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ÚVODEM

Samorostlý fi lozof Ladislav Klíma napsal v  textu, nazvaném Vteřina 
a věčnost, následující větu: „Raději být psem a štěkat na měsíc, než malým 
evropským státem.“ I když by bylo o míře nadsázky tohoto aforismu jistě 
možno diskutovat, je zjevné, že jistá míra handicapu je v případě malých 
státních útvarů takřka vždy přítomna.

Lze se tak domnívat, že totéž by bylo možno konstatovat, zaměnili-li 
bychom slovo „stát“ za pojmy „národ“ či „etnikum“. Platnost uvedené 
skutečnosti by byla ještě umocněna v případě populací, nedisponujících 
vlastním politickým (státním či alespoň autonomním) útvarem. 

Etnických populací bez vlastního národního státu přitom na světě je 
(a i  výhledově bezpochyby bude) drtivá většina.1 V  tomto kontextu je 
naše optika výrazně zkreslena realitou evropského kontinentu, ve kterém 
se naopak až na výjimky – jako na prakticky jediném místě zeměkoule 
– prosadil „trojjediný“ model či ideál jednoty jazyka, národa (etnicity) 
a politického útvaru.2 Současně zde velká většina etnických pospolitostí 
dospěla do stádia reálné (či alespoň latentní) státotvornosti.3 19. století 
a počátek 20. věku se pak staly epochou, ve které se tradiční politická mapa 
Evropy nově konfi gurovala v  souvislosti se zmíněnou vizí „národních 
států“. Politické celky se v dané souvislosti jak spojovaly (Německo, Itálie), 
tak i rozpadaly (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše). Zmíněný potenciál 
se však – pro mnohé snad překvapivě – nevyčerpal ani na přelomu 20 /21. 
století. Rozpad Československa a Jugoslávie či naopak znovusjednocení 
Německa na „národní“ bázi jsou dokladem toho, že zdánlivě přežitý 
primordialistický přístup k  fenoménům etnicity a  nacionalismu byl 

1 MINAHAN, James (2002): Encyclopedia of the Stateless Nations. Ethnic and National 
Groups Around the World (4 sv.). Westport: Greenwood Publishing Group; BODLORE-
PENLAEZ, Mikael (2011): Atlas of Stateless Nations in Europe. Minority People in Search 
of Recognition. Talybont: Y Lolfa.

2 HROCH, Miroslav (2007): Národy jako evropská zvláštnost? (DVD). Praha: Filosofi cký 
ústav AV ČR. 

3 Problematice státotvornosti národů a  možných typů vývoje v  rámci těchto snah se 
(především z  geopolitického hlediska) na řadě míst zabývá práce: BAAR, Vladimír 
(2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus? Ostrava – Šenov 
u Ostravy: Ostravská univerzita–Tilia, kupř. s. 74–75.
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sice ve společenskovědním diskursu a  jeho paradigmatech povětšinou 
nahrazen v  současnosti dominujícími konstruktivistickými náhledy,4 
v praxi „všedního dne“ (banal nationalism)5 však prokázal a prokazuje 
nečekaně silnou životaschopnost.6 Je také třeba zdůraznit, že „ /…/ je 
nemístné tento jev /tj. nacionalismus – L. Š./ vztahovat k jakési ‚politické 
nevyzrálosti‘ a  neřešení etnických rozporů v  dříve nedemokratických 
společnostech /…/ “7

Přitom je však zjevné, že procentuálně jen mizivá část etnických 
pospolitostí světa může z  důvodů malé početnosti, nedostatečného 
stupně společenského vývoje a organizovanosti, geopolitických konotací 
či dalších příčin vlastním (byť i  potenciálním) státem disponovat.8 
Pomyslná hranice mezi možností či nemožností vzniku státnosti je však 
velmi vágní. Zahrnuje případy velkých populací, které ani po desetiletích 
snah ustavení vlastního státu nedosáhly – naopak v jiných případech byla 
etniku státní samostatnost takřka „oktrojována“ v kontextu politických 
změn. Stejně tak k  transparentnosti dané problematiky nepřispívá 
ani nepřehledná, mnohdy spíše „z pozice vítězů“ interpretovaná, 
otázka rozdílů mezi „právem národů na sebeurčení“ a  nežádoucím či 
nepřípustným „separatismem“.9 

Etnicita a s ní spjaté snahy po „sebeurčení“ jsou dnes oproti dřívější 
perspektivě stále výrazněji chápány pouze jako jedna z  možných 
podob kolektivní identity, vedle jiných, „neetnicky“ konstruovaných 
společenských vzorců či „situačních identit“.10 Identifi kace s  etnickou 
pospolitostí a  na tomto principu vzniklým národním státem11 je však 
zároveň v Evropě (zčásti i na jiných místech světa) i nadále stále emočně 

4 ŠATAVA, Leoš (2013): Etnicita a jazyk. Teorie. Praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun 
EU, s. 57–58.

5 BILLIG, Michael (1995): Banal Nationalism. London: Sage Publications.
6 MANENT, Pierre (1997): Může existovat demokracie bez národa? Střední Evropa, 13 (66), 

s. 17–26.
7 ŘEZNÍK, Miloš (2003): Formování moderního národa. (Evropské „dlouhé“ 19. století). 

Praha: Triton, s. 9–10.
8 BAAR, Vladimír (2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus? 

Ostrava – Šenov u Ostravy: Ostravská univerzita–Tilia, s. 71–75. 
9 Tamtéž, s. 328.
10 UHEREK, Zdeněk (1994): Anthropology of Ethnicity. A Critical Review. Český lid, 81, č. 4, 

s. 334.
11 Zde je ovšem třeba připomenout rozdílné pojímání fenoménu „národa“ v  západní 

Evropě (výrazná tradice státního/občanského principu) a na východě našeho kontinentu 
(dominantní jazykový/etnokulturní model).
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velmi silnou záležitostí. Absence vlastního státního útvaru může 
být vnímána jako reálný, latentní anebo jen „fantomový“ handicap. 
V  závislosti na početní velikosti, politicko-ekonomickém významu, 
geopolitických či dějinných souvislostech je však téměř každý konkrétní 
případ specifi cký. 
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Etnicita a etnické menšiny v dnešním svìtì; 
národy bez státu

Ještě v poslední třetině 20. století bylo možno setkat se – v odborných 
i  laických kruzích – s  názory, že národní příslušnost (etnicita) bude 
postupně ztrácet na významu, eventuálně že zcela vymizí. Nejpozději 
praxe 90. let však jasně ukázala, že etnická, kulturní a  jazyková 
různorodost lidstva, používaná jako prvek sebeidentifi kace, není něčím 
zastaralým, nedůležitým či přežilým. To platí nejen o její dvě století staré 
společenské funkci; v dnešním, stále výrazněji se globalizujícím světě je 
zmíněná rozmanitost vysoce hodnocena jako bohatství lidstva, s určitou 
hyperbolou dokonce jako součást „ekologie“. 

Psychologové rovněž potvrzují důležitost hledání identity v „malých 
světech“ umožňujících vytvořit si určitou skrýš před „velkým“, globálním 
prostředím.12 Právě v  dané souvislosti může etnicko-jazyková rovina 
nabýt mimořádného významu.

Práva malých etnik a jejich jazyků našly v poslední době svůj výraz také 
v řadě mezinárodních smluv a konvencí; jsou také nahlížena v souvislosti 
s obecnými lidskými právy. 

•  Rámcová úmluva o  ochraně národnostních menšin (v platnost 
vstoupila v České republice od 1. 4. 1998; ve Slovenské republice od 1. 
2. 1998)   

•  Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (v platnost 
vstoupila v České republice od 1 .3 .2007; ve Slovenské republice od 1. 
1. 2002)

Pohled do historie
Etnické vědomí a „národnostní otázka“, tak jak je chápeme dnes, jsou 

relativně mladým jevem – při určitém zjednodušení je možno říci, že 
jsou produktem měnících se společenských idejí a ekonomických změn 
(zejména průmyslová revoluce) na počátku 19. století. Středověká Evropa 
chápala „národ“ – přes nepochybnou existenci a uvědomování si etnických 

12 Srov. pojmy německého sociologa F. Tönniese Gemeinschaft   a Gesellschaft .
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a  jazykových rozdílů – v  jeho teritoriální podobě, tedy jako souhrn 
obyvatel konkrétního území, resp. poddaných určitého panovníka. Toto 
(v novodobém prodloužení „občanské“) pojetí se dodnes do značné míry 
udrželo v  zemích západní Evropy (např. ve Francii, Velké Británii aj.), 
vyznačujících se dlouhou tradicí státnosti a ztotožňováním „národního“ 
a  „státního“ principu (anglické slovo nationality znamená především 
„státní příslušnost“). Oproti tomu ve střední a  jihovýchodní Evropě 
se od počátku 19. století prosadilo spíše „herderovské“ pojetí národa, 
zdůrazňující kritéria společného jazyka a kulturních znaků a povyšující 
„národní“ (tj. etnickou) příslušnost nad jiné hodnoty.

Druhá polovina 19. a počátek 20. století pak byly obdobím rozmachu 
národních hnutí v Evropě,13 které po 1. světové válce vyústilo ve vznik řady 
nových, „národních“ států (mj. Československa). Zatímco kolem roku 
1910 tvořili příslušníci etnik nemajících vlastní národní stát zhruba 25 % 
obyvatelstva Evropy, k roku 1930 klesl jejich podíl na pouhá 4 %.14 V této 
souvislosti je však třeba opětovně připomenout, že princip „národního“ 
(tj. na jednotné etnicitě obyvatel založeného) státu nalezneme na jiných 
kontinentech jen sporadicky.15

I přes politické rozčlenění Evropy na etnické bázi, úpravy hranic 
a  výměnu obyvatelstva však v  mnoha zemích přetrvaly silné etnické 
menšiny, resp. i  celá (většinou početně limitovaná) nestátní etnika. 
Zhruba od 60./70. let 20. století pak u řady z nich (např. Velšané, Baskové, 
Katalánci, Bretonci aj.) došlo k  „etnickému znovuoživení“ – zvýšení 
kulturně-politických snah o zachování etnických a jazykových specifi k, 
zčásti i  na militantní bázi.16 Politicko-společenské změny ve východní 
Evropě na počátku 90. let, spojené i  s  rozpadem některých států, pak 
nastartovaly nový vzmach významu etnicity, spojený i s řadou tragických 
excesů. Z  těchto příčin zesílily i  „antietnické tendence“ – odmítání 
etnicity jako potenciálního zřídla xenofobie a konfl iktu.

13 HROCH, Miroslav (1986): Evropská národní hnutí v 19. století. Praha: Svoboda.
14 KREJCI, Jaroslav (1978): Ethnic problems in Europe. In: Giner, Salvador – Archer, 

Margaret S. (ed.): Contemporary Europe. Social structures and cultural patterns, London 
…: Routledge & Kegan Paul, s. 141.

15 V zemích „třetího světa“ by inspiraci „evropskými“ etnopolitickými modely bylo 
možno hledat kupř. v separatistických snahách I(g)bů v Nigérii o vytvoření státu Biafra, 
militantním hnutí Tamilů na Srí Lance aj.

16 Do stejného rámce spadají i  politické snahy frankofonních Kanaďanů v  Québecu, 
založené především na jazykové bázi.  
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Etnicita v současnosti        
Míra a  intenzita národního (jak „občanského“, tak ryze etnicky 

pojímaného) vědomí je samozřejmě individuální – může také kolísat 
v čase, v souvislosti s konkrétní situací i dalšími jevy.17 Moderní forma 
tohoto sdíleného pocitu však celkově v  nedávné minulosti prokázala 
svou životaschopnost, neboť je hluboce spjata s  historickými kořeny 
a společenskými podmínkami (viz „perenialistické“ směry teorie etnicity). 
V řadě sfér života společnosti za ni vlastně ani neexistuje plnohodnotná 
náhrada.18 

Samozřejmě, že v jednom státě může společně žít (a v praxi také mnohdy 
žije) více etnik. V souvislosti se stíráním a prostupností donedávna ještě 
ostrých, vymezujících etnických hranic v  současnosti také sílí rovina 
dvojí identity či dokonce multiplikovaných etnických identit.

Na celém světě samozřejmě nadále probíhají procesy etnické 
a jazykové asimilace. Současně se však na řadě míst podařilo realizovat 
etnicko-jazykovou revitalizaci – tj. oživení (obrození) asimilujících se, 
ještě nedávno zdánlivě k zániku odsouzených menšinových etnik, jejich 
kultur a jazyků.19 

Nestátní etnika jako fenomén  
Dílčí studie v dalším textu práce jsou zaměřeny na etnika bez vlastního 

státního útvaru – především v Evropě. Právě v tomto světadílu se totiž 
model plné či alespoň výrazné jednoty etnicko-jazykového společenství 
a  adekvátního „národního“ státu prosadil zdaleka nejkomplexněji; na 
ostatních kontinentech je (přes patrné vlivy evropské inspirace) situace 
výrazně jiná.20 Uvedený model je – navzdory současné dominanci 
konstruktivistických společenskovědních teorií při studiu etnicity – 
v  praxi chápán spíše primordialisticky, tedy jako cosi „přirozeného“ 
a něco, k čemu je v rámci „sebeurčení“21 žádoucí směřovat. To dokládá 

17 FISHMAN, Joshua A. (1985): Th e Rise and Fall of the Ethnic Revival: Perspectives on 
Language and Ethnicity. Berlin–New York–Amsterdam: Mouton, s. 517.

18 MANENT, Pierre (1997): Může existovat demokracie bez národa? Střední Evropa, 13 (66), 
s. 20.

19 ŠATAVA, Leoš (2009): Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. 
Praha: Sociologické nakladatelství.

20 Mimo Evropu je možno nalézt řadu nestátních etnik, čítajících i  desítky milionů 
příslušníků (kupř. v Indii, Indonésii, Číně, Nigérii aj.).

21 Tímto vágním pojmem, zmiňovaným i  v  Chartě OSN a  dalších významných meziná-
rodních dokumentech, se rozumí „… právo každého národa svobodně rozhodovat 
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např. rozpad Československa a  Jugoslávie či sjednocení Německa na 
počátku 90. let 20. století nebo zcela současné (referenda z roku 2014) 
aktivity Skotů a Katalánců. Bylo již zmíněno, že ačkoli etnické (v praxi tedy 
„horizontální“) dělení je pouze jednou z možných podob kolektivních 
identit, může stále být a mnohdy také je vnímáno jako cosi významného. 
Téměř všechna evropská etnika s  více než milionem příslušníků tak 
dnes disponují národním státem (nejvýraznější výjimky představují 
Katalánci a Galicijci); totéž platí i o některých méně početných etnických 
pospolitostech (Islanďané, Lucemburčané, Malťané, Černohorci aj.).22 
Absence národního státu může být také do značné míry suplována 
autonomií na regionalisticko-etnické bázi (Katalánci, Baskové, Jižní 
Tyrolsko aj.); zmínit je možno i  lokální „etnické parlamenty“ – ať již 
iniciované a vytvářené „zdola“ (např. Sámové v Norsku, Švédsku a Finsku, 
současné snahy v Lužici) či „shora“ (např. etnické menšiny v Maďarsku 
či srbské Vojvodině).

Etnika bez vlastního státu jsou bezesporu mnohdy handicapována; 
v řadě případů také splývají s „pravými“ národnostními menšinami (tj. 
přesahy či enklávami etnik, majících vlastní národní stát, na teritoriu 
jiné státní formace). Z politické praxe je ovšem zřejmé, že jen malá část 
z tisíců etnik světa může národní stát vytvořit. Paradoxně také o vlastní 
plnou samostatnost některé národy ani výrazněji „nestály“ (např. 
Makedonci, Moldavané či Bělorusové před rokem 1991). Vize jiných 
populací o založení (např. Kurdové) či obnově (např. Tibeťané) vlastního 
státu se naopak – navzdory jejich početní velikosti či významu – ani po 
desetiletích snah (prozatím?) nenaplnily či byly potlačeny. 

Nestátní etnika se samozřejmě navzájem (z kvantitativního23 
i  kvalitativního hlediska) výrazně liší; v  daném kontextu tak dochází 

o  své nezávislé existenci a  o svém hospodářském, společenském a  kulturním rozvoji“; 
POTOČNÝ, Miroslav (1972): Deklarace zásad mírového soužití. Praha: Universita 
Karlova, s. 59. Stejný princip ovšem může být (v kontextu dobových a  politických 
konotací) paradoxně považován i za destabilizující a nepřípustný separatismus. 

22 Specifi cké případy pak tvoří některé z „trpasličích států“ (Lichtenštejnsko, Monako, San 
Marino, Vatikán), jež jsou (na rozdíl kupř. od Malty a nově do značné míry i Andorry) 
spíše nežli etnicky defi novatelnými státními útvary politickými relikty historického 
členění Evropy.

23 Obecně do značné míry problematické stanovení exaktních a  relevantních údajů 
o  počtu příslušníků konkrétního etnika je v  případě menšinových populací (dvojí či 
vícečetná identita; politické vlivy; psychologické aspekty aj.) mnohdy ještě podstatně 
komplikovanější. Viz ŠATAVA, Leoš (2011): Kolik je Čechů, Velšanů, Kalmyků…? K 
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i  k  pokusům o  jejich klasifi kaci. Zcela zásadním hodnotícím prvkem 
je přitom zejména fakt (ne)existence autonomních struktur populace 
a  stupeň garantovaných politických, jazykových a  kulturních práv. 
Jedním z možných dalších sofi stikovanějších dělení je kupř. typologizace 
zvažující míru „stabilizovanosti pozice“ etnika zejména v  souvislosti 
s  růstem/poklesem počtu příslušníků a  (ne)existencí mladé generace, 
dále i s vyhraněností etnické/regionální identity.24

*      *       *

Následujících 23 představených případů se zaměřuje zejména na 
minoritní etnické populace z  rozličných koutů Evropy (včetně dvou 
příkladů z oblastí na jihu Ruské federace, uváděných na konci přehledu),25 
které svým „národním“ státním útvarem (v současnosti) nedisponují. 
Ačkoli jsou mezi nimi značné rozdíly co do početnosti, politického či 
ekonomického významu či míry asimilace (resp. revitalizace), přesto 
mají mnohé společné. Jedná se především o  určitou míru handicapu, 
pokud jde o zjevné či latentní limity možností „národního života“ či užití 
jazyka, diskriminaci, praktické problémy při volbě partnera či výchově 
dětí a další, často subtilní psychologické momenty. Cílem textu je tedy 
umožnit čtenáři pohlédnout na evropský kontinent z  jiné perspektivy, 
než bývá obvyklé.

Jako určitý pandán a  komparační materiál k  situaci v  Evropě jsou 
představeny tři příklady z jiných kontinentů (Maoři na Novém Zélandě; 
domorodá etnika na Tchaj-wanu; Čerokíové v  USA). Ačkoli se jedná 
o  populace žijící ve vzdálených koutech zeměkoule, je možno tyto 
„kauzy“, vzhledem k  silnému vlivu evropské (především britské), resp. 
euroamerické společenskovědní a  právní tradice v  uvedených zemích, 

problematice početních údajů o  etnicitě. Studia Ethnologica Pragensia, č. 1, s. 27–35; 
převzato in: ŠATAVA, Leoš (2013): Etnicita a jazyk. Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. 
Brno: Tribun EU, s. 45–53.

24 BAAR, Vladimír (2006): Evropské minority v 21. století. Mezinárodní politika, 30, č. 5, s. 
5–6.

25 Teritoria Ukrajiny, Běloruska či evropské části Ruské federace jinak zůstala mimo rámec 
bližší pozornosti textu. Jejich bližší začlenění by dimenzi práce neúměrně rozšířilo 
(zejména pokud by do geografi ckého vymezení Evropy bylo plně zahrnuto i teritorium 
severního Kavkazu s jeho neobyčejně pestrou etnickou a jazykovou skladbou). Součástí 
představených teritorií je naopak i Grónsko, zeměpisně již řazené k Severní Americe, 
politicky však spjaté s Dánskem.
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do značné míry chápat v kontextu „evropskosti“, mimo jiné i na rovině 
současných etnojazykových revitalizačních snah „západní“ civilizace.

Práce je koncipována především jako soubor základních informací 
o aktuální situaci více než dvou desítek populací, na jejichž příkladě je 
možno blíže ozřejmit, komparovat, analyzovat a interpretovat řadu prvků 
problematiky nestátních etnik. Text je tak třeba nahlížet především jako 
příručku pro studenty etnologie/antropologie a  příbuzných vědních 
oborů, tedy ne coby ryze odbornou studii.

Základní údaje – vysvětlivka:
U každého etnika jsou v  záhlaví uvedeny základní informace o  jeho 
územní lokalizaci, početnosti, míře autonomie a  možnostech na poli 
školství a mediální produkce. Použita je hodnotící škála 1–5, při které 
stupeň 1 značí velmi malou hodnotu daného faktu a stupeň 5 naopak 
hodnotu značně vysokou.
V  některých případech (špatná dostupnost údajů; rozptýlenost etnika 
do více státních útvarů aj.) je třeba zmíněné údaje chápat pouze jako 
orientační a neúplné.

