení situace, týkající se statistických
údajů (lépe řečeno jejich absolutního nedostatku) z oblasti Izraele a Palestiny v 80. letech,
kdy byl tento článek napsán. Současných statistických údajů máme sice o něco více, některé
informace jsou však stále těžko dostupné nebo
neúplné.
Vyhledávání již tak neúplných a různorodých relevantních zdrojů bylo ztíženo tím, že pro
tento příspěvek jsou potřebné pouze specifické
údaje o palestinských křesťanech. Sestavení
přehledu, který by souhrnně podal počet křesťanů a počet muslimů v Palestině a Izraeli od
roku 1948 do současnosti, se ukázal jako téměř
neřešitelný problém. Od roku 1970 do poloviny 90. let na Západním břehu totiž neproběhlo
žádné úplné sčítání lidu (Tsimhoni 1993: 17)
a informace do roku 1970 jsou kombinací různých zdrojů a praktik šetření. Přes všechny tyto
těžkosti jsem se pokusila z dostupných údajů
sestavit následující přehled, přesto však díky
uvedeným zkušenostem mohou být zde uvedené výsledky nepřesné nebo nejednotné.
Zdroje poskytující základní demografická
i statistická data podle zaměření na konkrétní
skupinu palestinských křesťanů jsem rozdělila
do čtyř následujících skupin:
1. Skupina autorů zabývající se demografií
a emigrací.
2. Místní výzkumná centra, která provádějí
statistická šetření v určitých oblastech
a která se zaměřují na specifický výzkum
veřejného mínění v určitých otázkách týkajících se palestinských křesťanů.
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3. Oficiální instituce provádějící všeobecné
statistické přehledy a sčítání lidu.
4. Odhady a výzkumy prováděné mezinárodními organizacemi a dalšími mezinárodními skupinami.
V první skupině jmenujme sociologa
Bernarda Sabellu, který se zabývá demografií
a emigrací palestinských křesťanů. V tomto
příspěvku čerpám z jeho dvou příspěvků SocioEconomic Characteristics: Reality, Problems
and Aspiration in the Holy Land (1994)
a Palestian Christians, Challenges and Hopes
(2010). Na Sabellovy průzkumy a rozbory také
často odkazují další organizace a instituce,
které se této problematice věnují. Druhým autorem je historička Daphne Tsimhoni, kterou
zde uvádím v souvislosti s její knihou Christian
Communities in Jerusalem and the West Bank
Since 1948 (1993). Tato publikace poskytuje
informace především z let 1960–1989. Určité
informace spíše všeobecného charakteru poskytují i další autoři, například římsko-katolický biskup Michael Sabbah, zakladatel Sabeel
Center Naim Stifan Ateek, palestinský teolog
Rafiq Khoury nebo Anthony O‘ Mahony.
Do druhé skupiny zařaďme dvě výzkumná
centra, která se zabývají současným stavem
náboženské skupiny palestinských křesťanů. Informace získané prostřednictvím těchto
organizací jsou uváděny především v druhé
polovině tohoto příspěvku věnované emigraci
(Sabeel Survey…2006; Palestinian Christians
Facts…2008).
Do třetí skupiny patří statistické úřady
Palestinian Central Bureau of Satistics, který
poskytuje informace k roku 1997 a 2007 (2009)
a dále pak Israel Central Bureau of Statistics
(2010), který naopak mapuje demografický vývoj na svém území. 2
V poslední skupině by mohla být uvedena celá řada organizací a skupin, uveďme si
dvě zásadní. První je mezinárodní organizace
UNRWA 3, která poskytuje především informace o palestinských uprchlících a o uprchlických táborech. Druhou organizací je izraelská
2 Pro úplnost uvádím ještě Jordánský statistický úřad,
který poskytoval informace mezi lety 1950–1967, kdy
Západní břeh spadal pod jeho vládu. Pozn. autorky.
3 The United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East.
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nevládní organizace B‘Tselem4, která podává můžeme hledat již na konci 19. století. Důvody
informace o dodržování, resp. porušování lid- tohoto prvotního odchodu byly spojené předeských práv na území Palestinské autonomie.
vším s hledáním lepších ekonomických příležitostí a o něco později, v době před vypuknutím
Nejucelenější informace o všech aspektech, první světové války, také se snahou uniknout
jak populačních, tak náboženských, podává ze tvrdým odvodům do armády Osmanské říše
svého území Israel Central Bureau of Statistics (Tsimhoni 1993: 18).
(2010). Vývoj je zde zmapován od samotného
vzniku Státu Izrael až do současnosti. Uváděné
Těsně před vznikem britského mandátu tvotabulky a také internetové stránky této instituce řili křesťané asi 9,6 % celkové populace. Počet
jsou poměrné přehledné. Palestinian Central křesťanů se v této oblasti do roku 1931 snížil asi
Bureau of Satistics (2009) nám bohužel takto na 8,8 % z celkového počtu populace. Tento stav
přesné informace nepodává. Což je však celkem se udržel až do roku 1944 (O‘ Mahony 1994: 19).
pochopitelné, protože první oficiální výzkum
Rok vzniku Státu Izrael přinesl obrovskou
proběhl až v polovině 90. let, kdy byl také tento
demografickou
změnu celé oblasti. Tento
úřad založen. Palestina jako samostatný útvar
rok
znamenal,
že
se takřka přes noc asi 714
s částečnou autonomií vznikla až v roce 1992.
000
Palestinců
stalo
uprchlíky. V souvislosti
Tyto okolnosti jistě musí být uvedeny na prvním
s
prvním
arabsko-izraelským
konfliktem se
místě, přesto je nutné dodat, že přehlednost
tedy
hovoří
o
obrovském
exodu
Palestinců.
informací podávaných tímto zdrojem je nižší
Palestinských
křesťanů
bylo
z
tohoto
počtu asi
a i nejnovější sčítání lidu neobsahuje rozdělení
5
50
000,
tedy
asi
7
%
(Sabella
1994:
33).
podle náboženství, tedy informaci pro nás nejdůležitější.
Kontinuální odchod palestinských křesťanů
pokračoval
i v následujícím období. V roce 1989
Specifické studie Sabeel Survey (2006)
bylo
na
Západním
břehu už jen asi 3,2 % palesa Palestinian Christians Facts (2008) přinášetinských
křesťanů
(Tsimhoni
1993: 23–24). Po
jí statistiku vycházející z konkrétních otázek
vzniku
státu
Izrael
je
patrná
kontinuální emitýkajících se života palestinských křesťanů na
grace
i
z
jeho
území,
i
když
ne
v tak rozsáhlém
Západním břehu. Výzkumy se zabývají mimo
měřítku.
Od
roku
1949
do
roku
1989 je uváděn
jiné důvody, které křesťané uvádějí pro častý
pokles
počtu
palestinských
křesťanů
asi z 2,9 %
exodus ze země.
na 2,3 % (Heraisy 1994: 48).
Další výše uvedení autoři jsou víceméně odV historii dlouhotrvající emigrace palestinkázáni na již provedená šetření. Někteří autoři
ských
křesťanů lze hovořit o několika zásadních
nedostatek informací řeší tak, že chybějící inudálostech,
které k tomuto exodu výrazným
formace nezmiňují. Někdy také slučují procenta
způsobem
přispěly.
a konkrétní čísla, nebo přesné sčítání s pouhými
odhady. Snaha uvést maximum možných zdroVznik britského mandátu v roce 1920
jů je ale společná všem autorům a o totéž se sna- a vznik státu Izrael roku 1948 spolu s následžím i v následujících řádcích.
nou izraelsko-arabskou válkou jsou prvními významnými mezníky. Dále si uveďme Šestidenní
válku v roce 1967 a propuknutí první intifády.
Demografie a počátky emigrace
Poslední zásadní událostí byl počátek Druhé inpalestinských křesťanů
tifády v roce 2000.
V současnosti v Izraeli a Palestině žije asi 180
000 palestinských křesťanů. V Izraeli jich žije
Společným jmenovatelem těchto událostí
přibližně 120 000, v samotném Jeruzalémě je opětovný nárůst napětí mezi Státem Izrael
13 000 a 42 000 v Palestině (Palestinian a Palestinou. Dále to jsou problémy spojené
Christians… 2008: 10; Custodia di Terra... s okupací, nejprve s okupací jordánskou a od
2009). Než se ale budeme věnovat současnosti, roku 1967 s okupací izraelskou.
uveďme si nejprve stručný demografický vývoj
Můžeme tedy uvést souhrnné údaje, které
od 20. do 21. století.
vypovídají o současném demografickém stavu
Počátky křesťanské emigrace z dané oblasti této náboženské skupiny. Na konci 19. století
4 The United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East.

5 V roce 1950 již zde bylo podle výzkumu UNRWA 914
221 palestinských uprchlíků. (Number of registred… 2008)
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palestinští křesťané představovali 20 % (jiní
uvádějí však pouze 10 %)6 celkové populace, od
roku 1900 do roku 1948 už jen 7,3 %. Do roku
1967 se jejich počet snížil na pouhá 4,1 % a od
roku 2005 můžeme mluvit o 1–2 % palestinských křesťanů z celkové palestinské populace
(A Diyar Consortium survey… 2008: 5). Na závěr
této části musíme zmínit ještě jednu základní
okolnost, která se odráží na obrovském populačním poklesu křesťanů v této oblasti. Touto
skutečností je nižší natalita palestinských křesťanů vůči vysoké natalitě muslimské. Palestinští
křesťané mají 2–3 děti na rodinu (odhad) oproti 6 dětem na rodinu ostatního palestinského
obyvatelstva. (The Population, Housing and
Establisment… 2008: 49) Průměrný věk palestinských křesťanů na Západním břehu je 32 let
oproti průměrnému věku muslimské populace,
který je 16 let. (Sabella 2010)
rok*

muslimové**

křesťané***

celkový
počet
obyvatel

1961

759 145

45 855

805 000
(jen
Západní
břeh)

1967

956 506

42 494

999 000

1995/1997

2 548 437

51 563

2 600
000

2007

3 709 936

51 710

3 761
646

Tabulka 1. Palestina celkově 1961–2007, * dopočítáno, **
(Palestinian Christians…2008:8), *** (The Population,
Housing and Establishment Census – 2007…2008)
rok

Židé

muslimové

křesťané

celkem
obyvatel

1950

1 103 000

113 800

37 500

1 266
800

1961

1 942 000

171 200

50 700

2 189
900

1967

2 362
600

256 200

64 800

2 715
200

1996

4 569
200

825 500

122 000

5 685
100

6 Informace se podle zdroje mohou výrazně lišit.
Například profesor demografie Sergio Della Pergola uvádí
ve svém šetření, že bylo v roce 1890 v tehdejší palestinské
oblasti (dnešní Palestina a Izrael) pouze 10,7 % křesťanské
populace a v roce 1967 uvádí 2,7 % křesťanů z celkové populace (Pergola 2001).

2007

5 435
800

1 189 600

150 300

7 180
100

Tabulka 2. Izrael 1950-2007 (Statistical Abstract of Israel
2009…2009)

Příčiny exodu palestinských křesťanů
V druhé části tohoto příspěvku jsem se pokusila
o zmapování důvodů exodu palestinských křesťanů z Palestiny. Dva již několikrát citovaní autoři Bernard Sabella (2010) a Daphne Thishomi
(1994: 13; 23) mluví o složité a nejisté socio-politické situaci, jako o hlavním důvodu emigrace
palestinských křesťanů. Tento faktor je jistě
očekávatelný, nicméně není jediný. Podrobné
a aktuální výsledky přinesly dva nedávné výzkumy provedené celoplošně mezi křesťany, centry Diyar Consortium (2008) a Sabeel Center
(2006). Tyto výsledky zde uvádím a porovnávám s dalšími tvrzeními a důrazy na ten či onen
důvod emigrace. Výzkum v betlémské oblasti
na Západním břehu, byl proveden kvalitativním
šetřením. Provedla jsem zde 9 semi-struktorovaných rozhovorů, které jsem zaznamenala na
ruční kameru a řadu nestrukturovaných rozhovorů, které jsou uvedeny v mém terénním
deníku. Úryvky jsou vybrány tak, aby dokreslily
celkové hodnocení situace informátory. Překlad
rozhovorů je minimálně upravován, aby se přepis co nejvíce přiblížil originální výpovědi, může
proto v některých místech působit slohově neobratně. Šest z devíti semi-struktorovaných rozhovorů bylo vedeno v angličtině, tři v arabštině
s pomocí mého klíčového informátora. Veškeré
rozhovory jsou ve vlastnictví autorky. Písmeno
M = moderátor, slouží k označení dotazujícího,
I = informátor, pro označení odpovídajícího.
Tyto výpovědi většinou potvrzují všeobecné
výsledky z oficiálních výzkumů, zároveň ale
v určitém ohledu vykazují svoji vlastní logiku,
kterou si informátoři problém emigrace vysvětlují. Jejich úvahy jsou cenné zvláště svojí autenticitou. Závěr této studie jsem věnovala kratičké
úvaze nad získanými daty a informacemi.
Diyar Consortium ve svém průzkumu, který
proběhl v roce 2008 na celém Západním břehu
a ve východním Jeruzalémě, vybralo náhodný
vzorek 366 respondentů, z něhož 8 příspěvků
nebylo použito, a uvádí následující příčiny emigrace křesťanů:
1. nedostatek svobody a bezpečnosti 32,6
%
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2. složitá ekonomická situace 26,4 %
3. politická nestabilita 19,7 %
4. snaha získat vzdělání v zahraničí 12,6 %
5. odchod za rodinou 5,6 %
6. méně než 1 % dotázaných uvedlo jako
možný důvod emigrace pocit náboženského extremismu, hledání manžela
nebo manželky a vystavění izraelské zdi,
který zvyšuje pocit uzavřenosti (A Diyar
Consortium survey… 2008: 39)
Podobný výzkum provedlo v již v roce 2006
Sabeel centrum na území Západního břehu
i Izraele. Vzorek dotázaných byl mnohem rozsáhlejší, dotazník týkající se emigrace byl však
méně rozpracovaný, zahrnoval 1500 křesťan-
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ských rodin – 750 rodin na venkově a 750 rodin
městské populace. Sebraný vzorek reprezentoval 7,5 % křesťanské populace z Palestiny (jen
Západní břeh a východní Jeruzalém) a 2,8 %
z křesťanské populace v Izraeli (The Sabeel survey… 2006: 9–11)
Důvody k emigraci:
1. za lepší pracovní příležitostí 44,7 %
2. kvůli špatné ekonomické a politické situaci 42,6 %
3. odchod za rodinou 8,5 %
4. studium 4,2 % (The Sabeel survey 2006:
33)
Jak z obou výzkumů vyplývá, důvody emigrace jsou prvotně spojené se současnou po-

Obrázek 1. Důvody emigrace palestinských křesťanů z Izraele a Palestiny v roce 2008 (A Diyar Consortium survey...2008:
23–24, 39)

Obrázek 2. Důvody emigrace palestinských křesťanů z Izraele a Palestiny v roce 2006 (The Sabeel survey... 2006: 9–11)
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liticko-ekonomickou situací oblasti, což se
shoduje i s dřívější situací z 90. let, o které se
zmiňuje Sabella (2010) a Tsimhoni (1993), jak
již bylo uvedeno. Neustálé napětí mezi Izraelem
a Palestinou, nezaměstnanost, nemožnost svobodně cestovat a nejistá budoucnost, jsou jistě
základními faktory, které hrají roli v rozhodování, zda zůstat, či odejít. Výzkumná šetření prováděná v posledních letech k těmto základním faktorům připojují ještě další nové okolnosti, jako
je například nárůst extremismu a obava o vlastní bezpečnost. Sabeel Centrum uvádí, že se jedná o vcelku nízké procento – 8 % z dotázaných
na tuto možnost upozorňuje, přesto dodává, že
tento fakt nelze opominout (The Sabeel survey…
2006: 33). O nárůstu extremismu jako možném
faktoru, který negativně ovlivňuje i trend emigrace, hovoří jak Monika Šlajerová ve své současné publikaci Palestinská církev dnes (2009),
tak Jarmila Drozdíková, která na tento problém
klade velký důraz a ve svém článku Palestínski
kresťania uvádí: „Islámský fundamentalismus
je nepochybně jednou z příčin rostoucí emigrace
křesťanů ze Západního břehu. Křesťané si stále
více uvědomují, že jsou pro svoji víru předmětem
podezření a budou stále častěji vystaveni náročnějším formám diskriminace.“ (Drozdíková
2009: 102) Naopak Sabella upozorňuje, že je
někdy tento faktor zveličován proti-palestinskou propagandou ve snaze odvést pozornost
od základního politicko-ekonomického faktoru
(Sabella 1994: 43).7
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Závěrem k této polemice nutno podotknout,
že faktor radikalismu získal v posledních letech
na důležitosti, avšak nepatří k hlavním příčinám emigrace. Nárůst radikalismu a islámského fundamentalismu je reakcí, tedy druhotným
faktorem vyplývajícím z faktoru základního,
kterým je nevyřešená politicko-sociální situace.
Prvotní příčina, která evokuje reakci, by vždy
měla být uvedena v souvislosti s příčinou druhotnou.
Všechny výše uvedené důvody zrcadlí současný stav. Tento stav však vychází, jak již bylo
uvedeno, z celkového vývoje této oblasti během
20. století. Politické události, které s tímto stavem nerozlučitelně souvisejí, jsou dále propojeny se socio-ekonomickými podmínkami, které
podporují trend emigrace.
O těchto podmínkách hovoří Sabella (1994:
35–43) i Tsimhoni (1993: 23–24). Upozorňují
na skutečnost, že vysoká vzdělanost palestinských křesťanů paradoxně podporuje jejich odchod. Křesťané patřili a patří mezi střední třídu
společnosti s vysokým vzděláním a s většinovým zastoupením ve městech. Zatímco muslimové nacházeli hlavně po roce 1967 zaměstnání
v dělnickém sektoru, křesťané, kteří dosahovali
vyššího vzdělání, nemohli najít uplatnění v sektoru úřednickém (Sabella 1994: 35–43).

Na počátku 90. let bylo dokonce okolo 50 %
vysokoškoláků nezaměstnaných, což se v celkovém dopadu mnohem více týkalo křesťanů než
Současná situace přinesla zvýšení napě- muslimů (Tsimhoni 1993: 23–24).
tí mezi křesťany a muslimy, o kterém mluví
Když jsem minulý rok prováděla výzkum
Monika Šlajerová (2009) i Jarmila Drozdíková
v
městečku
Beit Sahour a Betlémě, zajímalo
(2009). Nicméně pohled Sabelly (1994) v něktemě,
jestli
se
výpovědi informátorů budou shorých aspektech zůstává stále aktuální, a to předovat
se
všeobecným
výzkumem, nebo zda se
devším svým důrazem na rozlišení mezi prvotní
příčinou – velice složitá politicko-ekonomická budou jejich výpovědi lišit. Beit Sahour je pasituace, a až poté reakcí, kterou vyvolává – ná- lestinské městečko ležící v bezprostřední blízrůst radikalismu. Na otázku, jak velkou měrou kosti Betléma a asi 10 km od Jeruzaléma, které
radikalismus přispívá k odchodu křesťanů, zmí- mělo 13 254 obyvatel k roku 2010 (Localities
něné průzkumy odpovídají, vcelku jednoznačně, in Bethlehem… 2009). Zajímavé je, že město
nárůst extremismu vyvolává u křesťanů obavy, Beit Sahour má do současnosti křesťanskou asi
rozhodnutí odejít ze země však pramení přede- 70% většinu (Palestinian Christians… 2008: 7).
vším z celkového nepříznivého stavu v oblasti. 8 Nejprve si přibližme vybrané otázky z výzkumných rozhovorů:
7 Od roku 1994 došlo k výrazným politickým změnám
a nárůst extremismu byl zaznamenán především v posledních letech, což samozřejmě článek nemůže reflektovat.
Pozn. autorky.
8 Žádný z informátorů neuvedl islámský fundamentalismus mezi základními příčinami emigrace. Autorčino
zúčastněné pozorování a semi-strukturované rozhovory.

R1
M: Proč tolik lidí, a především křesťanů odsud odchází? Máte na to nějaký názor?
I: Ano, existují tu (na Betlémské universitě)
různé studie o emigraci Palestinců. Tou nejdůležitější příčinnou emigrace je politicko-
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-ekonomická situace. Co může lidi „přinutit“ zůstat zde v zemi? Snad, když najdou
práci a když zde budou moci žít normální
život a cítit, že jejich děti můžou být v bezpečí, takže mnoho lidí řekne: „Ano, my můžeme žít v těžkých podmínkách, ale co naše
děti?“ Nenacházíme zde mír... to je důvod
proč hodně Palestinců odchází. Tedy, ten
hlavní důvod je vojenská okupace Palestiny
a nedostatek perspektivy a vyhlídky na mír.
[Informátor č. 1]
R2
M: Proč myslíš, že tolik lidí, a především
křesťanů emigruje z této oblasti?
I: Ano, znám jich mnoho, hlavně po druhé
intifádě, všichni odcházejí, protože nemáme práci, žádnou práci, nic a jsme uzavření
[ukazuje rukama uzavření]...
...ale proč právě hodně křesťanů odchází?
Myslím si, mám svůj vlastní názor.
Ano, ovšem, poslouchám…
…protože my (křesťané) naše děti vychováváme špatně. Vychováváme je v představě,
že život je jednoduchý (ve smyslu mít rád
jednoduchý život) a že je důležité mít hodně
peněz, cestovat – a nevím co všechno ještě. Na druhou stranu muslimové přemýšlejí jinak, žijí a přijímají život takový, jaký
je, a proto oni zůstávají – my odcházíme,
protože chceme více luxusu, to znamená
více zábavy, to je ten důvod. Ve skutečnosti,
když nemůžeš pracovat ve své zemi, nemůžeš pracovat ani mimo svou zemi – to je to,
co si myslím – když jsi dobrý, jsi dobrý ve
své zemi, ne mimo ni... [Lama]
R3
I: To je hlavní problém – emigrace – lidé odcházejí.
M: A stále odcházejí? Nebo se situace zlepšila?
I: Můžu ti říci, že po uzavření země, které bylo výsledkem druhé intifády, se zde
v Betlémském distriktu rozšířila chudoba
a nezaměstnanost zde dosáhla až 60 % (informátorčin odhad).
Protože všichni ti lidé, kteří byli zvyklí pracovat uvnitř Izraele, již nemohli a zde nebyli
žádné příležitosti, nebyla zde žádná infrastruktura, nebyl zde žádný způsob zaměst-

nat je…
I: Lidé chtějí odejít. Problém je, že po 11.
září USA přestalo dávat víza... ano, když
Al-Káida provedla teroristický útok v New
Yorku. Také bezpečnost v ostatních zemích vzrostla. A tak hodně lidí (Palestinců)
mělo problém dostat víza, aby mohli jít do
Evropy, do USA.
…já tento problém nemám, protože mám
americké občanství, můžu jít do Evropy,
můžu přijet a jít, když chci, bez víza. Náš
starosta a naši ostatní zaměstnanci, kteří
mají jen palestinské ID, tak pro ně musíme
žádat o víza, a žádat o vízum není lehké...
…A slyšíš lidi říkat, a já to slyším hodně, protože jsem jedna z lidí, kteří žili v US a pak
se vrátili: „Proč ses vrátil? Jsi šílený, proč
ses vrátil? To my kdybychom dostali vízum,
odešli bychom,… nepřemýšleli bychom
o tom dvakrát, nedívali bychom se zpět.“
Takže, si tak říkám, když nedostanou vízum,
je to vlastně na druhé straně dobře (úsměv),
protože kdokoliv by dostal vízum, odešel by.
R4
M: Mluvil si o emigraci, mohl bys mi říci na
to svůj názor? A hlavně proč křesťané odcházejí?
I: Je zde hodně důvodů. V první řadě, život
je zde těžký (složitý) a politická situace, jak
už jsem řekl, problémy se zvětšují, život se
stává složitějším, vztahy s muslimy jsou
stále více napjaté. Není to tak vážný problém, ale je to fakt. Také Židé, tedy vlastně
ne Židé, ale Izraelci, to zde křesťanům dost
komplikují, nedělají rozdíly mezi muslimy
a křesťany, odsuzují všechny…
V každé výpovědi můžeme najít podporu
pro prokazatelně základní příčinu, o které mluví jak Sabella, tak Thishomi, kterou podporují
i dva popsané výzkumy, a tou je již zmiňován
složitá politicko-ekonomická situace, z citovaných úryvků uvádím větu, která na tuto příčinu
přímo či nepřímo poukazuje:
R1: Tou nejdůležitější příčinnou emigrace
je politicko-ekonomická situace.
R2: Všichni odcházejí, protože nemáme
práci, žádnou práci, nic a jsme uzavření.
R3: Zde nebyli žádné příležitosti, nebyla
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zde žádná infrastruktura, nebyl zde žádný
způsob zaměstnat je zde.
R4: Život je zde těžký (složitý) a politická situace, jak už jsem řekl, problémy se zvětšují.
Jak již bylo uvedeno, každá z výpovědí však
obsahuje vlastní výpovědní logiku. Logiku, kde
se projevuje především etno-nacionální cítění
s vlastní zemí – Palestinou, „měli bychom zůstat i přes těžkosti, které zde jsou“ – nepřímý
apel, který lze mezi řádky vyčíst z výpovědí 2 a 3.
Naopak v R4, je zmíněno napětí mezi muslimy a křesťany, které v jiných výpovědích nezaznívá. Zde je třeba dodat, že v dalších soukromých rozhovorech se informátoři ojediněle
o problematice soužití s muslimy zmiňovali především však v nepřímé souvislosti s emigrací.
Hovořili tedy především o sociálním problému
soužití nežli přímo o extremismu.9
Ve výpovědi R1 informátor přímo ukazuje
na vnější faktor – okupaci Izraelem, jako základní příčinu současné emigrace palestinských
křesťanů.

Identita (identity) palestinských křesťanů
jako další důvod emigrace

Palestinští křesťané jsou v současnosti denně
vystaveni stejným socio-politickým podmínkám jako všichni Palestinci. „My zde žijeme
jako v nepropustné bedně, nemůžeme ven, je to
tak frustrující, na protější straně vidíme zeď a za
zdí Jeruzalém, nejposvátnější město. Všichni
bychom chtěli navštívit Jeruzalém, ale nemůžeme.“ (R2)
Přesto však je jejich situace odlišná od ostatních Palestinců. U palestinských křesťanů totiž
můžeme mluvit o problému „dvojí“ identity,
který jsem zmínila v samotném úvodu tohoto
článku. Co mám tímto pojmem na mysli? Jak vůbec definovat pojem identita? Richard Jenkins
(1996) na počátku své knihy Social identity rozvinul úvahu nad tím, co slovo identita vlastně
znamená. Latinský kořen tohoto slova odkazuje
podle výkladu Oxfordského anglického slovníku na dva základní významy – absolutní stejnost
a charakteristickou zvláštnost. Pojem identita
tak ustavuje dva základní vztahy mezi osobami
nebo věcmi: podobnost na jedné straně a rozdíl
na straně druhé (Jenkins 1996: 3–4). Podle so9 Autorčino zúčastněné pozorování, podzim 2009, Beit
Sahour
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ciální teorie identity „lidé cítí přirozenou potřebu
mít určitou sociální identitu a vymezovat se jako
příslušník určité skupiny.“ (Tajfel a Turner 1986
in Tesař 2007: 51)
Fredrik Barth (1969), Anthony Cohen
(1993) i Richard Jenkins (1996) zdůrazňují, že
pokud by chyběla vzájemná interakce mezi dvěma a více aktéry, žádná identita by vlastně neexistovala.
Identita navíc není staticky určená vlastnost,
a protože člověk je vždy příslušníkem několika
různých skupin (Tesař 2007: 52), i jeho sociální
identita je složena z více „segmentárních identit“. Není to jednolitá vlastnost, ale mozaika
fragmentových částí, ze kterých se tvoří konečný pestrý obrazec vzájemně se prostupujících
identit. „Každý člověk tedy má mnoho vzájemně se doplňujících sociálních identit a o aktivaci
každé z nich rozhoduje kontext.“ (Eriksen 2008:
327) Proto v některých situacích může naplno
vystupovat určitá segmentární identita a naopak ostatní nemusí být aktivovány.
Je více než jasné, že u palestinských křesťanů můžeme rozpoznat dvě určující segmentární identity – náboženskou a etnonárodní.10
Emigrace palestinských křesťanů je bezesporu
podporována jejich náboženskou identitou.
Nejedná se jen o to, že by si mezi sebou muslimové a křesťané „nerozuměli“ (k otázce extremismu jsem se již vyjádřila výše), jde především
o způsob myšlení, který každé náboženství
tvoří v myslích jedinců. Zdá se, že celkem trefně to vyjádřila R2 – „…my chceme jednodušší
život, více luxusu, ale i více příležitostí, možností.“ Křesťané patří k nejvzdělanější vrstvě na
Západním břehu, i v tom lze možná sledovat
onu touhu rozvíjející individualitu dosáhnout
hodnot, které jsou bližší západnímu typu myšlení. Ve výpovědích z terénních výzkumů často
zaznívalo toto určité soupeření mezi vlastními
ambicemi a vlastenectvím, mezi touhou odejít,
ale na druhou stranu zůstat s rodinou.
Navíc je tu ona možnost, možnost odejít
do jiných (především evropských zemí a USA),
které mají také kousek společné identity – identity náboženské, tedy zároveň kulturní a zároveň uplatnit všechny touhy a ambice.
10 Někteří informátoři však mluví o identitě rodové nebo
lokální – např. cítím se být více členem své rodiny Ibn Abu
Hurejra, jsem z Hebronu – nikoli jsem Palestinec, bohužel
toto podrobnější rozdělení není předmětem tohoto článku.
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Závěr
Exodus palestinských křesťanů lze chápat jako
propojení důvodů politicko-ekonomických
a kulturně-náboženských. Přitom důvody kulturně-náboženské jsou spojené s typem myšlení,
postojů a hodnot, které náboženství jednoznačně ovlivňuje. Křesťanství dává také zvýhodněnou možnost emigrace, můžeme si jej představit
jako most, který vede palestinským křesťanům
do západních zemí. Dva oficiální výzkumy, které jsem použila jako základní výchozí materiál,
propojené s výpověďmi informátorů z betlémské oblasti, vyjadřují tyto kulturně-náboženské
důvody pouze částečně v pojmech jako: odchod
za lepší pracovní příležitostí, studium v zahraničí, nedostatek svobody. Nejedná se však jen
o pracovní příležitosti, ale zkrátka jde o touhu
po uznání, touhu po lepší životní příležitosti,
která je u palestinských křesťanů dlouhodobě
rozvíjena v historickém propojení se Západem,
je tedy více orientovaná na seberealizaci, i když
nedosahuje stále oné individualizované formy
jako v západní společnosti. Rodina u palestinských křesťanů hraje stále velice silnou sociální
roli, a proto je tak těžké odejít a zároveň tak těžké zůstat.
Základní příčina emigrace nejen křesťanů,
ale Palestinců obecně zůstává však v nevyřešené palestinsko-izraelská otázce. Výše uvedené
kulturně-náboženské důvody jsou hlubší analýzou následků prvotní příčiny, která způsobila
negativní podmínky, kde emigrace je jednou
z možností vyřešení existenčních otázek jedinců
dané oblasti. Budoucnost křesťanské menšiny
na Západním břehu zůstává proto jednou z nejistých otázek budoucnosti tohoto regionu.
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CALL FOR PAPERS
AntropoWeb při Katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádá
v roce 2012 již 8. mezinárodní studentskou vědeckou konferenci AntropoWebu, tentokrát
zaměřenou na „mladou antropologii“.
Odlišují se současní mladí antropologové a „jejich“ antropologie od svých předchůdců? Jsou to
právě mladí badatelé, kteří aplikují nejnovější poznatky oboru na své vlastní bádání či hájí přístupy
a názory svých předchůdců, kteří formovali jejich vzdělání? Téma konference bylo vybráno tak,
aby účastníci dostali možnost ke zhodnocení dosavadního vývoje svých oborů, jejich současného
stavu a budoucnosti, a také aby představili své aktuální projekty. Rádi bychom se zaměřili na
současné tematické i metodologické trendy, které mladí badatelé sledují, ale i na kritiku těchto
trendů, na těžkopádnost vývoje současné antropologie, nebo jiné nesnáze související s bádáním.
Současně bychom rádi zhodnotili a diskutovali poznatky v oblasti nových možností financování
výzkumů, mezinárodní spolupráce, nových publikačních příležitostí nebo uplatnění absolventů
antropologických a ostatních příbuzných oborů. Studenti se dále mohou podělit o vlastní
zkušenosti ze zahraničních výzkumů či studijních pobytů a reflektovat rozdíly ve výuce i bádání
mezi domácími pracovišti a zahraničím.
Na konferenci AntropoWebu s tématem Mladá antropologie samozřejmě rádi přivítáme
kolegyně a kolegy z oborů archeologie, biologické antropologie, vizuální antropologie, politické
antropologie, lingvistické antropologie, filozofické antropologie, folkloristiky, etologie člověka,
etnologie, etnografie, sociologie, historie, antropologie náboženství, urbánní antropologie a mnoha
dalších disciplín. Výstupem z konference bude samostatné monotematické číslo recenzovaného
vědeckého časopisu AntropoWebzin, které vyjde elektronicky i v tištěné formě. Publikovány v něm
budou příspěvky, které projdou standardním recenzním řízením.
Jednacím jazykem konference bude čeština, ale uvítáme i příspěvky v angličtině, kterým bude
případně věnován samostatný panel konference. Konference se uskuteční ve dnech 18.–19. 10.
2012 v prostorách Filozofické fakulty ZČU v ulici Sedláčkova 15, v Plzni v místnosti číslo 319.
Požadavky na účastníky konference:
•

délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut

•

deadline pro přihlášení je 3. 9. 2012

•

abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 3. 9. 2012 prostřednictvím
elektronického formuláře na níže uvedené adrese

•

pokud budete informováni, že Váš příspěvek byl akceptován, zašlete jeho plný text do
15. 10. 2012 (s anglickým abstraktem a klíčovými slovy, abstrakt musí obsahovat maximálně
250 slov), text nesmí přesáhnout 15 normostran; prosíme, abyste se drželi citačního úzu
AntropoWebzinu (http://antropologie.zcu.cz/stranka/pokyny-pro-autory)

•

příspěvek musí být doprovázen powerpointovou prezentací

•

student/ka musí být posluchačem bakalářského/magisterského/doktorandského oboru

•

v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem bakalářského/magisterského/
doktorandského oboru

•

za účast na konferenci není požadován žádný poplatek

Přihlášení probíhá prostřednictvím formuláře na http://antropowebzin.wufoo.com/forms/pihlakaapplication-form/
Případné dotazy zasílejte na redakce@antropoweb.cz
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Afričané, Romové a další „cizinci“
v české mediální realitě*
Jitka Zalabáková
Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
j.zalabakova@centrum.cz
Africans, Roma, and other “foreigners” in
Czech mass media reality
Abstract—This study brings a quantitative and
qualitative analysis focused on the representation of immigrants and their “cultures” in Czech
mass media. It reveals that there is a misleading
and deep-rooted image of Africa as a culturally
homogenous whole. Together with “the East”,
Africa is associated with “traditional” culture.
Mass media texts about “foreigners” sometimes
automatically present Czech Roma as foreigners
as well. “Culture” is sometimes used to explain
criminality, and a special, “narrow” conception
of culture prevails in a type of articles concerning
chiefly multicultural festivals. In the mass media
reality we can thus find an intriguing world of
“the others” with their (mostly) very traditional
and (often) exotic cultures – a world independent
of the “reality”.
Keywords—mass
Africans, Roma

N

media,

foreigners,

culture,

ÁSLEDUJÍCÍ studie vychází z textu bakalářské práce (Zalabáková 2010) zaměřené
na způsoby, jakými je v českých tištěných médiích používán pojem „kultura“ ve vztahu k jedincům nebo populacím médii označovaným jako
„cizinci“, a to takovým, kteří žijí v ČR (v zásadě
se jedná především o přistěhovalce a jejich potomky). Mezi hlavní otázky patřilo, zda jsou jejich kultury spojovány s národem/státem, s většími než státními celky nebo s náboženským
vyznáním, a dále zda a do jaké míry je cizincům
z „Východu“ a Afriky přisuzována kultura „tradiční“. Základní metodou byla kvantitativní obsahová analýza doplněná o kvalitativní analýzu
vybraných mediálních příspěvků, resp. skupin
příspěvků. Zjištění z této a také z recentní analýzy jsou v předkládaném textu uvedena do souvislostí a zasazena do teoretického kontextu.

Mediální obrazy „těch druhých“
V rámci antropologického a sociologického
zkoumání masových médií se objevuje téma
mediálního obrazu „těch druhých“ – cizinců
a příslušníků marginálních skupin a subkultur. Význam takového tématu spočívá v tom,
že obraz těch druhých „se může zčásti zakládat na osobní zkušenosti, v naprosté většině
je ale zprostředkován z vnějšku“ (Kaderka
a Karhanová 2001: 3), zejména prostředky masové komunikace. Média představují „[p]řirozený zdroj informací o cizincích. (…) Způsob, jakým o cizincích píší (nebo promlouvají), může
podstatně ovlivnit všeobecně sdílené představy,
které o nich česká společnost chová.“ (Klváčová
a Bitrich 2003: 5) Masmédia se tak významně
podílejí na sociálním konstruování reality (např.
Růžička 2006: 140, Radostný a Růžička 2006).
Jádro problému tkví v tom, že příjemci mediálních sdělení tato sdělení vnímají jako (více
či méně věrné) obrazy reality. Z pohledu filosofie jazyka je klíčový právě vztah mezi mediálními sděleními a realitou (resp. „realitou“).
M. Růžička upozorňuje na nutnost analyticky
rozlišovat dvě universa: „(1) ‚Realitu‘ jakožto
universum mimojazykových fenoménů/věcí
a (2) mediální realitu jakožto universum mediálních re-prezentací (…).“ (Růžička 2006:
136) Mediální sdělení reprezentují mediální
realitu, nikoli realitu samu. Na dojem ryzí reálnosti, který mediální obrazy vyvolávají (např.
Radostný a Růžička 2006: 29), upozornil ve
své teorii znaku J. Baudrillard. Masmédia zaujímají v postmoderní společnosti velmi významné postavení. Proto jimi vytvářená realita
podle Baudrillarda a jeho následovníků působí skutečněji než autentická zkušenost (např.
Baudrillard 1994: 124).
Síla mediálních reprezentací je v případě cizinců navíc často podpořena absencí možnosti
srovnání s osobní zkušeností. Úlohu masových
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médií při utváření obrazu „těch druhých“ u většinové populace zdůrazňuje také R. Andreassen
v úvodu své analýzy dánského mediálního
diskursu týkajícího se menšin. Za významnou
v této souvislosti považuje nízkou míru osobní
komunikace etnických Dánů s příslušníky „viditelných“ menšin (visible minorities), tj. zvláště s muslimy (Andreassen 2005: 5). Argument
o nízké míře komunikace „našinců“ s cizinci lze
použít i v případě ČR (data z výzkumů veřejného mínění viz Zalabáková 2010: 2 a 40, Tab. 1).
„Vysoký stupeň mediace, který je vlastní dnešnímu civilizovanému světu, vytváří pozoruhodný
paradox. Některé společenské jevy a procesy
se dostávají do povědomí příjemců mediálních
sdělení dříve, než mají možnost porovnat svoji
‚mediální‘ zkušenost s bezprostřední zkušeností
osobní.“ (Křížková 2007b: 48)

Obraz cizinců a jejich kultur v českých
médiích

denících; vyhledány byly v databázi Anopress.
Druhá analýza měla užší tematický záběr – mediální reprezentace „africké kultury“ – a byla
analýzou kvalitativní, mající za cíl ověřit vybraná zjištění z první analýzy.
V letech 2007–2009 se ve sledovaných médiích vyskytlo zhruba dvakrát více článků o kulturách cizinců v ČR než v letech 1999–2001
(zůstává však otázkou, zda se podstatně zvýšil
podíl článků o kulturách cizinců v množině
všech článků o cizincích, nebo je vyšší počet
článků o kultuře dán prostým zvýšením počtu
článků o cizincích vůbec) – početní zastoupení
článků podle typů periodik a sledovaných období viz Zalabáková 2010: 40, Tab. 2. Ve studii
Český pohled na Vietnamce (Brouček 2003), jejíž autor vyhledával příspěvky o Vietnamcích
a Vietnamu publikované v letech 1998 a 1999
v široké škále masmédií, přičemž se zaměřil na
rozbor témat a subtémat mediálních příspěvků,
se kultura Vietnamců v ČR nevyskytuje jako samostatné téma ani subtéma. S. Brouček se domnívá, že v letech 1998–1999 média poměrně
málo odrážela přítomnost minorit v naší společnosti (Brouček 2003: 274). Ve dvojici analýz
mapujících obraz Ukrajinců a Vietnamců za
období 1. 4. – 30. 6. 2007 jsou již identifikována samostatná témata o kulturách těchto dvou
národností. V případě Ukrajinců bylo pod téma
„Kulturní zvyky, náboženství“ zařazeno sedm
článků, tj. 3,6 % všech analyzovaných článků
(Mediální analýza: obraz Ukrajinců…2007: [2]),
v případě Vietnamců zařadili autoři do tématu
„Kulturní akce“ osm článků, tj. 3,2 % všech článků (Mediální analýza: obraz Vietnamců…2007:
[2]).

Masmédia o „cizincích“ v jistých kontextech
informují jako o nositelích cizí kultury. S pojmem „kultura“ je pak ve vztahu k cizincům
v různých kontextech nakládáno odlišně a jsou
mu propůjčovány různorodé obsahy. Na tomto
místě je třeba podotknout, že „cizinec“ a „kultura“ v médiích (pochopitelně) nejsou modely
analytickými, ale lidovými. „Cizinec“ může být
identifikován na základě „původu“, „kultury“
nebo např. jazyka – někdy všeho dohromady
a současně ničeho, stačí totiž jakási „jinakost“.
Každý (příjemce mediálního sdělení, ale i obecně každý „našinec“) totiž „ví“, kdo je cizinec
a co to je cizí kultura. Fungování pojmů „cizinec“ a „kultura“ se v mediální realitě navíc pojí
ještě s dalšími specifiky, jak bude dále postupně
Skutečnost, že o cizincích v souvislosti
objasněno.
s „kulturou“ média v posledních letech podle
Texty zahrnuté do první analýzy (zaměřené všeho referují podstatně více než dříve, přitom
na to, jak masmédia píší o cizincích v souvislos- neodporuje zjištěním různých autorů (např.
ti s kulturou) byly vydány v letech 1999–2001 Křížková 2007a, Mediální analýza: obraz
a 2007–2009 v deníku MF DNES (celostátním Ukrajinců… 2007, Saková 2009), kteří konstavydání i regionálních mutacích) a v periodikách tovali minimální posuny ve způsobu psaní o ci(prakticky výhradně týdenících) zaměřených zincích v průběhu času, zvláště co se poměru
na společnost, politiku a kulturu. Relevantní pozitivně a negativně vyznívajících mediálních
texty byly vyhledány v databázích Newton příspěvků týče. Výraz „kultura“ sám o sobě sice
a Anopress (pro podrobnosti a souhrnnou sta- obvykle asociuje pozitivní představy, ve spojení
tistiku toho, kterými cizinci se články zabývaly, s cizinci však může implikovat množství velmi
viz Zalabáková 2010: zejména 16–21 a 41, Graf odlišných představ – od „původnosti“, „exotič1). Texty zahrnuté do druhé analýzy vyšly v roce nosti“, „iracionálnosti“, „nepochopitelnosti“ až
2011 ve všech celostátních denících a jejich re- po (většinou blíže nespecifikovanou) „hrozbu“ –
gionálních mutacích, v denících regionálních a vyvolávat negativní emoce.
a také opět ve výše zmíněných (převážně) tý-
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U článků, u kterých bylo možné uváděné cizince jednoznačně zařadit do kategorie Východ
(a Afrika) nebo Západ, byla sledována dichotomie „tradiční“ versus „moderní“ kultura (reference k tradici či modernitě také musela být
dostatečně silná, nejlépe explicitní). Z analyzovaných mediálních reprezentací jasně vyplývá,
že cizinci z Východu a Afriky jsou spojováni
s „tradiční“ kulturou, a nikoli s kulturou „moderní“ (podrobněji viz Zalabáková 2010: 22).
Toto úzce souvisí s exotizací kultur „nezápadních“ cizinců a s „omezeným“ pojetím kultury
(v textech s omezeným pojetím jsou prezentovány pouze určité aspekty či spíše jen materiální projevy kultur, a to zejména kuchyně, hudba,
tance, oděvy nebo řemeslné výrobky, vše obvykle opatřované přízvisky „tradiční“ a „lidový“ –
viz níže).
Další výchozí otázkou bylo, s čím je kultura spojena (národ/stát, větší než státní celek, náboženské vyznání). V článcích se často
objevovalo více spojení (kultury konkrétních
národností, a navíc také kultura africká atp.).
Celkově převažovalo spojení kultury s národem (68,2 %), následované spojením kultury
s rozsáhlými geografickými celky (24,3 %), zejména Afrikou, Asií a Východem. Spojení kultury s náboženským vyznáním (a sice převážně
s islámem a buddhismem) se objevilo v 7,4 %
příspěvků. Uvedené procentuální rozložení
se udržovalo v obou obdobích i v obou typech
periodik jen s minimálními odchylkami (data
viz Zalabáková 2010: 42, Tab. 3). Spojování
kultury s Východem, Západem, civilizacemi
apod. není v článcích reflektováno jako problematické – ilustrativní jsou názvy jako Východní
kapely, divadla i orientální dobroty (MF DNES,
Jižní Čechy, 18. 8. 2009) nebo Když se v manželství spojí Asie s Evropou… (MF DNES, Kraj
Pardubický, 6. 10. 2007).
V souvislosti se spojováním kultury (primárně) s náboženským vyznáním se zajímavou
jeví otázka, zda v mediálních textech převažuje
„muslimská kultura“ nad partikulárními kulturami zemí původu či etnik vyznavačů islámu. Ze
studie Neviditelná menšina – analýza mediálního obrazu českých muslimů (Křížková 2007b)
vyplývá, že o kultuře muslimů v ČR, v tomto
případě omezené především na náboženské
tradice, se v tisku informuje dosti povrchně,
často je pouze kladen důraz na „exotičnost“.
„Muslimové jsou představováni jako cizinci, je
zdůrazňována jejich odlišnost, která je vesměs
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chápána negativně (potenciál hrozby). Kulturní
zázemí nebo náboženská tradice není v médiích
příliš reflektována.“ (Křížková 2007b: 52)
Druhou sledovanou dichotomií byla otevřenost/uzavřenost zobrazovaných kultur.
Obraz kultur jako „uzavřených“ vytváří dojem
jedince silně determinujících a navzájem ostře ohraničených celků. Uzavřenost znamená
pevnou „připsanost“ kulturních identit, odkazuje k primordialistickému chápání etnicity.
„Otevřené“ kultury jsou naopak spíše „pouhými“
rezervoáry sdílených vzorců chování, odkazují
k propustnosti kultur, možnosti měnit kulturní
identity, integrovat odlišnosti (chápané ne-deterministicky). Takový popis dané dichotomie je
samozřejmě poněkud vágní, v důsledku čehož
je analýza subjektivnější nežli v případě dichotomie tradiční/moderní. Uzavřenost/otevřenost
byla sledována na dvou úrovních textu: deskriptivní (popis, resp. interpretace aktuálního „stavu“ dané kultury či obecně kultur u nás žijících
cizinců) a normativní (hodnotový soud autora,
jaké by kultury u nás žijících cizinců měly do budoucna být, jakési „poselství“ textu). Zdaleka
nejčastěji se vyskytovala kombinace uzavřenost
na deskriptivní úrovni a otevřenost na normativní úrovni (v 76,5 % článků). Reference k otevřenosti na deskriptivní úrovni nebyla zaznamenána v žádném článku. Tato problematika se
úzce dotýká zapeklité oblasti multikulturalismu,
resp. multikulturní ideologie, jíž není možné se
na tomto prostoru podrobněji věnovat (např.
o významu „kultury“ v rámci multikulturalismu
viz Sartori 2011: 46–7).
U kultur evropských zemí na východ od
ČR (Ukrajina) jsou obvykle ve velké míře zdůrazňovány odlišnosti, v následujícím a několika dalších článcích srovnávajících „východní“
kultury s těmi ještě „východnějšími“ se však
objevuje reference k větší kulturní blízkosti zástupců zemí východní Evropy. V článku Učí se
pracovat v Česku (MF DNES, 16. 6. 2008) se
o gastarbeiterech, např. o těch z Asie, píše takto (kurzíva v úryvcích mediálních textů vždy
vlastní): „Nedostatek pracovníků přináší nový
fenomén – kursy pro Asiaty z naprosto odlišných
kultur, především pro Mongoly a Vietnamce.
Tam se učí využívat hromadnou dopravu, používat záchod, volat sanitku či policii. Kursy se
zatím zkoušejí, stát je dotovat nechce. Kulturně
bližší levná pracovní síla ze Slovenska, Polska
či Ukrajiny je dnes už také nedostatkovým zbožím.“ Jak poznamenává T. H. Eriksen, „[s]rov-
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náme-li Estonce s Rusy, působí jako vysoce civilizovaní, organizovaní a jako téměř ‚nordický lid‘
s pořádkem v rozpočtu a v demokratických hodnotách. Jsou-li však srovnáni se Švédy a Finy,
zjistí, že vypadají spíše jako poloviční Rusové,
jako nerozvinutí, neorganizovaní a staromódní.“ (Eriksen 2007: 28)
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referovalo v souvislosti s kulturou, rozhodně
nejsou uprchlíci (Křížková 2007a). A pokud se
o nich v této souvislosti referuje, pak je „kultura“
omezena právě jen na určité aspekty životního
stylu. Analýza „Zatím s nimi nejsou problémy.“
Mediální obraz azylantů a jejich integrace do
české společnosti (Szczepaniková 2007) obsahuje poznámku týkající se psaní o uprchlících
v souvislosti s kulturou: „[Novináři] sice mají
Omezené pojetí kultury
zájem zobrazovat uprchlíky v pozitivním světle
O cizincích se v souvislosti s kulturou psalo ve a ukazovat české veřejnosti jejich kulturu a travelmi odlišných kontextech – od článků zabý- dice, nedokáží si však s nimi spojit nic jiného,
vajících se problematikou přítomnosti cizích než témata jako je tradiční kuchyně a zvyky.“
kultur v naší společnosti obecně, přes články (Szczepaniková 2007: 44)
o multikulturních festivalech a školácích cizího
Je možné namítnout, že různé multikulturní
původu až po ty, v nichž se objevovalo zdůvodňování trestného činu jinou kulturní identitou festivaly a podobné akce představují cizí kultupachatele. Velmi typické jsou články o festiva- ry právě jen v jejich tradiční a omezené podobě,
lech a dalších akcích představujících cizí kultury. a to se pak nutně přenáší do médií. To je zřejmě
Ty se vyznačují specifickým, omezeným pojetím do značné míry pravda, avšak při pročítání růzkultury. Články pojednávající o kultuře v ome- ných článků o stejných festivalech je znát, že
zeném pojetí tvořily celkem 11,3 % všech ana- také záleží na autorovi, které citace pořadatelů
lyzovaných článků a o něco více se vyskytovaly akcí vybere, jaké výrazy použije, na co se zaměří.
ve druhém sledovaném období, tedy mezi lety Články o festivalech pak mohou obsahovat „antropologičtější“ pojetí kultury zahrnující i jazyk,
2007 a 2009.
náboženství, „nefestivalové“ zvyky atd. (samoNásledující úryvek ilustruje specifika člán- zřejmě pokud toto pojetí převáží, současně bývá
ků s omezeným pojetím kultury: „V neobyčej- kladen důraz i na exotiku, tradiční jídla, tance
ný tavicí kotlík, kde se smísily barvy pleti, tóny apod.).
hudby, chutě jídel a vůně nápojů mnoha národů
z celého světa, se o víkendu proměnilo centrum
Africká a další „tradiční“ kultury
Ústí nad Labem. Pestrou směs hudebních, tanečních a dalších tradic téměř dvacítky zemí ze Většina článků s omezeným pojetím kultury exčtyř kontinentů tu nabídl desátý ročník world- plicitně spojuje Východ a Afriku s tradicí – např.
music festivalu Barevná planeta. (…) [Poradna v článku Jaká je kultura cizinců v Plzni stojí toto:
pro integraci] festival pořádá se záměrem setřít „Hlavní náplní festivalu jsou tematické multihranice mezi většinovou společností a etnický- kulturní večery. První z nich, věnovaný africké
mi menšinami u nás, když akcí dává šanci cizin- kultuře, se uskutečnil v pondělí a diváky čekacům přiblížit svou kulturu a našincům poznat ji lo taneční zpracování namibijské legendy. (…)
a ztratit vůči ní předsudky. Muzika je toho jed- Ochutnávka tradičních mongolských čajů a jídla
nou částí, další a kontaktnější náplní byla třeba za zvuků lidových písní doplní sobotní přednášvýuka orientálních tanců a afrického bubnování ku Českomongolského centra.“ (MF DNES,
nebo stánky s exotickými jídly a nápoji, kde řada Kraj Plzeňský, 29. 6. 2007) Čtenářům se tak na
lidí nejen ochutnala třeba pikantní afghánské otázku položenou v názvu článku nabízí odpomasové kuličky…“ (Festival spojil čtyři konti- věď, že kultura cizinců v Plzni je velmi exotická
nenty, MF DNES, Severní Čechy, 7. 9. 2009) a velmi tradiční. Jako v mnoha dalších, i v tomto
Pod značkou „kultura“ je tedy představována článku je kultura spojována s národnostmi či
tradiční kuchyně, hudba atd., důraz se klade státními celky (Mongolové, Mongolsko), zána „exotičnost“, pokaždé se objevuje referen- roveň však na stejné úrovni také s celým kontice k uzavřenosti kultur na deskriptivní úrovni nentem – s Afrikou (resp. výraz „africká kultua k otevřenosti na úrovni normativní, kultu- ra“ snad má obvykle odkazovat k Africe subsary bývají spojovány s národnostmi a zároveň harské). Představa (subsaharské) Afriky jako
i s velkými geografickými celky.
kulturně homogenního celku zřejmě v médiích
převládá.
Kategorií cizinců, o které by se ve větší míře