Zkratky:
ZŠ – základní školství
SŠ – střední školství
VŠ – vysoké školství
TV – televizní vysílání
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1. AROMUNI  Zapomenutý národ

Teritorium: disperzní usídlení v Řecku, Albánii, Makedonii, Bulharsku, 
Rumunsku aj.;
Počet příslušníků etnika: obtížně určitelné – několik set tisíc (slabá 
etnická identifi kace);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: aromunština; reálné odhady 
200 000–300 000 (nejvíce v Řecku a Albánii);
Kulturní možnosti: Makedonie 2, Rumunsko 2, Řecko 1, Albánie 1;
Míra autonomie: –   
Školství: Makedonie ZŠ 1, Albánie ZŠ 1;
Média: periodika 1, rozhlas 2, TV 1 (Makedonie, Rumunsko);

      
Ohlédnutí do historie
Mohlo by v současné Evropě existovat početné etnikum, o kterém nemá 

většina obyvatel kontinentu ani tušení? Odpověď zní: ano! Kombinací 
řady vlivů může nastat situace, kdy se vědomí o existenci určité populace 
vytrácí z širšího povědomí.

Jako názorný příklad této skutečnosti nám může posloužit „kauza“ 
Aromunů, románským jazykem hovořícího etnika sídlící na jihu 
Balkánského poloostrova. Aromuni (nazývaní i  Arumuni, Cincaři, 
Vlaši, Kucovlaši, Makedorumuni aj.) žijí na území řady států, především 
Řecka, Makedonie, Albánie a Bulharska; jako přesídlenci i v Rumunsku. 

Reálné odhady jejich dnešního celkového počtu hovoří o stovkách tisíc 
osob, nadsazené však i  o  jednom až dvou miliónech! „Pravdivé“ číslo 
však vlastně ani neexistuje. Vzhledem k osobitostem dějinného vývoje 
se totiž u aromunské populace nevytvořilo vyhraněné etnické vědomí, 
srovnatelné s identitou stabilizovaných evropských národů. 

Původ Aromunů není dosud zcela objasněn. Nejčastěji jsou pokládáni 
za potomky v  římských dobách romanizovaného tráckého a  ilyrského 
obyvatelstvo, na jehož etnogenezi se později měli podílet i Slované. Jednota 
však nepanuje v  názoru na to, zda Aromuni a  Rumuni mají společný 
původ, či zda se obě populace vyvíjely odděleně. Jazykově a kulturně jsou 
však silně spřízněni; aromunština tak bývá někdy považována za pouhý 
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dialekt rumunštiny. Osobitý vývoj na územích značně vzdálených od 
Rumunska ale dovoluje, aby Aromuni mohli být považováni za zvláštní 
etnikum. 

Život Aromunů, jejichž tradičním zaměstnáním bylo především 
polonomádské sezónní pastevectví, ve městech také drobný, později 
i rozsáhlejší obchod, zůstával po celá staletí stejný. I když v období panství 
Osmanské říše na Balkáně nelze hovořit o jejich uvědomělém národním 
cítění, jazyk a  kultura přetrvávaly. Po církevní stránce byli Aromuni 
většinou příslušníky řecké pravoslavné církve. 

K výraznějšímu sebeuvědomování aromunské populace dochází teprve 
od 60. let 19. století, kdy začalo být ze strany nově vzniklého rumunského 
státu podporováno zakládání škol a kulturních institucí zaměřených na 
vzdělávání a ovlivňování Aromunů. Tyto snahy byly úspěšné především 
v  oblasti dnešní samostatné Makedonie. V  roce 1905 byli Aromuni 
uznáni tureckou vládou za zvláštní millet – nábožensky defi novanou 
pospolitost disponující určitými právy. Po skončení balkánských válek se 
většina aromunské populace ocitla na území Řecka, část pak v Království 
Srbů, Chorvatů a  Slovinců (pozdější Jugoslávie), Albánii a  Bulharsku. 
V  meziválečném období se však uskutečnil přesun 30  000–40 000 
příslušníků etnika na území Rumunska, především do oblasti Dobrudže 
při pobřeží Černého moře. 

Od této doby nastává mnohdy násilná asimilace aromunské populace 
a  zmíněné postupné zapomínání její samotné existence jako jednoho 
z evropských národů. S novými podmínkami (ustavení hranic, ekonomické 
změny…) dochází k  zániku tradičního pastevectví; z  vylidňujících se 
horských vesnic se populace rozptyluje do měst. Absence výraznějšího 
národního vědomí (i při uchovávání jazyka a dalších kulturních specifi k 
se Aromuni identifi kují spíše se státní příslušností) se promítá i  do 
nepřesných a ve velkém rozpětí kolísajících výsledků sčítání a odhadů. 

Opožděné obrození
V  současnosti je regionem s  největším počtem (reálné odhady 

50 000–200  000 osob) a nejkompaktnějším usídlením Aromunů severní 
Řecko (Makedonie, Th esálie a Epirus), především oblast pohoří Pindos. 
Aromuni jsou v  této zemi ofi ciálně považováni pouze za specifi ckou 
skupinu řeckého národa a sami se s tímto vymezením většinou ztotožňují. 
Politika řeckých státních orgánů vůči národnostním menšinám také 
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byla (mj. zostřeně v  období vojenského režimu v  letech 1967–1974) 
a  i v  současnosti mnohdy je spíše odmítavá až vyloženě restriktivní. 
Vedle nemožnosti rozvinout školství a  kulturní aktivity byla asimilace 
aromunského jazyka a vědomí uspíšena i příchodem velkého počtu (1,2–
1,3 mil.) řeckých přesídlenců z  Malé Asie po roce 1923 usazujících se 
zejména v  severním Řecku. Nepříznivě se projevil i  rozpad tradičních 
modelů života a zpřístupnění dříve odlehlých a izolovaných oblastí. 

Další zemí s  přetrvávající aromunskou populací je Makedonie (od 
roku 1991 samostatný stát). Hlavními oblastmi koncentrace etnika byl 
jihozápad země (okolí Bitoly a  Kruševa); ve východomakedonských 
pohořích se pohybovali polonomádští pastevci. V rámci bývalé Jugoslávie 
bylo na Aromuny nahlíženo (na rozdíl „národů“ a „národností“) pouze 
jako na „etnickou skupinu“. Teprve v rámci samostatného makedonského 
státu opět ožívá aktivita aromunských kulturních sdružení a  i ideje 
celoaromunského „obrození“.

V  socialistické Albánii byli Aromuni považováni za romanizované 
obyvatelstvo stejného etnického původu jako Albánci. Přes silnou 
albanizaci však dosud představují výraznou složku populace (zejména 
na jihu země). Zprávy ze současnosti hovoří o pozvolném sílení jejich 
aktivit.

Oproti tomu v  Bulharsku nepředstavuje rozptýlená aromunská 
populace významnější fenomén; je již značně asimilována. Drobné zbytky 
nalezneme dosud v horských oblastech na jihozápadě země; značný počet 
osob aromunského původu žije i ve velkých městech.

Zvláštní skupinu představují již zmínění aromunští přesídlenci a jejich 
potomci v Rumunsku (jižní Dobrudža, Banát, Bukurešť). Přes působení 
asimilačních vlivů v kulturně velmi blízkém rumunském prostředí se zde 
dosud v překvapivě silné míře udrželo vědomí osobitého původu a prvky 
aromunské kultury. Vycházejí publikace v aromunštině, v  jazyce vysílá 
i  rozhlas. Je však nesnadné rozhodnout, zda je Aromuny v Rumunsku 
v současnosti možno považovat za svébytné etnikum, či jen za výraznou 
etnografi ckou skupinu rumunského národa.

Došlo tak k situaci, kdy Aromuni takřka vymizeli z vědomí Evropy. 
Donedávna se zdálo, že jejich rychlá a úplná asimilace je již neodvratná. 
Zájem o  přetrvávání a  další rozvoj aromunského jazyka a  kultury 
paradoxně nevycházel z Balkánu, ale z jiných zemí (např. z romanistických 
center v Německu či aromunských emigrantských komunit v USA a v 
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Austrálii). V  současnosti, po politických změnách 90. let, se situace 
Aromunů částečně zlepšila – zejména v Makedonii a v Albánii, do jisté 
míry však i v Řecku. Sílí i celoaromunské aktivity mající jak globální cíle 
(opětovné zviditelnění etnika), tak i  řešící konkrétní problémy (otázka 
národních symbolů, vznik jednotné spisovné aromunštiny, spory o typ 
písma aj.). Je tedy možné, že v novém tisíciletí Aromuni opět plně stanou 
v kruhu evropských národů.
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2. BASKOVÉ Poèítají jinak

Teritorium: Španělsko (autonomní regiony Euskadi, Navarra), 
Francie (jihozápad země);
Počet příslušníků etnika: obtížně určitelné  – cca 1,8 milionů (dle 
regionálního vědomí); 
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: baskičtina; 500  000–800  000 (z 
toho 50 000 ve Francii);
Kulturní možnosti: Španělsko 5, Francie 1;
Míra autonomie: Španělsko 5 (politická);
Školství: Španělsko ZŠ 5, SŠ 5, VŠ 4; Francie ZŠ 2, SŠ 1, VŠ 1;
Média: periodika 4, rozhlas 4, TV 4 (Španělsko); periodika 2, rozhlas 2 
(Francie);

Tajemství původu    

Kdo vlastně jsou Baskové? Ani původ tohoto etnika, ani klasifi kace 
baskického jazyka, který jako jediný v  západní Evropě nepatří do 
indoevropské jazykové rodiny, nejsou doposud uspokojivě vysvětleny. 
Kořeny Basků (vlastním jménem Euskaldunak) bývaly často hledány 
v  oblasti Kavkazu. V  současné době spíše převládá teorie o  jejich 
praevropském původu předcházejícím příchod Indoevropanů. Méně 
seriózní či přímo fantaskní hypotézy hovoří o  příbuznosti Basků se 
severoafrickými Berbery, dále s  indiánskými kulturami na protilehlé 
straně Atlantiku či dokonce hledají jejich původ v bájné Atlantidě.

Baskové jsou v oblasti Pyrenejí připomínáni již v římských zprávách; 
i po vzniku vizigótského a arabského panství si udrželi nezávislost. Ve 
středověku prakticky nevytvořili vlastní „národní“ feudální státní útvar, 
i když v království Navarra tvořili většinu populace. Na přelomu 16. a 17. 
století bylo teritorium sedmi baskicky hovořících „provincií“ defi nitivně 
rozděleno mezi Španělsko a Francii. Jedním z hesel baskických národních 
aktivistů je tak „Sedm v jednotě!“ či početní symbol 4 + 3 = 1.

Rozšíření baskičtiny se však dnes již nekryje s hranicemi zmíněných 
sedmi krajů o rozloze 20 947 km2. Ve Španělsku jí podle rozdílných údajů 
a kritérií hovoří zhruba 500 000 až 800 000 osob na teritoriu kolem 7 000 
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km2. Zdaleka nejsilnější pozici má baskický jazyk v provincii Guipúzcoa 
a výrazný je i ve východní Vizcayi; jiné oblasti, jako Álava či jih Navarry, 
jsou již do značné míry hispanizovány. Celkově tak dnes ve Španělsku tvoří 
baskicky hovořící jen asi 20–30 % populace zmíněných čtyř provincií. 
Relativně malý podíl baskicky hovořících v jejich mateřských regionech 
(kde dnes žije zhruba 2,8 milionu obyvatel, z toho v Navaře téměř 650 
000) je nutno připsat jak vlivu asimilace, tak i silnému přistěhovalectví 
z jiných oblastí Španělska. Pominout však nelze ani osoby, které již jazyk 
neovládají, avšak z  hlediska etnického, resp. regionalistického vědomí, 
se stále pokládají za Basky. Z 2,15 milionů obyvatel provincie Baskicko 
(Euskadi) se tak za Basky považuje přibližně 70 %, v Navaře je to zhruba 
polovina.

Velké množství Basků také od začátku 19. století emigrovalo do zámoří, 
kde dodnes najdeme početné baskické kolonie (Uruguay, Argentina, 
Venezuela, Mexiko, západní státy USA).

Ve Francii obývají Baskové jihozápadní kout země v  okolí města 
Bayonne; baskicky jsou tamní tři baskické regiony společně nazývány 
Iparralde (Severní kraje). Na ploše necelých 3 000 km2 zde dnes nalezneme 
kolem 50 000 převážně starších osob znalých baskičtiny. Národní 
uvědomění a  vitalita jsou zde však podstatně nižší než na španělské 
straně hor.

Nelehká minulost …
Od 17. století byla postupně likvidována autonomie a  výsady 

baskických krajů ve Francii i Španělsku. Odpor proti těmto centralizačním 
snahám byl umocňován výraznými rodovými vazbami a také kulturními 
osobitostmi Basků.

Novodobé baskické národní hnutí, vznikající v  polovině 19. století, 
bylo těsně spjato s bojem za zemská práva a výsady. Ke vzniku obrození 
přispěla také epocha romantismu s jejím zájmem o malá, polozapomenutá 
etnika a jazyky. Avšak ke skutečnému rozmachu národního hnutí došlo 
teprve na přelomu 19. a 20. století. Tehdy vznikla první národní strana, 
baskická vlajka (ikurriña), sílí myšlenky na rozvoj jazyka i  politického 
postavení.

Meziválečné období je dobou zápolení mezi baskickými snahami 
a centralismem madridské vlády. V roce 1936 se však Baskicku (stejně 
jako již dříve i Katalánsku) dostalo po dlouhé době opět široké autonomie; 
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baskičtina se nakrátko stala jazykem úředního styku a  školství. Po 
vítězství frankistů ve španělské občanské válce, v níž Baskicko stálo na 
straně republikánů, však byla již v roce 1937 tato autonomie zlikvidována 
a baskický jazyk a kultura byly následně vystaveny tvrdým represím.

Protibaskická hispanizační politika pak trvala téměř čtyři další 
desetiletí. Baskický ráz kraje byl narušován i přistěhovalectvím z jiných 
regionů státu. V  50. letech tak došlo ke vzniku militantní baskické 
organizace ETA. Cíle baskických aktivistů se ovšem lišily – sahaly od 
dílčích výhod přes autonomii až k vytvoření samostatného státu. V rámci 
těchto požadavků docházelo od 60. let až do nedávné minulosti k řadě 
násilností (pumových atentátů, vražd představitelů španělského státního 
aparátu apod.). 

… a nadějná přítomnost
Po skončení frankistické epochy v  roce 1975 se vztah madridského 

centra k  regionům zásadně změnil. V  souvislosti s  celkovou 
administrativní přestavbou země byl v  roce 1979 Baskicku (Euskadi) 
přiznán autonomní status, teritoriálně v  rozsahu tří provincií na ploše 
7 234 km2  – tedy mimo Navarry. Od té doby dochází k nikdy nebývalému 
rozvoji baskického jazyka a kultury, které jsou všemožně podporovány 
a  rozvíjeny. Samozřejmostí jsou tak dnes baskické školství, periodika 
a  knižní produkce, rozhlasové a  televizní vysílání či kurzy jazyka pro 
dospělé. Díky tomu se počet baskicky hovořících zvyšuje; obrození jazyka 
i etnického vědomí Basků je jedním z příkladů uskutečnitelnosti etnicko-
jazykové revitalizace v podmínkách současného světa. Region disponuje 
i  lokální vládou a  parlamentem – tato skutečnost výrazně ovlivňuje 
politickou emancipaci i  ekonomické aktivity. Určitým specifi kem 
Baskicka je, že oproti mnoha  jiným okrajovým oblastem evropských 
zemí obývaných rovněž etnickými menšinami, není hospodářsky slabým 
a chudým regionem – to se odráží i na životním standardu a sebevědomí 
Basků. Ve velkých průmyslových městských centrech (např. San Sebastian 
či Bilbao) ovšem stále dominuje spíše španělština.

Vzhledem k  nebývalému a  uspokojivému rozvoji řady rovin života 
Baskicka v  uplynulém čtvrtstoletí byl očekáván i  konec zdejšího 
radikálního nacionalismu. Plně však k němu nedošlo, neboť část Basků 
dosud neopustila vidinu samostatného státu a některé skupiny (zejména 
ETA) i přes změnu politického a společenského klimatu v zemi nadále 
pokračovaly v  prosazování svých požadavků násilnými formami. 
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Zatímco na francouzskou stranu Pyrenejí dolehly militantní aktivity jen 
v malé míře, španělská část Baskicka zůstávala až do počátku 21. století 
jednou z etnicky nejvíce neklidných oblastí západní Evropy. Teprve vývoj 
posledních let přinesl určitou naději na ukončení násilí v oblasti.
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3.  BRETONCI  Neèekanì rychlá asimilace

Teritorium: Francie (region Bretaň);
Počet příslušníků etnika: obtížně určitelné – několik milionů (dle 
regionálního vědomí);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: bretonština; 150 000–200 000 (jen 
35 000 hovoří denně);
Kulturní možnosti: 2;
Míra autonomie: 1 (administrativní); 
Školství: ZŠ 1, SŠ 1, VŠ 1;
Média: periodika 1, rozhlas 1, TV 1;

Jediní Keltové na evropské pevnině
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, starověká Armorika) 

je historická země rozkládající se na poloostrově vysunutém do Atlantiku 
v západní části Francie. V současnosti je rozdělena do pěti departementů; 
pouze čtyři z  nich tvoří dnešní administrativní region Bretagne. Celá 
historická Bretaň má rozlohu 34 023 km2; v roce 2010 zde žilo 4,5 milionů 
obyvatel. Avšak pouze v  západní polovině regionu (Dolní Bretaň) se 
doposud výrazněji udržel bretonský jazyk, náležející do jižní (britanské) 
větve keltských jazyků, a  živoucí keltská kultura. Ve zmíněné oblasti 
dosud hovoří kolem 10 % až 30 % obyvatel bretonsky (variuje dle lokality). 
Zatímco ještě v  polovině 20. století zde žilo více než milion mluvčích 
bretonštiny (z toho 100  000 bylo monolingvních!), v  současnosti klesl 
počet uživatelů tohoto jazyka na maximálně 150 000–200 000 mluvčích 
(především osob starších 60–70 let); pouze 35 000 z nich však bretonsky 
hovoří denně.

Bretaň (zvaná též Malá Británie) byla v 5./6. století osídlena keltskou 
populací z  Cornwallu v  Británii. Do 10. století byla samostatnou, 
poté polosamostatnou zemí (vévodství), kulturně a  politicky se 
sbližující s  Francií. Zhruba od roku 1200 nastává ústup bretonštiny, 
jak teritoriálně (tj. posun jazykové hranice k  západu), tak i  sociálně 
(z  řady vyšších lingvistických domén). Význačnější literární tradice 
v  bretonštině nevznikla. V  roce 1532 došlo k  trvalé unii mezi Bretaní 
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a Francií; určité zvláštní postavení si však země udržela až do konce 18. 
století. V  letech Velké francouzské revoluce se pak bigotní venkovské 
bretaňské obyvatelstvo postavilo (podobně jako oblast Vendée) na stranu 
královského režimu.

19. století bylo obdobím zvýšených centralistických snah o  likvidaci 
bretonštiny, současně se však projevují i  první novodobé snahy o  její 
zaznamenání a uchování (např. sbírka lidových písní Barzaz Breiz z roku 
1839). Proces sebeuvědomování zůstával omezen jen na kruhy vzdělanců; 
oproti jiným srovnatelným etnickým menšinám Evropy nepřerostlo 
národní obrození v Bretani do „masové fáze“. Byly navázány i novodobé 
kontakty s keltskými populacemi na Britských ostrovech.

Bretonské hnutí se rozštěpilo do řady frakcí a  křídel sahajících od 
umírněných regionalistů až po extrémisty. Po obsazení Francie nacisty se 
nacionalistické křídlo v naději na možnost vytvoření samostatného státu 
dalo do jejich služeb. Tato skutečnost měla zásadní negativní důsledky 
– v  poválečné Francii, účtující s  kolaboranty, byly na dlouhou dobu 
ochromeny snahy o hájení národních zájmů Bretaně.

Bretaň v nové době
Zmíněná situace se zásadněji mění až v  60. letech 20. století, 

kdy k  jazykovým a  kulturním tématům přistupují také požadavky 
ekonomické. Bretaň již nechce být pouhou okrajovou, zaostalou oblastí, 
odkud je pro nedostatek pracovních příležitostí obyvatelstvo nuceno 
odcházet. Uvedené tlaky napomohly tomu, že se podmínky života kraje 
(modernizace zemědělství, rybářství, doprava aj.) v uplynulých 50 letech 
výrazně zlepšily.

S ekonomickým rozvojem Bretaně prakticky ustaly i vize o odtržení 
od Francie. Pozitivně se projevila i  větší míra tolerance k  jazykovým 
a  kulturním specifi kům regionu. Avšak na jazykovém poli byla 60. 
léta naopak obdobím, ve kterém ve většině rodin došlo k „jazykovému 
posunu“ – tj. přerušení tradice předávání bretonštiny jako mateřského 
jazyka dětem. Prvním jazykem socializace generací narozených po této 
době je tak již v drtivé většině případů francouzština. Tento trend nemohly 
zásadně ovlivnit ani některé úspěchy na revitalizačním poli – kupř. vznik 
sítě imerzních26 škol a školek Diwan (Zárodek) v roce 1977. Bretonština 

26 V  rámci imerzní výuky jsou žáci vystaveni intenzivnímu působení druhého (tj. 
„nemateřského“) jazyka.
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se tak postupně stáhla pouze do rodinných a  sousedských domén; ve 
veřejném prostoru či médiích je jazyk takřka opomíjen. Živé však stále 
zůstávají některé folklórní tradice, s  nimiž se v  rámci regionalistické 
vazby na Bretaň identifi kují i lidé, kteří již bretonštinu neovládají. To platí 
zejména o lidové hudbě, jež se prosadila i na poli ethnomusic/ worldmusic 
(kupř. Alan Stivell).