JITKA ZALABÁKOVÁ: AFRIČANÉ, ROMOVÉ A DALŠÍ „CIZINCI“ V ČESKÉ MEDIÁLNÍ REALITĚ

Představa Asie jako kulturně homogenního celku se sice objevovala stejně často, avšak
v článcích, kde se vyskytovala, byly obvykle na
rozdíl od článků zabývajících se „africkou kulturou“ zároveň zmiňovány i partikulární kultury asijských národností (vietnamská apod.).
Spojení „africká kultura“ se vyskytovalo v obou
typech periodik: „Součástí programu společnosti jsou i kulturní projekty, ve kterých Afričané
představí svou kulturu Čechům. Jedná se například o založení afrického folklorního souboru
nebo o výrobu afrických upomínkových předmětů.“ (Afričané mají zastánce v Ostravě, Respekt,
17. 1. 2000) Také v článcích, které se nevěnují
festivalům, často chybí konkrétní země původu
cizinců označovaných za Afričany: „Ruslan je,
jak jinak, Rus. (…) Se svými zážitky se k němu
přidávají Arménci i Afričané.“ (Xenofobie podle
promile, Týden, 9. 8. 1999)
Uvedená zjištění byla potvrzena doplňující analýzou mediálních příspěvků za rok 2011,
které se věnovaly „africké kultuře“ v souvislosti s u nás žijícími cizinci z Afriky. Nejvýraznější
skupinu takových příspěvků opět tvořily ty
o festivalech aj. akcích představujících většinové společnosti „africkou kulturu“. Jejich pořadatelé někdy mají dotyčné slovní spojení přímo
v názvu (např. African Culture and Art) a v případných rozhovorech toto sousloví obvykle užívá nejen tazatel, ale také dotazovaný (Maurice
Yeka, pořadatel tanečních workshopů – Pro
tanečníka Maurice Yeku z Konga je tanec radost
i způsob, jak promlouvat k lidem, Domažlický
deník, 28. 11. 2011; Yé Traoré, zakladatelka
společnosti African Culture and Art – Krůta
s kuskusem, tradiční štědrovečerní večeře v Africe,
regionální deníky – Olomoucký a Zlínský kraj,
19. 12. 2011). Pojem „africké kultury“ (množné
číslo odkazující k mnohosti kultur v Africe) včetně jeho gramatických ekvivalentů se ve vyhledaných článcích nevyskytoval vůbec. Je ale třeba
podotknout, že se výjimečně objevily články
o kultuře u nás žijících imigrantů z Afriky zabývající se (také) partikulárnějšími kulturami nežli tou africkou (např. „keňská kultura“ v článku
Nejdecký farář: Jsem víc Čech než Keňan, MF
DNES, Kraj Karlovarský, 23. 12. 2011).
Zbývá jen dodat, že média při své reprodukci představy homogenní africké kultury mohou
zajít až k vizi jakéhosi „afrického jazyka“: „Pak
děti dostaly bubínky a pod vedením Gaby Zanga
Nsiki si vyzkoušely pár rytmických celků, naučily se několik afrických slov, aby si mohly také
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zazpívat.“ (Děti zkusily hrát na africké bubny,
MF DNES, Kraj Moravskoslezský, 8. 2. 2008)
Hypotetická sdělení „naučily se několik evropských slov“ a snad také „naučily se několik
asijských slov“ by i v rámci mediálního diskursu
zněla absurdně (nebo přinejmenším absurdněji
nežli věta o afrických slovech).

Romové jakožto cizinci
Výchozí analýza byla zaměřena na zobrazování
kultury „cizinců“ tak, jak s touto kategorií zacházejí masmédia. Proto není příliš překvapující, že přinesla poznatek také o zobrazování českých Romů. Ti totiž byli v některých případech
automaticky a takříkajíc jedním dechem zahrnuti do sdělení týkajících se „cizinců“ a jejich začasté „exotických“ kultur. Ocitli se tak po boku
jiných menšin (s odlišnou kulturou), „ne-našinců“ nebo prostě „cizinců“, např. muslimů (kteří
samozřejmě nemusí být vždy ne-Češi) a uprchlíků (tedy dalo by se říci cizinců par excellence)
– s těmi všemi podle lidového (a mediálního) diskursu mají kromě „jinakosti“ společnou „tradiční“ kulturu (o problematice romské tradice
viz Hirt a Jakoubek 2004, Svoboda 2006).
Ostatně jedna z analýz publikovaných ve
sborníku Cizinci, našinci a média. Mediální
analýzy (Křížková et al. 2007) se také věnuje
Romům. Jak podotýká editorka v úvodu sborníku: „Jedná se zde o mediální obrazy… ale koho?
Čtenář se může dozvědět něco o mediálním
obrazu uprchlíků, muslimů (či islámu), Romů,
pracovníků ze zemí bývalého Sovětského svazu.
Zastřešující pojem pro všechny se hledá těžko
– v každém z nich je něco z cizince i z našince.
Zabývat se mediálním obrazem těchto lidí však
mimo jiné znamená sledovat, jak se z nich dělají
čistí cizinci – jiní lidé, oni. Lidé, jejichž základní
identifikací je jejich jinakost – jiná náboženská,
státní či etnická příslušnost, jiná země původu, jiný rodný jazyk. Na to ostatně upozorňuje
většina předkládaných analýz: podlehnout převládající ‚mediální logice‘ zpravování znamená
pozapomenout, že jsou tu i jiné charakteristiky
a identity těchto lidí. Všechno to, co na člověku
vnímáme v osobním kontaktu, co nás společně
se státní či etnickou příslušností může přibližovat, či naopak vzdalovat, se v médiích často rozplývá a ztrácí. Proto je tato dvojznačnost obsažena i v názvu celého sborníku. Cizinec a našinec
tu nejsou chápány jako dvě výlučné kategorie,
ale jako kontinuum.“ (Křížková et al. 2007: 5)
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V nalezených článcích o kulturách cizinců
figurují čeští Romové mimo jiné v následujících
kontextech: „Na programu bude (…) například
přednáška o potřebách romské menšiny nebo
o kultuře islámu v souvislosti se zdravotnictvím.“ (Poznejte, jak stonají lidé jiných kultur,
MF DNES, Brno a jižní Morava, 12. 10. 2007)
„Učitelé sami chtějí rozumět situacím, které
vznikají ve třídě. Kulturní rozdíly, ale i chování
ostatních dětí vůči cizincům musí řešit každý
den. Proč nenutit žáka vychovávaného podle islámu převlékat se s ostatními chlapci, proč romské dítě nerozumí jistým příkazům, které odpovídají české kultuře?“ (Multikulturní výchova na
českých školách většinou chybí, MF DNES, 13.
7. 1999) „[S]tarosta obce, kde tvoří uprchlíci
20 a romská komunita 10 procent obyvatel, se
domnívá, že ‚zdejší problémy nepramení z nálad rasistických či xenofobních, ale z rozdílnosti
kultur a pracovního nasazení (…).‘“ (Xenofobie
podle promile, Týden, 9. 8. 1999) Zde se tedy potvrzuje, že v mediálních textech „zůstává mnoho nevyřčených předpokladů, krátkých spojení
a ‚samozřejmých‘ představ, které utvrzují čtenáře v určitém vnímání světa – například, že cizinci ze Západu jsou jaksi sami od sebe hodnotnější
než ti z Východu, že je přirozené, aby Ukrajinci
vykonávali ‚podřadné‘ práce, že uprchlíci či
Romové primárně způsobují problémy atd.“
(Křížková et al. 2007: 5)

Kriminalita, cizinci a kultura
V analýze mediálního obrazu Vietnamců autor
zařadil 63 % všech mediálních příspěvků pod
téma „Kriminalita“. „Kriminalita samotná
a obraz o kriminalitě Vietnamců v České republice se staly nejvážnějšími veřejnými sděleními o adaptaci tohoto etnika v České republice
a normou veřejného vztahu k němu.“ (Brouček
2003: 83) Autor upozorňuje na skutečnost, že
„obraz kriminality v médiích nelze vztáhnout jen
na Vietnamce v České republice, ale že se v něm
odráží vztah české veřejnosti ke kriminalitě
obecně i ke kriminalitě imigrantů.“ (Brouček
2003: 83) Statistická evidence tento závěr jednoznačně potvrzuje. Např. v rámci Druhého
srovnávacího výzkumu možných účinků populační politiky (PPA2) byly v r. 2001 zjišťovány reakce na tvrzení: „Zvyšování počtu cizinců přispívá
k růstu kriminality a terorismu.“ Zcela souhlasilo 38 % respondentů, 43 % spíše souhlasilo. Ve
výzkumu CVVM Naše společnost 2009 – březen
zaznělo toto tvrzení: „Cizinci pobývající dlou-

hodobě v České republice se podílejí na nárůstu
kriminality.“ 32 % respondentů s ním rozhodně
souhlasilo, 42 % spíše souhlasilo.
Označení jedince jako příslušníka cizí etnické skupiny evokuje etnické stereotypy a jistým
způsobem „vysvětluje“ kriminální čin – v médiích je využívána explanační síla kategorií. P.
Kaderka a K. Karhanová osvětlují práci médií
s kategoriemi cizinců: „[S] jistou nadsázkou
můžeme říci, že vnímá-li recipient skutečnost,
že pachatelem trestného činu je Ukrajinec,
po dvakrát jako oznámení, jež vyžaduje další
vysvětlení, např. motiv, potřetí se pro něj již
označení pachatele jako Ukrajince stává samo
o sobě dostatečným vysvětlením.“ (Kaderka
a Karhanová 2001: 5) Autoři také identifikovali jazykové prostředky, jimiž bývá akcentována
cizost pachatelů či obětí trestných činů. Jedná
se zejména o popis neobvyklého chování nebo
vzhledu a narážky na nesrozumitelnost řeči.
Ve středu zájmu studie Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku (Klváčová a Bitrich 2003) byly
mediální texty týkající se Ukrajinců, Vietnamců
a Rumunů. Autoři shledali, že o každé ze skupin
cizinců se píše v souvislosti s několika málo tématy. Ze souboru relevantních článků se zhruba
v polovině vyskytovaly výrazy nějakým způsobem spjaté s kriminalitou, soudy nebo policií
(Klváčová a Bitrich 2003: 10). Při porovnávání
s podílem článků o kriminalitě v souboru všech
mediálních příspěvků publikovaných v průběhu
jednoho měsíce se ukázalo, „že v tomto případě
je podíl článků o zločinu asi o polovinu až o dvě
třetiny menší – 18 % v deníku MF Dnes a 24 %
v deníku Právo.“ (Klváčová a Bitrich 2003: 11)
Např. dvě nejpočetnější skupiny textů, které se
týkaly Ukrajinců, představovaly články o vraždách a loupežích (Klváčová a Bitrich 2003:
31). Analýza je uzavřena tímto konstatováním:
„Ukázalo se, že obraz Vietnamců, Ukrajinců
a Rumunů, tak jak ho česká tištěná média předkládají, se příliš neliší od představ, které o nich
má valná část veřejnosti.“ (Klváčová a Bitrich
2003: 69). Mediální analýza: obraz Ukrajinců
v českých tištěných médiích ukazuje, že v r. 2007
opět převažovaly zprávy o kriminalitě.
V některých článcích se pak objevilo vysvětlování kriminálních činů příslušností pachatele
k jiné kultuře (o tomto fenoménu v právní praxi
viz např. Benhabib 2006: 68–91, Eriksen 2007:
26, Wikan 1999: 57). „Muži z patriarchálních
kultur, jako je například muslimská, vyžadují
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od žen oddanost a poslušnost a rozchody nejsou
schopni unést.“ (Proč a kdo je u nás vlastně vrahem, MF DNES, 10. 3. 2009) „‚Bylo by dobré,
kdyby města měla možnost ovlivňovat provoz
některých podniků, aby pak nedocházelo k přestupkům a trestné činnosti,‘ řekl Pumr. Podle
něj tento druh kriminality také souvisí s odlišnou
kulturou pachatelů. ‚Devadesát pět procent pachatelů přestupků jsou cizinci, mezi něž patří
zejména dělníci z Ukrajiny nebo Slovenska, kteří jsou téměř vždy opilí. Situace by se zlepšila,
kdyby byla ve městě například ukrajinská bašta
s muzikou, kam by se tito lidé chodili bavit,‘ uvedl ředitel městské policie.“ (Hraní na automatech neomezí, MF DNES, Mladoboleslavsko, 10.
7. 2007)
V jednom z analyzovaných článků se objevil
výňatek ze soudního jednání, obsahující obhajobu klienta na základě odlišné kulturní identity,
tedy záležitost, kterou zmiňuje U. Wikan jako
příklad způsobu, jakým koncept kultury „sešel
z cesty“ (Wikan 1999: 57): „‚Jsou to cizinci, nejen že mluví cizím jazykem, ale mají i jiné myšlení a kulturní kořeny, nevnímali to tak, že páchají
trestný čin,‘ vysvětloval zase advokát [obžalovaného z Rumunska] Mihaila Georgeska.“ (Za
loupež 5,5 roku a vyhoštění, MF DNES, Jižní
Morava, 20. 9. 2008)

85

V dánských médiích jsou životní styl a/nebo
kultura „viditelných“ minorit, tj. zejména
muslimů, zobrazovány jako „středověké“. To
podle autorky implikuje představu, že „jejich“
způsob života je oproti „našemu“ (tedy oproti
způsobu života většinové dánské společnosti)
zaostalý. Zobrazování kultury jako „středověké“ pak vyvolává obraz statických menšinových
společností. Takový obraz je dále podpořen
reprezentováním „viditelných“ minorit coby
jedné homogenní skupiny. Dánské většinové
společnosti je v médiích připisována dynamičnost, progresivnost, civilizovanost (opět spolu
s homogenností). Mezi oběma (vykonstruovanými) skupinami tak vzniká hierarchický vztah
(Andreassen 2005: 287).

Vezmeme-li si za příklad přistěhovalce ze
subsaharské Afriky žijící v ČR, soudě dle mediálních reprezentací jsou většinovou společností
vnímáni jako homogenní skupina/komunita
v podstatě neškodných (tedy není-li jich u nás
příliš mnoho a věnují-li se hlavně performanci
své kultury na festivalech) „ušlechtilých divochů“, jejichž způsob života může evokovat dobu
kamennou. V očích většiny je pevně zakotven
obraz tradiční, barevné a exotické „africké kultury“. Přistěhovalci z Východu a arabského světa jsou ve světě mediálních reprezentací rovněž
uzavřeni ve svých tradičních (ovšem partikulár„My“ versus „oni“, nositelé cizích kultur nějších) kulturách, přičemž jejich mediální obraz na rozdíl od Afričanů kalí potenciál hrozby
Co se kultury týče, „[j]sme vychováváni tak, aby- pro majoritu.
chom vnímali kulturu jako věc, která náleží lidu,
U. Wikan také popisuje výše nastíněný způkterá má fyzické hranice a která staví svoji existenci na minulosti. Jsme vychováváni k tomu, sob nahlížení „těch druhých“: „Zatímco ‚my‘ se
abychom bezmyšlenkovitě tlachali o kultuře považujeme za racionální, svobodně jednající
v množném čísle, o norské kultuře a švédské lidské bytosti schopné reflektovat měnící se
kultuře, přistěhovalecké kultuře (sic!) a srbské okolnosti a pohotově na ně reagovat, ‚ti drukultuře, o indiánské kultuře a africké kultuře, zí‘ jsou zobrazováni jako bytosti chycené v síti
jako kdyby tyto rozměry byly transcendentální- kultury a nucené jednat, jak jim jejich kultura
mi formami kultury a jako kdyby mohly prochá- velí.“ (Wikan 1999: 58) Jinak řečeno, zatímco
zet historií jako neměnné struktury.“ (Eriksen „my“ se chápeme jako individua, „ti druzí“ jsou
2007: 15) Nabízí se také slova U. Wikana: nahlíženi coby performátoři svých kultur a je
„Kultura není věc s objektivní, hmotnou existen- jim upíráno aktérství. Zde se opět vynořují slocí. Je to pouze pojem, slovo, které může nabývat žité otázky týkající se multikulturalismu – mulrůzných obsahů (…). Ale (…) kultura začala být tikulturní ideologie dle Eriksena „znemožňuje
v představách mnohých považována za objekt přistěhovalcům být moderními jedinci s veškes pevně danou a uctívanou existencí (objekt, ja- rými právy“ (Eriksen 2007: 26). „‚My‘ (urbánní
kým je např. posvátná kráva)…“ (Wikan 1999: Evropané) jsme sekularizovaní individualisté,
milovníci svobody, přátelé cizího a přátelé po57–8)
kroku. ‚Oni‘ (přistěhovalci, minority a exotické
R. Andreassen popisuje médii vytvářenou lidské druhy) jsou nábožensky založení kolektibinární opozici „my“ versus „oni“, konkrét- visté, tradicionalisté, milovníci jistot a ucelené
ně etničtí Dánové versus „viditelné“ menšiny. osobnosti.“ (Eriksen 2007: 52)
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Závěr
Je zřejmé, že obrazy „těch druhých“ v médiích
vypovídají mnohem více o představách většinové společnosti o minoritách nežli o příslušnících
minorit samotných (např. Andreassen 2005: 6,
Křížková 2007: 5). Svět mediálních reprezentací je světem neproblematizovaného vědění,
umožňujícího svým nositelům rychle se zorientovat v komplexní sociální realitě (Radostný
a Růžička 2006: 3–4, Berger a Luckmann 1999).
V rámci lidového diskursu o cizincích a jejich
kulturách např. každý „ví“, že existuje „africká
kultura“, co od jejích performátorů očekávat,
jak vypadá typický a tradiční africký buben atd.
– to je jasný důkaz toho, že mediální obrazy cizinců a mediální obrazy vůbec jsou interpretací,
nikoliv deskripcí „reality“, a v důsledku „realitu“
konstruují (Radostný a Růžička 2006: 10, srv.
Gamson et al. 1992). „Skuteční“ lidé se postupně nevyhnutelně stávají svými vlastními mediálními obrazy (Radostný a Růžička 2006: 30).
* Tento příspěvek byl publikován za finanční podpory
SGS-2011-031 (ZČU) „AntropoWebzin 2011–2012“.
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CALL FOR PAPERS
AntropoWeb of the Department of Anthropology, the Faculty of Philosophy and Arts at the
University of West Bohemia in Pilsen is holding its eighth international student conference in 2012.
This time, the conference is focused on “Young Anthropology”.
The question we are posing is whether young, contemporary anthropologists and “their”
anthropology differ from their predecessors? Do young researchers apply their latest knowledge
to their own research or do they defend the opinions and attitudes of their predecessors who
had shaped their education? The theme of the conference was chosen in order to give the
participants the opportunity to evaluate the development of their fields up to date, their present
and future states, as well as to present their current projects. We would like to focus not only
on contemporary thematic and methodological trends used by young researchers, but also on
the criticism of these trends, the cumbersomeness of the development of anthropology, or other
difficulties related to research. At the same time we would like to discuss and evaluate new
research funding opportunities, international collaboration, new publishing opportunities or the
ways in which students with a degree in anthropology or related fields monetize their education.
Students can also share their own experiences of conducting research or studying in foreign
countries and reflect on the differences in teaching and research between home and abroad.
Colleagues from the fields of archeology, biological anthropology, visual anthropology, political
anthropology, linguistic anthropology, philosophical anthropology, folklore, human ethology,
ethnology, ethnography, sociology, history, anthropology of religion, urban anthropology and many
other disciplines are obviously welcome in the AntropoWeb conference on Young Anthropology.
The outcome of the conference will be an independent, monothematic issue of the scientific review
magazine AntropoWebzin, released electronically and in printed form. Contributions which have
undergone a standard selection process will be published in it.
The conference will be held in Czech, but contributions in English are welcome and will receive
the attention of an independent panel at the conference. The conference will take place on the
18th – 19th of October 2012 on the premises of the Faculty of Philosophy and Arts, 15 Sedláčkova
street, Pilsen, in room 319.
Requirements:
• The presentations may not exceed 20 minutes in length.
• The deadline for submissions to the conference is 3.9.2012.
•

Please send an abstract of your contribution (250 words) together with your enrollment by
3.9.2012 using the electronic form which can be found below.

•

In case you are informed that your contribution has been accepted, please send its full text in
by 15.9.2012 (with an English abstract of 250 words max. with key words), the text may not
exceed 15 standard pages, we request that you adhere to AntropoWebzin’s citation policy
(http://antropologie.zcu.cz/stranka/pokyny-pro-autory).

• The contribution must be accompanied by a PowerPoint presentation.
• The student must be enrolled in a Bachelor’s/Master’s/Doctoral program.
•

In case there is more than one speaker, at least one of them must be enrolled in a Bachelor’s/
Master’s/Doctoral program.

•

Participation in the conference is free of charge.

Enrollment via the form provided http://antropowebzin.wufoo.com/forms/pihlaka-application-form/
Any inquiries may be directed at: redakce@antropoweb.cz
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Současné tetování z hlediska
„rituálního“ jednání*
Alena Kajanová†, Klára Jersáková†, Michal Růžička‡
Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českcých Budějovicích
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Contemporary

tattoo art
behaviour

and

“ritual“ fickými profesemi nebo nativními společnostmi
(Hambly 1925). Snad i z toho důvodu je tetování ještě stále opředeno řadou mýtů. V současné
Abstract—Tattooing is one of the most widely době se tetování stává populární formou sebespread forms of body modification in contempo- vyjádření, postupně se bortí předsudky a klesá
rary Czech society. The goal of this article is to míra stigmatizace jeho nositelů, kteří se již zdainquire into contemporary practices of tattooing leka nerekrutují pouze z řad členů gangů a mawith regard to their “ritual” functions. Our re- fií, trestanců či revoltujících subkultur mládeže,
search question was whether ritual functions at- nýbrž mají původ napříč sociální strukturou.
tached to tattooing still remain, or whether they Svou roli zde bezesporu sehrála i mediální prehave already been entirely substituted by purely
zentace zdobení těla umělci, sportovci a jinými
aesthetic functions. We were further interested in
celebritami, kteří pomohli tetování rozšířit do
the motivations leading to the decision of getting
širšího povědomí v západním světě (Rychlík
a tattoo and their relation to certain time periods,
2005: 112).
such as crises. Is obtaining a tattoo a response
to a crisis, or rather to the fact that it has been
overcome? Our sample consists of sixteen respondents wearing at least two tattoos. The respondent’s narrations are supplemented by the perspectives of professional tattoo artists. Our data
analysis suggests that among both the tattooed
and tattoo artists, tattoo art is perceived rather in
its aesthetic and individualizing functions than in
its social-ritual function. For the tattooed themselves, tattooing carries deep meanings attached
to the process of their (social) individualization.
They perceive the very process of tattooing, accompanied by considerable pain, as a form of individualized rite of passage. For some of the tattooed, the new tattoo concludes a previous period
of life, while opening a new one, into which they
emerge as new beings.

Zdobení těla v moderní společnosti, ať již je
realizováno jako reakce na aktuální popud, či
je zasazené do společenských významů, v sobě
vždy kombinuje funkce vztažené jak ke svému
nositeli, ale i celé společnosti (Gay, Whittington
2002). Ze společenského hlediska je možné tetování chápat také jako znak skupinové příslušnosti, kdy vyjadřuje hranice mezi skupinami,
odrážejíce estetické preference té které sociální
skupiny (Bourdieu [1979] 1984). Z individuálního hlediska se lze konkrétním motivem
zdobení těla přizpůsobit okolí (například vkusu referenční skupiny), a zároveň se drobnými
estetickými nuancemi od členů referenční skupiny odlišit. Volbou motivu tetování dochází
k sebevyjádření, k sociální sebeprezentaci, ať
již vědomě, či nevědomě: konkrétní tetování je
vždy nositelem určitých významů, byť jsou tyto
Keywords—body art – tattoo – contemporary tattoo
významy negociovatelné. Ze sociálně psycho– ritual function – transition
logického hlediska tak je tetování prostředkem
transmise informace do sociálního okolí v poÚvod
době nonverbálního sdělení (ať již se jedná o veETOVÁNÍ, jakožto jedna z nejrozšířeněj- řejnou prezentaci, či o kvazi-soukromé odhalení
ších forem zdobení těla v současné západní před významnými druhými). S tím pak souvisí
společnosti, bylo po dlouhou dobu spojováno nutná konfrontace se sociálním prostředím, nepředevším s delikventními subkulturami, speci- boť reakce sociálních druhých je vždy významný

T
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moment konstrukce vlastního sebepojetí a se- oděvem“. Podobně jako ještě v meziválečném
behodnocení (Mead 1934; Pitts 2003: 48).
Československu chlapci směli nosit kalhoty až
od určitého věku (Kövérová 2003), v některých
Hlavním cílem našeho článku bylo prozkou- kulturách bylo změněno jejich jméno nebo bylo
mat, jak je vícečetné tetování reflektováno jejich pomalováno či mutilováno jejich tělo (Rychlík
nositeli. Zaměřujeme se přitom podrobněji na 2005: 40). Součástí této mutilace, resp. zdobení,
to, jak tetovaní lidé sami vnímají tzv. „rituální těla pak mnohdy bylo i prokázání osobní odvafunkci“ svého tetování. Zdobení těla bylo „tra- hy ji podstoupit a (ne)projevování bolesti, které
dičně“ spojováno s rituálním chováním, zejm. přináší. Mutilace se tak stala památkou na prov souvislosti s přechodovými rituály tzv. tradič- ces iniciace.
ních společností. Otázkou je, nakolik se motivace k tetování změnila přechodem k (post)
Rituál zahrnuje přesně ustanovený sled
moderní, resp. pozdně moderní společnosti, (symbolických) úkonů a má kolektivní charakkterá svým extrémním důrazem na individuali- ter, kterým posiluje soudržnost dané společnossmus (Bauman 2001; Lipovetsky 2008) odvrhla ti. Funkce rituálu jsou tak jednak společenské
kolektivní rituální jednání, aby sama sebe kon- (udržuje skupinovou konformitu a solidaritu,
struovala jako post-rituální. Tak i ve výpovědích strukturuje společnost, reprodukuje sociální
našich informantů tetování ztrácí svoji spole- řád), jednak psychologické (redukuje úzkost,
čensko-rituální funkci, a je vnímáno jako indi- pomáhá člověku adaptovat se na nově vzniklé
viduálně-rituální, kdy odkazuje k individuálně podmínky – např. v souvislosti s novým sociálprožívaným změnám v lidských životech.
ním statusem); (Gennep 1996: 173).