Do jisté míry nadějným signálem je stoupající počet žáků, učících 
se bretonsky ve školách; jejich počet však v roce 2012 nedosahoval ani 
15  000 (tj. pouze 1,6 % všech školních žáků v  Bretani). V  celé věkové 
kohortě 15–40 let hovoří bretonsky jen 12 000 osob. Pouze u 3 % rodin 
je předpokládáno předávání jazyka dalším generacím v  rodině. Na 
příkladu neobyčejně rychlé jazykové asimilace Bretaně ve 20. století 
– od takřka úplného bretonského monolingvismu k  monolingvismu 
francouzskému, spojenému s  drastickým úbytkem počtu mluvčích tak 
lze dobře dokumentovat křehkost a nesamozřejmost „jazykové štafety“. 
Další výhledy existence bretonštiny jako živého jazyka tak zůstávají 
krajně nejisté.
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4. CORNWALLANÉ   Jazyk lze oživit!

Teritorium: Velká Británie (hrabství Cornwall);
Počet příslušníků etnika: v roce 2011 (cenzus) udalo více než 73 000 
osob (tj. 14 % z  celkově  536  000 obyvatel Cornwallu) cornwallskou 
identitu  – z toho 53 000 výlučně;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: kornština; plynně hovoří cca 300 
osob;
Kulturní možnosti: 1;
Míra autonomie: 1 (administrativní); 
Školství: ZŠ 1, SŠ 1; 
Média: tištěná periodika 2, rozhlas 1;  

Zánik jazyka…
Cornwall (kornsky Kernow), poloostrovní kraj se statusem hrabství 

(3 563 km2, 536 000 obyvatel v roce 2011) na jihozápadě Anglie, zaujímá 
v  rámci Velké Británie osobité místo. Tento region, obývaný v  prvním 
tisíciletí našeho letopočtu Kelty, tvořil až do počátku 10. století samostatné 
drobné království; poté byl ovládnut Anglosasy. Právě boje proti nim daly 
podle jedné z teorií vzniknout příběhům o králi Artušovi. Avšak místní 
keltský jazyk, kornština (angl. Cornish, kornsky Kernowek/Kernewek), 
přetrval i  nadále. I po normanském vpádu do Anglie a  pozdějším 
vzniku angličtiny byl ještě v  16. století zcela běžný zejména v  západní 
části Cornwallu. V této době také došlo k rozvoji náboženské literatury 
v  kornštině, patřící do jižní, tzv. britanské (brytonské) větve keltských 
jazyků. Cornwallské náboženské a jazykové požadavky (několik povstání 
a protestních tažení do Anglie v 15./16. století) však byly potlačeny.

Význam kornštiny jako jazyka denního užití od 17. století rychle 
klesal; prosazovalo se použití angličtiny. Počet monolingvních obyvatel 
kraje byl v této době již velmi malý a zůstával omezen na nejzápadnější 
výběžek poloostrova – Land’s End. I v této době však trvala kontinuita 
literární tvorby v  kornštině; zanikající jazyk se také stal předmětem 
zájmu (proto)osvícenských učenců, kteří sbírali lidové písně a pohádky. 



Leoš Šatava

26

V běžném užití byla kornština naposledy v 18. století. Jednotlivé případy 
alespoň částečné znalosti řeči zřejmě přetrvávaly i v 19. století. 

… a jeho oživení
Zánik živého jazyka jako by se nepřímo odrazil ve stoupajícím zájmu 

jazykovědců, literárních vědců a  entuziastů. Na počátku 20. století tak 
došlo ve světovém měřítku k  prakticky ojedinělému jevu – úspěšné 
realizaci snah o  znovuoživení zaniklého jazyka. Vznikla řada aktivit 
a společností usilujících o restauraci řeči a národního ducha Cornwallu; 
čelným iniciátorem a představitelem tohoto hnutí byl Henry Jenner, autor 
slovníku kornštiny (1904). Po dlouhé době se opět objevili lidé schopní 
tímto jazykem hovořit.

Tyto tendence ještě zesílily v meziválečném období (tištěná produkce, 
rozhlasové vysílání…) a zejména po 2. světové válce. V roce 1951 byla 
založena organizace Mebyon Kernow (Synové Cornwallu) kladoucí si za 
cíl uchování keltského charakteru Cornwallu, rozvoj kornského jazyka 
a  kultury, a  usilující o  větší samosprávu regionu. Řada těchto ještě 
nedávno spíše utopických vizí se již stala skutečností: kornština získala 
status menšinového jazyka (2002), jistou míru státního fi nancování 
(2005) a  nejnověji (2014) pak byli Cornwallané uznáni i  za etnickou 
menšinu.

Po více než dvou stoletích od zániku živé kornštiny tak dnes několik 
tisíc osob opět jazyku alespoň zčásti rozumí, několik stovek z  nich 
je v  něm také schopno číst a  psát či dokonce i  plynně hovořit. Snahy 
o  znovuoživení jazyka cornwallského regionalismu jsou však brzděny 
přistěhovalectvím z  ostatních částí Velké Británie a  odlivem místního 
obyvatelstva. Negativně je ovlivňuje i  turismus, který se však na druhé 
straně stává i podnětem k užívání kornštiny a prvků lokální kultury jako 
lokálních atraktivit.

S  jazykem se tak můžeme setkat na řadě míst – v  časopisech, 
kalendářích, na pohlednicích, vývěsních štítech obchodů a  restaurací; 
bývá užíván i při některých slavnostních příležitostech či bohoslužbách. 
V kornštině vycházejí (samozřejmě v limitované míře) i tištěné publikace 
či zvukové nosiče. Řada osob navštěvuje soukromé kurzy; jazyk již zčásti 
pronikl i  do škol. Udržovány jsou i  cílené styky s  ostatními keltskými 
populacemi Evropy.
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Jak nahlížet na zmíněné, na první pohled anachronické snahy? Shoda 
nepanuje ani mezi samotnými obyvateli kraje. Někteří pohlížejí na 
cornwallské „obrozence“ spíše jako na klub typu esperantistů či svého 
druhu podivínský, recesistický spolek, jiní jejich činnost srovnávají 
s  oživením hebrejštiny na přelomu 19. a  20. století.27 Přes poměrně 
malý počet aktivních přívrženců uvedených snah je však skutečností, 
že v  uplynulých sto letech v  Cornwallu skutečně došlo k  alespoň 
částečnému oživení vymizelého autochtonního jazyka. Na lingvistických 
mapách Evropy je dnes kornština značena jako živá řeč. Pro limitovaný 
počet dětí se již dokonce, v rámci bilingvní výchovy v raném věku, opět 
stala „mateřským“ jazykem! Došlo také k  zformování osobité etnicky 
orientované složky populace hovořící o Cornwallanech jako o svébytném 
„národě“ a považující Cornwall za zvláštní zemi, nikoli jen součást Anglie.

27 Dané srovnání však nevychází z analogického základu.
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5. FAEØANÉ Ostrovy lovcù velryb   

Teritorium: Dánsko (autonomní oblast Faerské ostrovy);
Počet příslušníků etnika: 50 000;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: faerština; 50 000;
Kulturní možnosti: 5;
Míra autonomie: 5 (politická); 
Školství: ZŠ 5, SŠ 5, VŠ 2; 
Média: periodika (včetně deníků) 5, rozhlas 5, TV 3;

Na výspě Evropy
Deštivé, stále zelené bezlesé Faerské (dříve zvané i Ovčí) ostrovy jsou 

osobitým místem z celé řady hledisek – geografi ckého, meteorologického, 
přírodovědného či historického. Představují však také neobyčejně 
zajímavý objekt pro etnology a  politology, neboť jsou pozoruhodným 
modelem z  hlediska možností zachování a  rozvoje malého etnika 
v současném globalizujícím se světě. 

Souostroví, tvořené šesti většími a  zhruba tuctem menších ostrovů 
oddělených úzkými průlivy, je situováno přibližně ve středu pomyslného 
trojúhelníku mezi Norskem, Skotskem a Islandem. Na ploše 1 399 km2 zde 
žije 50 000 obyvatel (z toho více než třetina v hlavním městě Tórshavnu 
a blízkém okolí). Politicky patří ostrovy k 1 200 km vzdálenému Dánsku 
– 90 % zdejší populace však tvoří Faeřané, příslušníci malé germánské 
národnosti, v jejichž jazyce a kultuře se podobně jako na Islandu uchovaly 
mnohé prvky staroseverského světa. Vzhledem k poloze ostrovů je zde 
relativně teplé klima díku vlivu blízkého Golfského proudu.

K dánské koruně náleží Faerské ostrovy již od roku 1380; po dlouhá 
staletí však byly vzdálenou a zanedbávanou provincií, kterou kodaňská 
vláda opomíjela a  obyvatelé tak byli závislí především na vlastních 
úlovcích z moře. Dánský stát měl také na monopol na obchod s ostrovy, 
docházelo zde k podánšťování obyvatel, neboť etnická identita Faeřanů 
a faerský jazyk byly přehlíženy a opovrhovány.

V  roce 1816 byl také zrušen starobylý faerský parlament Løgting 
a ostrovy se staly pouhým okresem Dánska; při zakládání škol v polovině 
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19. století do nich nebyla faerština připuštěna. Avšak tato doba je zároveň 
i ve znamení sílících obrozeneckých tendencí. Vzniká spisovná novodobá 
podoba faerštiny; sílící politické požadavky vyústily ve znovuobnovení 
Løgtingu (1852) a  také ve zrušení svazujícího obchodního monopolu. 
Tyto úspěchy jsou o to pozoruhodnější, že kolem roku 1850 bylo faersky 
hovořících méně než 9 000!

Ve 20. století pak pozice jazyka nadále sílily; projevovaly se i požadavky 
volající po autonomii či plné samostatnosti. V letech 2. světové války, kdy 
bylo Dánsko obsazeno nacisty, se pak ostrovy pod vojenskou ochranou 
Velké Británie skutečně spravovaly samostatně. Deklarovaný nezávislý 
stát (1946) sice nakonec nevznikl, avšak v roce 1948 došlo k vyhlášení 
autonomie Faerských ostrovů (jedné z nejširších v Evropě). Souostroví tak 
disponuje vlastní vládou, parlamentem, měnou, poštovními známkami 
a dalšími atributy samosprávného území. V rukou Faeřanů je především 
oblast kultury a ekonomiky; v působnosti kodaňské vlády zůstávají sféry 
zahraniční politiky a obrany. Na ostrovech působí řada politických stran, 
mezi nimi i  nacionalisticky zaměřená separatistická strana usilující 
o plnou nezávislost země.

Identita a velryby
Od 50. let 20. století došlo k rychlému ekonomickému a kulturnímu 

rozvoji ostrovů. Faerština se stala první úřední řečí a je jazykem školství 
(včetně miniaturní univerzity!), literatury, periodik, rozhlasového a od 
80. let i  televizního vysílání. Všechny veřejné nápisy jsou výlučně ve 
faerštině. Faeřany je tak zřejmě možno označit za nejmenší etnikum světa 
rozvíjející téměř všechny roviny při užití mateřského jazyka. Není bez 
zajímavosti, že při jeho dotváření se (na rozdíl od mnoha jiných malých 
etnik Evropy) uplatňují spíše puristické principy za pomoci výpůjček 
a vzorů z islandštiny, což není řadě Faeřanů zcela po chuti. Zanedbávána 
však není ani výuka dánštiny (a ostrovech žije i několik tisíc Dánů).

Faerské ostrovy se tak v  posledních desetiletích, i  přes některé 
potíže, překvapivě rychle změnily ze zaostalé, okrajové výspy Evropy 
na moderní, ekonomicky a kulturně rozvinutou zemi s vysokou životní 
úrovní. Tato skutečnost je o  to obdivuhodnější, že na ostrovech téměř 
není obdělávaná půda ani nerostné bohatství – ekonomika je z  90 % 
svázána s  rybnými produkty. Proto také ostrovy, z  důvodu zachování 
dvousetmílového výsostného pásma rybolovu, nenásledovaly Dánsko 
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při vstupu do EHS (dnešní EU). Vzhledem k počtu obyvatel je místní 
rybolovná fl otila mimořádně velká; v  provozu je i  množství moderně 
vybavených zpracovatelských podniků. Významný je i  chov zhruba 70 
000 ovcí. Dánsko ročně dotuje faerské fi nance určitou subvencí v řádu 
několika procent HDP. Podstatně modernizovány byly dopravní možnosti 
v rámci souostroví; dostupné je i (především letecké) spojení s mateřskou 
zemí, takže tradiční izolovanost země je již minulostí.

I přes všechny převratné změny v  životě ostrovanů stále přetrvává 
silné vědomí vlastní, faerské identity a  řada tradic. To platí zejména 
o  celonárodním „sportu“ či spíše kultu –  tradičním lovu menšího, 
několikametrového druhu velryb (kulohlavec černý), které jsou ve 
velkém počtu naháněny na pobřežní pláže a tam zabíjeny. I když dnes již 
dramatický lov těchto tvorů není (jako ještě v nepříliš dávné minulosti) 
životní nutností, prostupuje tento prvek dosud život ostrovanů natolik, 
že je jej možno označit za atribut národní identity. Velrybí maso je 
národním pokrmem, jeho spotřeba pokrývá asi 15 % celkové spotřeby 
masa. Podíly na úlovku se dosud dělí podle pradávných regulí vzhledem 
k lokalitě, kde byly velryby uloveny. I zde však již zasáhla modernizace: 
na rozdíl od dřívějších dob se účastníci lovu nesvolávají kouřovými 
signály z  rašelinových ohňů na vrcholcích hor, ale mobilními telefony 
a  k  dějištím „velrybích jatek“ se sjíždějí v  autech. V  dané souvislosti 
jsou Faeřané vystaveni stále sílící kritice mezinárodních ekologických 
organizací i jednotlivců.

Počet příslušníků etnika ve 20. století výrazně vzrostl, což je v případě 
srovnatelných malých etnik Evropy spíše výjimkou. V současnosti se jedná 
o více než 50 000 osob; asi 10 000 z nich však žije (mnohdy jen dočasně) ve 
vlastním Dánsku, především v Kodani. Malá míra etnojazykové asimilace 
je umožněna díky specifi ckým faktorům jako je ostrovní izolovanost 
země a  také fakt, že Faeřané tvoří na daném území většinu populace. 
Faerské ostrovy jsou však nicméně dokladem toho, že i  v  současných 
podmínkách stále více se integrující Evropy a celosvětových unifi kačních 
trendů se malé etnikum může udržet a úspěšně se rozvíjet. 
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6. GAELOVÉ Na skotském severu

Teritorium: Velká Británie (Skotsko);
Počet příslušníků etnika: obtížně defi novatelné – 60  000 (tj. počet 
uživatelů gaelštiny);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: 60 000;
Kulturní možnosti: 2;
Míra autonomie: 5 (politická – tj. Skotsko jako celek); 
Školství: SŠ 2, SŠ 2, VŠ 1;
Média: periodika 2, rozhlas 2, TV 1;

Od jazyka králů k řeči venkovanů
Většinu populace Skotska, severní části Velké Británie, dnes tvoří 

anglicky hovořící obyvatelstvo. Dodnes však především na hornatém 
severu a na ostrovech při západním pobřeží najdeme zbytek (necelých 
60 000) kdysi početné původní keltsky hovořící složky populace země. 
Touto skupinou jsou skotští Gaelové.28

Středověký skotský stát vznikal okolo roku 1000 splýváním několika 
osobitých etnických celků – gaelsky hovořících Skotů, dále Piktů, ranou 
velštinu užívajících Brytonů a  germánských Anglů. Jako hlavní jazyk 
země (včetně královského dvora) nejprve převládla gaelština; vlivem 
styků s vyspělejší Anglií však do Skotska pozvolna stále více pronikala 
normanská franština a posléze angličtina. Ještě ve středověku angličtina 
postupně převládla v ekonomické základně státu na jihu – v oblasti Nížiny 
(Lowlands). Na severu Skotska, na chudé Vysočině (Highlands) se však 
nadále udržel gaelský jazyk a spolu s ním i tradiční klanová společenská 
struktura a specifi cké prvky místní keltské materiální a duchovní kultury 
(poezie, hudba, oděv…). Silné byly i kulturní styky s keltským Irskem, 
jehož obyvatelstvo tvořilo se skotskými Gaely prakticky jazykovou 
jednotu.

28 Nezaměňovat s Galy – keltskou populací starověké Galie (především na území dnešní 
Francie a Belgie).
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Od 16. století přestává být gaelština ztotožňována se „skotštinou“ 
– pod tímto pojmem je nadále chápán anglický dialekt Nížiny. Také 
skotské vládnoucí kruhy postupně zaujaly ke gaelštině a  gaelské 
kultuře nepřátelské stanovisko a  uskutečnily řadu úředních zásahů 
v  její neprospěch. Počátek 18. století (od roku 1707 je Skotsko v  unii 
spojeno s Anglií) je tak již obdobím rozpadu tradiční rodové struktury 
a  osobité kultury. Tato fáze byla dovršena po porážkách „jakobitských 
povstání“ v  letech 1715 a  1745–46, ve kterých bojovné horalské klany 
aktivně vystoupily ve službách pretendentů skotského trůnu usilujících 
o obnovení samostatnosti země.

Po zavedení přísných restrikcí ze strany londýnské vlády (zákaz 
nošení zbraní, oděvu z kostkovaného tartanu a  také přednesu tradiční 
poezie za doprovodu dud…) došlo k  defi nitivnímu rozbití klanového 
systému a zanikání gaelských kulturních specifi k. Vysočina byla otevřena 
novodobému obchodnímu a  průmyslovému podnikání. Nastává odliv 
obyvatelstva z této oblasti a jeho usazování se na jihu země, ale i odchod 
vystěhovalců do zámoří (zejména do provincie Nové Skotsko v Kanadě), 
kde dodnes existují gaelsky hovořící enklávy.

19. století je pak obdobím postupné eroze a ústupu jazyka; výrazným 
asimilačním činitelem byla jeho praktická absence na poli školství. 
Přezíravý a  odmítavý postoj ke gaelštině a  gaelské kultuře trval až do 
poloviny 20. století. Zatímco kolem roku 1800 hovořilo z 325 000 obyvatel 
Vysočiny přibližně 300 000 gaelsky (mnozí z  nich byli monolingvní), 
ve 20. století začal jejich počet prudce klesat (202 000 v roce 1911; 136 
000 v roce 1931; 95 000 v roce 1951). Teprve od 50. let dochází k určité 
renesanci v oblasti školství, na poli médií a  také k  celkovému posílení 
image a  prestiže gaelštiny coby specifi ckého symbolu celoskotského 
kulturního dědictví symbolu. Tyto trendy a snahy dále sílily v 60. a 70. 
letech – vzhledem k  předchozímu dlouhotrvajícímu období stagnace 
a perzekuce, gaelské kultury však jejich výsledky nemohly zvrátit celkový 
asimilační trend, který se nicméně zpomalil.

Nová šance pro gaelštinu
Zdálo se tedy, že gaelština v horizontu několika málo generací jako živý 

jazyk zanikne. Avšak od 90. let 20. století došlo k již spíše nečekanému 
posílení trendu jazykové revitalizace – a to jak „shora“, tak i „zdola“. Vztah 
obyvatel gaelsky hovořících oblastí a i celého Skotska ke gaelštině je tak 
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dnes mnohem pozitivnější než ještě před několika málo desetiletími; 
i anglicky hovořícími Skoty je považována za kulturní dědictví a symbol 
země. Také centrální orgány se začaly chovat (i na fi nanční rovině) 
vstřícněji – současná situace na poli gaelského školství, mediální produkce 
(včetně televizního vysílání), dvojjazyčnosti ve veřejném styku apod. je 
tak nejlepší a nejnadějnější v novodobé historii Skotska. Gaelský jazyk 
tak stále má šanci…

Hovoříme o  jazyce, neboť určitým specifi kem Gaelů je to, že se 
nepovažují za osobitý národ – jejich etnické vědomí je „skotské“, resp. 
„britské“ stejně jako u většiny dalších občanů země. Přes úspěchy na poli 
revitalizace se dnes se skutečně živou gaelštinou v roli (alespoň zčásti) 
funkčního jazyka „všedního dne“ můžeme setkat již jen na některých 
izolovaných místech severozápadu země a  především na souostroví 
Hebridy při tomto pobřeží. To se týká především do Atlantického oceánu 
vysunutého pásu ostrovů Vnějších Hebrid, tvořících od roku 1975 
samostatnou administrativní jednotku Western Isles. Zde dosud – jako 
v  jediném správním okrsku Skotska – hovoří gaelsky většina obyvatel; 
gaelština je zde vedle angličtiny druhým úředním jazykem.