Funkce tetování
Tahitský termín „tatau“, z něhož se pravděpodobně vyvinul pojem „tetování“, znamená
něco označit, poznamenat. Tetování je řazeno
mezi tělesné mutilace, které dle Wohlrab, Stahl,
Kappeler (2007: 87) znamená (polo-)trvalé, záměrné změny lidského těla a zahrnuje postupy,
jako je tetování a piercing. Tetování lze na nejobecnější rovině definovat jako mechanické
vpravování nerozpustných barviv do hlubších
vrstev pokožky (Gilbert 2001). To je zároveň
nejtypičtější forma tatuáže v západním světě.
U některých přírodních národů se však provádí
tetování jizvové, a to vypalováním nebo opětným nařezáváním kůže (DeMello 2003), které
je rovněž v západní společnosti v některých specializovaných tattoo-salonech prováděno jako
tzv. skarifikace.

Nejviditelnější a v současnosti pravděpodobně nejdominantnější funkcí zdobení těla
je funkce estetická. Lidé se zdobí proto, aby se
líbili, případně aby své tělo erotizovali pro potencionální partnery. Tetování a piercing, podobně jako ostatní společenské formy, které
se tváří jako výraz čistě individuální estetické
volby, podléhají společenské kontrole. Jedná
se nejen o „módní“ motivy, ale i společensky
preferované umístění – u mužů např. naše společnost preferuje umístit tetování u mužů na
rameno, namísto „ženské“ oblasti nad hýžděmi.
„Individuální“ volby u tetovaných i tatérů pak
ovlivňují společenské (resp. subkulturní) trendy
ve stylech tetování (např. tzv. oldschool, tribal
nebo čistá abstrakce), jakož i v samotných technikách zpracování (např. tzv. technika freehand,
moderní UV-barvy). Vysoce individualizované
volby, často vnímané jako vysoce intimní, jako
v případě tetování či piercingu na společensky
„neviditelných“ místech, např. v oblasti genitálií,
vždy do určité míry podléhají společenskému
diktátu v oblasti formy i obsahu.

Zdobení těla má nepřeberné množství významů, které se mění nejen v čase, ale i regionálně, a hlavně s osobností jejich nositele. Uvedené
významy se pak vzájemně překrývají a doplňuDalší funkce, kterou lze ve zdobení těla
jí. Zatímco některé dřívější funkce, zejména ty
společenské, jsou v současné době oslabeny rozpoznat, je funkce komunikačně-identifikačnebo již zanikly (například léčebná nebo magic- ní. Podle formy i obsahu tetování lze rozeznat
členy různých sociálních skupin a subkultur,
ká funkce), jiné se pouze transformovaly.
v některých případech i jejich sociální pozici
Jak již jsme uvedli v úvodu, u předmoder- v dané skupině (Rychlík 2005: 117). Podle esních společností bylo zdobení těla obvykle tetického obsahu i zpracování tetování lze časspjato se společenskými přechodovými rituá- to rozpoznat i sociální status tetovaného nebo
ly (podrobněji níže). Opuštění, resp. završení jeho/její sociální trajektorii – např. „vězeňskou
určité životní etapy je symbolizováno „novým
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kérku“ lze téměř vždy rozeznat od práce profesionálního tetovacího salonu. Křížová (1996: 28)
hovoří o tetování jako o kompenzačním mechanismu u jedinců, především mladších věkových
kategorií, u kterých jasně převažují sociálně
laděné motivy a touha stát se členem referenční skupiny, kdy jejich dychtivost po tetování
převládá nad preferencí určitého motivu, jež by
měl pro dotyčnou osobu ryze osobní význam.
Individualizační funkce tetování je naopak reprezentována pocitem výlučnosti, odlišnosti
a jedinečnosti. Zdobení těla tak, podle Zrůstové
(2008), může být nástrojem prezentace individuálního vzdoru a manifestace svobody. Na
revoltu vůči společnosti či autoritám (rodičům),
vyjádřenou permanentním zdobením těla, upozorňuje rovněž například Křížová (1996).

Metodika výzkumu
S ohledem na cíl výzkumu, tedy popsat, jak nositelé vícečetného tetování reflektují jeho význam
a funkce, byl zvolen kvalitativní výzkumný design. Naší hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda
v současné společnosti může přetrvávat rituální
funkce tetování, či zda byla tato naprosto nahrazena funkcí estetickou. Dále nás zajímalo
to, zda tetování vzniká v nějakých konkrétních
časových etapách, jako jsou krize, nebo naopak
výraz jejich překonání. Jako znaky rituálu, resp.
rituálního jednání, jsme chápali, dle Denzina
(1984: 246) (1) opakovaný sled určitých činností, který je (2) aplikován v nějakém konkrétním
období (životní etapě) a (3) má společenský přesah.
Základní výzkumný vzorek byl tvořen šestnácti osobami, které mají minimálně dvě tetování. Požadavek na počet tetování vyšší než jeden
vznikl na základě předpokladu, že opakovaná
mutilace znamená vyšší pravděpodobnost vyloučení faktoru náhlého rozhodnutí – tlak vrstevnické skupiny, módní výstřelek, jednání za
neobvyklých okolností, okamžitá rebelie vůči
autoritám atp. Počet tetování se u jednotlivých
respondentů různil, v průměru se jednalo o 4 tetování. S výjimkou tří respondentů měli všichni
respondenti ještě jinou formu zdobení těla, nejčastěji piercing. Výzkumný vzorek byl konstruován prostřednictvím internetových diskusních
fór a skupin v sociálních sítích zaměřených na
téma tetování, kde byli oslovováni potenciální
respondenti. Jednalo se tedy o samovýběr, korigovaný nastavením výše uvedeného požadavku
na množství tetování.
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Rozhovory poskytlo 10 žen a 6 mužů ve věkovém rozmezí 19–51 let, kteří bydlí v různých
krajích České republiky (R1–R16). Nejnižší
věková hranice, kdy si respondenti nechali udělat první tetování, byla 15 let. Jedná se zároveň
o věk, od něhož je zákrok povolen – do 18 let
věku však se souhlasem rodičů.
Doplňkový výzkumný vzorek tvořili účelovým výběrem vybraní profesionální tatéři: tři
muži a jedna žena (T1–T4). Pro potřeby našeho
výzkumu jsme chápali jako profesionálního tatéra/ku jakoukoliv fyzickou/právnickou osobu,
která podniká v oboru tetování. Profesionální
tatér/ka si zakládá na profesionálním přístupu
k zákazníkovi, kvalitně odvedené práce, disponuje dlouholetými znalostmi v oboru, dodržuje
profesionální a morální kodex, v neposlední
řadě v přísně sterilním pracovním prostředí.
V našem výzkumu participovaly osoby, které tuto činnost vykonávají minimálně pět let.
Doplňkový soubor jsme zařadili z důvodu objektivizace popisované problematiky. Tatéři/rky,
ač jsou sami nositeli obvykle několika tetování,
vnímají problematiku tetování z jiného úhlu,
díky zkušenosti s komunikací s množstvím různých klientů pak mají vhled do „psychologie“
tetovaného, resp. do psychologie zákazníka.
Polostrukturované rozhovory byly realizovány
během roku 2009 v rámci procesu realizace
diplomové práce (Jersáková, Kajanová 2010).
Interpretaci výsledků výzkumu doplňujeme výpověďmi respondentů.

Tetování jako estetický a individuálněrituální proces

U všech respondentů se objevil estetický důvod
jako jeden z důvodů aplikace tetování. Odlišně
však byla vnímána estetická funkce tetování:
estetická funkce jako funkce jediná, versus primární. Čtyři respondenti žádnou jinou než čistě
estetickou funkci své tatuáži nepřikládali. Dva
uvedli, že primární důvod byl čistě estetický, ale
v průběhu rozhovorů se objevily i další významy,
které se prezentovaly v opakovaných tetováních:
„Prvně se mi to jen líbilo. Ty další už byl
nějaký životní styl a ta rebelie a provokace
mě taky baví. Člověk jde tak nějak proti proudu a boří předsudky, že potetovanej člověk je
vyvrhel nebo kriminálník.“ (R7)
Stejně jako u dalších respondentů, kteří uváděli jiné než estetické motivy, se jednalo o osobní význam podtržení individuality, zejména ve

92

ANTROPOWEBZIN 2/2012

smyslu snahy se odlišit od „ostatních v davu“:
„Vzrušuje mě, že je to něco, co tě odlišuje
od ostatních…“ (R6)

tohle a tohle, protože se mi to líbí. Po letech
praxe si myslím, že dokážu poznat, pro koho
má tetování osobní význam a pro který lidi je
to jen módní trend.“ (T4)

Samotný pojem „rituál“ se objevil ve výpoPřes to, že tetovaní i tatéři samotní vnímají
vědích čtyř respondentů, např.:
rituální funkce tetování zejm. v jejich psychologických dimenzích, je tetování proces, který
„Vnímám tetování především jako rituv sobě obsahuje elementy společenského přesaál. Odděluje určité životní etapy duševního
hu. Proces tetování totiž vždy sleduje společnou
a osobnostního růstu.“ (R14)
strukturu (od volby motivu, přes jeho přetištění
Primárně rituálně vnímali proces tetování na kůži, po hojení rány). Proces tvorby tatui dva z oslovených tatérů, další dva pak uvedli, áže vnímali jako proces rituálu i respondenti,
že záleží na osobnosti klienta – někteří jej tak- a to bez jakékoliv znalosti odborné literatury
to vnímají, jiní nikoli (u těchto převládá funkce (Gennep [1908] 1997; Turner [1969] 1977):
estetická a individuační). Termín „rituálu“ se
„Proces je určitě rituál. Už jenom ta přívšak objevoval pouze ve vztahu k „psychologicprava. (Jak) fyzická – tatérova, tak psychické“ dimenzi rituálního chování – jako výraz či
ká – tetovaného.“ (R15)
manifestace individuální osobnosti tetovaného;
možné společenské funkce rituálu pak ve výpoOpět zde byla patrná „redukce“ společenvědích tetovaných ani tatérů nebyly zmiňovány. ských dimenzí tetování jako „rituálu“, a dů„Rituál“ v oblasti tetování se tak ve výpovědích raz je kladen na jeho psychologické dimenze.
našich respondentů vztahoval převážně k indi- Zajímavá je souvislost mezi rituálem a bolestí
viduální dimenzi rituálního chování, kdy pře- tetování. Bolest, dle tetovaných i tatérů, předvládají individuální (psychologické) motivace. stavuje nedílnou součást procesu tetování,
Z výpovědí zatím nelze usoudit, zdali se jedná a proto by neměla by být potlačována, resp.
o výsledek individualizace dříve sociálního jed- zmírňována, anestetickými prostředky. Tatéři
nání, nebo zdali má termín „rituál“ v předsta- k tomuto dále uváděli, že různé tišící prostředky
vách soudobé laické veřejnosti ryze individuální naopak mohou tetování uškodit – např. po poživýznam:
tí alkoholu, který ředí krev, pak rána více krvácí
„Pro někoho to může být rituál. Motiv pro
dotyčného něco znamená. Pro někoho je to
pouze módní doplněk.“ (T1)

„Pro každého z nás může mít naprosto
odlišný význam. Pro jednoho ozdoba, pro
jiného odlišení se od okolí, pro někoho i ten
rituál.“ (T2)
„…Pro někoho ale může mít význam
psychologický. Narodil se, ale není nijak zajímavý, proto si nechá udělat tetování, aby
byl jinej než ti ostatní. Vyčlení se z davu – od
ostatních a najednou je zajímavý.“ (T3)
Rozdílně také tatéři vnímají poměr klientů,
u nichž tetování může mít rituální prvky, a těch,
kteří jej vnímají pouze jako módní doplněk. Dva
tatéři se pokusili tento poměr vystihnout procentuelně, v podstatě se zcela opačnými výsledky: 20 % rituál vs. 80 % móda, a 70 % rituál vs.
30 % móda. Třetí tatér uvedl, že se jedná o zhruba stejnou skupinu osob, a poslední, že se jedná
„většinou“o módu:
„Většina to má jako módní doplněk. Chci

a proces se stává složitějším. Anestetické gely
pak kazí konturu tetování atp.:
„Tetování musí bolet, jinak ztrácí kouzlo
rituálu a měl by ho opravdu každý.“ (R11)
„Bolest je součástí…“ (R14)

Pro šest respondentů reprezentoval vznik
nového tetování ukončení jedné životní etapy či
překonání krize. V tomto smyslu je možné tetování chápat jako (individuální) symbolizovaný
výraz (individuálního) přechodu, transformace,
překonané krize:
„V mém životě vždy nový obrázek znamená nástup nové etapy – respektive ukončení
té staré etapy, a to dost nepodařené etapy.
Vždy, když potřebuji začít myslet na něco jiného, začínám automaticky přemýšlet nad
tím, že se nechám potetovat.“ (R13)
„Když jsem byla poprvý na tetování, tak
to bylo zrovna v období ne moc OK, nějak se
to sypalo, tak jsem se rozhodla a šla… Asi to
byl popud, že teď zrovna musim udělat nějakou změnu… Byl to začátek nový životní eta-
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py, jedno jsem uzavřela a další kus začínala.“
(R3)
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je tetování vždy veřejností nějakým způsobem
reflektováno. Tetování v soudobých západních
společnostech lze jen s notnou dávkou akadePodstatná část respondentů, jedenáct, však mické odvahy alespoň částečně srovnávat s přenaopak aplikaci tetování v kontextu nějakých chodovými rituály antropologického mýtu, resp.
životních změn subjektivně nehodnotilo:
tradičních společností. Výpovědi našich respondentů ukazují na to, že tito samotní vnímají teto„Naopak. Vadí mi, když lidi na sebe mavání jako ryze individuální záležitost, jeho spolují jména manželek… Vhodná chvíle je pro
lečenské dimenze sami nezmiňují. Pokud tedy
mě v okamžiku, kdy je na to člověk připravehovoříme o rituální dimenzi tetování v soudobé
ný po psychické stránce. Když si uvědomí, že
české společnosti, bude se jednat o termín „rituje to nenávratný krok....“ (R4)
ální“ v jeho laickém významu – jako znak zvláštRituál přechodu, resp. individuální transfor- ního významu pro individuálního aktéra spíše
mace, může být vyjádřen symbolicky skrze vol- než pro širší společnost. Nové tetování pak pro
bu motivu tetování. Některé motivy obsahovaly některé tetované uzavírá jednu životní etapu
v interpretacích nositelů dynamiku přechodu a otevírá novou, do které mohou vstoupit jako
a lidského života obecně. Pakliže byly tetovány nové, resp. znovuzrozené, bytosti. Tetování jim
v době krize, symbolizují její překonání a naději pomáhá překonat životní krize a osobní bolesti,
do budoucna:
resp. je na tyto osobní upomínkou. S novým tetováním tito jedinci začínají od začátku, s novou
„Vážku proto, že je to hezký hmyz, a hlavimage, s novou životní energií. Křížová (1996)
ně nelétá dozadu, létá jen dopředu.“ (R12)
popisuje akt tetování jako velice silný individu„Fénix – dává mi sílu jít dál. Symbol.
ální prožitek, který může pomoci přeměnit jisté
Vstal ze svého popela a ožil, vzpomínka na
minulé negativní zkušenosti v pozitivní náboj:
těžkou dobu, kdy jsem už po několikáté začív upomínku, v zapomnění, v poučení. I v této
nala znovu. Symbolizuje, že to jde, ale také
souvislosti upozorňuje na tetování jako možnou
koloběh světa… minulost se stane budoucformu závislosti Grógerová (1997). Podobně
ností.“ (R14)
jako i u jiných závislostí jsou tito lidé s přibývajícím tetováním, a tudíž i pokrytím těla, ochotni
„…ještěrka symbolizovala to, že i když
obětovat
stále více, jen aby byla jejich potřeba
něco ztratím – v rovině duševní, emoční, ciuspokojena.
tové – existuje možnost, že se mi to vrátí zpět
– pomyslně doroste – stejně jako ten ještěrky
Na to, že v soudobém tetování převažují inocásek.“ (R13)
dividuální determinanty a faktory nad společenZajímavé je se proto dotknout i tetování, skými, upozorňuje např. proces výběru motivu.
kterým si klienti nechávají to původní předě- Přestože nikdy nelze zcela vyloučit společenské
lávat, přetetovat. Dle tatérů se jedná ve většině determinanty a faktory (v našem výzkumném
případů o tetování nedokonalá, nepovedená, vzorku nebyli přítomni členové žádných specidělaná „podomácku“, nepříliš profesionálně fických, tetovaných, subkultur), tak se zdá, že
nebo špatnými barvami, které časem blednou. výběr motivu tetování je individuální volbou,
Určitou část tvoří také osoby, které si tetování která reflektuje osobnostní rysy, jakož i životní
přinesli jako vzpomínku na kriminální minulost. zkušenost a postoje tetovaného. Možnost sám/
sama si zvolit motiv tetování se jeví jako jeden
Specifickou skupinou jsou pak ti, kteří
ze základních předpokladů k tomu, aby byl te„...si to nechávají přetetovat proto, že se
tovaný člověk spokojen. Pro naprostou většinu
jim změnila životní filosofie a už ho prostě
respondentů byl zásadním předpokladem indinechtějí.“ (T2)
viduální výběr motivu, který je originální (tj. nejedná se o prostý výběr obrázku z předloženého
katalogu – byť takový způsob výběru tetování je
Diskuse
Tetování je poměrně zajímavé z hlediska kon- obecně stále velmi rozšířen). Pro naše opakofrontace veřejného a soukromého prostoru / vaně tetované respondenty bylo jejich tetování
těla. V moderních společnostech se jedná o sou- vyjádřením jejich osobnosti, zvolený motiv pro
kromou záležitost, neboť se nachází na soukro- ně symbolizoval hodnotu, která je v jejich životě
mém těle, mnohdy na intimních místech. Přesto nepostradatelná či natolik významná, že ji chtějí
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mít na očích, resp. na svém těle.
Způsob, jakým naši respondenti vypovídali
o „rituální“ dimenzi tetování, se nám zdál jako
pozoruhodný. Termín „rituál“, resp. „rituální“
pro naše respondenty znamenal „individuální (psychologický) rituál“, resp. „individuálně
rituální“. Oba termíny referovaly k ryze individualizované, resp. soukromé, dimenzi tetování,
jež se vztahuje k soukromě přikládaným významům, a implicitně tak odmítá společenskou
dimenzi. Přestože se domníváme, na základě
dat z našeho výzkumu, že v soudobém tetování převažují individuální, resp. biografické,
determinanty nad společenskými, nemůžeme
své závěry ani interpretace zobecňovat. Jednak
nám v tom zabraňuje náš nereprezentativní soubor respondentů, jednak pak individualizovaná
struktura naší společnosti, která se sama vzpírá
„socializaci“ principů svého fungování.
Naši respondenti implicitně odmítali sociální dimenze svého tetování. Opak by totiž mohl
znamenat oslabení jejich individuality, resp. by
věrně nereflektoval jejich osobní motivy. To ale
není nic překvapivého: společnost založená na
zdůrazňování individuality, osobní snahy a zodpovědnosti, bude – prostřednictvím estetických
voleb svých členů – vždy do jisté míry odmítat
interpretace, které by obraz, jež si sama o sobě
vytvořila, nějak zpochybňovaly. Sociálně vědní
interpretace jsou tak navždy potenciálně odsouzeny k neporozumění ze strany společnosti samotné. Naším cílem bylo ale něco jiného: snaha
porozumět tomu, co tetování znamená pro své
nositele, jakým způsobem jej reflektují, racionalizují, a vysvětlují.

Závěr
Zdobení těla a jeho různé podoby se vyskytují ve
všech kulturách na světě, pravděpodobně již od
„počátku věků“. Co variuje napříč časem i prostorem, je jejich forma a funkce. V soudobé, vysoce individualizované, společnosti je pro tetované osoby často obtížné jednoznačně „vysvětlit“, co pro ně tetování znamená – symbolizuje
to totiž „něco“, co vědí jen oni sami, něco, co je
mnohdy obtížné předat druhé osobně, neřkuli
pak osobě relativně cizího sociálního výzkumníka. Zdá se, že tetování je něco, co je zdobí, do
jisté míry esteticky i emocionálně uspokojuje,
zvyšuje jim sebevědomí, je nositelem individuálního biografického významu, pomáhá překonat specifické životní etapy, resp. je jejich zna-

kem. Pokud lze v případě soudobých tělesných
mutilací hovořit o rituálu, tak pouze ve vysoce
individualizovaném významu – mimo určité
subkulturní kontexty (jež nebyly předmětem
našeho studia). Sociální aspekt tetování je daný
zejména reakcemi, spíše než determinantami,
širší společnosti. Stále přetrvávající, relativně
odmítavé, reakce mainstreamové západní společnosti k tetovaným osobám (Sanders and Vail
2008: 36) také ukazují na to, že tetování není
nositelem společenským funkcí (snad krom té
negativní – negativně stigmatizuje jeho nositele), kdy významy spojené s tetováním přebývají
převážně ve sféře soukromé.
* Tento příspěvek byl publikován za finanční podpory
SGS-2011-031 (ZČU) „AntropoWebzin 2011–2012“.
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Narodenie dvojičiek, požehnanie
či utrpenie?
HISTORICKO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA KRSTNÝCH
MATRÍK VYBRANÝCH RÍMSKOKATOLÍCKYCH
A EVANJELICKÝCH A.V. FARNOSTÍ NA SLOVENSKU
Ján Golian
Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
goliannes@gmail.com
Birth of twins, blessing or misery? A historicaldemographic analysis of selected baptized registers of Roman Catholic and Lutheran parishes
in Slovakia
Abstract—The study deals with births of twins as
recorded in church registers of selected rural parishes in the course of the 18th and 19th centuries.
It represents a certain microprobe into the records of church registers of the baptized population in Slovakia. It describes regional and denomination differences as regards the attitude to this
not very common type of birth. The selected parishes include Lúčky, now part of Kremnica (Žiar
nad Hronom district), Lukáčovce (Nitra district)
and Rabča (Námestovo district) on the Catholic
side, and Turičky, at present part of the Cinobaňa
village (Poltár district), on the Evangelic side.
The study investigates the number of twin births
as compared to the total population numbers of
the idividual parishes, the seasonal character of
twin births and the irregularity of the occurrence
of twin births. It examines the ratio of newborn
boys and girls in twin and single births. The study
is accompanied by examples of the choice of godparents for twins. Attention is further paid to the
popularity of the first names chosen for twins in
individual families, with respect to families with
repeated births of twins. The work also looks into
phenomena such as conditions under which twins
were born illegitimate, or the death rate of twins
before baptism and within three years of their
lives. The study is a contribution to the reasearch
of specific features of family life in the 18th and
19th centuries in Slovakia.

N

Úvod

ARODENIE dvojičiek malo a má v rodine
vždy špecifické miesto. V dnešnej spoločnosti je narodenie dvojčiat vnímané skôr kladne,
pretože pri jednom tehotenstve prídu na svet
hneď dvaja potomkovia. Na druhej strane je
výchova dvoch detí náročnejšia, a preto súčasná západoeurópska spoločnosť poznačená
demografickým regresom a charakterizovaná
trendom modernej jednodetnosti narodenie
dvojičiek môže vnímať aj negatívne. Pre túto
spoločnosť, ktorej znaky sú zjavné aj na našom
obyvateľstve, je charakteristický vyšší sobášny
vek, a teda aj vyšší vek prvorodičiek. Tieto faktory v niektorých prípadoch vyvodzujú dôsledky,
kedy manželské páry (často krát po márnych
pokusoch otehotnieť) využívajú ponuku modernej medicíny. S umelým oplodnením vzniká aj
tendencia narodenia dvojičiek či ešte väčšieho
počtu súrodencov. Takto sa narodenia dvojičiek opätovne stávajú pomerne častejším javom
súčasnej spoločnosti.

Pohľadom do cirkevných matrík v 18. a v 19.
storočí sa snažíme odkryť miesto dvojičiek
v slovenskej vidieckej spoločnosti. Ako často sa
mikroregión dediny stretával s viacrakými narodeniami. Ako boli tieto narodenia označované
v cirkevných matrikách a čo sprevádzalo narodenie a krst dieťaťa. Agregatívnym výskumom
cirkevných matrík sa pokúsime zistiť či sa z dvojičiek častejšie rodili chlapci alebo dievčatá.
Pohľadom do slovenskej rodiny sa dozvieme aké
mená najčastejšie dostávali dvojičky a predstavíme si prípady opakovaných viacrakých naroKeywords—Records of Church Register, Birth dení tým istým manželským párom. V období
of Twins, 18th and 19th century, Child Mortality, pred demografickým prechodom, kedy sa zo
Lúčky, Turičky, Lukáčovce, Rabča
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100 narodených detí viac než 40 nedožilo dvoch
rokov, ľudia nevnímali detskú úmrtnosť tak tragicky, ako je tomu dnes. Omnoho častejšie pri
pôrode umrela aj rodička, avšak pri príchode na
svet dvojičiek sa toto riziko rapídne zvyšovalo.
Pôrody v rodine boli každoročnou záležitosťou,
no narodenie dvojičiek znamenalo v živote rodiny väčšie starosti o nevyhnutné sociálne zabezpečenie dvojčiat. Pred rodinou stáli viaceré
existenčné otázky, ktoré narodenie dvojičiek
ešte znásobovali. Išlo najmä o zabezpečenie
stravy pre matku, aby mala dostatok výživy pre
oboch potomkov. Okrem týchto nákladov musela rodina vynaložiť viacej prostriedkov aj pre
pôrodnú babicu, ktorá bola pri takomto pôrode
nevyhnutná. Koniec koncov krst dvoch detí stál
rodinu viac z hľadiska povinností voči cirkevnej
a svetskej vrchnosti. S narodením dvojičiek prichádzala aj možnosť osloviť ďalšie minimálne
dve osoby do úlohy krstných rodičov, ktorí by
aspoň čiastočne niesli zvýšené náklady.
Táto prípadová štúdia, postavená na empirickom základe analýzy cirkevných matrík,
využíva závery výskumov absolventských prác
v niekoľkých slovenských lokalitách (Golian
2010; Zemková 2010; Strišková 2011). Lokality
predstavujú rôzne spracované oblasti, čím prinášajú pohľad do problematiky, ktorá v slovenskej histórii ešte nebola otvorená. Základným
výskumom cirkevných matrík z týchto mikroregiónov môžeme prípadovo otvoriť možnosť
komparácie populačných javov a miesto viacrakých narodení v nich. V štúdii sa venujeme
katolíckym farnostiam Lúčky (okres Žiar nad
Hronom), Lukáčovce (okres Nitra) a farnosti
Rabča (okres Námestovo) a evanjelickej farnosti Turičky (okres Poltár).