Podle nejnovějšího sčítání z roku 2011 bylo ve Skotsku zjištěno více 
než 57 000 gaelsky hovořících osob. Řada z  nich ovšem již žije mimo 
oblast Vysočiny a  Hebrid, zejména ve velkých městech na jihu země 
(např. Glasgow, Edinburgh aj.). I zde, v  převážně anglicky hovořícím 
prostředí, však v současnosti dochází k určité renesanci gaelštiny (školní 
výuka, kluby, mediální produkce…). Gaelštině a  gaelské kultuře jako 
živému dědictví minulosti země je tak dnes ve Skotsku věnována výrazná 
pozornost. Navíc: i místní „turistický průmysl“ se snaží z boomu zájmu 
o keltskou minulost a kulturu těžit. Především na skotském severu se tak 
gaelština stává i motorem perspektivního ekonomického vývoje a celkové 
regenerace kraje; v dané souvislosti existují tisíce pracovních míst. 

Gaelští aktivisté doufají, že dlouhodobý trend úbytku osob znalých 
gaelštiny se v  blízké budoucnosti změní a  jejich počty budou naopak 
stoupat. Realizace této vize však bude obtížná. V daném kontextu není 
bez zajímavosti, že při skotském referendu o nezávislosti uskutečněném 
18. 9. 2014 se oblasti Vysočiny a Hebrid vyslovily pro setrvání Skotska 
v  rámci Velké Británie, i  když podíl separatistů zde byl v  porovnání 
s celkovými výsledky lehce nadprůměrný. 
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7. GAGAUZOVÉ  Neznámí pøíbuzní Turkù

Teritorium: Moldavsko (autonomní oblast Gagauzia/Gagauziya/
Gagauz Yeri);
Počet příslušníků etnika: 160 000 v Moldavsku (několik desítek tisíc na 
Ukrajině, v Rusku, Řecku, Rumunsku, Bulharsku aj.);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: gagauzština; cca 140 000 (z toho 
105 000 v Moldavsku);
Kulturní možnosti: 3;
Míra autonomie: 5 (politická); 
Školství: ZŠ 3, SŠ 2, VŠ 1; 
Média: periodika 2, rozhlas 2, TV 2;

Pravoslavné turkické etnikum
Gagauzové – pro většinu Evropanů prakticky neznámý pojem. Ve 

stínu řady konfl iktů a střetů na území bývalého Sovětského svazu zapadl 
méně obvyklý případ téměř nenásilné národní a  politické emancipace 
bez výraznějšího povšimnutí.

K „národnímu obrození“ turkických Gagauzů (příbuzných dnešních 
Turků) došlo v komplikované situaci vzniku samostatného Moldavska po 
rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Nový stát se od počátku potýkal 
s  řadou politických a  ekonomických problémů; v  jeho východní části 
dokonce vznikla odbojná, prorusky orientovaná Podněsterská republika.

Gagauzové přišli na Balkán ze Střední Asie již v 11. století. Jejich zbytky 
dodnes najdeme v Bulharsku, Rumunsku, Makedonii či severním Řecku. 
Původní nomádi se postupně usazovali a přijali také pravoslaví. Největší 
část Gagauzů však od druhé poloviny 18. století přesídlila do Besarábie, 
tj. na území dnešního moldavského státu. Po roce1812 získalo toto území 
na Osmanské říši carské Rusko. V současnosti v Moldavsku žije více než 
150 000 Gagauzů, další desetitisíce pak sídlí v sousední Oděské oblasti na 
území Ukrajiny.

V rámci SSSR neměli Gagauzové (na rozdíl od řady jiných etnik) 
zaručena prakticky žádná práva. V  roce 1957 byla sice gagauzština 
kodifi kována jako jeden z literárních jazyků Moldavské SSR, zdálo se však, 
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že úplná asimilace etnika (tj. poruštění, nikoli pomoldavštění) je otázkou 
několika generací. Ve druhé polovině 80. let, v souvislosti s „perestrojkou“, 
však nečekaně došlo k probuzení národních aktivit a vznesení požadavku 
na vznik autonomní oblasti, stejně jako k  protestům proti vyhlášení 
moldavštiny (kterou jen málokdo z Gagauzů ovládá) za státní jazyk země. 
23. prosince 1994 pak moldavský parlament přijal Zákon o speciálním 
právním statusu Gagauzska. Tento den se stal gagauzským národním 
svátkem. Vzhledem k mírové formě řešení konfl iktu vzbudil „gagauzský 
model“ značnou pozornost, zájem a  uznání řady mezinárodních či 
celoevropských institucí. 

Autonomie – a co dál?
Území autonomního Gagauzska rozkládající se na ploše menší než 2 

000 km2 není kompaktní, ale skládá se z  několika enkláv. V roce 2011 
zde ve 3 městech a 27 venkovských obcích žilo 161 000 obyvatel, z nichž 
přes 82 % tvořili Gagauzové. Hlavním městem regionu se stal Comrat 
(gagauzsky i rusky Komrat). 

O současných osudech této oblasti do značné míry rozhodují místní 
volené orgány, především parlament a  regionální vláda. Nejvyšší 
představitel je gagauzsky nazýván baškan (doslova: „nejvyšší chán“). 
Gagauzsko získalo pro případ zásadních politických změn (kupř. 
při eventuálním sloučení Moldavska s  Rumunskem) dokonce právo 
rozhodnout o svém setrvání v rámci státu!

Existence samosprávných gagauzských orgánů a  jejich pravomocí 
na ekonomickém, kulturním a  zčásti i  politickém poli je sice velmi 
významná; ekonomická situace regionu a  i celého Moldavska je však 
neutěšená. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti pracuje velké množství 
Gagauzů jako „gastarbeitři“ v Rusku, na Ukrajině a také v Turecku!

Právě vazby na Turecko jsou v Gagauzsku velmi silné. Panturkismus – 
ideologické zdůrazňování společných jazykových a kulturních rysů a linie 
šíření ekonomického a politického vlivu všech turkických etnik – patří 
k tradičním formám zahraniční politiky Turecka. Turecko tak Gagauzy 
poměrně výrazně politicky, fi nančně i kulturně podporuje a ovlivňuje. 
Existují i obavy z přílišného vlivu turečtiny na dosud ne plně dotvořený 
gagauzský literární jazyk.

Pokud jde o gagauzské „národní obrození“, potýká se i ono s mnoha 
problémy. Stejně jako u  mnoha jiných menšinových etnik došlo 
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i u Gagauzů k výraznému působení asimilačních vlivů. Ty se projevují 
především v  souvislosti s  jazykem. Gagauzština, blízká archaické 
turečtině, je spíše domácím jazykem užívaným v  kontaktech uvnitř 
rodiny či se sousedy (především na venkově). Ve městech je častěji slyšet 
ruštinu, která je i  takřka výhradním jazykem komunikace mládeže. 
V souvislosti se současnou národní emancipací je však gagauzština 
mimořádně významným symbolem – změnit uvedený stav je tak jedním 
z cílů školské koncepce regionu. V současnosti je ve školách gagauzština 
povinným předmětem, vlastní výuka probíhá především v  ruštině. Do 
budoucna je však plánována „gagauzizace“ školství; připravováni jsou 
učitelé i metodika výuky. Nejvýznamnějším vzdělávacím centrem regionu 
je Komratská státní univerzita působící od roku 1991.

Celkový počet a náklad knih a periodik publikovaných v gagauzštině 
je doposud velmi malý; v  Komratu však působí turecká knihovna. 
V  gagauzštině existuje rozhlasové i  (od roku 1990) televizní vysílání. 
Vzniklo i Gagauzské národní divadlo, sídlící ve městě Çadir-Lunga. V 
obci Bešalma najdeme etnografi cké muzeum plnící funkci národního 
muzea.

Jaké budou další osudy „nezávislého“ Gagauzska a  jeho obyvatel? 
Odpověď na tuto otázku je závislá na tom, jakou další cestu zvolí celé 
Moldavsko a  jak se mu na této cestě bude dařit. Deziluze z  vývoje 
a  především ekonomického propadu 90. let vede k  silné podpoře 
„postkomunistů“ a  nostalgii po jistotách z  časů Sovětského svazu. 
Ekonomické a  společenské vztahy se mnohdy pohybují v  jakémsi 
bludném kruhu.

Pokud jde o  gagauzské „národní obrození“, je obtížné rozhodnout, 
nakolik se jedná o „etnické inženýrství“ – projev osobních ambic jeho 
vůdců, kteří dokázali v čase rozpadu SSSR obratně využít národní ideu – 
a nakolik o skutečně „lidové“ hnutí vyjadřující zájmy Gagauzů, stojících 
ještě nedávno téměř na prahu konce své národní existence. Nejspíše 
jde, jako snad v každém alespoň zčásti úspěšném, etnicky zabarveném 
emancipačním úsilí, o  kombinaci obojího: aktivity „shora“ dokázaly 
probudit i  ohlas „zdola“. Budoucnost ukáže, nakolik se Gagauzům 
zdaří vytyčené cíle naplňovat a nakolik se tento model popřípadě stane 
i příkladem pro další menšinové populace.
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8. GALICIJCI  V zemi svatojakubské pouti

Teritorium: Španělsko (autonomní region Galicie);
Počet příslušníků etnika: 2,5–3 miliony;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: pro 1,6 mil. osob první jazyk; 2,7 
mil. umí hovořit;
Kulturní možnosti: 3;
Míra autonomie: 5 (politická); 
Školství: ZŠ 5, SŠ 4, VŠ 2;
Média: periodika 4, rozhlas 4, TV 4;

Bratranci Portugalců
Románská galicijština, jíž se hovoří v severozápadním koutě Španělska, 

je blízce příbuzná portugalštině. Avšak skutečnost dlouhodobé oddělené 
existence galicijské populace ve španělském státě vytvořila předpoklady 
k  tomu, považovat Galicijce za svébytné etnikum. Galicijsky dnes ve 
Španělsku hovoří kolem dvou milionů osob; velké množství Galicijců 
a jejich potomků žije i v Latinské Americe (např. v Argentině, Venezuele, 
Brazílii, Mexiku, na Kubě aj.) a také v USA.

Etnogeneze Galicijců bývá – vedle iberských a románských prvků – 
dávána i  do souvislosti s  Kelty. V  raném středověku byl uvedený kraj 
součástí vizigótské říše, poté načas arabskou državou, částí Asturského 
království a  po krátkých obdobích samostatné existence v  10. a  11. 
století se stal součástí leónského (resp. kastilského) království. Období 
od 12. do 14. století bylo epochou velkolepého rozmachu galicijského 
jazyka a  kultury (kurtoazní trubadúrská lyrika), který byl podpořen 
silnými styky s  Provencí, mj. i  vlivem významného „svatojakubského“ 
poutního místa Santiago de Compostella v Galicii. V prestižní a „módní“ 
galicijštině v této době tvořili i někteří básníci z Kastilie či dalších zemí, 
včetně velmožů a panovníků.

Od sjednocení Kastilie a  Aragonu na konci 15. století se Galicie na 
dalších 400 let stala okrajovým regionem Španělska bez výraznějších 
vlastních projevů. V průběhu 19. století pak přišla i o zbytky regionálních 
výsad (fueros). Ani období galicijského obrození, datující se zhruba od 
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napoleonských válek a umocněné celoevropským nástupem romantismu 
s  jeho zahleděním do středověku, pro Galicii tak slavného, nelze 
srovnávat např. s rozmachem obrozeneckých snah v Baskicku a zejména 
Katalánsku. Teprve od 60. až 80. let je možno hovořit o skutečném hnutí; 
v  jeho rámci se obrozuje galicijsky psaná literatura, Začínají se také 
objevovat požadavky po přiznání autonomie regionu. Zmíněné trendy 
dále sílí na počátku 20. století v rámci politického hnutí Irmandades da 
Fala (Bratrstva řeči) působícího v letech 1916–1936. V daném kontextu 
sledovali galicijští regionalisté katalánský vzor – tj. přeměnu regionalismu 
v politickou sílu.

Avšak vzhledem ke skutečnosti, že se galicijské obrození prakticky 
nemohlo opřít o  tradici vlastní státnosti, zůstávalo hnutí zaměřeno 
především na jazyková a  kulturní specifi ka. Postupně se do jisté míry 
podařilo zvýšit prestiž galicijštiny a  pozvednout ji z  pozice druhořadé 
řeči; stále však zůstávala především mluveným jazykem.

Ve 30. letech, v  období složité politické situace ve Španělsku, došlo 
k  dalšímu sílení národního hnutí v  čele s  republikánskou Galicijskou 
stranou. V roce 1936 byla proponována autonomie Galicie, frankistický 
režim však realizaci tohoto rozhodnutí zmařil. Až do roku 1950 pak 
operovaly v  galicijských horách guerillové skupiny bojující proti 
frankistům militantními formami.

Neúplné obrození
I když od 60. let rostl zájem mladých Galicijců o rodný jazyk a galicijskou 

kulturu, nebyly tyto aktivity, stejně jako etnické sebevědomí obyvatel 
Galicie, souměřitelné s Katalánskem a Baskickem. Absence galicijského 
školství způsobila i u řady rodilých mluvčích neschopnost číst a psát ve 
vlastním jazyce. Také společenské postavení galicijštiny zůstával nízký; 
komunikace v ní se omezovala spíše jen na rodinné a komunální domény.

Situace se začala měnit až od roku 1980, kdy se území Galicie dostalo, 
v souvislosti s celkovou administrativní přestavbou Španělska založenou 
na regionálním principu, autonomního statusu (na ploše 29 574 km2). 
V  rámci nově zřízené samosprávy byl umožněn i  rozvoj galicijštiny 
a  galicijské kultury. V roce 1992 byla přijata standardní forma jazyka. 
Značně vzrostla „gramotnost“ v galicijštině, stejně jako počet periodik, 
knih a dalších médií. Galicijština je však i nadále převážně jazykem venkova 
a malých měst. Ve velkých centrech kraje, na rozdíl od Katalánska, zčásti 
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i Baskicka, dominuje jako jazyk s vyšší prestiží jednoznačně španělština. 
Přes značný pokrok v posílení statusu a image jazyka, jeho průniku do 
školství a médií a nadějnou skutečnost, že galicijsky stále hovoří velká 
většina obyvatel regionu, před galicijským etnojazykovým hnutím dosud 
zůstává řada vážných otevřených problémů a nedořešených úkolů. 

Již od 19. století lze zaznamenat výrazný zájem Galicijců o  (reálné 
i  fi ktivní) keltské tradice země. Tato linie pokračovala i  ve 20. století; 
v posledním půlstoletí jsou galicijské kulturní (zejména hudební) skupiny 
běžnou součástí pankeltských setkání a festivalů.
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9. GRÓÒANÉ  Zrození etnika 

Teritorium: Dánsko (autonomní oblast Grónsko);
Počet příslušníků etnika: 60 000;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: grónština (kalaallisut); 55 000; 
Kulturní možnosti: 4; 
Míra autonomie: 5 (politická); 
Školství: ZŠ 5, SŠ 4, VŠ 2;
Média: periodika 4, rozhlas 3, TV 3;

Příklad etnojazykové amalgamace
Největší ostrov světa Grónsko (2 166 086 km2, z toho jen 410 449 km2 

– tj. 19 % – nezaledněno), je geografi cky řazen již k Severní Americe. 
Administrativně je však součástí Dánska (od roku 1979, resp. 2009 
s rozšířeným statusem autonomní oblasti). Z celkově 56 000 obyvatel země 
tvoří téměř 90 % Gróňané, tj. Inuité (Eskymáci) smíšení zčásti s Dány 
a  Nory, přičemž inuitská fenotypová složka převažuje. Čistě inuitská 
populace tvoří jen malou menšinu. 11 % obyvatel země je evropského 
původu (zejména Dánové). Několik tisíc Gróňanů žije také trvale ve 
vlastním Dánsku. Více než 9/10 obyvatelstva země je soustředěno na 
jihozápadním pobřeží.

Pro Evropu bylo Grónsko objeveno vikingy, kteří se zde koncem 
10. století usadili. Severské osídlení trvalo i  v  následujících stoletích; 
postupně však styky s Evropou (od roku 1380 bylo Grónsko pod dánskou 
svrchovaností) ustaly. Zmíněné osídlení přetrvalo zřejmě do 15. století. 
Poté z dosud ne zcela vyjasněných příčin (klimatické změny?, biologické 
vlivy?, střety s  Inuity?) zaniklo. Novodobá etapa zájmu o  Grónsko 
začíná na počátku 18. století (v  roce 1721 byla zřízena misijní stanice 
pro Inuity; výraznou postavou byl Hans Egede). Až do roku 1951 trval 
dánský monopol na obchod s  Grónskem. Značný význam měl ostrov 
v letech 2. světové války, kdy na rozdíl od vlastního Dánska nebylo jeho 
území obsazeno nacisty (od roku 1940 zde vznikaly základny USA). 
V roce 1953 byl zrušen koloniální status a Grónsko (dánsky Grønland, 
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grónsky Kalaallit Nunaat) se stalo integrální součástí dánského království 
s určitou mírou autonomie.

Dánové sice od 18. století Grónsko ekonomicky využívali (zvířecí 
kůže, těžba kryolitu…), k  původním inuitským obyvatelům se však 
v  porovnání s  jinými koloniálními mocnostmi chovali s  neobvyklou 
dávkou pochopení a  tolerance. Tradiční inuitská kultura tak mohla 
přetrvávat v  takřka nezměněné podobě, zčásti byla z  dánské strany 
i  podporována. Počet obyvatel však zůstával velmi nízký (v  roce 1834 
– 7 000, v roce 1855 – 9 000 osob). Pozoruhodné je to, že hluboko do 
20. století převládal ofi ciální názor, že přetrvání grónských Inuitů závisí 
na udržení vlastního jazyka – až do roku 1920 tedy nebyla dánština 
vyučována! Tato skutečnost však zároveň působila jako faktor izolace 
a brzdy společenské emancipace. Ještě v meziválečném období byla velká 
většina Gróňanů monolingvní, teprve současná populace je již mnohdy 
bilingvní a u její části, zejména v hlavním městě Nuuku, kde žije i početná 
skupina Dánů, je častý i příklon pouze k dánštině.

Tradice versus moderní doba  
První výraznější snahy o  emancipaci Gróňanů se objevily až na 

počátku 20. století. Grónsko však stále zůstávalo uzavřenou oblastí 
s přetrvávajícím tradičním, neindustriálním způsobem života. Teprve po 
roce 1940, s příchodem amerických vojáků a výstavbou základen, začíná 
do země pronikat moderní doba (s vlivy kulturního šoku způsobeného 
náhlostí změn životního stylu a  hodnotového systému se země zčásti 
potýká dodnes). Postupně rostlo i  sebeuvědomování Gróňanů a odpor 
k dosavadnímu izolacionismu. K částečnému vyplnění jejich snah došlo 
v roce 1953, kdy se Grónsko stalo plnoprávnou součástí Dánska a zároveň 
získalo určitou autonomii (vlastní parlament, zástupci v  dánském 
parlamentu); na rozvoj země byly také uvolněny mohutné investice.

Od této doby výrazně vzrostl počet obyvatel – 21  000 v  roce 1956, 
45 000 v roce 1968, 56 000 v současnosti (2013). S nástupem moderní 
doby se rychle proměnil tradiční život dřívějších lovců a rybářů, vznikla 
i městská střediska (hlavní město Nuuk mělo v roce 2013 více než 16 000 
obyvatel). V souvislosti s tím se ovšem projevují i silné prvky danizace 
(kupř. na vyšších stupních školství či sféře úředního styku); pronikání 
nového stylu života a sebou nese ústup vlastních tradic.
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Od 60. let začaly také sílit požadavky emancipující se mladé grónské 
inteligence a  podnikatelské složky. V  souvislosti s  objevy rozsáhlých 
nerostných nalezišť (barevné kovy, ropa aj.) v zemi dosud takřka výhradně 
orientované na rybolov a skromné zemědělství započaly diskuse o právech 
na jejich využívání. Současné Grónsko však není ekonomicky soběstačné 
– dotace ústřední dánské vlády se zhruba rovnají vlastním příjmům 
země. Celkově je možno dánskou politiku modernizace Grónska od 50. 
let 20. století označit za značně vstřícnou a velkorysou.

Autonomie Grónska byla podstatně rozšířena v roce 1979; nejnověji 
(2009) pak deklarované možnosti samosprávy v  politické, kulturní 
i  ekonomické oblasti dosáhly ještě vyššího stupně. Finanční dotace 
z mateřské země jsou (mj. v souvislosti s využíváním nerostných nalezišť) 
programově snižovány. Očekává se, že vlivy globálního oteplování 
umožní ještě snazší přístup k nalezištím surovin včetně ropy. Výhledově 
se také hovoří o možnosti plné nezávislosti země.