Miesto dvojičiek v matrikách
pokrstených

V najstarších dochovaných matrikách viacnásobné narodenia spravidla neboli špeciálne
označované. V záznamoch zo 17. storočia sa
stretávame s dvojičkami v záznamoch, ktoré
uvádzajú dve krstné mená, medzi ktoré bola
vsúvaná spojka „a“ latinsky „et“. Pri týchto záznamoch bolo potrebné sledovať či išlo o jedno
dieťa, ktoré dostalo viacero krstných mien, alebo sa jednalo o dvojčatá či trojčatá. Práve spojka
„et“ bola poznávacím znakom viacnásobného
tehotenstva, keďže poznámky typu „gemini, gemelli“ a pod. bola prax až 18. storočia (Lipovski
2008: 182). Istou formou rozlišovania viacná-

sobného tehotenstva bolo sledovanie aj počtu
krstných rodičov. Táto metóda by však mohla
bádateľa viesť na nesprávnu cestu, keďže sa
v matrikách mohli objaviť prípady krstov detí
miestnych „prominentov“, ktorí vybrali pre
svojich potomkov viacero krstných mien a kvôli prestíži na krst pozvali aj viacerých krstných
rodičov. V priebehu 18. storočia sa však v matrikách stretávame spravidla so zodpovednou
registráciou dvojičiek, na základe ktorej možno
pracovať s reprezentatívnymi vzorkami.
V katolíckej farnosti Lúčky sa tieto záznamy kontinuálne objavujú od konca 17. storočia.
Odvtedy sú zachované aj najstaršie matriky
pokrstených. Za dvestoročné obdobie tvorili
dvojičky v tejto nemeckej dedine pri Kremnici
podiel 2,46 % zo všetkých narodených detí.
V evanjelickej farnosti Turičky tvorili dvojičky
vyše 3 % zo všetkých narodených. Kontinuitu
podobnú Lúčkam nepozorujeme, keďže až v piatich dekádach dvestoročného obdobia nemáme záznamy o narodení dvojičiek. Do polovice
18. storočia sa dvojičky v Turičkách rodili len
veľmi zriedkavo, čo môže naznačovať aj prípady
štatistickej podregistrácie viacnásobných tehotenstiev. V nasledujúcom šesťdesiatročnom
období 1761–1820 sa v evanjelickej farnosti
narodilo spolu 88 detí z dvojičiek, čo predstavovalo vyše 72 % všetkých dvojičiek narodených
v rozmedzí rokov 1691–1890. Počet narodení
detí – „blížencov“ – vyvrcholil v 80. rokoch 18.
storočia, kedy sa v Turičkách narodilo takmer
každé desiate dieťa z dvojičiek. Tieto zvýšené
počty možno odôvodniť aj zvýšeným počtom
pôrodnosti na prelome storočí, avšak zvýšený
pomer narodených dvojičiek pretrvával až do
konca devätnásteho storočia, kedy už počet narodených klesal. Podobný vývoj zaznamenala
i hornooravská farnosť Rabča, kde predstavoval podiel dvojčiat v rokoch 1766–1896 2,18
% zo všetkých pôrodov. Najviac narodených
dvojičiek sa objavovalo, rovnako na prelome 18.
a 19. storočia. Vo farnosti Lukáčovce sa najviac
dvojičiek rodilo v poslednej štvrtine 18. storočia.
Výrazne nad priemer sa dvojičky v tejto katolíckej farnosti rodili aj v polovici 19. storočia. V tejto oblasti tvorilo narodenie dvojičiek najmarkantnejší podiel zo všetkých porovnávaných
farností, a to 3,28 % z narodených (Zemková
2010). Väčšina výskumov dokazuje, že frekvencia narodenia dvojičiek sa pohybuje okolo 1,9 %
zo všetkých narodených. Pri týchto hodnotách
však nemôžeme zabúdať, že ide o mikroregió-
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ny, v ktorých hodnoty môžu byť skreslené a tým
závery nemôžeme predkladať v absolútnom
svetle. Vo výskumoch poľských autorov sa pomer dvojičiek medzi narodeniami všetkých detí
pohyboval od 1,3 % cez 2,0 do 2,2 % (Spychała
1995: 19; Daszkiewicz-Ordyłowska 1995: 29;
Kwapulińska 1995: 37). Samozrejme, v jednotlivých regiónoch sú badateľné odchýlky, ktorých
príčiny mohli byť rôzne. Pri analýze rodín sa
zistilo, že dvojičky spravidla rodili ženy v zrelšom veku, t. j. okolo 37 rokov (Spychała 1995:
18–19).

Narodenia a krsty dvojičiek
Výskumy v sledovaných lokalitách uvádzajú index maskulinity 104 až 105 narodených chlapcov na 100 dievčat. Zdanlivú nerovnosť vyrovnáva slabšia imunita a odolnosť chlapcov (sprevádzaná vyššou úmrtnosťou) ako dievčat, čím
sa stával pomer narodených viac-menej vyvážený. Vo farnosti Lúčky sa z dvojičiek rodilo viac
dievčat ako chlapcov v počte 54 chlapcov ku 58
narodeným dievčatám (index maskulinity 93,1).
Na druhej strane bol v Turičkách tento pomer
vymenený. Ako dvojičky sa v evanjelickej farnosti narodilo 64 chlapcov a 58 dievčat (index
maskulinity 110,4). V Lukáčovciach medzi narodeniami dvojičiek prevyšovali rovnako chlapci. Avšak samotný rozdiel tvoril len jeden prípad
narodenia, teda dvaja novorodenci (Zemková,
2010). Na rozdiel od spomínanej vyrovnanosti
pohlaví pri narodeniach bol vo farnosti Rabča
pomer narodených chlapcov omnoho nižší ako
počet dievčat. V rokoch 1766–1895 sa narodilo
160 chlapcov a 198 dievčat. Celková hodnota indexu maskulinity sa pohybovala v hodnote 80,8
(Strišková 2011: 31). Vo výskumoch z poľského
prostredia sa index maskulinity dvojičiek pohyboval veľmi podobne, v širokom spektre hodnôt – od 90,2 cez 113,3 po 134,3 (DaszkiewiczOrdyłowska 1995: 29; Kwapulińska 1995: 37;
Spychała 1995: 19). Vo všetkých prípadoch
boli výskumy robené na malých vzorkách obyvateľstva a tým sú pochopiteľné také výrazné
rozdiely medzi počtami narodených chlapcov
a dievčat.
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a nehodné odpustenia pred Bohom i človekom.
Krstní rodičia boli často vzdialenejší príbuzní
alebo známi rodičov. Pre krstných rodičov vyplývali aj záväzky voči svojmu krstňaťu a jeho
rodine. Preto sa s výberom krstných rodičov
mohlo kalkulovať a voľbou majetnejších krstných rodičov mohli rodičia zabezpečiť svoje deti.
Keďže krstní rodičia niesli pred cirkvou zodpovednosť za duchovnú gramotnosť dieťaťa, kňaz
ešte pred krstom skúsil či poznajú vyznanie viery a modlitbu Pána a potom, počas vysluhovania
sviatosti aj sami vyznali vieru za krstené dieťa
(Lenderová a Rýdl 2006: 98). Po samotnom
akte krstu nasledovala oslava, ktorá bola určená
pre ženy z rodiny. Otec a krstný otec dieťaťa boli
po chvíli poslaní preč a ženy pokračovali v zábave. Marta Botíková cituje Pavla Dobšinského:
„ženy sa tam šaleli, popili a spievali rozpustilé
piesne a nepekného obsahu.“ (Botíková et al.
1997: 169). V prostredí západných susedov na
Poděbradsku sa dozvedáme o „všelijakých nezbedných kúskoch“, ktoré sa na hostine v noci
vystrájali (Navrátilová 2004: 79). Po krste
nasledovali tzv. „vádzky“ alebo „Introductio
puerperae“ (vovedenie rodičky), ktoré boli symbolickým vovedením matky a dieťaťa či detí do
cirkevného spoločenstva. Slávnostné vovedenie
matky a nového či nových veriacich sa odohrávalo príchodom do miestneho kostola, kde im
kňaz požehnal (Čaplovič 1997: 219). Matka
a jej narodené deti boli takto v spoločnosti symbolicky očistené od nečistoty pôrodu, ktorú im
ľudové tradície pripisovali.

Pri krste dvojičiek či ešte viacerých súrodencov naraz sa verilo, že jeden zo súrodencov náhle umrie (Navrátilová 2004: 80). Dvojičky mali
zvyčajne rovnaký počet krstných rodičov ako
deti, ktoré sa rodili bez súrodenca. Vyskytovali
sa aj prípady, kedy sa počet krstných rodičov odlišoval. Na začiatku 18. storočia sa v matrikách
nachádzal osobitný zápis krstných rodičov pre
prvé dieťa z dvojičiek a iné mená krstných rodičov stáli pri mene jeho súrodenca. Dokazuje
to zápis dvojičiek Zuzany a Jána, narodených
25. februára 1709 vo farnosti Lúčky. Zápis bol
oddelený osobitne, ako keď išlo o dve deti rôznych rodičov, avšak s poznámkou, že ide o dvoKrst dieťaťa bol významnou udalosťou ni- jičky. Zuzana mala pri krste dvoch krstných otelen pre samotného potomka či potomkov, ale cov a tri krstné mamy a jej brat Ján bol krstený
aj pre rodičov a blízke okolie. Hoci sa s krstom dvoma krstnými otcami a rovnakým počtom
zbytočne neotáľalo a dieťa bolo krstené čo naj- krstných mám. Ani jeden krstný rodič sa deťom
kôr „quam primum“, krstní rodičia boli starost- nezhodoval. (Matricula ... Lúčky ab anno 1688.
livo vyberaní. Na druhej strane sa odmietnutie Tom I.: 17). V prvej polovici 18. storočia, kedy
krstného rodičovstva pokladalo za neprípustné
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sa v praxi definitívne presadilo kanonické nariadenie o dvoch krstných rodičoch pri narodeniach dvojičiek, bola skutočnosť naďalej odlišná.
K najčastejším prípadom, kedy dvojičky „krstil“
jeden pár, muž a žena, sa pridával aj variant ďalšej krstnej matky. Tieto prípady troch krstných
rodičov neboli viazané na krsty dvojičiek podľa
pohlavia. Na začiatku 19. storočia boli najčastejšie prípady dvoch krstných otcov a dvoch
krstných mám, teda každé dieťa krstil iný pár.
Od dvadsiatych rokov sa objavovali varianty,
kedy dvojičky mali krstného otca spoločného,
ale mali rozdielne krstné matky. V Turičkách
sa v 18. storočí najčastejšie pri krstoch dvojčiat
objavovali dve mená krstných otcov a dve mená
krstných matiek. Každé z narodených detí, teda,
malo „vlastných“ krstných rodičov. V tomto období mali aj deti, ktoré sa narodili bez súrodenca, rovnaký počet krstných rodičov. Objavovali
sa aj prípady, kedy dve deti mali za krstných
rodičov iba jeden pár. Častejšie však pri krste
dvojičiek asistovali viaceré osoby. Stávalo sa
tak najmä v 18. storočí a počet týchto krstných
rodičov sa pohyboval od päť do sedem. V druhej
polovici 18. storočia vo farnosti Rabča mali dvojičky spravidla dvoch krstných rodičov rovnako
ako iné pokrstené deti. Podobne ako v katolíckej
farnosti Lúčky mali vo väčšine prípadov deti
jedného krstného otca a dve krstné mamy. Na
začiatku 19. storočia sa v matrikách začínajú
objavovať zriedkavo aj dva páry odlišných krstných rodičov. Ale trend dvoch krstných mám
a jedného krstného otca pretrvával aj naďalej pri
väčšine krstov počas celého 19. storočia. V matrikách sa síce objavovali štyria krstní rodičia, ale
vo väčšine prípadov bol ten istý krstný otec zapísaný dvakrát a krstné matky boli odlišné osoby
(Strišková 2011: 31).

Dvojičky v rodine a ich mená
Objavili sa prípady, kedy sa dvojičky rodili
častejšie, ako tomu bolo zvyčajne. Z matrík pokrstených môžeme jednoducho určiť, v ktorých
mesiacoch narodenia dvojičiek rástli a kedy naopak klesali. Sezónnosť plodnosti obyvateľstva
bola v minulosti ovplyvňovaná viacerými faktormi. V čase veľkého pôstu a adventu bolo manželské spolužitie obmedzované, čo sa odzrkadlilo na nižšej pôrodnosti v určitých fázach roka.
Podobne aj sezónne práce na poli alebo cestovanie mužov za prácou, napríklad v čase žatvy,
mohlo mať za následok ďalší pokles pôrodnosti.
Vo farnosti Lúčky sa najčastejšie dvojičky ro-

dili v mesiaci jún, ostatné mesiace v roku boli
viac-menej vyrovnané. Vo farnosti Turičky sme
zaznamenali vysoký vzostup narodení dvojčiat
v mesiacoch november a február, kedy sa narodilo až 20 %, resp. 16 % zo všetkých dvojičiek.
V ostatných mesiacoch sa rodili dvojičky v oveľa
menšej miere. Edmund Piasecki vo svojich
výskumných záveroch uvádza mesiace december až január, kedy zaznamenal zvýšený podiel
narodených dvojičiek (Piasecki 1990: 116).
V cirkevných matrikách sme zaznamenali aj
prípady, kedy sa dvojičky rodili po sebe vo veľmi
krátkom čase. Výnimočná situácia nastala v októbri 1778 v Lúčkach. Vtedy sa v piaty, devätnásty a tridsiaty deň mesiaca narodili tri páry dvojičiek. Boli to dcéry Jána a Kristíny Veinds, Mária
a Zuzana, narodené 5. októbra, dcéry Juraja
a Evy Neüschla, Martina a Mária Terézia, narodené 19. októbra a dcéry Martina a Kataríny
Neüschla, Alžbeta a Katarína, narodené 30. októbra. (Matricula ... Lúčky ab anno 1688. Tom I.:
76–77). O takmer sto rokov neskôr sa v tej istej
farnosti opakovala podobná situácia. V roku
1870 sa v mesiacoch január až máj narodili tri
páry dvojičiek. Dvakrát to boli dve dievčatá
a raz zmiešaný pár. Záznamy v matrike hovoria,
že dve zo šiestich narodených detí umreli už pri
pôrode a jedno dievča o mesiac neskôr. Prvý prípad bol z 21. januára, vtedy sa Ignácovi a Helene
Turtsanovcom narodili dcéry Mária a Veronika.
Staršia z nich podľa matriky umrela už 11. februára. Ignácovi a Terézii Oszvaldovcom sa narodili 9. marca dcéra Alžbeta a mŕtvy syn. A nakoniec sa Ambrózovi a Márii Puszkailerovcom
31. mája narodila dcéra Mária a jej mŕtva sestra.
(Matricula ... Luckensis Ab Anno 1860. Tom
III.: 25–26).
V Rabči na Orave bol výnimočným obdobím
kalendárny rok 1889, kedy sa od 5. januára do
31. decembra narodilo až šesť párov dvojičiek
(Strišková 2011: 30). V Turičkách sa tiež objavili prípady, kedy sa vo farnosti rodili dvojičky
častejšie, ako bol štatistický priemer. V osemdesiatych rokoch 18. storočia sme vo farnosti zaznamenali najviac prípadov narodených dvojičiek. V týchto desiatich rokoch sa narodilo až 23
% detí zo všetkých narodených dvojičiek. V rokoch 1782 a o päť rokov neskôr boli v matrike zapísané po tri páry narodených dvojičiek. Okrem
toho sa v rokoch 1784, 1785 a 1786 narodili po
dva páry. Konkrétne sa v roku 1782 v mesiacoch
február až november narodili tri páry zmiešaných dvojčiat: Pavol a Mária; Michal a Helena
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a Ondrej a Žofia (Matricula ... Turíčky ab anno
1750. Tom II.: 64–66). Podobná situácia nastala
v roku 1787, kedy sa v mesiacoch jún až november narodilo šesť dievčat z dvojičiek. Počas necelého polroka sa trom párom rodičov v Turičkách
narodili dcéry Zuzana a Mária; Mária a Helena
a Katarína a Dorota (Matricula ... Turíčky ab
anno 1750. Tom II.: 87–89). Okrem týchto nezvyčajných prípadov sme v turičskej farnosti zaznamenali aj ďalšie prípady, kedy sa dvojičky rodili nezvyčajne často. V roku 1887 sa v priebehu
štyroch dní narodili dva páry dvojičiek. Prvý februárový deň sa manželom Jurajovi a Kataríne
Szabovcom narodili synovia Ján a Pavol
(Matricula ... Turíčky ab anno 1833. Tom III.:
47). Už štvrtého boli v matrike zapísané ďalšie
dvojičky. Pavlovi a Kataríne Kacsányiovcom
sa narodili dcéry Mária a Juliana (Matricula ...
Turíčky ab anno 1833. Tom III.: 47). Ešte namáhavejší deň mala pôrodná babica v Turičkách
7. februára 1792. Deň po sviatku sv. Doroty
prišli pôrodné ťažkosti na Dorotu Oravczovú
a rovnako aj Annu Szabovú. Dorote a Jurajovi
sa narodili v tento deň dcéra Mária a syn, ktorý
pri pôrode umrel (Matricula ... Turíčky ab anno
1750. Tom II.: 104). Anne Szabovej s manželom Ondrejom sa narodili chlapček a dievčatko,
ktoré dostali mená Matej a Mária (Matricula ...
Turíčky ab anno 1750. Tom II.: 104).
Výber mien pre narodené deti často záležal
od rôznych činiteľov. Najčastejšie sa z etnografickej literatúry dozvedáme o tom, že deti si svoje mená mohli „priniesť“. Kedy záležalo od blízkosti sviatku svätého, kedy sa narodili. Najmä
v katolíckom prostredí úcta ku svätcom znamenala presvedčenie, že svätec, ktorého meno
bude dieťa nosiť, bude za dieťa v nebi orodovať
a pod jeho ochranou rásť. V prípade dvojičiek sa
tieto teórie preniesli aj do praxe. Napríklad sviatok sv. Petra a Pavla bol neraz inšpiráciou pre
mená chlapcov, ktorí sa narodili v posledných
dňoch mesiaca jún. Menej dôležitou motiváciou pri výbere mena pre deti boli mená rodičov,
krstných rodičov či prarodičov. Ako uvádza etnograficka literatúra a potvrdzujú aj matričné
záznamy, týchto prípadov bolo menej.
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zmiešaných párov. Tieto mená boli obľúbené
aj osobitne. Dievča dostalo meno Eva v takmer
každom druhom narodenom páre dvojičiek. Na
druhej strane sa Adam objavil v skoro každom
treťom páre narodených. Avšak pri krstoch jednotlivcov sa tieto mená tak často neobjavovali.
Ani Adam, ani Eva nepatrili medzi najpopulárnejšie mená. Pri krstoch dvojičiek však predstavovali výrazný podiel narodených (Zemková
2010: 29–30). S veľmi podobnými prípadmi
ako v Lukáčovciach sa stretávame aj vo farnosti Rabča. Až 48 % zmiešaných párov dvojičiek
malo meno po „biblických prarodičoch“.

Obrázek 1. Dve „generácie“ dvojčiek. (Prevzaté z Botíková
et al. 1997: 84)

Výskum v tejto katolíckej farnosti dokazuje,
že tento trend sa v druhej polovici 19. storočia
začal vytrácať. Medzi dvojičkami mužského
pohlavia by sme na Orave v 19. storočí najčastejšie našli mená: Adam a Jakub, Adam
a Pavol, Adam a Jozef, Adam a Ignác, Adam
a Ján, Adam a Michal, Adam a Martin, Adam
a Matej. Medzi dievčatami sa najčastejšie objaČasto boli krstné mená udelené dvojičkám vili: Eva a Katarína, Eva a Anna, Eva a Marina,
na základe biblických motívov, súrodencov Eva a Mária, Eva a Sofia, Eva a Veronika, Eva
spája najbližšie pokrvné puto: Peter a Pavol, a Dorota, Eva a Juliana (Strišková 2011: 31).
Filip a Jakub, Jozef a Mária či Ján a Mária. Vo Medzi dvojice najfrekventovanejších mien pre
farnosti Lukáčovce sa medzi dvojičkami často zmiešané dvojičky patrili napríklad mená Jozef
objavovala kombinácia mien Adam a Eva, ktoré a Mária, Jozef a Ján, Pavol a Ján, Anna a Mária
dostalo až 19 párov dvojičiek zo 41 narodených (Marina), Mária a Ján, Štefan a Mária, Martin
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a Ján, Ján a Anton, Anton a Martin, Mária
a Helena atď. (Strišková 2011: 30–31). V Rabči
sa vyskytovali aj prípady, ktoré sme popísali aj
v evanjelickej farnosti, kedy mená po zosnulých
deťoch sa opakovane použili pre ich mladších
súrodencov, ktorí sa narodili po úmrtí brata či
sestry. Jedným z takýchto prípadov bola rodina Jána a Mariny Kitkovcov z Oravskej Polhory.
Tým sa v júni 1775 narodili dcéry Eva a Katarína.
O rok neskôr v auguste použili tieto isté mená
pre ďalšie svoje dvojičky (Strišková 2011: 31).

Dedičnosť dvojičiek
Dvojičky v rodine sú javom, ktorý sa generačne
dedí. Dedičnosť sa však nevyznačuje pravidelnosťou po meči alebo po praslici a nedá sa tvrdiť,
že sa v rodine opakujú obgeneračne alebo inou
periodicitou. I napriek tomu badáme dedičnosť
dvojičiek v matrikách pokrstených v rodinách,
ktorým sa narodili viac ako iba raz. Vo farnosti
Lúčky sa Pavlovi a Márii Schnürerovcom v rokoch 1795 a 1799 narodili dvakrát chlapčenské
dvojičky a v oboch prípadoch im dali biblicky
inšpirované krstné mená. Synom narodeným 1.
júna 1795 dali mená Peter a Pavol. (Matricula
... Lúčky ab anno 1757. Tom II.: 116). Mladších
potomkov, narodených 3. marca 1799, pokrstili
ako Filipa a Jakuba. (Matricula ... Lúčky ab anno
1757. Tom II.:124). Ďalšími takými prípadmi
boli Tomáš a Mária Rothovci. Tí v rokoch 1799
a 1804 priviedli na svet dva páry dievčat. Títo
rodičia sa na rozdiel od Schnürerovcov inšpirovali pri výbere mena pre svoje deti kalendárom.
Staršie dievčatá Terézia a Anna sa narodili 9.
septembra 1799. (Matricula ... Lúčky ab anno
1757. Tom II.: 126.) Mladšie dcéry, Magdaléna
a Marta boli narodené 13. júla 1804. (Matricula ...
Lúčky ab anno 1757. Tom II.: 137). S rozdielom
siedmich rokov sa manželom Pavlovi a Rozálii
Kubissovcom narodili dva páry dvojičiek. Dvaja
chlapci sa narodili v roku 1817 a v roku 1824 sa
im narodil chlapec a dievča. Starší Pavol, ktorý
dostal meno po otcovi, a mladší Ambróz boli
narodení 11. júna 1817. (Matricula ... Lúčky ab
anno 1757. Tom II.: 169). Mladšie deti Matej
a Veronika sa narodili 21. novembra 1824.
(Matricula ... Lúčky ab anno 1757. Tom II.: 191).
Štvrtým prípadom rodičov, ktorí dvakrát priviedli na svet dvojičky, boli Ambróz Puszkeiler
s manželkou Máriou, rod. Kubissovou. Tým sa
v prvej polovici 70. rokov 19. storočia narodili
dva razy po dve dievčatá, z ktorých prvýkrát jedno z dievčat umrelo pri pôrode. 31. mája 1870 sa