Současné Grónsko je také mimořádně zajímavé z  etnologického 
i  lingvistického hlediska. V  rámci etnojazykové amalgamace dvou 
odlišných složek zde totiž dochází k  formování osobitého etnika 
spojujícího inuitské a dánské (evropské) prvky. Opět se rozvíjí tradiční 
kultura, nyní ovšem již na moderní bázi. Grónská inuitština (kalaallisut) 
s více než 50 000 uživateli je v současnosti nejrozšířenější řečí eskymácko-
aleutské jazykové rodiny. Hovoří jí přibližně stejný počet mluvčích 
jako všemi ostatními variantami zmíněné jazykové rodiny dohromady. 
Postupně pronikla do škol, médií, zčásti i do administrativy země. Dnes 
je z  hlediska potřeb moderní komunikace zřejmě nejrozvinutějším 
předkolumbovským jazykem západní polokoule. Znalost dánštiny je 
ovšem v Grónsku stále potřebná. 

Mimořádně rychlý přechod od tradičního způsobu života na úrovni 
doby kamenné do moderní doby přinesl v  Grónsku řadu problémů. 
Celkově je však vývoj země a doformovávání nové grónské národnosti 
v  uplynulém půlstoletí možno chápat jako úspěšný proces. Zda bude 
výhledově završen i  plným politickým osamostatněním země, ukáže 
budoucnost. 



EVROPSKÁ ETNIKA BEZ STÁTU

43

10. ISTRORUMUNI  Na prahu zániku jazyka

Teritorium: Chorvatsko (oblast Istrie);
Počet příslušníků etnika: několik stovek; podle původu více (slabá 
etnická identifi kace);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: istrorumunština; několik stovek; 
Kulturní možnosti: 1;
Míra autonomie: –
Školství: –
Média: periodika 1;

Jazykový posun „v přímém přenosu“
Jazyková a etnická asimilace jsou bezpochyby jevy starými jako lidstvo 

samo. Ve druhé polovině 20. století se však trend „jazykového posunu 
/ jazykové směny“ (language shift ), tj. přerušení mezigenerační štafety 
předávání jazyka nejmladším generacím, na řadě míst světa mimořádně 
rozšířil a urychlil. 

Počet živých řečí se v současnosti, zejména v souvislosti s globalizačními 
procesy, rychlým tempem zmenšuje; asimilační tendence intenzivně 
působí i  v  nejzapadlejších koutech světa a  jejich tempo je mimořádně 
vysoké. Zhruba pětina z přibližně 6 000–7 000 dosud existujících jazyků 
světa se již nachází v poslední fázi své existence a dalších cca 50–70 % 
je dnes – vzhledem k  jejich nepředávání mladším generacím – vážně 
ohroženo zánikem. Krajní odhady tvrdí, že do roku 2100 zbyde na Zemi 
méně než tisíc živých jazyků.

Zmíněný proces je nejmarkantnější mimo Evropu, avšak je jej 
možno pozorovat i  na našem kontinentě. Navzdory řadě úspěšných 
snah o  etnojazykovou revitalizaci (např. Baskové, Velšané, Sámové aj.) 
nalezneme v Evropě řadu menšinových populací čítajících již jen několik 
desítek (např. Livové v Lotyšsku) či stovek členů. 

Poslední útočiště jazyka 
Mezi takovéto skupiny patří i  Istrorumuni v  Chorvatsku, hovořící 

specifi ckým, z lingvistického hlediska samostatným románským jazykem.
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S Istrorumuny je možno se dosud možno se setkat v některých odlehlých 
vsích v chorvatské části poloostrova Istrie na severu Chorvatska. Jazyk 
zdejších obyvatel je (stejně jako aromunština nebo meglenorumunština) 
reliktem vlivu romanizace – tj. v  době panství Římské říše vzniklých 
a  dříve mnohem více rozšířených románských jazykových kódů na 
Balkáně. Dokonce i se základní znalostí latiny je istrorumunštině možno 
do značné míry rozumět.29 

Současný počet osob znalých istrorumunštiny není snadné stanovit. 
V encyklopediích či odborných studiích často nalezneme údaj o 1 000 
mluvčích jazyka. Toto číslo však vychází spíše z dnes již sotva existující 
situace před nástupem moderní globalizace a  zvýšené mobility 
obyvatelstva. Mnozí istrorumunsky hovořící tak již nebydlí v tradičních 
sídlech na venkově, ale přestěhovali se do Rijeky či jiných míst Chorvatska 
nebo i do zahraničí. Skutečnosti tak dnes spíše odpovídá údaj o maximálně 
několika stech osob (z toho méně než 30 mladších) schopných hovořit 
istrorumunsky.

Aktivně je istrorumunština používána již pouze ve dvou obcích 
chorvatské Istrie – v  Šušnjevici (istrorumunsky Şuşnieviţa) a  Žejane 
(Jeiăn). Zatímco v první z nich žije jen několik desítek osob, v Žejane, 
ležícím v  kopcovitém terénu (v nadmořské výšce 600 metrů) zhruba 
30 km severozápadně od Rijeky, v  blízkosti hranice se Slovinskem, je 
dosud situace lepší. Ze 130 trvalých obyvatel hovoří v  této vsi mnozí 
ještě istrorumunsky; částí místní populace je jazyk i  aktivně udržován 
a ceněn. I zde však již můžeme zaznamenat zásadní generační rozdíly: 
zatímco lidé starší 40–50 let jsou schopni plynně mluvit nebo dokonce 
myslit istrorumunsky, pro mnoho mladších, kteří dosud jazyk svých 
prarodičů či rodičů alespoň částečně znají nebo mu alespoň rozumí, je 
již na prvním místě chorvatština.

Řada obyvatel Žejane si svých tradic váží; udržují je kupř. v místním 
folklorním souboru, zaměřeném především na tradiční lokální hudbu. 
Místní entuziasté překládají do istrorumunštiny rozličné texty. Případ 
hynoucího jazyka uprostřed Evropy přitahuje i pozornost mnoha lingvistů 
z řady zemí – ti zde mohou jako v  laboratoři studovat proces zanikání 
řeči a případně se též aktivisticky pokoušet jej zpomalit či odvrátit.

29 Ukázkou toho může být např. přísloví: „Buovu se leaga de cuorne e uomu de limba“ (Vůl 
se vodí za rohy a člověk s pomocí jazyka).
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To, že by istrorumunština mohla v  časovém horizontu delším než 
jedna či dvě generace přežít, však není příliš pravděpodobné. Dosud je 
ale stále živá a zájemci o tento jazyk si mohou tuto skutečnost v Žejane 
empiricky ověřit. Setkání s  tamním jazykovým reliktem se může stát 
hlubším zážitkem, nežli komerční turistické atrakce na chorvatském 
pobřeží.
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11. KAŠUBOVÉ „Nový“ slovanský jazyk

Teritorium: Polsko (region Kašuby);
Počet příslušníků etnika: údaje 100 000–300 000 (regionální, v menší 
míře etnická identita, včetně podvojné);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: kašubština; 50 000–100 000;
Kulturní možnosti: 2;
Míra autonomie: –
Školství: ZŠ 1, SŠ 1, VŠ 1;
Média: periodika 2, rozhlas 1, TV 1;

Dialekt či svébytný jazyk?
V 6./7. století obydlily slovanské kmeny také východní část dnešního 

Německa. Sídla Slovanů tak zasahovala daleko na západ – až za řeku Labe 
a k Baltskému moři. 

Od 10. století však slovanský jazyk a tradice ve zmíněných oblastech 
postupně mizely v  důsledku jejich podmanění německými (zčásti 
i dánskými) feudály a následné asimilace. Až na začátku 18. století století 
zanikla i drevanština (polabština) – slovanský jazyk v oblasti Wendland 
v Lüneburském vřesovišti (Lüneburger Heide) poblíž Hannoveru. Často 
se uvádí, že posledním zbytkem Polabských či Pobaltských Slovanů, 
kteří si navzdory tisíciletému germanizačnímu vlivu uchovali svůj jazyk, 
kulturu a etnické vědomí, jsou Lužičtí Srbové.

Avšak pobaltské slovanské obyvatelstvo (Pomořané) žilo i na severu 
dnešního Polska. I zde bylo vystaveno silnému germanizačnímu tlaku, 
navzdory tomu se zde však až do současnosti zachovala osobitá populace.

Jedná se o  Kašuby, sídlící v  oblastech na západ od Gdaňska. V 
Polsku jsou Kašubové (jejichž počet bývá podle různých kritérií udáván 
mezi 100  000–300 000) ofi ciálně většinou považováni za výraznou 
etnografi ckou skupinu Poláků. Přestože tradice písemnictví v kašubštině 
sahá až do 16. století, hovořilo se o ní až donedávna v Polsku pouze jako 
o souboru polských nářečí. Kašubština se však od polštiny značně liší – 
lingvisté ji většinou defi nují jako svébytnou západoslovanskou řeč. Totéž 
platí i o materiální a duchovní kultuře Kašubů. Tyto odlišnosti jsou dány 
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nejen specifi ckým původem Kašubů, ale i  po staletí trvajícím vlivem 
němčiny a německého kulturního okruhu. 

Největším městským centrem v  polském Pomoří je velké přístavní 
město Gdaňsk (ve středověku člen hanzy – spolku nejvýznamnějších 
obchodních center na  Baltu). Již v  této době se v  této oblasti stýkaly 
a  ovlivňovaly dvě kultury – německá a  slovanská. Ve 20. století, mezi 
lety 1920–1939 byl Gdaňsk (německy Danzig) s  okolím dokonce 
polosuverénním státečkem! V současném Gdaňsku najdeme i hlavní sídlo 
organizace Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, zaměřené na uchovávání 
kulturních a jazykových specifi k zdejšího regionu. 

Na západ od velkoměstského Gdaňska začíná vlastní, různorodý 
venkovský terén Kašub rozkládajících se na ploše kolem 5 000 km2. Při 
pobřeží Baltského moře, kupř. na výběžku kosy Hel, byli místní obyvatelé 
vždy úzce spjati s mořem jako rybáři a námořníci. U Baltu také až do 
poloviny 20. století sídlila i osobitá, dnes již zaniklá etnografi cká skupina 
Kašubů, zvaná Słowińci. Jejich velmi specifi cký dialekt (slovinčtina, 
resp. severní slovinština), je některými lingvisty dokonce považován za 
samostatný slovanský jazyk.

Druhou, větší část kraje Kašubů pak tvoří lesnaté, vnitrozemské 
oblasti s množstvím jezer, kde jsou výraznými centry města Wejherowo 
(kašubsky Wejrowò), Kartuzy (Kartuzë) a  Kościerzyna (Kòscérzna). 
Právě v jejich okolí jsou kulturní a jazykové kašubské tradice a symboly 
připomínány nejen v regionálních muzeích či skanzenech, ale výrazně se 
zde zachovaly i v živé formě.  

 
Nečekané obrození
Až do 80. let 20. století se zdálo, že kašubština a kašubské tradice jsou 

odsouzeny k zániku. Centrální instituce příliš nestály o to, zdůrazňovat 
kašubská specifi ka. Od roku 1990 se však situace výrazně změnila – mezi 
Kašuby se můžeme setkat se zvýšeným zájmem o  vlastní tradice, řeč 
a kulturu. To se týká i mládeže, pro niž byla ještě nedávno kašubština 
spíše symbolem venkovanství, zaostalosti a  nízké prestiže. I  když přes 
sjednocení pravopisné normy nebyla dosud plná kodifi kace písemné 
podoby jazyka završena, pronikla již kašubština coby předmět i do škol 
a médií (vedle tisku zčásti i do rozhlasu a televize!). Do značné míry tak 
můžeme hovořit o novodobém „národním obrození“.
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Současné Kašuby lze však jen obtížné jednoznačně defi novat jako 
„národ“ či „etnikum“. Většina z  nich pociťuje dvojí identitu – užší 
regionálně-kulturní (kašubskou) a  širší (polskou). V  roce 2005 došlo 
i k zlomovému ofi ciálnímu uznání kašubštiny za „regionální jazyk“ Polska. 
Změněná situace se projevila i ve výsledcích censu z roku 2011 – 16 000 
osob v něm deklarovalo kašubskou a 233 000 respondentů podvojnou 
kašubsko-polskou etnicitu. Ke stejnému datu označilo kašubštinu jako 
svůj jazyk 108 000 osob. Oproti ještě nedávným prognózám se tak zdá, že 
kašubština a další kašubská specifi ka v dohledné době nezaniknou a že 
Kašubové by mohli být v rámci slovanských etnik výhledově zřetelnější 
a viditelnější nežli doposud.

                               



EVROPSKÁ ETNIKA BEZ STÁTU

49

12. KATALÁNCI  Nejvìtší evropský národ bez státu

Teritorium: Španělsko (autonomní regiony Katalánsko, Valencie, 
Baleárské ostrovy); Francie (oblast Roussillon), Andorra, Itálie (sz. 
Sardinie);
Počet příslušníků etnika: 6–7 milionů;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: katalánština; ve Španělsku 6–7 
mil.; ve Francii 150 000–200 000; v Andoře 30 000; v Itálii 25 000; 
Kulturní možnosti: Španělsko 5, Andorra 4, Francie 1;
Míra autonomie: Španělsko 5 (politická – tři autonomní regiony), 
Andorra 5 (Katalánci zde „státním národem“);
Školství: Španělsko ZŠ 5, SŠ 5, VŠ 4; Andorra ZŠ 5, SŠ 5; Francie ZŠ 3, 
SŠ 1, VŠ 1;
Média: periodika (včetně deníků) 5, rozhlas 5, TV 5 (Španělsko, 
Andorra); periodika 1, rozhlas 1 (Francie);

Šestimilionová „menšina“…
Hovořit o  Kataláncích jako o  menšině je poněkud problematické. 

I když je jich méně než Španělů, není jich nijak málo – kolem 6–7 milionů! 
Katalánců je tak více než příslušníků mnohých etnik, které své národní 
státy mají (např. Slováci, Slovinci, Norové či Albánci aj.). Stejně tak území 
o ploše 65 000 km2, obývané Katalánci na východním pobřeží Španělska 
(včetně souostroví Baleáry), je výrazně větší nežli mnohé samostatné 
státy Evropy. Katalánština, která tvoří určitý mezistupeň mezi kastilskou 
španělštinou a jihofrancouzskými okcitánskými dialekty, se dále částečně 
používá v Andoře, v oblasti Roussillon v jižní Francii a ve městě Alghero 
na Sardinii.

Středověké dějiny Katalánců se do značné míry pojí s  královstvím 
Aragon a jeho expanzí do Středomoří mezi 13. až 15. stoletím. V této době 
byla katalánština významným jazykem úřadů i  mezinárodního styku. 
Zmíněná epocha je také obdobím rozkvětu poezie a prózy v katalánštině. 
Od spojení Aragonu a Kastilie v  roce 1479 však byla postupně rušena 
katalánská samospráva a regionální privilegia. V průběhu 18. a 19. století 
byl katalánský jazyk vytlačen i ze škol. 19. století je však také počátkem 
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katalánského obrození, vzniká tisk a  národní instituce. Ve 20. století 
tyto aktivity dále sílí; nejvyššího stupně autonomie dosáhlo Katalánsko 
v  letech 1932–1939. Současně však propuká ve Španělsku občanská 
válka; po porážce republikánského režimu, který měl v Katalánsku jednu 
ze svých hlavních bašt, dochází na téměř čtyři desetiletí za frankistické 
diktatury opět k  silným restrikcím a  potlačování katalánské identity, 
jazyka a kultury.

Po ekonomické stránce však prožívalo Katalánsko od konce 50. let 
výrazný rozvoj, spojený s  přílivem zhruba dvou milionů příchozích 
z jiných regionů země, zejména z Andalusie a dalších oblastí španělského 
jihu. O síle katalánské vitality svědčí i spíše neobvyklý jev – mnozí z těchto 
imigrantů se v  novém domově asimilovali (pokatalánštili). Dnes tvoří 
novodobí přistěhovalci kolem 40 % obyvatel regionu, velká část z nich je 
však schopna dohovořit se katalánsky.

Nový čas nastal pro Katalánsko a jeho obyvatele v roce 1975 po skončení 
frankistické éry. V souvislosti s novým administrativním uspořádáním 
země vznikly na jeho území tři autonomní regiony – vlastní Katalánsko 
s centrem v Barceloně, dále Valencie a souostroví Baleáry. Katalánština 
byla plně zrovnoprávněna se španělštinou a v současnosti je všemožně 
podporována. Uplynulá tři desetiletí je tak možno bez nadsázky označit 
za epochu nebývalého rozkvětu etnické i  politické identity Katalánců 
a  jejich jazyka, který je v  současnosti úřední řečí. Vznikla také síť 
katalánského školství (včetně kurzů pro dospělé, kteří neměli možnost 
učit se katalánsky ve škole), v jazyce vysílá rozhlas a televize, vychází velké 
množství periodik a knih, CD apod. Některé veřejné nápisy jsou dokonce 
pouze jednojazyčné (tj. katalánské), na dvojjazyčných tabulích stojí 
katalánština často na prvním místě před španělštinou, či je zvýrazněna. 

Současné Katalánsko má tak velmi dobré podmínky ke svému rozvoji. 
O  tom svědčí i  takové symbolické momenty jako Olympijské hry 
v Barceloně v roce 1992 pojaté vedle sportovní roviny i jako manifestace 
katalánskosti, či skutečnost, že katalánština se stala i jedním z ofi ciálních 
z  jazyků Evropského parlamentu. Zdá se tedy, že na rozdíl od mnoha 
jiných, většinou početně, politicky a ekonomicky nesrovnatelně slabších 
menšinových etnických populací našeho kontinentu, mohou Katalánci 
pohlížet do blízké budoucnosti s optimismem.

Dosavadním vyvrcholením katalánských nacionalistických snah se 
stalo právně neplatné referendum, konané 9. 11. 2014 pouze ve vlastním 
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regionu Katalánsko. V něm se 80 % (ze zhruba 40 % oprávněných) voličů 
vyslovilo po nezávislost Katalánska na španělském státě. V  budoucnu 
bude trend snah o osamostatnění se zřejmě dále pokračovat.

… a státeček v horách
Přes všechny jmenované úspěchy na poli revitalizace katalánštiny 

je tento jazyk samozřejmě v  celostátním měřítku až na druhém místě 
– za španělštinou. Přesto však existuje území, ve kterém je katalánština 
úředním jazykem celého státu.

Tímto místem je státeček Andorra ležící vysoko v Pyrenejích – pohoří, 
tvořícím hranici mezi Španělskem a Francií. Andorra, osobité parlamentní 
knížectví (diarchie) existující již více než tisíciletí pod ochranou obou 
svých mocných sousedů, patří k nejmenším státům Evropy – na ploše 
453 km2 zde v roce 2014 žilo 77 000 obyvatel.

Ještě v polovině 20. století odlehlá, nedostupná a  zaostalá Andorra 
je dnes již minulostí. Státeček se vyvinul ve zvláštní turistickou atrakci. 
Nejen v  souvislosti se svými miniaturními rozměry. Andorra je totiž 
osobitou bezcelní zónou, ve které je možno nakoupit výhodně různé 
druhy zboží. Levné cigarety, alkohol, elektronika či kosmetika – to vše 
do země vábí ročně až dvanáct milionů turistů. V zemičce se také trvale 
(mnohdy jen formálně) usídlil velký počet cizinců – především Španělů, 
dále i  Portugalců a  Francouzů. Tito nově příchozí dnes tvoří většinu 
(zhruba dvě třetiny) populace. Státní občané (především Katalánci) jsou 
tak v menšině; andorské občanství je možno získat až po 20 letech pobytu. 

Původními obyvatelé Andorry jsou Katalánci, představující v  roce 
2012 36,4 % populace. Ještě před několika desetiletími ustupovala jejich 
řeč španělštině či francouzštině. To se ale koncem 20. století změnilo, 
mimo jiné i  s  podporou Katalánců ze Španělska. V současnosti je 
katalánština jediným úředním jazykem Andorry, najdeme ji na všech 
veřejných nápisech a textech. Vznikl tak vlastně kuriózní stav: i když je 
počet Katalánců, žijících ve Španělsku a dalších zemích zhruba stokrát 
vyšší, nežli činí počet obyvatelstva Andorry, je pouze zde možno hovořit 
o samostatném národním katalánském státě.
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13. LUŽIÈTÍ SRBOVÉ Lužice na rozcestí

Teritorium: Německo (historické oblasti Horní a  Dolní Lužice ve 
spolkových zemích Sasko a Braniborsko);
Počet příslušníků etnika: 30 000–40 000 (podle etnického vědomí);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: hornolužická srbština 15  000–
20 000, dolnolužická srbština 2 000–3 000; 
Kulturní možnosti: 3; 
Míra autonomie: –
Školství: ZŠ 5, SŠ 4, VŠ 1;
Média: periodika (včetně deníku) 4, rozhlas 3, TV 1;

Poslední Slované v Německu    
Na východě Německa, severně od Čech, leží Lužice, vlast malého 

slovanského etnika – Lužických Srbů. Ty pojí s  Čechy i  Slováky nejen 
společně sdílené úseky historie, ale zejména výrazná jazyková a kulturní 
blízkost.

Lužičtí Srbové jsou posledním zbytkem Polabských Slovanů obývajících 
od 6. století východ dnešního Německa mezi Čechami a  Baltským 
mořem. Tyto kraje postupně podlehly germanizaci. Slovansky hovořící 
obyvatelstvo přetrvalo pouze v  Lužici (lužickosrbsky Łužica, německy 
Lausitz), oblasti mezi Lužickými horami a  Berlínem o  rozloze kolem 
10 000 km2. V průběhu 10. století se zdejší kmeny Milčanů a Lužičanů 
dostaly do područí německých feudálů.

Od doby pozdních Přemyslovců a  Lucemburků až do roku 1635 
pak sice tento kraj, dělící se historicky na Horní a Dolní Lužici, náležel 
k  zemím Koruny české, proces germanizace (včetně usazování se 
německých kolonistů) však nedoznal prakticky žádných změn. Vládnoucí 
vrstva (feudálové) a městský patriciát byly takřka výlučně německé; jako 
úřední jazyk dominovala němčina. S  připomínkami těsné historické 
provázanosti Čech a Lužice se dosud můžeme v obou zemích setkat na 
řadě historických památek.

Za třicetileté války (v roce 1635) získal Lužici saský kurfi řt; v roce 1815 
byla rozdělena mezi Sasko a Prusko. I v  těchto obtížných podmínkách 
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došlo v Lužici v 19. století (podle českého vzoru) k národnímu obrození, 
rozmachu uvědomění si slovanské identity a  rozvoji lužickosrbského 
jazyka a kultury. Limitujícími faktory však byla malá početnost etnika, 
politická a ekonomická slabost a neexistence lužickosrbských městských 
center. Na počátku 80. let 19. století bylo napočteno 166 000 Lužických 
Srbů.

Po 1. světové válce došlo v  souvislosti se vznikem Československa 
k  neúspěšným snahám o  začlenění Lužice do rámce tohoto státu. Po 
určitém uvolnění možností národního života ve 20. letech pak nástup 
nacismu přinesl tvrdé represe – lužickosrbské organizace a  kulturní 
projevy byly zakázány. Byl také vypracován plán na rozsídlení a defi nitivní 
asimilaci etnika.

Také v letech po porážce Německa ve 2. světové válce se projevily snahy 
o přičlenění Lužice k Československu či dokonce vytvoření samostatného 
státu. V  NDR, existující mezi lety 1949–1990, došlo k  právnímu 
zabezpečení Lužických Srbů coby jediné etnické menšiny země. V  50. 
letech vznikla široká síť lužickosrbských institucí (školy, periodika, knižní 
nakladatelství, rozhlas, divadlo, vědecký institut, muzeum…); lužická 
srbština pronikla do úředního styku, běžnými se staly dvojjazyčné nápisy. 
Na druhé straně však „papírová“ práva nebyla v praxi ani zdaleka vždy 
uplatňována, mnohdy i  v  souvislosti s  nedostatkem zájmu Lužických 
Srbů samých. Příchod poválečných německých vyhnanců ze Slezska, 
masivní těžba hnědého uhlí, ale především nedostatek skutečné vůle ze 
strany „státních a stranických orgánů“ – to vše byly faktory podporující 
další průběh etnické a jazykové asimilace.

 
Jak dál ve 21. století?
Dnes se tak Lužičtí Srbové nacházejí v komplikované situaci. Dědictví 

minulosti se mnohde projevuje nevyhraněností národního vědomí 
a nepředáváním jazyka a kulturních specifi k dalším generacím. Na teritoriu 
zhruba o  rozloze 2 000 km2, značně menším, než je historické území 
Lužice, tak dnes můžeme nalézt již jen asi 40 000 osob identifi kujících 
se s  tímto etnikem. Avšak pouze zhruba pro 10 000 z  nich je lužická 
srbština řečí běžného každodenního styku. Lužičtí Srbové sídlí ve dvou 
dnes již navzájem územně oddělených ostrovech – v Horní Lužici v okolí 
města Budyšín (ls. Budyšin, něm. Bautzen) a v Dolní Lužici severně od 
Chotěbuze (ls. Chośebuz, něm. Cottbus). V uvedených dvou regionech 
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nalezneme i dvě odlišné formy lužické srbštiny – hornolužickou (kterou 
dnes hovoří zhruba 15 000 osob) a mizející dolnolužickou (aktuálně již jen 
2 000–3 000 mluvčích), jež jsou kodifi kovány jako samostatné spisovné 
řeči. Na většině zmíněného území žijí Lužičtí Srbové rozptýleni mezi 
německým obyvatelstvem a tvoří jen několik procent populace. Nejsilnější 
je pozice jazyka v Horní Lužici, v „katolické“ venkovské oblasti (západně 
od střediska národních institucí Budyšína) o  rozloze cca 250 km2, kde 
stále mluví lužickosrbsky i  děti a  mladí lidé, a  kde Němci představují 
menšinu. V evangelických částech Horní Lužice a v Dolní Lužici v okolí 
Chotěbuze pak již lužickosrbsky hovoří prakticky pouze lidé nad 70 let. 
Slábne i rovina etnické identity a šíří se podvojné, lužickosrbsko-německé 
vědomí.

Po politických změnách na prahu 90. let a znovusjednocení Německa 
nebyli Lužičtí Srbové dlouho schopni nalézt odpovídající vizi a praktickou 
podobu své další menšinové existence. Politicky zkompromitovaná 
střešní národní organizace Domowina se přes některé změny nestala 
obecně přijímaným zástupcem a  mluvčím národních zájmů. Přibyly 
i  nové potíže v  souvislosti se ztrátou „jistot“ ve formě dříve státem 
zajišťovaných subvencí. Problém představuje také nízká porodnost – ročně 
se v současnosti rodí pouze kolem 50 dětí, jejichž mateřštinou je lužická 
srbština. Také celková společenská situace (mj. vysoká nezaměstnanost 
v Lužici a odchod mládeže za prací) odsouvá zájem o „národní“ činnost 
na vedlejší kolej.

Lužičtí Srbové tak dnes stojí před svou zřejmě poslední historickou 
šancí přetrvat jako svébytné malé etnikum. Zhruba od roku 2000 v této 
souvislosti zesílily některé aktivity. Po vzoru jiných etnicko-jazykových 
minorit vznikla síť tzv. WITAJ školek a škol, ve kterých jsou i děti z již 
asimilovaných či ryze německých rodin vyučovány (za použití imerzní 
metody) s  cílem dosáhnout plné dvojjazyčnosti. Sílí i  podpora dalších 
jazykových aktivit a bylo zahájeno pravidelné (rozsahem však limitované) 
televizní vysílání v obou variantách jazyka. 

Na politické rovině vzbudil v roce 2001 pozornost boj za zachování 
druhého stupně lužickosrbské základní školy v  obci Chrósćicy (něm. 
Crostwitz). Vzhledem k tomu, že Domowina není schopna konzistentně 
hájit národní zájmy, vznikla v současnosti i iniciativa za vznik přímého 
voleného politického zastoupení Lužických Srbů ve formě menšinového 
parlamentu. Na kulturním poli se vedle dosud převažujících tradičních 
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forem projevují snahy o  modernizaci a  reagování na nové potřeby 
vyplývající ze změněného společenského kontextu. Sílí také aktivity 
mladé generace, vyrostlé již v  nových, demokratických společenských 
podmínkách. Přes postupující asimilaci tak dosud mají Lužičtí Srbové 
stále šanci přetrvat.
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14. RÉTOROMÁNI  Ètvrtý národ Švýcarska

Teritorium: Švýcarsko (kanton Graubünden);
Počet příslušníků etnika: 40 000; 
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: rétorománština (5 spisovných 
variant, střešní norma); 35 000;
Kulturní možnosti: 3;
Míra autonomie: 4 (administrativní);
Školství: ZŠ 4, SŠ 3, VŠ 1;
Média: periodika (včetně deníku) 4, rozhlas 4, TV 2;

Svět alpských údolí
Vysokohorský Graubünden v jihovýchodní části Švýcarska drží mezi 

ostatními kantony země řadu primátů. Je plošně největší (7 105 km2) 
v celé konfederaci; hustotou obyvatelstva (27 na 1 km2) fi guruje naopak 
na jednom z  posledních míst. Je také vlastí Rétorománů, románského 
etnika příbuzného Ladinům a  Friulům (Furlancům), žijícím v  severní 
Itálii. Rétorománština si ve Švýcarsku ve 20. století postupně vydobyla 
postavení jednoho ze čtyř úředních jazyků země. Pro Graubünden 
(německy) se tak užívá ještě dalších názvů – Grischun (rétorománsky), 
Grigioni (italsky), resp. i Grisons (francouzsky). 

Rétorománština je výsledkem romanizace jazyka Rétů – obyvatel 
římské provincie Raetia. O původu tohoto etnika existuje řada domněnek 
a tezí: bývají uváděni ve spojitosti s ilyrským, etruským nebo i keltským 
původem či vlivem. Od raného středověku byla tato romanizovaná 
populace výrazně ovlivňována i kontaktem s německým etnikem.

Přestože měl rétorománský jazyk v  Graubündenu relativně dobré 
podmínky pro rozvoj (literatura od 16. století), docházelo již od raného 
středověku k  postupné asimilaci (tj. germanizaci, resp. poitalšťování) 
etnika a  jeho vytlačení z  řady oblastí (severovýchodní Švýcarsko, 
Lichtenštejnsko, Tyrolsko). Tyto trendy působily až do konce 19. století; 
poté však došlo k „národnímu obrození“ a posílení pozic rétorománského 
jazyka a kultury. Postupně byly založeny národní instituce, zejména střešní 
Lia Rumantscha/Ligia Romontscha (1919). V meziválečném období tak 
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došlo k  etnické a  jazykové stabilizaci. Tato skutečnost našla svůj výraz 
v  roce 1938 také v  rámci švýcarské ústavy, kdy byla rétorománština 
prohlášena za jeden ze čtyř „zemských jazyků“ (Landesprache). 

Rozvoj rétorománštiny vždy komplikovala skutečnost, že při poměrně 
malém počtu uživatelů jazyka se navíc ještě vyčlenilo pět značně odlišných 
spisovných dialektálních variant. Nejrozšířenější z  nich je surselvská 
v západní části Graubündenu, kterou hovoří asi polovina Rétorománů. Jí 
blízce příbuzná je varianta sutselvská. Další, surmirská verze jazyka je v užití 
v zóně přechodu k oblastem, kde se hovoří horno– a dolnoengadinsky. 

Již v 19. století se objevily pokusy o vytvoření jednotné rétorománštiny, 
skončily však neúspěšně. Jako spisovná a vyučovací forma jazyka se tak 
prosadilo všech pět variant. V roce 1982 došlo k vytvoření umělé společné 
střešní jazykové normy zvané Rumantsch Grischun; ta je od roku 2001 
v Graubündenu jedním z úředních jazyků (Amtsprache). Ačkoli část obcí 
tento umělý jazyk přijala za úřední, je celkový postoj populace k němu 
nejednoznačný či přímo odmítavý.

Jak čelit asimilaci?
Podle sčítání z  roku 2000 žilo ve Švýcarsku 35  000 Rétorománů, 

z toho 27 000 v kantonu Graubünden, ve kterém tvořili 14 % populace 
(zatímco německy hovořící 68 % a  italsky hovořící 10 %). Celkově je 
možno konstatovat, že zatímco po téměř celé 20. století zůstával počet 
Rétorománů přibližně stejný (osciloval kolem 50  000), v  posledních 
dvou desetiletích již etnojazyková asimilace populace značně zesílila. 
Rétorománskému etniku chybí i větší kulturní a ekonomické centrum. 
Do jisté míry je jím jako sídlo „národních“ institucí kantonální středisko 
Chur (rétorom. Cuera), které však má silnou německou většinu. 

Ještě koncem 20. století se zdálo, že Rétorománi mohou sloužit jako 
doklad toho, že i  malá etnika, obklopená mnohem silnějšími národy, 
mohou v současném světě úspěšně přetrvávat a dále se rozvíjet. Výrazné 
soudobé změny tradičních způsobů života však zasáhly i Graubünden, ve 
kterém dochází k vylidňování horských údolí a svahů – hlavního sídelního 
prostředí rétorománského etnika – a zvyšování podílu obyvatel převážně 
německy hovořících měst. Asimilačním trendům není v  poslední době 
s  to zabránit ani relativně rozvinuté rétorománské školství či bohatá 
mediální produkce. Problémy přináší i  ekonomicky vítaný turistický 
ruch (sportovní a rekreační střediska Davos, St. Moritz aj.), neboť spolu 
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s přílivem návštěvníků se snižuje komunikativnost rétorománštiny. Velký 
počet Rétorománů dnes již také žije mimo hranice Graubündenu (zejména 
v Curychu), kde jsou vystaveni zesílené asimilaci. 

I když je vzhledem k malému počtu příslušníků Rétorománů a jejich 
dialektální roztříštěnosti možno vyslovit podiv nad etnojazykovou 
odolností tohoto etnika, zůstává jeho příští existence přesto nejistá 
a  nesamozřejmá. O  snaze a  vůli rétorománské populace přetrvat 
pak vypovídá i  znění ofi ciální vize organizace Lia Rumantscha/Ligia 
Romontscha: „I další generace budou s radostí užívat rétorománštinu.“ 
Tomu by měla napomoci i  revize kantonální ústavy rozšiřující princip 
trojjazyčnosti v Graubündenu, jež byla přijata v rámci lidového referenda 
v roce 2003.
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15. SÁMOVÉ (LAPONCI) Poslední koèovníci Evropy

Teritorium: Norsko, Švédsko, Finsko (oblasti Laponska), Rusko 
(poloostrov Kola);
Počet příslušníků etnika: 60 00–70 000 (podle etnického vědomí, z toho 
cca 2/3 v Norsku);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: sámština/laponština (řada výrazně 
odlišných variant); 25 000–30 000 (z toho cca 2/3 v Norsku); 
Kulturní možnosti: Norsko 4, Švédsko a Finsko 3, Rusko 1;
Míra autonomie: Norsko 4 (administrativně-politická), Švédsko 3 
(administrativně-politická), Finsko 3 (administrativně-politická);
Školství: ZŠ 4, SŠ 3, VŠ 1 (Norsko, Švédsko, Finsko); ZŠ 1 (Rusko); 
Média: tištěná periodika 3, rozhlas 3, TV 1 (Norsko, Švédsko, Finsko);

Národní obrození v současnosti
Odhlédneme-li od arktické zóny evropské části Ruska, můžeme za 

poslední nomádský národ Evropy označit Sámy, nazývané též Laponci 
(dříve i  Lopaři). Žijí v  Laponsku, zhruba 400  000 km2 rozlehlém 
nejsevernějším koutě našeho světadílu, kde dnes představují pouze asi 
5 % z  celkového počtu obyvatel. Jejich (většinou disperzní) osídlení 
nalezneme především v Norsku a ve Švédsku, v menší míře pak také ve 
Finsku a na poloostrově Kola v Rusku. Sámové se na odlehlou „střechu 
Evropy“ přistěhovali přes jižní Finsko před cca 3  000–5   000 lety. 
Předchůdci dnešních Norů, Švédů, Finů a  Rusů přišli teprve mnohem 
později.

Právě z tohoto faktu vychází současný národní koncept Sámů. Považují 
se za „domorodé obyvatelstvo“ (indigenous people). Tento termín podle 
mezinárodních konvencí znamená, že dané etnikum osídlilo své domácí 
teritorium před dobou, kdy na něm vznikly dnešní státy, anebo před 
usídlením se kolonistů zvenčí. Takovýto status mají například indiáni 
v  USA a  Kanadě anebo domorodé obyvatelstvo Austrálie a  Nového 
Zélandu.

Zmíněná koncepce je pro Sámy mimořádně významná. Po vzniku 
státních útvarů na evropském Severu byli totiž prakticky bezprávní. 
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Cizinci vybírali daně, obsadili pozemky a  pronásledovali sámskou řeč 
a tradice (například pohanské náboženství a šamany). Expanze okolních 
národů rozbila systém sámské společenské organizace, která sestávala 
z  velkorodin. Sámové byli degradováni na osoby druhé kategorie 
a vysmíváni. Čím dál více rodičů proto přestávalo předávat jazyk dětem, 
pro které byla nízká prestiž jazyka a kultury vážnou překážkou osobního 
vývoje. V 60. letech 20. století již hrozila konečná asimilace.

Avšak Sámové v sobě našli energii a sílu ke změně. Za klíčový moment 
počátku obrození bývá považován boj proti stavbě přehrady na norské 
řece Alta v letech 1979–1981. Původní obyvatelé Laponska, do té doby 
vnímaní spíše jen jako  romantický a  exotický element, tehdy poprvé 
v  novodobých dějinách vystoupili jako politický činitel a  upoutali 
pozornost norské, ale i  světové veřejnosti. V 80./90. letech se jim tak 
v  Norsku podařilo prosadit a  kodifi kovat nikdy předtím nedosažená 
práva. Zásadně se zvýšil status sámštiny. Ta byla zavedena jako vyučovací 
jazyk i coby předmět do škol. V roce 1990 pak byla na teritoriu šesti okrsků 
(s přibližně 12 000 obyvateli, plošně ale velkém zhruba jako Morava!) 
schválena sámština (vedle norštiny) jako úřední jazyk. Vznikla sámská 
média – tisk, rozhlasové a postupně se rozvíjející televizní vysílání. Vedle 
Norska se situace Sámů zlepšila i v ostatních jimi obývaných zemích.

Jazykově nejsou Sámové jednotní – na jimi obývaném teritoriu se 
vyděluje devět značně odlišných variant řeči (severní sámština, ume, pite, 
lule, jižní sámština, inari, skolt, kildin a již prakticky zaniklá ter). Zhruba 
85 % z více než 25 000–30 000 současných uživatelů jazyka však hovoří 
nejrozvinutějším z uvedených „dialektů“ – severní sámštinou – ostatní 
z nich (s výjimkou varianty lule) užívá již jen velmi malý počet (desítky, 
maximálně stovky) mluvčích.

Mimořádným úspěchem bylo založení „Sámských parlamentů“ ve 
Finsku (1972; sídlo Inari), Norsku (1989; sídlo Karasjok) a ve Švédsku 
(1993; sídlo Kiruna). Jde o  volená zastupitelstva, která se pravidelně 
scházejí a  hájí zájmy autochtonních obyvatel. Tyto „parlamenty“ mají 
sice limitovanou funkci, jejich představitelé jsou však státními orgány 
uznáváni jako partnerské instituce. Od roku 2005 byla kupř. v Norsku 
(v rámci nového zákona Finnmarksloven) redefi nována a výrazně posílena 
pozice sámského parlamentu i v rámci regionální správy kraje Finnmark, 
jehož vnitrozemí se sámskou majoritou představuje hlavní baštu etnika 
vůbec.
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V  roce 1988 byl do norské ústavy připsán dodatek, kodifi kující 
povinnosti státu k  Sámům. Ti našli v  této souvislosti své místo i  na 
mezinárodním poli, v  rámci hnutí domorodých (indigenous) etnik 
celého světa. Sámští představitelé jsou tak značně aktivní kupř. na půdě 
UNESCO. Zvláště těsné kontakty jsou udržovány s  národy Arktidy, 
žijícími v  blízkosti severního pólu (např. Eskymáci, kanadští indiáni, 
sibiřská etnika aj.) sdílejícími se Sámy obdobné ekonomické a kulturní 
tradice (např. chovatelství sobů). 

Od sobích potahů ke sněžným skútrům 
Nejdůležitějším zvířetem Sámů je odedávna sob, chovaný pro maso, 

kůži, mléko i  k  tahání saní a  nošení nákladu. Teprve zhruba od roku 
1600 však začali s kočovným chovem celých stád. Ačkoli se tento způsob 
obživy má za „typicky laponský“, platí to dnes již jen pro méně než 10 
% příslušníků tohoto etnika. Právě majitelé sobů jsou však často v čele 
sámského revitalizačního hnutí, neboť jsou etnicky nejuvědomělejší, 
sebevědomí a ekonomicky silní. 

Chov sobů se každoročně vyznačuje stejným koloběhem. Na jaře se 
stáda ženou do pobřežních končin. Trasa takovéhoto putování může být 
až 300 km dlouhá; trvá jeden až dva týdny. Dříve putovaly pohromadě celé 
rodiny, v současnosti již se stády putují jenom muži. Tradiční kuželovité 
stany lavvo jsou již mnohdy nahrazeny dřevěnými mobilními i pevnými 
chatkami. Na podzim se pak stáda vydají na zpáteční cestu na zimní 
pastviny. Zásadní novinkou posledních dekád jsou sněžné skútry, které 
vytlačily tradiční sáně tažené soby. Přetrvává i osobitá kultura. Zmíněné 
pohanské tradice sice byly prakticky zapomenuty; navzdory zákazům 
však přetrval další symbol sámské identity – jojk. Jedná se o monotónní 
zpěv – spontánní, emocionální výraz pocitů a vzpomínek, ve kterém se 
hovoří o přírodě, lidech či zvířatech. Sámská hudební tradice je bohatě 
využívána i současnými sámskými představiteli ethnomusic/worldmusic 
(Mari Boine aj.).

Sámům se v  uplynulých dvou desetiletích až nečekaně úspěšně 
podařilo nalézt své místo ve struktuře národů světa a  úspěšně čelit 
etnické a  jazykové asimilaci, i když její nebezpečí stále trvá. Velká část 
jeho příslušníků však již překonala stigma komplexu méněcennosti 
a dokázala vykročit na novou cestu. K tomu samozřejmě patří i symboly, 



Leoš Šatava

62

jako jsou národní vlajka, hymna (od roku 1986) či „Národní den Sámů“ 
(6. únor). 