Puszkeilerovcom narodila dcéra Mária so zosnulou sestrou. (Matricula ... Luckensis Ab Anno
1860. Tom III.: 26). Druhý prípad bol zo 16. februára 1874. Vtedy sa manželom Ambrózovi
a Márii narodili dcéry Juliana a Terézia, ktoré
boli pokrstené hneď na druhý deň po svojom narodení. (Matricula ... Luckensis Ab Anno 1860.
Tom III.: 34).
Dedičnosť dvojičiek sa objavovala aj v hornooravskej farnosti, v Rabči. Väčšina z týchto
manželstiev mala po dva páry dvojičiek. Vo
filiálke farnosti, v Sihelnom, sa rodine Jána
a Doroty Mazúrových narodili v januári 1778
dvojičky Adam a Marina. O 12 rokov neskôr,
v máji 1790, dali svojmu druhému synovi z dvojičiek opäť meno Adam a jeho sestre meno Eva.
Andrej a Dorota Kovalčikovci z Rabče sa v septembri 1780 stali rodičmi Kataríny a Evy, v januári 1783 sa im narodili ďalšie dvojičky – dcéry
Anna a Marína. Pavlovi a Anne Miškovjakovým
sa v marci 1781 narodili Adam a Jozef. Po úmrtí
mladšieho sa im vo februári 1786 narodili ďalšie dvojičky, chlapec a dievča. Chlapec dostal
meno po zosnulom staršom bratovi Jozefovi
a dievča sa volalo Marina. V Rabči sa v rodine
Pavla a Anny Kovalčikových narodili až tri páry
dvojičiek. V apríli 1783 priviedla Anna na svet
dvoch chlapcov, v januári 1790 chlapca a dievča
a v novembri 1795 opäť dvoch chlapcov. Teda za
necelých trinásť rokov sa im narodilo šesť detí
z dvojičiek. Rovnaký počet detí, ale za dvadsať
jeden rokov, porodila Marina Kitková svojmu
manželovi Jánovi v Oravskej Polhore. V rokoch
1775, 1784 a 1796 priviedla na svet päť dievčat
a jedného chlapca.
Ján Čaplovič spomína podobnú udalosť
z Necpal v Turčianskej stolici, kde sa istej pastierke svíň narodili dva razy za sebou dvojčatá
a tretí raz trojčatá. Táto dedičnosť dvojičiek desila ich otca, ktorý sa bál, že z toľkého požehnania bude mať „viacej potomkov ako ošípaných.“
Navrhol teda svojej žene, aby sa dala sterilizovať. Pastier svíň predpokladal, že ľudské telo je
fyziologicky podobné tomu zvieraciemu, teda
konkrétne telu ošípanej, a sám sterilizoval svoju
manželku. Ľudia, ktorí sa dopočuli o tomto zúfalom skutku, pastiera obžalovali. Po krátkom
čase bol oslobodený, a to z dôvodu, že svoj čin
vykonal vo svojej jednoduchosti a bez škodlivých následkov na manželke (Čaplovič 1997:
28).
Aj v evanjelickej farnosti v Novohrade sa
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v niektorých rodinách opakovali narodenia dvojičiek. Tento prejav dedičnosti sme zaznamenali
u manželov Jána a Doroty Poučovcov pochádzajúcich z Rovňan, ktoré boli filiálkou turičskej
farnosti. Týmto manželom sa narodili najskôr,
29. januára 1765, dvaja chlapci – Ján a Martin
(Matricula ... Turíčky ab anno 1750. Tom II.: 27)
a o dva roky neskôr, 18. marca 1767, dve dievčatá – Marína a Dorota (Matricula ... Turíčky ab
anno 1750. Tom II.:30). Ján a Dorota Királyovci
sa v matrike pokrstených objavili ako rodičia
dvojčiat dvakrát. Rodine žijúcej v ďalšej filiálke
Turičok, v Mládzove, sa 8. augusta 1787 narodili dcéry Mária a Helena (Matricula ... Turíčky ab
anno 1750. Tom II.: 87). O štyri roky neskôr, 12.
februára 1791, sa manželom zasa narodili dve
dcéry, dvojičky. Mladšia z nich dostala meno po
mame Dorote a staršia „zdedila“ meno po staršej sestre Márii, ktorá zomrela vo veku štyroch
rokov (Matricula ... Turíčky ab anno 1750. Tom
II.: 100). V priebehu roka a troch mesiacov sa
manželom Ondrejovi a Márii Szabovcom narodili dvakrát dvojičky 18. októbra 1800 súrodenci Ján a Helena (Matricula ... Turíčky ab
anno 1750. Tom II.: 139) a o pätnásť mesiacov
neskôr, 10. januára 1802 dcéry Dorota a Helena
(Matricula ... Turíčky ab anno 1750. Tom II.:
144–145). Posledným manželským párom,
ktorým sa dvakrát narodili dvojičky, boli Ján
a Helena Frančokovci. Najskôr sa obyvateľom
Mládzova, 2. februára 1874, narodili Pavol
a Helena. Ich vážny zdravotný stav si vyžiadal
krst hneď v deň pôrodu. Pavol po ňom ihneď aj
umrel a jeho sestra o deň neskôr. (Matricula ...
Turíčky ab anno 1833. Tom III.: 31). Ich o päť
rokov mladší súrodenci Ondrej a (opäť) Helena
sa narodili 21. novembra 1879. Ich zdravotný
stav bol už lepší, čo nasvedčuje dátum krstu 23.
november a zápis je bez záznamu o ich náhlej
smrti. (Matricula ... Turíčky ab anno 1833. Tom
III.: 36).

ré študujeme. Nemanželské dvojičky sa narodili
napr. v roku 1876 Helene Sidlakovej z Rabče
a v roku 1888 Márii Ďubašakovej z Oravskej
Polhory (Strišková 2011: 32–33). Rovnako
v katolíckej farnosti v Lúčkach sa objavil prípad
Kataríny Rothovej, ktorá 10. júla 1814 priviedla
na svet dvojičky Annu a Jakuba. Takmer o päťdesiat rokov neskôr, 30. októbra 1860, slúžka
Mária Oszvaldová, pracujúca v Kremnici a pochádzajúca z Lúčok, porodila nemanželské
dvojičky Alžbetu a Annu. Takýto prípad sme
zaznamenali aj v evanjelickej farnosti, keď sa
Márii Gazdikovej narodili dvaja synovia Ondrej
a Michal, avšak krátko po pôrode a krste v jeden deň aj umreli (Matricula ... Turíčky ab anno
1833. Tom III.: 35).

Nemanželské a mŕtvonarodené dvojičky

V katolíckej farnosti Lúčky sme sa stretávali
rovnako s prípadmi, kedy pri narodení dvojičiek bolo spomenuté aj ich úmrtie. Takýto prípad sa odohral aj v rodine Ignáca a Magdalény
Frontzovcov, ktorým sa 12. marca 1840 narodili
dvojičky Anton a Magdaléna. Práve dcéra, ktorá
dostala meno po matke, krátko po pôrode umrela. (Matricula ... Lúčky ab anno 1757. Tom II.:
233). Mnohokrát tieto deti ani nestihli byť pokrstené a tým pádom im nebolo udelené ani meno.
Z takýchto vyberáme napr. Jozefa a Jozefínu
Turstanovcov, ktorým sa 25. septembra 1851

Vo vidieckej spoločnosti vzbudzovalo tehotenstvo ženy, ktorá nepočala so svojim zákonitým
manželom negatívne ohlasy. Ak sa narodenie
nemanželského potomka spojilo s narodením
dvojičiek, v spoločnosti to spôsobilo ešte väčší
rozruch. O matke takýchto nemanželských detí
svedčili hneď dvojnásobne, na čo odsudzujúca verejná mienka nezabúdala (Piasecki 1990:
116). Prípady narodenia dvojičiek ako nezákonných detí sme spozorovali aj vo farnostiach, kto-

Prípady, kedy pri narodení dvojičiek prežilo
pôrod iba jedno z nich, sa často opakovali. Pôrod
a tehotenstvo dvojičiek bol namáhavý nielen pre
rodičku, ale aj pre samotné deti. V tomto neľahkom období, nedostatok informácií o starostlivosti o matku a deti, platila rodina krutú daň,
najčastejšie životom detí, niekedy aj rodičky.
Vo farnosti Lukáčovce sa objavili tiež prípady,
kedy pri narodení dvojičiek prežilo len jedno.
Stalo sa tak pri narodení dvoch dievčat v roku
1888 a o rok neskôr pri príchode na svet dvoch
chlapcov. V roku 1876 pri narodení zmiešaného
páru prežilo dievča a o rok neskôr pri rovnakej
situácii prežil naopak chlapec (Zemková 2010:
24). V oravskej katolíckej farnosti zisťujeme, že
úmrtnosť dvojičiek sa vyskytovala ešte vo väčšej
miere. Vo vyše polovici prípadov minimálne jedno z detí umrelo do dvoch rokov od príchodu na
svet. V roku 1889 kedy sa vo farnosti narodilo už
spomínaných 6 párov dvojičiek, dospelého veku
sa dožilo len jedno dieťa. Jedno dieťa umrelo pri
pôrode, tri sa nedožili ani jedného mesiaca a ďalšie štyri sa nedožili dvoch mesiacov. Ostatné tri
deti sa nedožili ani svojich druhých narodenín
(Strišková 2011: 30–31).
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narodili dvojičky. Záznam o súrodencovi narodenej Terezky nemáme žiadny, ani ten, či to
bol chlapec, alebo dievča (Matricula ... Lúčky
ab anno 1757. Tom II.: 272). V roku 1870 boli
podobné udalosti zaznamenané dvakrát. Dňa 9.
marca sa Ignácovi a Terézii Oszvaldovcom narodili dievča a chlapec. Brata malej Alžbety rodičia
nestihli dať pokrstiť (Matricula ... Luckensis Ab
Anno 1860. Tom III.: 25). Podobný smutný koniec mal aj príbeh v rodine Ambróza Puszkeilera,
ktorého manželka Mária porodila 31. mája spomínaného roka dve dievčatá. Pokrstená z nich
stihla byť len Mária, nakoľko jej sestra umrela
príliš skoro (Matricula ... Luckensis Ab Anno
1860. Tom III.: 26). Dňa 29. novembra 1884 sa
Matejovi a Amálii Oszvaldovcom narodil chlapec a dievča. Chlapec dostal meno Ján, jeho sestra pokrstená nebola (Matricula ... Luckensis
Ab Anno 1860. Tom III.: 62).
V evanjelickej farnosti sa objavili ďalšie prípady, kedy dvojičky čoskoro po narodení umreli. Pavlovi a Anne Bubuskovcom sa narodili 21.
marca 1778 dvaja chlapci. Starší, imúnnejší
Juraj bol schopnejší života ako jeho mladší brat,
ktorý sa narodil mŕtvy (Matricula ... Turíčky
ab anno 1750. Tom II.: 55). Podobný prípad sa
odohral v rodine Juraja a Doroty Oravczovcov,
kde sa 7. februára 1792 narodili dievča a chlapec. Dcéra Mária prežila najbližšie chvíle po narodení, avšak jej brat nie (Matricula ... Turíčky
ab anno 1750. Tom II.: 104). V Turičkách sme
v matrike našli záznam z 18. októbra 1800,
kde sa písalo o nevyhnutnosti krstu oboch detí.
Deti Ján a Helena, ktoré sa narodili Ondrejovi
Szabovi mladšiemu a jeho manželke Márii, dokonca nemali kvôli urýchlenému krstu pôrodnou babicou ani krstných rodičov (Matricula
... in Turíčky ab anno 1750. Tom II.: 139).
V dôsledku náročnejšieho tehotenstva sa stretávame aj s ďalšími prípadmi, kedy veľmi krátko
po narodení a krste dvojičiek obe deti umreli.
Takúto udalosť prežila rodina Jána a Heleny
Frančokovcov, ktorým sa 2. februára 1874 narodil syn Pavol a dcéra Helena. Obe deti umreli
druhý deň po narodení (Matricula ... Turíčky ab
anno1833. Tom III.: 37).
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cento populácie dvojičiek umieralo už do troch
rokov života. Záznamy o úmrtí detí sa často objavovali aj v matrikách pokrstených pri zápisoch
narodených, ale v matrike pochovaných máme
pochopiteľnejšie ucelenejšie záznamy o úmrtiach.
Matriky pochovaných však nedôkladne
zaznamenávali celkovú úmrtnosť, najmä išlo
o nedôslednú evidenciu úmrtí detskej zložky
obyvateľstva. Nakoľko mnoho detí umieralo pri
pôrode a nebola im udelená sviatosť krstu, neboli teda ani cirkevne pochované, a teda neboli zapísané do matriky pochovaných. V matrike zosnulých farnosti Lúčky sa v rokoch 1691–1890
objavujú záznamy o zosnulých 41 deťoch narodených z dvojičiek. Úmrtia detí sme sledovali
do tretieho roka života v skupine narodených
61 párov dvojičiek. Tieto matričné zápisy dokladajú minimálne vyše 330 ‰ detskej úmrtnosti
dvojčiat. Výrazné hodnoty detskej úmrtnosti
podčiarkujú aj prípady úmrtia oboch detí v dojčenskom veku. Týchto prípadov bolo v Lúčkach
celkovo devätnásť, čo predstavuje približne tretinu narodení. O úmrtiach týchto detí sa matriky
„zmieňujú“ súvislejšie až od štyridsiatych rokov
osemnásteho storočia, z čoho môžeme predpokladať nedôsledné vedenie detskej úmrtnosti
v predchádzajúcom období. Najvýraznejšiu
vlnu detskej úmrtnosti sme medzi dvojčatami
zaznamenali od polovice dvadsiatych rokov do
konca šesťdesiatych rokov 19. storočia. V devätnástich prípadoch narodení dvojičiek sme v matrikách narazili na úmrtia až 23 detí. V tomto
období teda detská úmrtnosť prevýšila 600 ‰.
V záverečných dvoch dekádach skúmaného obdobia sa záznamy o detskej úmrtnosti dvojčiat
takmer úplne vytrácajú.

Detská úmrtnosť dvojičiek v evanjelickej farnosti Turičky sa objavuje počas celého obdobia
výskumu súvislejšie, ako tomu bolo v Lúčkach.
Matriky pochovaných hovoria o zvýšených počtoch úmrtí dvojčiat prevažne v priebehu osemnásteho až do začiatku devätnásteho storočia.
V týchto rokoch, kedy dvojičky boli štatisticky
najviac ohrozené, predstavovala úmrtnosť detí
do troch rokov bezmála 550 ‰. Celková detská úmrtnosť bola v dvestoročnej perióde o 80
Detská úmrtnosť dvojičiek
‰ nižšia. V porovnaní s katolíckou farnosťou
Ako sme už vyššie naznačili, detská úmrtnosť bola teda detská úmrtnosť v evanjelickom prov období demografického prechodu dosahova- stredí markantnejšia. Za touto skutočnosťou
la výrazné hodnoty. Pri narodeniach dvojičiek môžeme vidieť prozaický regionálny rozdiel
bola hrozba úmrtí detí vyššia. Analýzou matrík skúmaných lokalít. Potvrdzuje to i vyššia detpochovaných sa presviedčame, že výrazné per- ská úmrtnosť ako dôsledok epidémie neznámej
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nákazlivej choroby, ktorá zvyšovala sledované
hodnoty. Napríklad počet zosnulých výrazne
vzrástol v roku 1778. V sedemdesiatych rokoch
18. storočia vo farnosti Turičky ročne umieralo
priemerne dvadsať osôb, avšak v spomínanom
roku umrelo až 57 veriacich, z čoho väčšinu
predstavovala detská populácia. V tomto roku
umrelo až päť detí narodených z dvojičiek, zatiaľ čo sa narodil iba jeden pár dvojčiat. Dňa 23.
novembra spomínaného roka dokonca umreli
dve deti, dvojčatá, rôznych manželských párov.
Katarína Eliášová narodená 19. novembra 1777
umrela krátko po svojich prvých narodeninách.
Jej staršia sestra Mária umrela v tom istom roku
3. júla). (Matricula ... Turíčky ab anno 1750.
Tom II.: 361). V ten istý deň umrel aj osemmesačný Juraj Monoska, ktorého starší brat – dvojča umrel deň po ich narodení – 22. marca, a tak
ešte nebol pokrstený (Matricula ... Turíčky ab
anno 1750. Tom II.: 360–361). O inej nákazlivej chorobe hovorí aj záznam úmrtí súrodencov – päťročnej Márie a ročného Jána v rodine
Pavla Frabriczyho, ktorí umreli v ten istý deň, 10.
marca 1786 (Matricula ... Turíčky ab anno 1750.
Tom II.: 370).
Až v osemnástich prípadoch sme v matrike
pochovaných zaznamenali, že rodičom umreli obe deti narodené z dvojičiek už vo veku do
troch rokov. Jeden prípad bol dokonca taký, že
dvojičky Michal a Katarína Spulssakoví, pochovaní 20. júna 1743, neboli zaznamenaní ani
v matrike pokrstených (Matricula ... Turíčky ab
anno 1714. Tom I.: 148). Vo viacerých prípadoch súrodenci umreli v jeden deň, najčastejšie
veľmi krátko po narodení a krste. Ján a Michal
Kačanyovci umreli dva dni po zápise do matriky pokrstených, 23. júna 1767 (Matricula ...
Turíčky ab anno 1750. Tom II.: 350). Iba deň
žili Ján a Anna Szallajovci, zo 6. na 7. júla 1774
(Matricula ... Turíčky ab anno 1750. Tom II.:
357). Rovnako deň žila Helena Frančoková, ktorej brat Pavol umrel už v deň krstu. Súrodenci sa
narodili manželom Jánovi a Helene 2. februára
1874, Helena umrela 3. februára. (Matricula ...
Turíčky ab anno 1833. Tom III.: 20). V deň zápisu do matriky pokrstených – umreli bratia
Andrej a Michal. Matka týchto nemanželských
detí, Mária Gazdíková, sa zo svojich synov 18.
augusta 1878 nielen potešila, ale aj „oplakala“
(Matricula ... Turíčky ab anno 1833. Tom III.:
23). Ešte zaujímavejšie prípady sa objavili, keď
dvojčatá umreli v ten istý deň, niekoľko dní po
svojom narodení. Šestnásť dní žili bratia Ján
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a Pavol Račkovci, narodení 10. marca 1786,
ktorí umreli 26. marca (Matricula ... Turíčky ab
anno 1750. Tom II.: 370). Ešte dlhšie žili Pavol
a Mária Benczeluszkovci. Súrodenci narodení
28. februára 1782 umreli 20. marca toho istého
roku (Matricula ... Turíčky ab anno 1750. Tom
II.: 364). V ojedinelých prípadoch sa dĺžka života detí uvádzala v matrike aj počtom hodín.
Oba prípady sa stali v rodinách, ktorých hlavou
bol Ondrej Szabo. Ondrejovi Szabovi ml. a jeho
manželke Márii sa 18. októbra 1800 narodili
dvojičky Ján a Helena. Záznam krstu oboch
hovorí „o nevyhnutnosti udelenia tejto sviatosti,“ pri ich pohrebe 21. októbra bola dĺžka
života oboch označená na 35 hodín (Matricula
... Turíčky ab anno 1750. Tom II.: 386). Ondrej
Szabo s manželkou Annou priviedli na svet 7.
februára 1792 dvojičky Mateja a Máriu. Obaja
súrodenci umreli v deň narodenia, Mária však
žila iba 4 hodiny (Matricula ... Turíčky ab anno
1750. Tom II.: 376).

Záver
Analýza empirických záznamov predstavila
narodenia dvojičiek ako čosi neobvyklé a dá sa
povedať, že svojím spôsobom i vzácne. Samotné
odlíšenie v matrikách naznačovalo, že narodenie dvojičiek v malej dedine nebolo každodennou záležitosťou. Genetické výskumy hovoria,
že jeden pôrod dvojičiek pripadá na 80 pôrodov
jednorodených detí. Naše výskumy potvrdili
o niečo vyšší výskyt viacrakých narodení, avšak
treba si uvedomiť, že v malej dedine s populáciou okolo 1000 obyvateľov spravidla takéto narodenia nezažívali častejšie ako raz do roka. Ešte
väčšou raritou bolo keď sa súrodenci dožili dospelosti. Kvôli vysokej detskej úmrtnosti a zniženej obranyschopnosti dvojičiek bolo týchto
prípadov veľmi málo. V prípadoch konkrétnych
rodín sa po úmrtí oboch detí či dokonca aj po
smrti matky, pravdepodobne spoločnosť mohla nazerať na narodenie dvojičiek skôr ako na
„kríž“ ako na Božie požehnanie.
Dvojičky boli najčastejšie odlišované krstnými menami. Súrodencov spájali mená biblického pôvodu, spravidla mená biblických prarodičov Adama a Evy. V oblastiach Slovenska, kde
sa v rodine snažili mať len jedného potomka
narodenie dvojičiek spôsobilo problém v plánovaní neskoršieho dedictva. Neskorší tzv. systém
jednodetnosti narodenie dvojičiek narušilo snahu netrieštiť rodinný majetok.
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Nazeranie spoločnosti na narodenie dvojičiek sa zmenilo so skvalitnením starostlivosti
o matku a deti a tým sa zvýšila ich šanca na prežitie, ale i na plnohodnotný život. Súčasného
človeka už narodenie dvojičiek neohrozuje na
živote či zdraví, ale podľa jeho mienky na zabezpečení a komforte. V dnešnej modernej dobe
teda žiaľ radšej vidíme dvojičky v kočíku kohosi
iného ako v tom vlastnom.
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Application of non-destructive archeological
methods at the Department of Archaeology in
Plzen

současným povrchem. Zároveň ze své povahy
zkoumají artefaktové a ekofaktové vlastnosti
archeologických pramenů. Nedestruktivní metody je možné rozdělit do čtyř základních kateAbstract—Non-destructive archaeological ap- gorií (podle Kuna 2004a: 15–17).
proaches and methods have become an inseparable part of archaeological monument survey.
They are also frequently used at the Department
of Archaeology in Plzen. Here, over the past
years, they have been applied in a number of cases.
These include non-destructive documentation
works on barrow burial and hill top sites, or the
Middle Age and Modern settlements in forested
areas Other significant activities have been carried out by means of geophysical surveys or aerial
photography and remote sensing of Earth.

Keywords—non-destructive
research,
aerial
archaeology and remote sensing, geophysical
survey, surface survey and geodetic documentation,
geochemical analysis

N

Úvod do problematiky

EDESTRUKTIVNÍ archeologii je možné
chápat jako soubor metod úzce provázaných jak s teoretickými, tak i empirickými otázkami, s jejichž pomocí je možné systematicky
vyhledávat, zkoumat a mapovat archeologické
památky, přičemž nedochází k jejich ničení
v důsledku destruktivních archeologických metod. Nedestruktivní archeologii je možné rozdělit do celé řady metod, postupů a technik, které
mohou být aplikovány v různých prostředích
a situacích, a odpovídají na celou řadu teoreticky stanovených otázek. Nedestruktivní metody
archeologie umožňují rozpoznat nemovité archeologické prameny, které se projevují viditelným antropogenním tvarem reliéfu, nebo identifikovat archeologizované a transformované
struktury nemovitých památek pohřbených pod

Do první skupiny nedestruktivních metod
nazvané letecká archeologie a dálkový průzkum Země je možné zařadit zejména analýzu
družicových snímků, analýzu kolmých leteckých snímků, vizuální průzkum z nízko letícího letadla a nejnověji vyhodnocení laserového
skenování zemského povrchu pomocí systému
LiDAR (light detection and ranging). Informace
získané leteckou archeologií je možné využít
zejména při studiu krajiny a pozůstatků minulých lidských aktivit, které se v ní nacházejí.
Za hlavní cíle je možné považovat identifikace
dosud neevidovaných archeologických památek, dokumentace kulturní krajiny, zpracování
informací ze starších leteckých a družicových
snímků získaných obvykle za jiným účelem, než
je archeologická prospekce. V poslední řadě
slouží také k řešení teoretických otázek souvisejících se sídelní a krajinnou archeologií např.
využitím krajiny v minulosti nebo prostorovou
strukturou sídelních areálů. Obecně je možné
říci, že letecká archeologie přispívá k řešení tří
oblastí archeologie, tedy ke kvantitativnímu
růstu pramenné základny, řešení jednotlivých
teoretických témat a k památkové ochraně kulturního dědictví (Gojda 2004: 49–51).
Mezi druhý okruh metod, vycházející z měření fyzikálních a chemických vlastností podpovrchových vrstev, výplní objektů, kamenných konstrukcí a artefaktů, patří geofyzikální
a geochemické metody. Geofyzikální, zejména
geoelektrické a magnetometrické metody měření, řeší ve spolupráci s archeologií několik obecných otázek. Průzkum slouží jako zjišťovací
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metoda uplatňující se zejména na lokalitách objevených zpravidla jinými postupy. Primárním
cílem je prokázání existence předpokládaných
archeologických objektů, které jsou ve své transformované a archeologizované podobě skryté
pod současným povrchem a projevujících se
odlišnými fyzikálními vlastnostmi v podobě
magnetického pole nebo měrného odporu odlišného od svého okolního prostředí. Geofyzikální
průzkum také nemalou měrou napomáhá při
cíleném průzkumu určitých areálů aktivit (obytných, pohřebních a výrobních) s cílem odpovědět na položené teoretické otázky týkající se jejich struktury, funkce atd. Geofyzikální metody
jsou také využívány zejména jako součást předstihových terénních archeologických výzkumů
odkryvem (Křivánek 2004: 117–183).
Zvláštní kategorií na principu geofyzikálních metod je výzkum pomocí detektorů kovů,
které slouží k prospekci a vyhledávání železných a kovových artefaktů. Jejich užití se uplatňuje při terénních předstihových archeologických výzkumech odkryvem nebo v preventivní
ochraně archeologických památek, před jejich
nenávratným ničením v důsledku nelegální činnosti vlastníků těchto přístrojů (tzv. „detektorářů“). V obecné rovině patří detektory kovů mezi
geofyzikální nedestruktivní přístroje, avšak při
jejich nesprávném užití je možné je chápat jako
výrazně destruktivní (Křivánek a Kuna 2004:
185–193).
Geochemické metody využívané v archeologii umožňují zkoumat vlastnosti archeologických pramenů, které není možné často zjistit ani
geofyzikálními nebo jinými běžnými archeologickými metodami. Nejčastěji geochemické metody zjišťují zvýšenou intenzitu chemických prvků (např. fosfátů) v blízkosti obytných objektů
nebo hospodářských staveb, které přinášejí
informace o využití prostoru v minulosti, např.
ukládání organického odpadu, ustájení zvířat,
pozůstatků konzumace atd. V rámci výzkumu
pohřebních areálů přinášejí informace o vnitřním uspořádání pohřební výbavy nebo mohou
detekovat chybějící organické materiály (Majer
2004: 195–196).
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237–296) nebo povrchový sběr zjišťující a zkoumající stopy a intenzitu osídlení prostřednictvím zlomků movitých artefaktů, rozptýlených
na povrchu terénu, nejčastěji zlomků keramiky
(Kuna 2004b: 305–352).
Do čtvrté kategorie je možné přiřadit částečně nebo „omezeně“ destruktivní metody
průzkumu, jejichž celkové narušení archeologických situací je minimální. Mezi ně patří vyhledávání a vzorkování vrstev vrty, vrypy nebo
mikrosondážemi anebo vyhledávání objektů
rýhováním (Beneš a Hrubý a Kuna 2004: 353–
378).
Oproti destruktivním archeologickým postupům je možné díky nedestruktivní archeologii získat specifické spektrum archeologických
informací, přesto jsou v některých případech
limitovány právě tím, že jasná interpretace některých artefaktů nacházejících se pod povrchem terénu je možná až na základě terénního
archeologického odkryvu. Proto je možné nedestruktivní archeologické postupy chápat do jisté
míry jako soubor metod sloužících k vyhledávání a dokumentaci potencionálních archeologických památek v místech, kde nedojde k následnému archeologickému odkryvu, nebo jako soubor postupů, které předcházejí archeologickému destruktivnímu výzkumu. Jejich cílem je získání předběžných informací o archeologických
situacích, které je možné v místech následného
výzkumu odkryvem očekávat. Samostatnou
skupinou sledovaných témat mohou být teoretické otázky spojené s prostorovou archeologií,
například při studiu formálních a prostorových
vlastností sídleních areálů.

Nedestruktivní archeologie na Katedře
archeologie ZČU v Plzni
Nedestruktivní archeologické postupy jsou na
Katedře archeologie v Plzni využívány v širokém spektru metod při archeologických výzkumech destruktivního i nedestruktivního charakteru.