21. století bude zřejmě časem zániku velké části dnes dosud živých 
jazyků světa. Zdá se však, že obyvatelům Sápmi, jak Sámové svou vlast 
nehledě na státní hranice nazývají, se v  současnosti podařilo odvrátit 
bezprostřední nebezpečí takovéhoto vývoje. Jejich nečekaný úspěch je 
možno chápat i jako potvrzení faktu, že na poli jazykové revitalizace je 
rozhodující opravdový zájem o přetrvání a užívání jazyka, nikoli jazykové 
zákony a komise.
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16. SEVERNÍ FRÍSOVÉ  V odlehlém koutì Nìmecka

Teritorium: Německo (region Severní Frísko včetně Severofríských 
ostrovů ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko);
Počet příslušníků etnika: cca 10 000;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: severní fríština (řada variant); 
6 000–8 000;
Kulturní možnosti: 2;
Míra autonomie: 1(administrativní);
Školství: ZŠ 2, SŠ 1, VŠ 1; 
Média: periodika 1, rozhlas 1;

 
Kraj jazykové mozaiky
Rozloha Severního Fríska je sice nevelká (administrativně 2 049 km2) 

– na této malé ploše se však současně hovoří desítkou jazyků či výrazných 
dialektů. Jedná se tak vlastně (při odhlédnutí od Dagestánu v  oblasti 
Kavkazu) nečekaně o  jazykově nejpestřejší místo Evropy! Hlavní podíl 
na této skutečnosti má existence severní fríštiny.

Severní Frísové jsou jednou ze tří  dosud existujících fríských větví 
– ve vnitrozemí Německa dále žije i  kolem tisícovky Východních 
(Saterlandských) Frísů; další, mnohem početnější (zhruba 400 000) 
blízké příbuzné, Západní Frísy, nalezneme v Nizozemsku. 

Severní Frísko bylo kolonizováno zhruba před tisíci lety. Zdejší 
populace nebyla nikdy početná – zdá se, že nikdy nepřevýšila počet 35 
000 osob. Život obyvatel Severního Fríska byl odedávna silně ovlivňován 
nízkou nadmořskou výškou plochých pobřežních nížin (marše). Oblast 
tak byla ohrožována záplavami, z nichž zvláště katastrofální se odehrály 
v  letech 1362 a 1634 (při druhé z nich zahynulo kolem 10 000 osob!). 
S tímto nebezpečím tak souvisí výrazný místní fenomén budování hrází 
a  rozdělení celého teritoria do jakýchsi oddělených suchozemských 
„ostrovů“ (harde), plnících i  úlohu správních okrsků. Tato skutečnost 
se promítla i  do vzniku silného lokálního povědomí a  dialektální 
rozdrobenosti severní fríštiny, která je jazykově blízká staré anglosaštině. 
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Od 14. století sdílela severofríská populace osudy Šlesvicka (do roku 
1864 dánského, poté pruského). Osamocený ostrov Helgoland byl v letech 
1807–1890 součástí britského impéria. Tradičním zdrojem obživy bylo 
zemědělství a  rybářství, dnes je však již dominujícím činitelem příjmů 
turistický ruch a s ním spojené služby. Příliv značného množství turistů 
na „německou riviéru“ však přispívá i  k  asimilaci fríské populace. 
Výrazné jsou migrační vlivy – odchod starousedlíků a naopak příchod 
nových obyvatel. Ze zhruba 60 000 osob severofríského původu tak dnes 
hovoří frísky méně než 10 000; jazyk je navíc rozdělen na řadu navzájem 
odlišných dialektů. Ty se dělí do dvou skupin: lépe uchované ostrovní 
(fering-öömrang na Föhru a  Amrumu, söl’ring na Syltu, halunder na 
Helgolandu) a již značně rozrušené pevninské – zde je nejzachovalejším 
dialektem mooring v okolí města Niebüll. Jediným místem, kde je severní 
fríština dosud „jazykem všedního dne“ a kde jí hovoří i děti a mládež, je 
západní polovina ostrova Föhr (kolem 2 000 osob). Všude jinde již tvoří 
frísky hovořící jen malou, rozptýlenou menšinu a jazyk se (v nejlepším 
případě) stáhl do rodinného prostředí. Severofríské písemnictví se 
vyvinulo v několika nářečích, z nichž nejsilnější pozici má fering.

Svébytný národ či svérázní Němci?
Severofríské etnické vědomí se sice zrodilo již v  17. století, zůstalo 

však omezeno na úzkou vrstvu vzdělanců. Traumatizujícím historickým 
momentem se stala dánsko-německá válka o  Šlesvicko-Holštýnsko 
v  roce 1864, kdy bylo zdejší fríské obyvatelstvo nuceno přiklonit se 
k  některé z  bojujících stran. Etnické vědomí Severních Frísů navíc 
bylo a  stále je značně nevyhraněné; mnozí z  nich se (i přes rozdílný 
jazyk a  další kulturní prvky) považují spíše za osobitou regionální 
skupinu Němců než za příslušníky svébytného etnika. Tuto představu 
posilovala i  existence od spisovné němčiny (Hochdeutsch) značně 
odlišné dolnoněmčiny (Plattdeutsch), s  jejímiž uživateli byli a  jsou 
Frísové v těsném kontaktu. V současnosti tak v Severním Frísku působí 
dvě „národní“ linie a  organizace: silnější regionalistická a  „německy“ 
orientovaná, zdůrazňující kulturní svéráz, a  vedle ní obyvatelstvem 
kraje méně podporované sdružení proklamující etnickou svébytnost 
Severních Frísů. Vědecký zájem o etnikum je soustředěn v Severofríském 
institutu (Nordfriisk Instituut) sídlícím ve městě Bredstedt (frísky Bräist). 
Především díky aktivitám tohoto pracoviště, ale i v souvislosti se vstřícnou 
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politikou šlesvicko-holštýnské zemské vlády, zesílily zejména v posledním 
desetiletí nejen lokální snahy o uchování fríského jazyka, ale i celková vize 
Severního Fríska jako dvojjazyčného regionu. Pozice fríštiny ve školách, 
na dvojjazyčných veřejných nápisech či v  rámci jazykových kurzů pro 
dospělé se tak poznenáhlu, i přes dále trvající asimilační trendy, zlepšuje. 
Postoj k  této problematice se stal i  jakýmsi „lakmusovým papírkem“ 
vstřícnosti regionální politiky ke kulturní různorodosti a alternativě.

Je ovšem otázkou, zda budou tyto posuny dostatečné, aby změnily již 
téměř (s výjimkou Föhru) dovršené vytěsnění severní fríštiny z funkce 
jazyka běžné komunikace do pozice domácí řeči či osobního „hobby“. 
Aktivisté však i  nadále usilují o  změnu této situace – kupř. v  rámci 
kampaně „Sprachenland Nordfriesland“, jejímž cílem je získat i  širší 
(již germanizovanou či i  čistě německou) veřejnost kraje, přesvědčit ji 
o užitečnosti a potřebě vícejazyčnosti a multikulturality a učinit tak lokální 
jazyky regionu (vedle rozličných variant severní fríštiny i dánštinu, její 
lokální dialekt a také dolnoněmčinu) přítomnější a „viditelnější“. 

V  současnosti však patří jednotlivé varianty severní fríštiny (stejně 
jako východní fríština) nejen mezi nejmenší, ale také mezi nejohroženější 
jazyky evropského kontinentu. 
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17. VELŠANÉ  Zemì èerveného draka

Teritorium: Velká Británie (Wales);
Počet příslušníků etnika: obtížně určitelné – přibližně 2 miliony (dle 
regionálního vědomí);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: velština; 600 000–700 000;
Kulturní možnosti: 4;
Míra autonomie: 5 (politická);
Školství: ZŠ 5, SŠ 4, VŠ 2; 
Média: periodika 4, rozhlas 4, TV 4;

Wales není Anglie
„Země červeného draka“ neleží v exotických dálavách, ale v Evropě. 

Bývá tak nazýván Wales, poloostrov na západě Velké Británie. Ve znaku 
této 20 779 km2 rozlehlé země je totiž červený drak na bílozeleném poli.

Dějiny Walesu jsou bohaté a dramatické. Zdejší praobyvatelé, keltští 
Velšané, vytvořili ve středověku vlastní feudální státy a vyspělou kulturu. 
Po staletí však byli napadáni germánskými Anglosasy a později Angličany. 
Ti také Wales na konci 13. století dobyli a učinili z něj léno anglického 
následníka trůnu, nosícího podnes knížecí titul Prince of Wales. Tehdy 
také v zemi vznikla síť do dnešní doby dochovaných okupačních hradů 
s posádkami, které měly bránit vzpourám Velšanů.

Avšak i  když Wales ztratil politickou samostatnost, jeho obyvatelé 
přetrvali i  nadále jako samostatné etnikum. Až do 19. století hovořili 
převážně velšsky. Tato situace se začala měnit v souvislosti s industrializací 
a s ní spojeným poangličťováním regionu (především v hustě osídlené uhelné 
pánvi na jihu země). Přesto však kolem roku 1900 hovořilo velštinou okolo 
milionu osob. Postupně také, v souvislosti s obecným trendem „národních“ 
obrození malých a pozapomenutých evropských etnik, dochází i ve Walesu 
k oživení zájmu o vlastní osobité dějiny, kulturu a řeč.

Právě osobitý jazyk byl a  stále je pro přetrvání Velšanů mimořádně 
významný. Velština, náležející do keltské jazykové rodiny, není pouhým 
„dialektem“ angličtiny, ale zcela odlišnou řečí. Tento jazyk je velmi starý 
a také gramaticky zajímavý. Skloňování podstatných jmen se například 
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netvoří pomocí koncovek jako ve slovanských jazycích, ale „mutacemi“, 
projevujícími se změnou hlásek na počátku slov. Při neznalosti prvního 
pádu určitého slova a komplikovaných pravidel mutací tedy nelze daný 
pojem nalézt ve slovníku! Další osobitostí velštiny je také to, že může 
vytvářet mimořádně dlouhé slovní složeniny. 

Vzhledem k  dlouhotrvající jazykové asimilaci hovoří v  současnosti 
velšsky jen pětina populace Walesu (dle sčítání z roku 2011 udalo znalost 
velštiny 562 000 z více než tří milionů obyvatel země). V oblastech na 
západě a  severu však uživatelé jazyka stále ještě představují většinu; 
početně však největší počet mluvčích žije v  převážně anglofonních 
velkých městech na jihu země. Situace je komplikována i  skutečností, 
že vzhledem k  výraznému regionálnímu cítění se řada obyvatel země 
považuje za Velšany, i když již velšský jazyk neovládají či dokonce jím 
nehovořil ani nikdo z jejich předků. Naopak značný počet mladých lidí, 
kteří se v posledních desetiletích velšsky naučili ve škole, jazykem v praxi 
nemluví či k němu ani nemá pozitivní vztah.

Globalizace versus obrození 
V  polovině 20. století, v  souvislosti s  dramatickým poklesem počtu 

uživatelů jazyka, se dokonce začalo hovořit o nebezpečí úplné asimilace 
Velšanů v horizontu několika málo generací.

V dané souvislosti se projevil mimo obecných anglizačních vlivů také 
dopad turismu. Příroda (oproti Anglii výrazně hornatého) Walesu je totiž 
pro Angličany mimořádně atraktivní. To platí zejména o pohoří Snowdonia 
(velšsky Eryri) na severu země. Přes relativně malou nadmořskou výšku, 
přesahující jen o málo 1 000 metrů, má tato oblast vzhledem k blízkosti 
moře a absolutnímu převýšení vysokohorský charakter. Do Walesu tak 
jezdí na víkendy či dovolenou velké množství Angličanů; řada z nich zde 
zakoupila či nechala postavit domky a chaty. Vzhledem k tomu postupně 
klesal podíl rodilých Velšanů (především v pásu při mořském pobřeží) 
a zmenšoval se tak i prostor pro užití domácího jazyka.

Od 60. let 20. se však dokázala keltsky hovořící složka obyvatel Walesu 
zmíněným tendencím vzepřít. Zrodilo se novodobé národní hnutí, 
usilující o prosazení úřední dvojjazyčnosti, vznik sítě velšského školství 
či vstup velštiny do médií. Při těchto aktivitách prokázali Velšané svou 
vitalitu, výdrž a obratnost. Užívali i takové formy protestu jako například 
zabarvování jednojazyčných (pouze anglických) veřejných nápisů či 
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blokádu poštovních aut v rámci boje za možnost dvojjazyčného poštovního 
styku. Britská vláda tak byla nucena po počátečních represivních 
opatřeních ustoupit. Dnes, po půlstoletí od počátku revitalizace velšského 
jazyka a  etnického vědomí, se již na většině území Walesu prosadila 
výrazná dvojjazyčnost. Vznikla hustá síť velšských institucí, škol a médií 
(mj. od roku 1982 i  samostatný televizní kanál S4C). Díky většinou 
povinné školní výuce jazyka počet dětí a mladých lidí hovořících velšsky 
v poslední době stoupá. Podle výsledku cenzu z roku 2001 se dokonce 
poprvé za sto let počet osob znalých velštiny zvýšil (i když v daném čísle 
je započtena i početná skupina dětí a mladých lidí z anglicky hovořících 
rodin, kteří velštinu ovládli v  rámci školní výuky). Podařilo se zvýšit 
i  prestiž dříve vysmívaného a  opovrhovaného jazyka, jehož znalost je 
v současnosti mnohdy i ekonomickou výhodou. Dosavadním vrcholem 
regionalistických snah všech (tj. velšsky i anglicky hovořících) Velšanů 
pak bylo v roce 1999 založení samostatného parlamentu pro Wales, díky 
němuž je možno ještě výrazněji chránit a rozvíjet specifi ka regionu. 

Každoročním symbolickým vyvrcholením národního života Velšanů 
je Eisteddfod – kulturní festival pořádaný vždy v červenci na některém 
místě země. Po dobu jednoho týdne zde může návštěvník shlédnout 
divadelní hry, poslouchat hudbu (typickým hudebním nástrojem Walesu 
je harfa) či sdílet další kulturní aktivity. Jediným užívaným jazykem 
je velština! Stejně jako v  dobách dávných Keltů, je i  dnes u  Velšanů 
nejctěnější osobností básník. Ceremoniál vyhlášení toho nejlepšího 
je každoročním vyvrcholením Eisteddfodu – vítěz básnické soutěže je 
slavnostně korunován a  oslavován za účasti předních osobností země 
oblečených do oděvu dávných keltských kněží – druidů. 

V  rámci velšských národních snah se ukázal důležitý aspekt. 
Etnicko-jazykové menšiny, bojující za svou kulturu a  národní práva, 
musí být v  rámci svých požadavků „viděny“ a „slyšeny“ – samozřejmě 
nikoli pomocí násilných aktivit. To se ve Walesu, až na malé výjimky, 
podařilo. Pokud jde o  úspěchy v  celkovém rámci etnicko-jazykových 
snah usilujících o  zastavení asimilace a  nastartování revitalizace, patří 
bezpochyby Velšanům, ještě nedávno se potýkajících s obavami z brzkého 
zániku, jedno z  předních míst. A i  když ani dnes nejsou vyřešeny ani 
zdaleka všechny problémy, je možno s  jistotou říci: zánik velšského 
jazyka a Velšanů jako svébytného etnika dnes, na rozdíl od situace před 
půlstoletím, rozhodně nelze dohlédnout.
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18. ZÁPADNÍ FRÍSOVÉ  Ve znamení stulíku

Teritorium: Nizozemsko (provincie Fryslân/Friesland);
Počet příslušníků etnika: 400 000;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: západní fríština; 400 000; 
Kulturní možnosti: 3;
Míra autonomie: 3 (administrativní);
Školství: ZŠ 3, SŠ 2, VŠ 1; 
Média: periodika 2, rozhlas 2, TV 2;

Jiné Nizozemsko
Frísové jsou staré germánské etnikum, příbuzné Anglům, Sasům 

a Jutům, které se zformovalo na pobřeží Severního moře již na počátku 
prvního tisíciletí našeho letopočtu. S mořem také byl (a zčásti dosud je) 
pevně spjat jejich život. Až do konce středověku byli Frísové svobodní 
sedláci, rybáři a námořníci. Od 17. století se západní Frísko stalo součástí 
Nizozemska. Východní část náležela k  různým německým státním 
útvarům, sever Fríska byl přičleněn k  Dánsku (resp. od roku 1864 
k  Prusku). Politická, jazyková a  kulturní asimilace postupně způsobila 
rozdrobení Frísy obydleného teritoria. Vznikly tak tři navzájem izolované, 
dnes ve dvou státech sídlící fríské skupiny. S  tím souvisí i  rozdělení 
fríského jazyka na řadu variant. 

Vedle Severních Frísů (méně než 10 000 obyvatel Šlesvicko-Holštýnska) 
a Východních Frísů (1 000 osob v kraji Saterland východně od Oldenburgu) 
žijících v Německu, existuje ještě třetí, početně zdaleka najsilnejší fríská 
větev. Jedná se o  Západní Frísy usazené v  severonizozemské provincii 
Fryslân (holandsky Friesland) o rozloze 5 749 km2. Jejich počet je nejčastěji 
udáván na 400 000 osob – tvoří tedy téměř dvě třetiny z 650 000 obyvatel 
zmíněné provincie. Značný počet Frísů však žije i v jiných částech státu, 
kde jejich není počet registrován.

Frísko je v rámci Nizozemska regionem s nejnižší hustotou obyvatel – 
pouze poloviční ve srovnání s průměrem země. Jedná se také stále o silně 
zemědělský kraj, ležící jen něco málo nad hladinou moře. Zdejší sídla jsou 
spíše malá; v  největším z  nich, hlavním městě provincie Leeuwardenu 
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(frísky Ljouwert), žije necelých 100 000 obyvatel. Při severním pobřeží 
provincie se táhne line plochých Západofríských ostrovů, využívaných 
dnes především jako turistické cíle.

Svébytná společnost
Přes dlouhou koexistenci s Holanďany si Západní Frísové dokázali až do 

současnosti uchovat svou identitu, jazyk a kulturní specifi ka. Symbolem 
nizozemského Fríska je vlajka se sedmi červenými stylizovanými 
stulíkovými listy položenými na modrobílých kosých pruzích, viditelná na 
každém kroku. Stále živé jsou kulturní tradice – významným symbolem 
je 180tikilometrový bruslařský maraton po kanálech mezi jedenácti 
historickými frískými městy. 

Dlouhá je i tradice „vysoké“ kultury (zakladatel západofríské literatury 
Gysbert Japicx žil v 17. století). I když v novověku asimilace etnika postupně 
sílila, daří se jí v  posledních desetiletích – navzdory prestižnějšímu 
statusu holandštiny – výrazně čelit. Zejména od 70./80. let 20. století je tak 
možno mluvit o relativně úspěšné revitalizaci jazyka a kultury. Západní 
fríština se prosadila jako druhá ofi ciální řeč provincie Fryslân; našla cestu 
do škol (i jako vyučovací jazyk) a médií (včetně televize). O přetrvávající 
vitalitě západní fríštiny svědčí i  její uplatnění v nečekaných doménách 
a rovinách.30 Mnohé praktické problémy, obdobné realitě v jiných etnicky 
a jazykově smíšených regionech Evropy, však i nadále přetrvávají.

Hlavní město Leewarden/Ljouwert však není v kontextu revitalizace 
typickým příkladem. Převládá zde spíše holandština; mnozí užívají 
i smíšenou „městskou fríštinu“ (stedfrysk). Leeuwarden je však centrem 
západofríských národních a  kulturní institucí. Sídlí zde i  významný 
vědecký ústav Fryske Akademy, zabývající se kromě historické, jazykovědné 
a  etnologické problematiky Fríska i  dokumentací vzdělávacích aktivit 
evropských menšinových etnik či ohrožených jazyků obecně (v rámci 
projektu Mercator). Ve městě nalezneme i  obchody specializované na 
fríské knihy, časopisy a suvenýry.

Baštu fríské identity je ale třeba hledat na venkově. V některých 
okresech (např. Dantumadeel/Dantumadiel na severovýchodě provincie) 
hovoří stále kolem 80 % obyvatel západofrísky. Jedná se o  plochý kraj 
s pastvinami, osamocenými statky a kostely stojícím na nízkých umělých 

30 Např. v kontextu původně portugalského hudebního stylu fado (mladá současná zpěvačka 
Nynke Laverman).
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vyvýšeninách (terpe). Téměř všude jsou přítomná stáda dobytka, tak 
významná pro místní ekonomiku – nikoli náhodně stojí uprostřed 
Leeuwardenu pomník krávy v životní velikosti, nazvaný Us mem (Naše 
matka). Charakterem ještě jiné jsou pak písčité a více zalesněné ostrovy, 
kde se již hovoří spíše lokálními nářečími holandštiny a  kde je život 
výrazně ovlivňován turismem.