Výraznou součástí aktivit z okruhu nedestruktivní archeologie jsou povrchové průTřetí skupinu nedestruktivních metod před- zkumy a dokumentace reliéfních tvarů terénu.
stavuje povrchový průzkum a výzkum antropo- Metodika těchto postupů je na KAR ZČU v pogenních tvarů reliéfu, mezi něž patří pravěká sledních letech intenzivně rozvíjena, přičemž
a raně středověká ohrazení, mohylníky, stře- dochází k evidenci a dokumentaci celé řady ardověká sídla a plužiny, těžební areály, vojenské cheologických nemovitých památek, zejména
tábory a komunikace (Kuna a Tomášek 2004: těch, které jsou doposud dochovány v lesním
prostředí. K jejich prostorové geodetické doku-
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mentaci KAR ZČU využívá totální stanice Leica tou využití nedestruktivních archeologických
a stanice GPS Trimble (k metodě Novák 2006: metod.
60–63). Data jsou následně zpracovávána do
Středověk
podoby plánů či modelů (John 2008: 263–280;
Hložek 2010a). Většina výzkumů byla realizo- 1. Výzkum středověkého a novověkého
osídlení v lesním prostředí se zaměřevána v souvislosti s projektem „Opomíjená arním na zaniklé středověké a novověké
cheologie – MSM4977751314“ nebo dalšími
vesnice.
V letech 2005–2010 byl readílčími výzkumnými projekty. Výzkumné aktivilizován v rámci projektu: „Opomíjená
ty v oblasti nedestruktivní archeologie je možné
archeologie
–
MSM4977751314“
rozdělit do několika následujících okruhů podle
nedestruktivní
systematický
průchronologického období na pravěké a středovězkum
zaniklých
středověkých
vesnic
ké archeologické památky:
na Černokostelecku, Rokycansku,
Zbirožsku a jižním Plzeňsku. Od roku
Povrchový průzkum a dokumentace reliéfních
2011 pak pokračuje samostatně výzkum
tvarů terénu
na Českobudějovicku, Rokycansku,
Pravěk
jižním Plzeňsku a dalších jednotlivých
1. Výzkum výšinných lokalit v západních
lokalitách v rámci projektu: „Proměny
Čechách se zaměřením převážně na
sídelních a sociálních struktur jižních
osídlení chamské kultury. V uplynulých
a západních Čech v čase dlouhého trvání
letech bylo zaměřeno několik výšinných
SGS-2010-43“. Při povrchovém průzkulokalit společně s jejich geofyzikální promu intravilánu a extravilánu zaniklých
spekcí, povrchovými průzkumy a sběry
středověkých vesnic se uplatňuje geodea drobnými terénními odkryvy ve spoticko-topografický průzkum, doplněný
lupráci s přírodovědnými analýzami
o povrchovou prospekci a povrchový
z oblasti environmentální archeologie
sběr. Hlavní cíle výzkumu směřují k po(například John 2007; John a kol. 2009;
znání sídelní struktury středověkého
John 2010).
a novověkého osídlení v lesním prostředí, uspořádání a charakteru vesnických
2. Průzkum mohylových pohřebišť v jižusedlostí a struktury vesnického zázemí
ních a západních Čechách (zejména
(Vařeka 2006: 10–12; 2007: 150–157;
okresy Písek a Tábor) se zaměřením
Vařeka a kol. 2009; Vařeka a Holata
jednotlivých mohylových pohřebišť, poa Rožmberský a Schejbalová 2011: 319–
vrchovou a geofyzikální prospekcí na
342).
vybraných lokalitách a drobnými terénními odkryvy. Součástí byl také průzkum
2. Vznik a geneze středověkých výrobbudování samotných mohylových objekních regionů v Čechách – západní Brdy.
tů a využití jejich prostoru v pravěku (naProjekt se zaměřoval na studium středopříklad Chvojka a Krištuf a Rytíř 2009;
věkých a novověkých nezemědělských
Menšík a Krištuf a Chvojka 2010).
aktivit a jejich vlivu na krajinu a životní prostředí v oblasti západních Brd
3. Výzkum hradiště Vladař na Karlovarsku
(Strašicko). Při výzkumu se uplatňoval
a jeho bezprostředního zázemí, dokupovrchový průzkum a rekognoskace
mentace terénních reliktů, povrchový
těžebních a výrobních areálů (Nováček
průzkum a sběry a drobné terénní od2007: 163–172).
kryvy klíčových situací v prostoru této
nemovité památky (např. Chytráček
3. Dílčí projekt se zabýval poznáním raně
a Šmejda 2005).
středověké struktury osídlení v západních Čechách, přičemž došlo k dokuKromě tří výše zmiňovaných okruhů týkamentaci nemovitých památek (mohyly,
jících se pravěkého osídlení byla řešena celá
plochá kostrová pohřebiště), zpracován
řada dalších dílčích okruhů jako například průa publikován byl také kompletní nálezkum Křivoklátské vrchoviny v pravěku a razový fond z plochých kostrových pohřeném středověku nebo výzkumy v okolí jezera
bišť v západních Čechách (Schejbalová
Švarcenberk (Šída a Pokorný a Chvojka a Kuneš
2010; Schejbalová 2011).
2010) a řada dalších, s různou měrou a intenzi-
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4. Nemalá pozornost je pak dlouhodobě
věnována středověkým hradům, jejichž
dokumentace přinesla nové a v mnoha
ohledech překvapivé možnosti jejich interpretace, a to jak ve smyslu původního
dispozičního řešení, tak ve smyslu vztahu hradních areálů k jejich někdejšímu
hospodářskému a provoznímu zázemí.
Příkladem může být zcela nový pohled
na utváření dispozice Kozího hrádku
na Táborsku (obr. 1) a hodnocení jeho
vztahu k hospodářskému a provoznímu
areálu s pivovarem v jeho neopevněném
předpolí (Hložek a Křivánek a Menšík
2011) i k dalším objektům v jeho širším
zázemí (Ambrož a Hložek a Menšík v tisku). Nově pak byla této lokalitě, v jejíž
obraně hrála velký význam voda, identifikována, prostřednictvím geofyzikálního a povrchového průzkumu, prozatím
mimo dosavadní archeologickou evidenci stojící plocha pravděpodobného mlýna.
Nemalá pozornost je pak dlouhodobě věnována také poněkud v českém i evropském kontextu opomíjené problematice
předhradí (Hložek v tisku a; b; c). Nově
pořízená geodetická dokumentace doplněná plošně rozsáhlým geofyzikálním
měřením komplexu hradu Příběničky
a částečně také hradu Příběnice pak
přinesla nové informace týkající se možných okolností jejich dobytí táborským
vojskem v roce 1420 i způsobu zániku
obou hradních komplexů o 17 let později
(Hložek 2011; Hložek a Menšík v tisku).
Doposud prováděné dokumentační
aktivity se pak týkaly i dalších menších
opevněných objektů. Nového hodnocení
v rámci soudobého sídelně-geografického kontextu se dočkal hrad Liběhrad okr.
Praha-západ (Hložek a Křivánek 2008),
tvrziště v Hřebči okr. Kladno (Hložek
a Křivánek a Procházka 2011) a tvrziště
v lese Borečný u Ratají na Bechyňsku
(Baierl a Hložek a Menšík v tisku a).
Komplexní povrchový a geofyzikální
průzkum doplněný o historické rešerše
těchto méně známých a mnohdy mimo
relevantní archeologickou evidenci stojících lokalit přispívá k poznání potenciálních soudobých místních i regionálních
majetkoprávních,
sídelně-geografických a jiných struktur, jejichž nedílnou
součástí byly tyto nevelké opevněné ob-
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jekty po značné období středověku. Nově
získaná data jsou pak dále využívána ke
koncepční ochraně sledovaných lokalit.

Obrázek 1. 3D vizualizace reliktů hospodářského, provozního a komunikačního areálu před čelem Kozího
hrádku okr. Tábor v programu ArcMap 9.3. 1 – sklep zaniklého pivovaru; 2 – nástup na most přes hradní příkop;
3 – plošina situovaná při výpusti vody z prostoru příkopu
(zaniklý mlýn?); 4 – zaniklý nejzápadnější rybník soustavy
vodních děl pod rybníkem Jezero sloužící k regulaci vodní
hladiny v příkopu hradu; 5 – protržená hráz; 6 – mez na rozhraní zemědělsky obdělávané plochy a zaledněného prostoru před čelem hradu; 7 – zemědělsky obdělávané předpolí
hradu; 8 – mohyla vystavěná v roce 1925 u příležitosti 500.
výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova; 9 – upravená plošina
před mohylou, vzniklá patrně také v roce 1925. Podle
Ambrož a Hložek a Menšík v tisku.

Povrchové sběry
Již několik let Katedra archeologie provádí
také systematické povrchové sběry v souvislosti se studiem struktury sídelních areálů
v pravěku a středověku. Z metod povrchového sběru převažuje sběr analytický pomocí
vkládaných polygonů v rámci krajinných transektů. V letech 2005–2010 byly realizovány
systematické povrchové sběry na Podřipsku
(Janíček a Novák a Trefný 2007, 26–37; Trefný
– Janíček 2010: 12–21; Trefný a Švejcar 2011:
80–98), Černokostelecku, v Dolanech v okolí
kostela sv. Petra a Pavla (Janíček 2007: 80–89)
a Křivoklátsku. O. Malina se v rámci své dizertační práci věnoval transformacím raně a vr-
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cholně středověkému osídlení kolem kostelů
raně středověkého původu, které bylo systematicky zkoumáno kombinací různých metod i povrchových sběrů (Malina 2011).
Letecká archeologie a dálkový průzkum země
Významné výsledky má KAR ZČU v Plzni také
v aplikaci dálkového průzkumu archeologických památek a průzkumu krajiny. Počátek
jejich využívání je spojen zejména s výzkumným záměrem „Opomíjená archeologie –
MSM4977751314“. Letecká prospekce byla
aplikována zejména v oblasti Podřipska v rámci
projektu „Archeologie krajiny pod Řípem“, kde
se podařilo objevit celou řadu nových archeologických lokalit zejména příkopových ohrazení,
mohylových pohřebišť a sídlišť. Letecká prospekce sloužila mimo jiné také jako předstupeň
destruktivním výzkumům drobného rozsahu.
Tato oblast, „letiště Aeroklub ČR Sazená“, slouží také po řadu let jako základna každoročních
letecko-archeologických kurzů pro studenty KAR ZČU (například Gojda 2007: 19–25;
2009: 142–144; 2011: 18–40). Výsledky letecké
prospekce byly také srovnávány s družicovými daty v oblasti tzv. staré sídlení oblasti Čech
(Gojda a John 2009). Novou kvalitativní úroveň detekce archeologických památek v terénu
představuje využití tzv. systému LiDAR (light
detection and ranging). Jedná se o systém, který určuje vzdálenost mezi přístrojem (složeným
z laseru a skenovacího zařízení) umístěným
na vodorovně se pohybujícím nosiči (letadle)
a zemským povrchem měřením časového intervalu, jenž uplyne po vypuštění a odrazu laserového paprsku a odpovídá vzdálenosti měřeného
bodu od přístroje. Během jedné sekundy změří
několik desítek tisíc bodů zemského povrchu,
přičemž hustota bodů změřených Lidarem se
pohybuje mezi jedním a dvaceti na čtvereční
metr. Přesnost tohoto systému se pohybuje
řádově v centimetrech v závislosti na počtu naměřených bodů a kvalitě GPS umístěné v letadle. Obrovskou předností Lidaru je schopnost
pronikat skrze vegetaci a pomocí algoritmů vytvářet digitální výškopisný model terénu, který
je ukrytý pod lesní vegetací, a tím představuje
poměrně snadnou a rychlou dokumentaci archeologických památek. Umožňuje tak identifikovat terénní nerovnosti v podobě pozůstatků mohylových pohřebních areálů, fortifikací,
zaniklých polních systémů atd. (srov. Gojda
2005). Tato metoda dokumentace je v současné
době využívána také na KAR ZČU v Plzni, na
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základě vyhodnocení dat poskytnutých pro tyto
účely německou společností Milan Geoservice
GmbH, brněnskou společností GEODIS či nejnověji Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), přičemž je zjišťován potenciál
této metody v českém prostředí (Gojda a John
a Starková 2011).
Projekt Potenciál archeologického výzkumu
krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LiDAR) jehož nositelem
byla Katedra archeologie v Plzni (2010–2011)
představoval první projekt realizovaný na území
České republiky, který testoval možnosti leteckého laserového snímkování v českém prostředí
a zhodnocení role v oblasti identifikace a evidence, mapování a dokumentace území s archeologickými nálezy. V rámci projektu byly vybrány krajinné transekty (polygony), přičemž cílem
bylo co možná největší zastoupení různých typů
archeologických památek různého stáří. Ty byly
následně v letech 2010 a 2011 zdokumentovány
pomocí leteckého laserového skenování společnostmi Milan Geoservice GmbH a GEODIS.
Celkem bylo zvoleno 14 testovacích polygonů o celkové rozloze 123 km2. Záměrně byly
zvoleny oblasti s vyšším počtem dochovaných
pravěkých, středověkých a novověkých antropogenních terénních reliktů, převážně v zalesněném prostředí (Šťáhlavsko, Černokostelecko,
Rokycansko, Kdyňsko, Hemerské polesí) nebo
rozsáhlé areály pravěkých a raně středověkých
hradišť či ohrazení (Vladař, Porta Bohemica,
Kučeř, Březina) či areály novověkých polních
opevnění (Habrovany, Třeboutice). Dále byla
využita data z oblastí, kde již existují dřívější
lidarové snímky, konkrétně oblast Děčínské vrchoviny (Národní park České Švýcarsko), které
se přírodními parametry odlišuje od většiny krajinných typů osídlovaných v minulosti. Získaná
data byla následně zpracována a posléze došlo
k jejich analýze a interpretaci. Některé vybrané areály/objekty byly přímo ověřovány v terénu (Šťáhlavsko, Rokycansko, Národní park
České Švýcarsko), došlo také ke geodetickému
zaměření vybraných památek. Zjištěná data
jsou nadále zpracovávána a je možné očekávat
celou řadu zajímavých výsledků (obr. 2); (John
2010b; Starková 2010a; Starková 2010b; Gojda
a John a Starková 2011).
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Písek) a Milínov – Javor /Hádky (okr.
Rokycany). Výzkum se zaměřil nejen
na vlastní mohylové náspy, ale i prostory mezi mohylami (Křivánek 2007c:
437–438; Krištuf a Rytíř 2009: 49–60;
Krištuf 2010: 91–110; Křivánek 2010a:
16–18; Krištuf a Švejcar a Baierl 2010,
49–63). Další mohylová pohřebiště
byla zkoumána na Podřipsku v rámci projektu „Archeologie krajiny pod
Řípem“, např. mohyla Kostomlaty pod
Řípem a Vražkov (okr. Litoměřice) a na
Plzeňsku mohylová pohřebiště z doby
bronzové Sedlec (okr. Plzeň-jih) a Plzeň
– Nová Hospoda (okr. Plzeň); (Křivánek
2010d, 175–176).
2. Vedle výzkumu mohylových pohřebišť
ojediněle byl realizován i geofyzikální
průzkum areálu plochého kostrového
pohřebiště Oslouchov (okr. Kladno);
(Křivánek 2011b: 15; Baierl 2011).
Obrázek 2. Ukázka digitálního modelu povrchu DSM
(A) a digitálního modelu terénu DTM (B) laténského
hradiště Vladař u Záhorčic (okr. Karlovy Vary) na základě
zpracování dat ze systému LiDAR. Podle Gojda a John
a Starková 2011: 683, obr. 1.

Geofyzikální průzkum
Mezi další z nedestruktivních metod, které jsou
realizované v rámci výzkumů Katedry archeologie, patří geofyzikální průzkum. Geofyzikální
průzkumy vyly realizovány ve spolupráci s R.
Křivánkem z Archeologického ústavu AV ČR
(Křivánek 2007b: 209 – 217; 2010c: 160–170)
Geofyzikální průzkum byl ve většině případů
aplikován v rámci předstihových výzkumů při
ověření archeologických situacích skrytých pod
současným povrchem. V několika případech
byly výsledky geofyzikálního výzkumu testovány archeologických odkryvem.
Pravěk
1. Geofyzikální průzkum byl realizován
v souvislosti s projektem: „Budování
mohylových pohřebišť a využití jejich
prostoru v pravěku“. Pomocí geofyzikálních metod, zejména magnetometrického měření, byly zkoumány mohylová pohřebiště Údraž – U Honzíčka
(okr. Písek), Hvožďany – Hemery (okr.
Tábor), Dobešice – Na Hrůbatech (okr.

3. Celá řada geofyzikálních výzkumů byla
realizována v souvislosti s projektem:
„Archeologie krajiny pod Řípem“ v letech
2005–2010. Archegeofyzikálními metodami byly zkoumány areály již dříve
identifikovaných pravěkých příkopových ohrazení pomocí letecké prospekce ve Ctiněvsi, Dušníkách a Vražkově
(okr. Litoměrice), které vymezily nejen
průběh linií a příkopů, ale i bodové anomálie uvnitř ohrazení, z nichž některé
byly testovány pomocí sondáže (Gojda
2007: 19–25; Křivánek 2010c: 162–163;
2011c: 41–46). Geofyzikální průzkum
kombinace magnetometrického a geoelektrického měření byl aplikován i na kruhových objektech v Horním Metelsku,
okr. Domažlice, jejichž interpretace zůstává nadále nejasná (Křivánek 2010c:
165–166; Krištufová a Šmejda 2010:
65–82).
4. Kromě příkopových ohrazení byly pomocí archeogeofyzikálních metod zkoumány pravěká sídliště na katastru Bříza,
Mastířovice, Roudnice n. Labem (okr.
Litoměřice) a Vrbno (okr. Mělník) v souvislosti s ověřením těchto lokalit objevených leteckou prospekcí (Křivánek
2007a: 209–218; 2010c: 161–162).
5. Geofyzikální výzkumy byly realizovány
i při výzkumu pravěkých výšinných loka-
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lit a hradišť např. hradiště Vetlá – Sovice,
kde bylo identifikováno příkopové ohrazení nejasné funkce a lokality a dále
Straškov/Vražkov (okr. Litoměřice);
(Křivánek 2010c: 166–167; Trefný
a Chroustovský a Kotyza 2010: 51–53;
2011, 44). Geofyzikální průzkum pomocí magnetometrického měření proběhl
i na výšinné lokalitě „Na propadeném
zámku“ (k. ú. Branov, okr. Rakovník);
(Krištuf a Kovářová 2007, 116–13).
Zkoumána pomocí geofyziky byla také
chamská výšinná lokalita Kaliště-Teplá
(okr. Klatovy); (Křivánek 2007a: 21–25)
Středověk
1. V posledních letech poměrně intenzivně probíhá výzkum zaniklých středověkých vesnic pomocí geofyzikálních
metod průzkumu. Nejvíce lokalit bylo
zkoumáno v rámci projektu „Opomíjená
archeologie“. Geofyzikální prospekce
proběhla na lokalitách zaniklých středověkých vesnic Aldašín (k. ú. Jevany),
Vojkov na Černokostelecku, a pak
zejména v zájmové oblasti výzkumu
středověkého osídlení na Rokycansku,
kde bylo realizováno nejvíce geofyzikálních průzkumu zaniklých středověkých vesnic – Rovný (k. ú. Drahoňův
Újezd), Sloupek (k. ú. Těškov), Lhotka
(k. ú. Hůrky) a v zázemí Plzně pak vesnice Plzeň – Bolevec (okr. Plzeň-město)
(Křivánek 2009b: 24–25; 2010a: 16–17;
2010c: 164; 2011a: 537–538; 2011b: 16;
Baierl 2011: 50–57). Ojediněle proběhlo geofyzikální zaměření zaniklé středověké vesnice a tvrze-motte Plesanov
v okrese Tachov (Baierl 2011: 57–62)
a dvou zaniklých středověkých vesnicích
Prochod a Žďár na Českobudějovicku
(Čapek a Baierl 2012, v tisku).
Z metod geofyzikálního průzkumu byly
nejvíce aplikovány geoelektrické a megnetometrické metody měření (obr. 3).
Pomocí geolelektrických metod průzkumu byly systematicky vyhledávány
antropogenní objekty s dochovanými
zděnými konstrukcemi nebo jejich kamennými destrukcemi představující
struktury středověkých usedlostí, či jednotlivých domů. Magnetometrické metody naopak umožnily vyhledávat a rozpoznat struktury konstrukcí typu pecí
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uvnitř středověkých domů nebo shořelých mazanicových destrukcí jako pozůstatků po nadzemních částech domů
(Křivánek 2011a: 533–540). Rozsáhlý
geofyzikální průzkum proběhl v souvislosti s výzkumem nivy v Dolanech,
okr. Plzeň-sever v okolí kostela sv. Petra
a Pavla, při kterém byla prokázána existence drobného opevněného šlechtického sídla – tvrze (Janíček 2009: 50).

Obrázek 3. Ukázka geofyzikálního zaměření geoelektrickou odporovou metodou středověké usedlosti zaniklé
vsi Prochod, okr. České Budějovice, a zjišťovací odkryv na
základě geofyzikálního měření, které odhalilo konstrukční
relikty středověkého domu a pec s kamenným obložením
v jizbě. Podle Čapek a Baierl 2012 v tisku.

2. Ojedinělý geofyzikální výzkum byl realizován při výzkumu raně středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích (okr.
Mělník), kde byly zjištěny anomálie zahloubených objektů (Gojda a Křivánek
a Meduna a Rytíř a Trefný 2009, 259–
292; Křivánek 2011c: 43–44).
3. Neméně intenzivní je pak rozvoj aplikace geofyzikálních metod v prostoru
dochovaných pozůstatků středověkých
hradů. Geofyzikální měření realizované
prostřednictvím širšího spektra metod,
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podložené dlouhodobou mezioborovou
a meziinstitucionální spoluprací, umožňuje hodnocení charakteru dochovaného historického nadloží na jednotlivých
lokalitách (obr. 4). Výsledky na konkrétní otázky zaměřených geofyzikálních
měření rozšiřují možnosti interpretace
jednotlivých objektů (naposledy Baierl
a Hložek a Menšík v tisku b) a v neposlední řadě také nástin některých zánikových a pozánikových transformací
(k problematice souhrnně Neustupný
2007: 46–64). Neméně významné
je pak také testování geofyzikálních
metod na širším spektru opevněných
i neopevněných lokalit dochovaných
v různém, zalesněném i nezalesněném
prostředí. Geofyzikální průzkum byl
realizován v areálech hradů Zlenice
(okr. Praha-západ), Chvatěruby (okr.
Praha-západ), Liběhradu (okr. Prahazápad), Příběničky (okr. Tábor), Kozí
Hrádek (okr. Tábor), Pořešín (okr. Český
Krumlov), tvrzí Dolany (okr. Plzeňsever), Řepeč (okr. Tábor) a motte
Strašice (okr. Rokycany) či při průzkumu areálu zámku Svojšín (okr. Tachov);
(Hložek a Křivánek 2009: 47–48; Hložek
2010b: 142–153; Křivánek 2010a: 17–
18; 2010c: 165; 2011b: 15–16; Baierl
2011).

Obrázek 4. Vrstevnicová vizualizace terénních reliktů
tvrziště v Hřebči okr. Kladno v programu Surfer 9 (Golden
software) s výsledky geoelektrického odporového měření
v prostoru vlastního tvrziště i v západní části hospodářského
dvora. Podle Hložek a Křivánek a Procházka 2011.

4. Geofyzikální měření bylo realizováno
i v prostoru sakrálních staveb v okolí
a interiéru rotundy sv. Jiří na Řípu (okr.
Litoměřice), kde kromě geoelektrického měření proběhlo i elektromagnetic-

ké a termometrické měření (Křivánek
2010a: 18; 2011c: 42–43). V areálu
u kláštera Chotěšov (okr. Plzeň-západ),
kde se podařilo identifikovat relikty
zdí vnitřní zástavby kláštera (Křivánek
2010a: 18).
Geochemické analýzy
V posledních letech dochází i k rozvoji geochemických metod a k pokusům o aplikaci prvkové
analýzy (tzv. multi-element analysis) na jedinečné lokalitě Kamenice, okr. Plzeň-jih s cílem
detailního studia mikroreliéfu raně středověké
formy osídlení v lesním prostředí (Holata 2011:
373–385). Tato metodika bude rozvíjena v rámci interdisciplinární spolupráce.
Detektory kovů
Katedra archeologie rozvíjí svou činnost i v oblasti výzkumu a prospekce pomocí detektorů
kovů a rozvíjení této metodiky. Rozsáhlé detektorové průzkumy byly realizovány hradišti
Vladař a mohylníku Šťáhlavy-Hájek Šmejda
2007: 233–245). Systematický průzkum detektory kovů byl proveden v Dolanech, okr. Plzeňsever v okolí kostela sv. Petra a Pavla, při němž
byla nalezena unikátní středověká asymetrická
radlice (Janíček 2007: 80–89). Další detektorové výzkumy byly provedeny při výzkumu zaniklých středověkých vesnic v lesním prostředí
Sloupek a Bzík, při kterých byla objevena celá
řada železných a kovových artefaktů, představující zemědělské a řemeslnické nástroje, jež
byly součástí vybavení usedlostí, ale i předmětů
osobní výbavy (Dudková a Orna a Vařeka 2009:
81–87).
Závěr
Spektrum výše nastíněných nedestruktivních
výzkumných a průzkumných aktivit Katedry
archeologie Západočeské univerzity v Plzni,
zahrnující období pravěku, středověku i novověku, se neustále rozvíjí. Tato dlouhodobá
činnost katedry přináší nové možnosti poznání
a interpretace jednotlivých dochovaných lokalit
a archeologických situací na bázi širší mezioborové spolupráce a v neposlední řadě také další
možnosti ochrany našeho jedinečného, v současnosti řadou vlivů ohrožovaného kulturního
dědictví a archeologických památek. Veškeré
prováděné archeologické práce jsou pak úzce
provázány s výukou studentů oboru archeologie
i některých dalších příbuzných oborů. Studenti
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tak mají možnost testování svých nově nabytých
teoretických znalostí na příkladech velmi různorodých archeologických situací. Dlouhodobé
získávání širších terénních zkušeností pak
umožňuje novým absolventům snazší vstup do
praxe a zvyšuje možnosti jejich uplatnění nejen
v oboru archeologie, ale také na úřadech a v institucích, jejichž činnost a pravomoci se více či
méně dotýkají archeologické a památkové péče.
* Příspěvek je výstupem projektu SGS-2012-075
Interdisciplinární výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií.
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V

E vědě platí názor, že pokud chcete být dobrým badatelem, musíte pracovat s nejnovějšími publikacemi. Dnes je ale trh přesycen
informacemi, a proto se může mnohdy stát, že
kniha co by vás mohla nejvíce zaujmout, není
marketingově protlačována a vy ji prostě minete. Nebo ji (tak jako já) objevíte až za pár let.
Přestože kniha „Uvnitř neolitické mysli“ byla
vydána již před čtyřmi roky, považuji ji stále za
hodnou pozornosti.
Období neolitu bylo vyčleněno a postupně uznáváno již na konci 19. století. Přesto na
celém světě stále láká badatele mnoha vědních
oborů. Neolit je totiž obdobím, kdy pro nás z nejasných důvodů, člověk přestal vést kočovný
způsob života při shánění potravy, a naopak se
usadil, domestikoval rostliny a zvířata, a zavedl
zemědělství. Zároveň tím dal i základ třídění
sociální sféry. Dnes je na zemědělství nahlíženo
jako na záměrný neolitický vynález člověka, který mu měl usnadnit práci a dostupnost potravin.
Autoři této knihy však přinášejí kontroverzní názor, že tomu tak nebylo a že domestikace
zvířat a plodin byla vlastně vedlejším produktem praktikování náboženství. 341 stran textu
je rozděleno do 10 kapitol, kde jsou rozebírány
hlavně schopnosti lidského vědomí, kosmologie a nemovité artefakty. To vše v na první pohled odlišných prostředích Blízkého východu
a západní Evropy. Každá kapitola je pak rozdělena do dílčích celků.
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veno samotné období neolitu, jako období jedněch z nejdůležitějších změn v lidské minulosti,
zemědělství a všeobecné prvky náboženství
a jeho prostředky. Je zde nastíněna podstata
náboženství, důvody opuštění lovečsko-sběračského způsobu života a přechod k domestikaci.
Druhá kapitola je věnována možnostem lidského vědomí – které jsou v dnešní době přehlíženy,
neuropsychologickému modelu a jeho stadiím,
jež jsou překvapivě společné pro všechny lidské bytosti. Zároveň nás autoři v této kapitole
přivádí na myšlenku, že lidské vědomí ovlivňovalo a ovlivňuje naše každodenní chování. Třetí
kapitola rozvíjí princip mozkových pochodů,
pojednává o kosmu, jeho úrovních a o tom, jak
byl a je chápán různými kulturami. Zde se rovněž dozvíme, kdo a jak vůbec je možné mezi
jednotlivými úrovněmi kosmu cestovat a jak se
s celou vírou v kosmos mohli vypořádávat lidé
v neolitu a dříve. Následující kapitola čtenáře
přenáší na Blízský východ, věnuje se kosmologickým vzorcům architektury a zároveň se
snaží přinést důkazy, že se kosmologie promítá
do stavebních zákonitostí nejen pravěkých populací, ale i současných „neúplných společností“. Kapitola pátá shrnuje již na jiných místech
rozebíraná témata jako např. lidské myšlení,
vztah lidí a zvířat, kosmos a duševní požitky
z něj a prospekci mentálních obrazů. Všechna
tato témata jsou zde uvedena za účelem odhalení mechanizace domestikace praturů. Kapitola
šest zlehka opouští Blízký východ a přesouvá se
do atlantické Evropy a snaží se dokázat, že kosmologie, kterou si dnes můžeme vyložit jen díky
artefaktům, se promítala v mýtech a v jednání
dávných lidí. Ačkoli jsou tyto oblasti geograficky velmi vzdálené, sdílejí mnoho stejných prvků,
které musely vycházet ze stejného způsobu myšlení. K podpoření této teorie jsou použity příběhy s podobnýmými prvky – Epos o Gilgamešovi
a vyprávění sibiřského šamana.

Druhá polovina knihy přenáší poznatky
z Blízského východu k megalitickým stavbám
atlantické Evropy. V sedmé kapitole se autoři
věnují neolitickým mohylám, megalitickým
stavbám a jejich vztahu k chápání neolitické
kosmologie a jejích projevů v aspektech neolitické architektury. Následující kapitola pojedV první kapitole, nazvané „Revoluční neo- nává o archeologicky velmi zajímavé lokalitě
lit“, se čtenáři nejdříve dozví o (před)neolitické Brú na Bóinne v Irsku, na které se soustřeďuje
minulosti blízkovýchodního města Jericha, vý- množství neolitických památek, a proto ji lze
zkumech zde vedených a o nálezu lidských lebek chápat jako centrální místo pravěkého náboženpod podlahou jednoho z domů. Poté je předsta- ství. Devátá kapitola je potom věnována pouze
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Miloš Mendel – Víno
a vinařství v dějinách
islámu (2010)

samostatným složkám neolitického náboženství, které dnes můžeme vidět v hmotných i nehmotných památkách, materiálech, z kterých
byly zhotoveny, a v motivech, kterými byly vyzdobeny. Závěrečná kapitola shrnuje tématiku
celé knihy a lze za ni použít jen její úvodní větu
„S minulostí je to jako s cizí zemí: nepochybujeme, že lidé v ní dělají věci jinak, víceméně ale Alena Tomková
dělají stejné věci jako my.“
Katedra blízkovýchodních studií, Fakulta
Tato kniha potěší zejména proto, že je jak filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
svěží vítr v zatuchlé knihovně. Dnešní společ- alatomkova@yahoo.co.uk
nost je natolik povrchní a zaměstnaná materialismem, penězi a kariérou, že každý člověk
KOUMÁNÍ vývoje dějin islámu a společzabývající se jen trochu duchovnem okamžitě
nosti velkých islámských říší oživila knižní
platí za podivína. Stejný náhled bohužel má
novinka Víno a vinařství v dějinách islámu od
i 90 % současných vědců řešících otázky minupředního českého arabisty a islamologa Miloše
losti. Neuvědomují si ale, že kultury vzdálené
Mendela.
nám tisíce let, měly žebříček hodnot postavený
jinak než máme dnes my. Pokud nenalezneme
Jak je patrné z tematické náplně knihy a pístroj času, tak nikdy nebudeme schopni plně semných pramenům v publikaci předložených,
rekonstruovat minulost, a tudíž nikdy nebu- problematika vinařství, a zpracování a požídeme s jistotou vědět, co pro naše předky bylo vání různých alkoholických preparátů jako tanejdůležitější a proč. Artefakty dávají možnost kových představovala v dějinách islámu velmi
rekonstruovat jen část materiální kultury, ale co živý a všudypřítomný fenomén. V první části se
se týče zvyků, náboženství atd., tak fungují jen autor zabývá vinařstvím ve světle islámského
jako jejich negativ. Právě v připuštění této my- práva, věrouky a etiky. Na příkladech jednotšlenky je kniha „Uvnitř neolitické mysli“ poně- livých hadíthů, tedy zpráv o skutcích proroka
kud revoluční.
Muhammada, a na základě výkladů Koránu
a sunny středověkými islámskými exegety doPřestože zavání novátorským přístupem
kládá, že požívání vína v průběhu islámského
k problému, tak by čtenář měl umět filtrovat instředověku se setkávalo s ambivalencí názorů
formace a všechny názory autorů nebrat za dané.
v závislosti na povaze jednotlivých islámských
Mnohé předpoklady jsou doslova přitažené za
právních škol, které se uplatňovaly v konkrétvlasy a čas teprve ukáže, zda byl neolit hříčkou
ní oblasti arabského a islámského středověku.
náhody, či následkem dopodrobna promyšleTyto názory variovaly od absolutního zákazu
ných kroků.
požívání vína s hrozbou vysokých trestů při poLEWIS, D., D. PEARCE. 2008. Uvnitř neolirušení těchto zákazů až po umírněnější názory,
tické mysli. Vědomí, vesmír a říše bohů. Praha:
kdy víno a jiné destiláty mohly být užívány jaAcademia. 392 s.
kožto prostředky tlumící projevy různých nemocí a neduhů. Kromě nejednoznačného pohledu
islámské právní tradice a věrouky na vinařství se
v průběhu dějin setkáváme i s hadíthy, které byly
účelově přepisovány podle potřeb doby. Miloš
Mendel poukazuje tímto na fakt, že i když islám
od svého triumfu v 7. století zaujal ke konzumaci vína zpravidla negativní postoj, stále „šlo
o normu, která byla po celé islámské dějiny tou
či onou měrou porušována. Mezi nábožensko-právním ideálem a mezi společenskou realitou
existoval trvalý rozpor“ (Mendel 2010: 151).

Z

Velká část knihy je věnována úloze vína
a vinařství v období rozkvětu arabských dějin. Autor se vydává i do období starověkého
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Předního východu a poohlíží se po fenoménu
užívání vína v kultuře předislámských Arabů.
Na základě dokladů archeologických artefaktů
je zmíněna kontinuita v oblibě konzumace vína,
která byla často součástí rituálů předislámských kultů. Právě díky této kontinuitě tradice
předislámských kultů a také samozřejmě díky
přitažlivosti pití vína se i přes veškeré zákazy,
které přišly s postupným vývojem islámu a posunem problematiky do právní roviny, rozvinula
ve středověkých dějinách Arabů velmi bohatá
a dynamická vinařská kultura. Na tomto místě
je třeba zmínit lehkost a vtip, se kterým autor
podává svá svědectví z překladů arabských
dobových dokumentů a spisů evropských cestovatelů a vyslanců, kteří v té době na dvorech
arabských vládců působili. Právě zkazky o životě v podzámčí arabských dvorů jsou přínosnou
antropologickou sondou do společnosti středověkých Arabů tak, jak ji ze suchopárných dějin
arabských říší jen těžko poznáme. Právě nezřízená konzumace vína a jiných alkoholických
substrátů byla podle autorových dokladů několikrát příčinou prohraných bitev, čímž je dokázáno, že vinařství a konzumace vína skutečně
ovlivňovaly běh arabských dějin.
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ké islámské říše – mughalské Indie, ve které si
však víno nezískalo takovou oblibu jako u jejích
západních sousedů a kde s postupnou infiltrací
Evropanů do říše převládla spíše konzumace alkoholu západní provenience.
Miloš Mendel uzavírá své historické bádání o fenoménu vinařství v islámském světě pohledem do osudů vína a vinařství v moderních
arabských a islámských zemích, ve kterých je
jeho konzumace a produkce spjata do velké
míry s vnitropolitických vývojem dané oblasti.
Spektrum pohledů na vinařství s ohledem na
právní tradici a historickou zkušenost je velmi
různorodé a variuje od stoprocentní prohibice
(Írán, Saúdská Arábie) až po kvalitní šlechtění
vinných odrůd za spolupráce zahraničních expertů (Libanon, Jordánsko).

Fenomén vinařství v islámském světě nebyl
dodnes v českém prostředí podrobněji zpracován a lze říci, že autor se úkolu zhostil velmi
důkladně a s přihlédnutím ke komplexnosti
tématu jej podal čtivě a zajímavě. Odborná veřejnost ocení zejména bohaté překlady z orientálních jazyků a uvedení podrobných arabských,
perských a tureckých termínů, které se k tématu
vztahují.
Miloš Mendel podal i fundovaný přeIslámské dějiny nejsou, jak víme, spojeny
hled
o
způsobech
zpracování vína, pěstovaných
pouze s arabskou kulturou, ale prostupovaly
odrůdách
a
všeobecně
o blízkovýchodním vicelou oblastí od Blízkého východu přes střední
nařství
jako
takovém.
To
vše opět obohatil terAsii až po Indii a jihovýchodní Asii. Mimo oblast
míny
z
orientálních
jazyků.
arabského světa podniká autor exkurs i do pravděpodobné kolébky vinařství – do Persie, kde
Bez nadsázky je možno konstatovat, že knibylo víno tradičně spjato s úkony prováděnými ha Víno a vinařství v dějinách islámu představupři rituálech zoroastriánů. Příchod islámu na je skutečný skvost na českém knižním trhu, kteúzemí Persie v 7. století však představoval pro rý ocení nejen úzká akademická obec českých
perské vinařství částečné omezení v konzuma- orientalistů, ale jistě i širší veřejnost zajímající
ci, nicméně z dobových zpráv autor poukazuje se o kulturní, společenské a politické aspekty
na fakt, že nadále víno sehrávalo důležitou roli nejen islámského civilizačního okruhu.
jakožto symbol moci a prostředek společenské
MENDEL, M. 2010. Víno a vinařství v dějinách
komunikace zejména v diplomatických kruzích.
islámu. Praha: Orientální ústav Akademie věd.
Tento kulturní a společenský aspekt v kultu vína
496 s.
zejména v safíjovské Persii (16.–18. století) byl
patrný i na dvorech Osmanů, kteří ač muslimové přistupovali k zákazu konzumace a produkce
vína vzhledem k existenci různorodých nemuslimských skupin na území Osmanské říše velmi
flexibilně a racionálně. Vinařství totiž přinášelo
značné finanční prostředky do státní pokladny
v podobě daní a celních poplatků a od 18. století s částečnou sekularizací říše bylo pití vína
známkou příklonu k modernizaci, a to zejména
v očích Evropanů působících na osmanském
dvoře. Autor si též v krátkosti všímá další vel-
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Univerzity Karlovy v Praze. Jak již vyplývá
Petr Janeček – Folklor dií
z názvu, předmětem jejího zájmu jsou děti, tedy
skupina, jež je definována primárně generačně.
atomového věku – Kultura
dětí spadá do období povinné školní
docházky, a je tak vymezena šestým až dvanáckolektivně
sdílené tým, resp. patnáctým rokem života. Toto časové
období autorka označuje jako „zlatý věk“ kultury dětí, a právě kultura a folklor dětí tohoto
prvky
expresivní věku
jsou předmětem zájmu jejího bádání. Ve
své
studii
však nezapomíná ani na historii bákultury v soudobé dání o dětském
folkloru, jejíž vznik datuje do 2.
poloviny 19. století. Zároveň však podotýká, že
společnosti (2011)
„seriózní“ výzkum dětského folkloru je záležiMichal Zikmund
Katedra antropologie, Fakulta filozofická,
Západočeská univerzita v Plzni
Zikmund22@seznam.cz

V

listopadu minulého roku byla vydána kolektivní monografie s názvem Folklor atomového věku – kolektivně sdílené prvky expresivní
kultury v soudobé české společnosti. Editorem
je PhDr. Petr Janeček, který je v současné době
vedoucím Etnografického oddělení Národního
muzea. Prvotním impulsem k vydání této publikace byla výstava Národního muzea nesoucí
název Nové pověsti české. Folklor atomového
věku zaměřená na identickou problematiku. Na
přípravách uvedené výstavy se podíleli všichni
autoři recenzované knihy.

Publikace má za cíl představit folklorní a příbuzné kolektivně vytvářené i sdílené a neformálně šířené prvky expresivní kultury vybraných
sociálně a kulturně distinktivních skupin, které
jsou či byly rozšířené na území českých zemí
ve 2. polovině 20. století a v současnosti. Petr
Janeček v úvodu publikace dává na vědomí, že
autorům jednotlivých studií jde i o to zmapovat
„folklorní repertoár stabilnějších společenských
skupin, definovaných společně sdílenou kulturou“ (str. 9). Zároveň však dodává, že objektem
zájmu badatelů není pouze tento repertoár, ale
i „dané skupiny samotné, jejich vznik, geneze,
historický vývoj, společenské souvislosti a specifické kulturní projevy“ (str. 9). V knize se autoři věnují čtyřem skupinám: dětem, vojákům
základní služby, trampům a příslušníkům hudebních subkultur.
Autorkou v pořadí první studie s názvem
Kultura dětí a dětský folklor je PhDr. Dana
Bittnerová, CSc., z Fakulty humanitních stu-

tostí posledních desetiletí. V zájmu badatelů se
objevují např. tleskací hry, skákání gumy, dětské památníky atd. Posun vidí autorka v tom,
že již není podceňována jiná forma folkloru
než ústně tradovaná. Bittnerová se ve své studii
věnuje také žánrům dětského folkloru, jejichž
typickým znakem je synkretismus, tedy spojování různých prvků, např. slov, pohybů či rytmů
i výtvarných složek. Na mnoha příkladech dětských her, zápisů do památníků či říkanek pak
demonstruje jednotlivé žánry dětského folkloru. Dále se také věnuje procesu, jak se folklor
udržuje v kolektivní paměti a jak je ovlivňován
známými fenomény, jež jsou dětem srozumitelné. Demonstruje to na příkladu filmových
postav, které se v dětských říkánkách v průběhu
let mění, avšak význam zůstává stejný. V 70. letech to byli Vinnetou a Ribanna (Prší, prší, jen
se leje, Vinnetou se z okna směje…), následovali Sandokan a Marriana (Prší, prší, jen se leje,
Sandokan se z okna směje…), kteří byli vystřídáni Harrym Potterem a Hermionou (Prší, prší,
jen se leje, Harry Potter z okna bleje…). Autorka
si je vědoma toho, že samotný popis dětského
folkloru nestačí a že podstatným znakem je jeho
funkce v komunikaci mezi aktéry. Upozorňuje
také na funkci dětského folkloru „vyzkoušet si
něco zakázaného“ (vulgarita v říkankách, hra
Flaška dětí na prahu puberty atd.). V závěru studie se autorka rozepisuje o tom, proč je potřebné studovat dětský folklor. Podstatný argument
spatřuje v tom, že „právě kultura dětí a jejich
folklor jsou jednou z mála oblastí euroamerické
kultury, které dosud nejsou v područí masově
distribuovaných technologií, mediálních vzorů
a formálních institucí“ (str. 37). Já osobně zcela
jistě souhlasím s tvrzením o prospěšnosti zkoumání tohoto fenoménu. Nemyslím si však, že
by dětský folklor nebyl, jak argumentuje autorka, „v područí distribuovaných technologií…“.
Domnívám se, že v dnešní mediální realitě to

RECENZE

prostě není možné.
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Studie Adama Votruby je velmi čtivá a vhodně
doplněná textovými a obrazovými přílohami.
Ve druhé studii se Mgr. Adam Votruba, Přínosem studie je jistě i to, že autor jako zdroj
Ph.D., kurátor Etnografického oddělení informací využívá jak sbírky Národního muzea,
Národního muzea, věnuje kultuře vojáků zá- tak rozhovory s pamětníky a vlastní zkušenosti
kladní služby. Jedná se již vlastně o kulturu za- s absolvováním základní vojenské služby.
niklou, protože základní vojenská služba byla
v České republice ukončena v roce 2004, na
Mgr. Jan Pohunek z Regionálního muzea
Slovensku pak v roce 2006. Sám autor definuje v Jílovém u Prahy se ve svém příspěvku věnusvoji studii jako „příspěvek k ohledávání teré- je československému unikátu – trampskému
nu spíše než jako přehledné shrnutí etnografie hnutí. Tato subkultura se zrodila na počátku 20.
vojáka“ (str. 39). Ve svém příspěvku se věnuje století, a navzdory všem změnám politickým
zvykům a rituálům vojáků. Zejména pak neofi- i společenským přetrvala až do dnešních dnů.
ciální hierarchií vojáků základní služby, která Jak autor v úvodu upozorňuje, systematičtější
se zakládala na nadřazeném postavení vojáků studium trampingu je záležitostí posledních
z dřívějších nástupních termínů. Širší veřejnost let a literatura, která by se trampingem zabýzná klasické dělení vojáků na „bažanty“ a „ma- vala a zhodnotila ho v plné šíři, dosud chybí.
záky“. Autor však představuje složitější dělení, Pohunek se na začátku své studie věnuje vznikteré se navíc lišilo podle délky vojenské služby. ku a vývoji trampského hnutí. Většina badatelů
V dobách kdy vojenská služba trvala dva roky, zabývající se trampingem vychází z knihy Boba
to byli „nováčkové“ („bažanti“), „půlročáci“, Hurikána Dějiny trampingu a ani autor této stu„mazáci“ a „supráci“. Důležitou roli měly také die není výjimkou. V první kapitole seznamuje
přechodové rituály mezi jednotlivými skupi- čtenáře s počátky trampského hnutí a s jeho
nami vojáků. Toto pasování do „vyššího stavu“ vývojem až do současnosti. Tato část práce je
bylo v mnoha případech velmi obávané, pro- zdařilou kompilací, která však ve svém důsledtože mezi vojáky kolovaly zkreslené informace ku nepřináší, pro člověka znalého tématu, nic
o jeho průběhu. Autor toto zjištění dokládá na nového. Další část příspěvku se věnuje oděvům
příkladech rozhovorů s informanty. Ve studii se a předmětům denní potřeby příslušníků tramptaké rozepisuje o tzv. penalizování, což je výraz, ské subkultury a jejich proměnou v průběhu 20.
který zahrnuje různé sankce ze strany mazáků. století. Stranou nenechává ani mluvní zvláštNejedná se však o šikanu, ale o iniciační proces, nosti, které trampové používají. Seznámíme se
který skončí poté, co nováček vytrpí stanovenou tak s množstvím výrazů typických pro trampdobu v podřízeném postavení. Mezi služby pat- ské hnutí (batteldress – „betl“, lžíce – „bagr“
řilo například obstarávání jídla (bufet), pití (sa- apod.). Nevynechává ani další fenomény, např.
hara), vyčištění obuvi atd. Votruba se ve svém literární a umělecké. Zajímavou část studie
příspěvku rozepisuje i o projevech hmotné kul- tvoří kapitola o trampském slovesném folkloru,
tury vojáků a o jejich oděvních zvyklostech. Mezi který je reprezentován zejména vtipy, pověstmi,
nejdůležitější patřilo tzv. stříhání metru. K tomu historkami ze života a fámami. Do této kapitopotřeboval voják obyčejný krejčovský metr, ze ly pak spadá i část věnovaná postavám trampkterého odstřihával jednotlivé centimetry/dny ských pověstí a legend. Čtenář se zde seznámí
a počítal tak svůj návrat do civilu. Dalším fe- např. s postavou Hanse Hagena (fantom lomů
noménem byly tzv. výroční bankovky, které se Amerika u Karlštejna), Koženáče (muže v červyráběly na oslavu kulatého počtu dní do civilu. ném koženém kabátě, jenž měl propichovat
Díky fotografickým přílohám se můžeme se- spící trampy jehlicí skrze srub), Brdského hejznámit s příklady různě výtvarně pojatých me- kala (muže znetvořeného po autonehodě, jenž
trů, bankovek a vojenských tabel pocházejících napadal trampy v lesích) atd. Poslední kapitola
z archivu Etnografického oddělení Národního se věnuje specifické architektuře a úpravě žitémuzea. Neznalé vojenské služby pak zcela jistě ho prostoru, jenž je využíván trampy. Jsou zde
zaujme kapitola věnovaná vojenskému slangu. uvedeny popisy trampských srubů a tábořišť,
Čtenář se seznámí např. se zkratkami používa- které jsou zdařile doplněny fotografickou přílonými mezi vojáky (LSD – léto strávené doma, hou pořízenou autorem samým pro lepší předZZ TOP – zima zavání trvalým opuštěním po- stavu neznalého čtenáře. Studie Jana Pohunka
sádky atd.), s pojmy které se týkaly výkonu slu- je velmi čtivá a dokazuje, že autor se trampskou
žeb, s terminologii týkající se hmotných věcí atd. subkulturou zabývá aktivně již delší dobu a do
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tématu úspěšně pronikl.
Poslední studii věnující se fenoménu hudebních subkultur má na svědomí autorská dvojice ve složení Mgr. Martin Heřmanský a Mgr.
Hedvika Novotná. Působištěm obou autorů je
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze. V jejich příspěvku se na začátku seznámíme se stručnou historií výzkumu hudebních
subkultur ve světě a u nás. Autoři se věnují
zejména tzv. „chicagské škole americké sociologie“ a posléze tzv. „birminghamské“ škole,
v jejímž rámci probíhaly výzkumy mezi britskou dělnickou mládeží. V českém prostředí se
první pokusy o zachycení hudebních subkultur
odehrály v 80. letech 20. století. Jednalo se však
zejména o povrchní popis vybraných subkultur,
založený na zúčastněném pozorování, bez hlubšího teoretického zázemí. První systematické
studie jsou pak záležitostí posledních let.
V další kapitole se autoři věnují subkulturní
ideologii a subkulturnímu stylu. Na příkladech
punkové a emo subkultury pak tyto pojmy vysvětlují. Autoři se věnují také mediálnímu obrazu subkultur a s ním související tzv. morální panice. Morální panika je termín, na který upozornil v 70. letech britský sociolog Stanley Cohen.
Jedná se o démonizování subkultur médii, která
vytváří jejich obraz. Autoři správně poznamenávají a uvádějí na příkladech (punk, emo, techno), že morální panika se dotkla téměř všech
hudebních subkultur a stále se vrací s nově
vznikajícími. Studie neponechává stranou ani
vliv internetu na vznik a činnost hudebních subkultur. Prudký rozvoj masmédií v posledním desetiletí umožňuje snazší šíření subkultur za hranice euroamerické kultury. Autoři jako příklad
uvádějí současné studie, které se zabývají např.
metalisty na Bali. Zároveň se však tyto subkultury vznikající v jiném prostředí adaptují na
místní podmínky a nelze předpokládat, že např.
skinheadi v Británii budou stejní jako skinheadi
v Argentině. Internet má za následek postupné
mizení vydávání tzv. fanzinů, podomácku vyráběných časopisů věnujících se dané subkultuře.
Jak autoři upozorňují: „virtuální svět internetu
umožňuje členům subkultur účastnit se na subkulturním dění, aniž by byli přítomni na stejném
místě“ (str. 104). To vede podle autorů k vytváření virtuálních subkulturních komunit. Jak
uvádějí, virtuální svět internetu je stěžejní pro
subkulturu emo. Poslední kapitola je věnována
vymezení pojmu „subkultura“ vycházejícího
z klasického antropologického vymezení kul-
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tury jako ohraničeného, a tedy uchopitelného
celku. Toto často kritizované pojetí vyústilo
v zavedení nových pojmů, které autoři vysvětlují. Jedná se o pojmy městský kmen či neo-kmen
(urban tribes, neo tribe), klubová cultura (club
culture) a scéna (scene). Velkým plusem této
studie je množství textových příloh, ve kterých
se čtenář dozví stručné, ale čtivé informace
o různých hudebních subkulturách (punk, skinhead, emo, techno, hip-hop, metal a hardcore).
Jako předchozí příspěvky i tento je doplněn fotografickými přílohami doplňujícími text.
Kniha Folklor atomového věku – kolektivně
sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české
společnosti je podle mě příkladem toho, jak by
měla kolektivní monografie zabývající se výše
popsanou problematikou vypadat. Přestože má
pouze 135 stran, je doslova nabitá informacemi,
navíc doplněnými kvalitními obrazovými a textovými přílohami, které z ní ve výsledku dělají
čtivou a atraktivní publikaci zajímavou jak pro
odbornou, tak širší veřejnost.
JANEČEK, P. 2011. Folklor atomového věku –
kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum.
136 s.
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