Obecně je možno konstatovat, že navzdory asimilačním vlivům 
(posilovaným i  relativní blízkostí západní fríštiny a  holandštiny), se 
Frísům v  Nizozemsku v  poslední době poměrně dobře daří naplňovat 
aktuální cíl: zachování identity a rodného jazyka při současném plném 
ovládnutí nizozemštiny a integraci do života země. Přitom je samozřejmě 
potřebná i „dobrá vůle“ regionálních i ústředních státních organů. O tom, 
že (i přes řadu přetrvávajících problémů) nechybí, svědčí symbolicky i to, 
že provincie Frísko nese od roku 2004 pouze jediný ofi ciální název – 
západofríské pojmenování Fryslân.
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19. DAGESTÁN (etnická skladba) V zemi 35 jazykù

Teritorium: Rusko (republika Dagestán);
Počet příslušníků etnika: cca 35 etnik, z toho 14 „státotvorných“;
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: jazyky příslušných dagestánských 
etnik; 
Kulturní možnosti: 4;
Míra autonomie: 5 (republika v rámci Ruské federace);
Školství: ZŠ 3, SŠ 2, VŠ 1 (týká se zejména místních jazyků s  větším 
počtem uživatelů);
Média: periodika 3, rozhlas 3, TV 3;

 
Mezi Kavkazem a Kaspikem
Velká část (80–90 %) z  dosud existujících řečí (zejména malých 

etnik v  Africe, Austrálii, Indii, na Sibiři aj.) je v  současnosti aktuálně 
ohrožena zánikem – zejména v souvislosti s asimilačním tlakem ze strany 
dominantních, silnějších jazyků. Přesto však na mapě světa dosud existují 
místa, kde je běžná současná znalost i užití dvou, tří i více jazyků a kde se 
na malé ploše stýká až několik desítek řečí. 

Jednou z  takovýchto oblastí je Dagestán, nejjižnější část Ruska. 
I když není příliš rozlehlý (50 300 km2), je však unikátní vzhledem 
v počtu zde užívaných jazyků, kterých je dohromady kolem 35! Pouze 
14 z dagestánských etnik má však status „státotvorných“ (v letech 1995–
2007 existoval i vyvážený klíč určující podíl zástupců jednotlivých etnik 
ve státní radě a republikovém parlamentu). 

Dagestán, ležící mezi nížinou při západním pobřeží Kaspického moře 
a  hlavním hřebenem Kavkazu, který zde dosahuje až čtyřtisícových 
výšek, má vzhledem k poloze na styku Evropy a Asie mimořádně bohatou 
a  spletitou historii. Země vždy přitahovala dobyvatele, zažila panství 
Perské říše i carského Ruska, boje mezi křesťany a muslimy. Přes Dagestán 
vedla ve starověku a středověku i jedna z tras „Hedvábné stezky“, po které 
po staletí putovaly obchodní karavany, transportující vzácné a  luxusní 
zboží z Číny a Orientu do Evropy.
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První polovina 19. století byla v  Dagestánu dobou urputných bojů 
proti přesile vojsk carského Ruska. V čele odporu stáli především 
Avaři (Avarové); jako jejich vůdce vynikl především imám Šamil, jenž 
dokázal až do roku 1859 horské končiny úspěšně bránit. Jeho jméno se 
stalo symbolem blízkým všem národům Dagestánu; až do současnosti 
je populární i  v  sousedním Čečensku (Šamil ve své době vládl i  této 
způsobem života a kulturně blízké zemi).

I dnes je téměř milionová populace Avarů, tvořící téměř 30 % 
z necelých tří milionů obyvatel republiky, nejpočetnějším z dagestánských 
etnik. V jejich  rámci se však statisticky „skrývá“ nejméně desítka 
dalších příbuzných mikroetnik (resp. jazyků), jako například Andijci, 
Achvachové, Botlichové aj. Ve středním Dagestánu avarština dosud do 
jisté míry plní úlohu společného komunikačního jazyka (lingua franca). 
Kočovná populace zvaná Avaři (snad turkického původu) výrazně 
ovlivnila i počátky českých a slovenských dějin v 6.–7. století. Nakolik však 
tito Avaři mají společný původ s kavkazskými Avary je stále předmětem 
dohadů (možné je i přenesení etnonyma).           

Vedle Avarů žijí na území Dagestánu i Dargini (Dargové, Darginci) 
– 17 %; Kumykové (Kumyci) – 15 %, Lezgini (Lezginci, Lezgové) – 13 
% a  další početně menší z  uvedených přibližně 35 společenství jako 
jsou například Lakové, Tabasarani, Nogajci, Agulové, Rutulové aj. 
Některé z dagestánských jazyků jsou si poměrně blízké (přibližně jako 
slovanské jazyky navzájem), jiné naopak zcela vzdálené. Vedle řečí, jimiž 
hovoří statisíce či alespoň desetitisíce osob, zde najdeme v  Dagestánu 
i miniaturní jazyky, které ovládá jen pár tisícovek či stovek lidí. Někdy 
se jedná o obyvatele pouhých dvou či tří horských vesnic (nazývaných 
na Kavkazu „aul“) jediného údolí. Pokud budeme v souladu s americkou 
či západoevropskou představou chápat jako hranici Evropy hlavní 
hřeben Kavkazu (čeští a slovenští geografové ji však v souladu s ruskou 
tradicí většinou kladou o něco severněji), byl by právě Dagestán oblastí 
nejpestřejší jazykové mozaiky na našem kontinentu.

Na spící sopce?
Ve 20. století se v Dagestánu usídlili i Rusové, kteří jsou však soustředěni 

především v hlavním městě Machačkala. V současnosti je v této republice 
podíl Rusů nejmenší ze všech oblastí Ruské federace (v roce 2010 pouze 
3,6 %).
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Právě ruština se však postupně stala hlavním prostředkem komunikace 
všech dagestánských etnik a  také branou do celé federace. Tradiční 
jazyky regionu tak začaly postupně mizet, zejména pak ve městech 
a  u mladších generací. Jedním z  důvodů je i  příliv velkého množství 
etnicky různorodého obyvatelstva z hor do měst při pobřeží. V novém 
prostředí se sice přetrvává tradiční „kavkazská“ kultura, dorozumívacím 
jazykovým kódem se ale logicky stala ruština. V  poslední době však 
nastává i v Dagestánu určitý „návrat ke kořenům“, s tím souvisí i snahy 
o oživení a obrození domácích jazyků, kultury a tradic. Nakolik budou 
tyto snahy úspěšné, však dosud není zcela zřejmé. 

Mimořádně důležitá pro tento „kavkazský Babylón“ je skutečnost, že 
v jeho dějinách nalezneme poměrně málo zásadnějších etnických třenic 
a  konfl iktů. Snad to souvisí s  tím, že zdejší situace byla vždy výrazně 
spletitější, nežli při soužití dvou či tří národů. Od počátku 90. let 20. 
století se však některé prvky etnických konfl iktů – mj. i  v  souvislosti 
s rozpadem SSSR, válkou v Čečensku a dalšími ohnisky neklidu v této 
oblasti – objevují i zde. I v Dagestánu se však již projevily výrazné prvky 
militantního islámu a někteří političtí analytici na tuto oblast pohlížejí 
s  obavami. Komplikovaný je i  vztah republiky a  moskevského centra 
usilujícího o udržení svého vlivu v geopoliticky významném a „horkém“ 
regionu.
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20. KALMYCI  „Asijský“ národ v Evropì

Teritorium: Rusko (Kalmycká republika);
Počet příslušníků etnika: 185 000 v Rusku (z toho 165 000 v Kalmycké 
republice);
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: kalmyčtina; zhruba 40 000–50 000 
(v Kalmycké republice);
Kulturní možnosti: 4;
Míra autonomie: 5 (politická – republika v rámci Ruska);
Školství: ZŠ 2, SŠ 2, VŠ 1;
Média: periodika 2, rozhlas 3, TV 3; 

Autochtonní buddhisté
Pro mnohé může být překvapením fakt, že exoticky znějící etnonymum 

Kalmyci se týká evropského národa! Kalmycká republika je součástí 
Ruska; na mapě ji nalezneme mezi Azovským a  Kaspickým mořem. 
Do této oblasti přikočovali předci této větve Mongolů v  17. století ze 
severní Číny jako poslední z  velkých vln „stěhování národů“, mířících 
od starověku z centrální Asie na západ. Rozlehlé a řídce obydlené stepní 
oblasti při dolním toku Volhy plně vyhovovaly potřebám nomádských 
pastevců stád koní, velbloudů a ovcí. Brzy sice přijali ruskou svrchovanost, 
na jejich tradičním způsobu života se však až do vzniku Sovětského svazu 
změnilo jen máloco. 

Překvapující může být pro mnohé i  to, že tradičním náboženstvím 
Kalmyků je lámaistická forma buddhismu, rozšířená především v Tibetu 
a v Mongolsku. Kalmyci jsou tak nejzápadnější z tradičních buddhistických 
populací – jedinou na území Evropy! A nejen to – i když dnes Kalmyci 
užívají ruskou azbuku, znají vzdělanější z nich dosud i osobité vlastní tzv. 
„jasné písmo“ (todo bičig), které v roce1648 vytvořil láma Zaja Pandita 
a jímž se píše shora dolů.

Od počátku 90. let 20. století se právě buddhistické tradice staly hlavní 
oporou a symbolem osobitosti Kalmycka a jeho obyvatel. Znovunavázány 
byly dříve zakázané kontakty s  Tibeťany a  jejich duchovním vůdcem 
dalajlámou. V hlavním (a prakticky jediném větším) městě země Elistě 
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vyrostly impozantní buddhistické chrámy. V centru města vyrostla i řada 
dalších staveb v  „asijském“ stylu. Elista, ještě nedávno jedno z  mnoha 
zaměnitelných sovětských provinčních center, tak nabyla na kráse 
a originalitě.

Na Sibiř a zpět
Nedávné dějiny Kalmycka jsou plné tragiky. Za 2. světové války 

došla až do této končiny německá armáda, s níž Kalmyci údajně zčásti 
spolupracovali. To se také stalo odůvodněním kolektivního trestu – 
v  prosinci 1943 došlo na Stalinův rozkaz k  deportaci Kalmyků (stejně 
jako Krymských Tatarů, Čečenců a dalších etnik) na Sibiř. Z Kalmycka 
bylo odsunuto 93 000 osob, k nim bylo připojeno 23 000 vojáků kalmycké 
národnosti z  fronty. Během drastického transportu v  přeplněných 
vlacích došlo k velkým ztrátám na životech (údaje kolísají mezi 20–50 
%). Rozsídlení národa mělo velký vliv na  oslabení etnické identity, 
kulturních tradic a  předávání jazyka dalším generacím. Teprve v  roce 
1957 byl Kalmykům opětovně dovolen návrat do rodného kraje. Téma 
vysídlení bylo ovšem i  nadále tabuizováno. Teprve v  roce 1996 vznikl 
na okraji Elisty impozantní památník upomínající na exodus a  návrat 
národa. Poblíž něj nalezneme i úsek železničních kolejí symbolizujících 
deportaci; přivezena byla i  prsť z  míst vysídlení. Dosud však nedošlo 
k žádnému materiálnímu odškodnění postižených.

Příklon k svébytnosti
I když se Kalmycká republika rozkládá na ploše 76 000 km2 (je tedy 

téměř stejně velká jako Česká republika), žilo na jejím teritoriu v  roce 
2010 pouze 289 000 obyvatel (méně než 4 osoby na km2). Z  nich 
bylo 57 % (163 000) Kalmyků a  30 % (86 000) Rusů; zbytek je tvořen 
menšími národnostmi. Je pozoruhodné, že, nehledě na zmíněný tragický 
osud, připravený na konci 2. světové války Kalmykům sovětským 
komunistickým aparátem, v zemi absentují výraznější nenávist k Rusům 
či zjevnější národnostní konfl ikty. Je možno se dohadovat, do jaké míry 
k této skutečnosti přispívá buddhistická tradice kalmycké populace. 

Vedle metropole Elisty, v  níž žije třetina obyvatel země, je zbytek 
Kalmycka prakticky jen travnatá step. V  ní se pasou stáda ovcí, koní 
a skotu, stejně jako jediné evropské antilopy – sajgy. Celková ekologická 
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situace země není příliš dobrá. Hlavními problémy jsou šíření pouště na 
jihovýchodě a stoupající hladina Kaspického moře.

Tradiční jurty již sice na vesnicích nahradily malé domky; život 
zde je však stále velmi prostý a  chudý. Hospodářská situace Kalmycka 
je celkově nedobrá, mnozí obyvatelé tedy hledají práci v zahraničí, mj. 
i  v  České republice (je málo známým faktem, že první vlna kalmycké 
emigrace dorazila do Československa již v  letech po 1. světové válce!). 
Ve střední a  západní Evropě však Kalmyci místním obyvatelům často 
splývají s Mongoly, Číňany a příslušníky dalších východoasijských etnik. 

Kalmyci se sice hlásí ke své národnosti, jejich tradiční jazyk je však 
v posledních desetiletích na ústupu a stále více je nahrazován ruštinou. 
Podle sociolingvistických zjištění z  přelomu 20/21. století měla sice 
zhruba třetina obyvatel země dosud určitou znalost tradiční řeči, jen asi 
15 % jí však bylo schopno skutečně plynně hovořit. Ještě více alarmující 
je situace u mladších osob (6 % plynně hovořících; u žáků prvních tříd 
pouhá 2 %). Jako jazyk běžného denního styku všech generací byla 
kalmyčtina užívána pouze v šesti obcích republiky. 

Ruština tak dnes v Kalmycku dominantním jazykem. Místní činitelé se 
však na tuto situaci snaží reagovat. Podle nových zákonů jsou oba jazyky 
rovnoprávné; kalmyčtina začíná pronikat také do školek a škol. Inspirace 
a vzory pro etnicko-jazykovou revitalizaci jsou hledány i u etnik, které 
byly na tomto poli úspěšné. Ke skutečnému eventuálnímu oživení 
kalmyčtiny a zvýšení její prestiže však nejspíše povede ještě dlouhá cesta. 

Je třeba zdůraznit, že Kalmyci se v této souvislosti neobávají nebezpečí 
vzniku vypjatého či až militantního nacionalismu; mají za to, že jejich 
bohatství spočívá právě v  rozdílnosti od ruské (tj. též „západní“ či 
evropské) kultury. Žáci v kalmyckých školách se tak dnes učí o kulturních 
dějinách, tradicích, národní identitě a  o kulturní blízkosti s  asijskými 
etniky. To současně nebrání pokojné koexistenci s Rusy, užívání ruštiny 
a podílení se na ruské kultuře.
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21. MAOØI  Na druhém konci svìta

Teritorium: Nový Zéland (především Severní ostrov); 
Počet příslušníků etnika: 600 000 na Novém Zélandu; 
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: maorština; 30 000–50 000 rodilých 
mluvčích, dalších více než 100 000 osob je schopno hovořit;
Kulturní možnosti: 3;
Míra autonomie: – 
Školství: ZŠ 2, SŠ 2, VŠ 1; 
Média: periodika 2, rozhlas 2, TV 2;

Specifi cké soužití 
Dva velké ostrovy Nového Zélandu leží na východ od větší a známější 

Austrálie. I když při letmém pohledu na mapu leží obě země zdánlivě 
blízko, činí tento „kousek“ 2 000 kilometrů. Známá je unikátní 
novozélandská fauna a fl ora. Jejím symbolem se stal především nelétavý 
noční pták kivi – jeho jméno se v novější době užívá nejen v souvislosti 
s ovocem, ale i jako označení obyvatel země. 

Ti se dělí do dvou základních složek: většinové bělošské (potomci 
přistěhovalců z  Evropy) a  menšinové původem z  Tichomoří. Mezi 
druhou skupinou dominují Maoři (Maorové).31 Tato skupina Polynésanů 
připlula na Nový Zéland z 3 000 kilometrů vzdálených ostrovů uprostřed 
Pacifi ku (poblíž Tahiti) zhruba před 700 lety. Již tento mořeplavecký 
výkon na otevřených velkých kánoích s vahadly je hodný obdivu. Avšak 
i usídlení se v nové vlasti postavilo Maory před řadu problémů a výzev. 
Dosud byli zvyklí na teplé tropické klima; na Novém Zélandu bylo třeba 
vyvinout odlišné či zcela nové formy hospodaření a života vůbec. V dané 
souvislosti však Maoři prokázali velkou schopnost přežití a improvizace. 
Jejich původně nepočetná populace se postupně rozrostla do řady kmenů, 
které mezi sebou často urputně válčily.

31 Nezaměňovat s Maury, jak byly ve starověku nazývány některé populace severu Afriky; 
ve středověku pak etnonymum Mauři přešlo na muslimské obyvatelstvo severozápadní 
Afriky (Berbeři, Arabové), Pyrenejského poloostrova, Sicílie či Malty.
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Ještě před 200 lety přišli Evropané do této končiny světa jen zřídkakdy. 
Postupně se zde však začali usídlovat Angličané a Skotové; počet a podíl 
Maorů byl však stále značný. Proto došlo v  roce 1840 mezi zástupci 
Britské koruny a maorskými náčelníky k uzavření unikátního právního 
aktu, „Smlouvy z Waitangi“ (Treaty of Waitangi). Podle ní se Nový Zéland 
stal součástí svazku zemí Britské koruny; všichni obyvatelé se zároveň 
ocitli pod její ochranou a  byla zaručena jejich rovnost. Tím se právní 
situace Maorů zcela lišila např. od indiánů v USA či jiných domorodých 
populací zemí, v  novověku kolonizovaných evropskými mocnostmi. 
Řada problémů mezi bělochy a  domorodci však nehledě na smlouvu 
přetrvávala a v 60. letech 19. století dokonce vyústila v „maorské války“. 

Po pacifi kaci odbojných válečníků počet Maorů klesal; zdálo se 
dokonce, že v  nedlouhém časovém horizontu jako svébytné etnikum 
zcela zaniknou. Ve 20. století však Maorů opět začalo přibývat. Tento 
trend pokračuje až do současnosti. Dnes je jejich počet udáván na zhruba 
600 000 – tj. téměř 15 % z celkově více než čtyř milionů obyvatel země. 
Více než polovina Maorů však při úředním sčítání (2013) udala dvojí či 
vícečetnou identitu.

 Po 2. světové válce se postupně většina maorské populace přestěhovala 
z  venkova do měst, zejména do aglomerace Aucklandu na Severním 
ostrově, kde v současnosti žije více než třetina obyvatel země. Zde se ocitli 
v postavení marginální, sociálně a ekonomicky handicapované populace, 
vyznačující se velkou nezaměstnaností a  kriminalitou. Vykořenění 
z  tradičního světa s  sebou přineslo i  ztrátu vlastní (etnické) identity 
a především jazyka. V současnosti je tak maorsky schopno hovořit pouze 
asi 100 000–130 000 osob. Rodilí mluvčí jsou převážně osoby staršího 
věku.

Obrození na poslední chvíli 
Zhruba od 60. let 20. století přestala být maorština (jedna z  forem 

polynézštiny) předávána dětem. Maoři si však záhy uvědomili nebezpečí 
ztráty tohoto kulturního znaku a  zahájili obrodné hnutí. Od 80. let 
vzniká síť kohanga reo („jazykových hnízd“), tj. školek, ve kterých jsou 
malé děti vystaveny imerzi – každodennímu kontaktu s  maorštinou – 
a přirozenou cestu se ji naučí. O něco později začaly vznikat i maorské 
školy. V  současnosti je možno říci, že největší nebezpečí ztráty jazyka 
již bylo zažehnáno. Podařilo se „přemostit“ generační mezeru a  tak 
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v současnosti již opět existuje značný počet dětí a mladých lidí schopných 
hovořit maorsky a  identifi kujících se se svými kořeny. Tento úspěch 
etnicko-jazykových revitalizačních snah došel uznání na celém světě. 
Z maorského modelu vycházejí i další ohrožená etnika – kupř. Sámové 
(Laponci) ve Skandinávii.

Ruku v ruce s kulturními aktivitami šly i úspěchy politické. Podařilo 
se prosadit ideu, že Nový Zéland není čistě bělochy obývanou zemí, ale 
dvounárodní a  bikulturní oblastí spjatou i  s  tichomořskými tradicemi 
a vazbami. Tato skutečnost našla svůj odraz nejen v politickém zastoupení 
Maorů v parlamentu a dalších státních orgánech či institucích, ale projevuje 
se i v takových detailech, jako jsou dvojjazyčné pasy či jiné dokumenty. 
Tyto snahy se často opírají o  zmíněnou Smlouvu z  Waitangi z  roku 
1840 (jejíž výročí bývá Maory pravidelně vždy 6. února připomínáno 
a slaveno).

Vedle velkých měst žijí Maoři dosud i ve svém tradičním venkovském 
prostředí, zejména na severu a východě Severního ostrova. Naopak na 
Jižním ostrově je počet i podíl Maorů mnohem menší.

Maoři sice na řadě míst (kupř. oblast Rotorua) prezentují tradiční tance, 
zpěvy a další kulturní aktivity jako turistické atrakce, to však neznamená, 
že žijí v  jakémsi skanzenu a  že již nejsou živoucím etnikem. Naopak, 
zdá se, že jejich význam jako společenského činitele, stejně jako význam 
maorštiny, bude v budoucnu nadále vzrůstat. Maoři chtějí žít společně 
s  bílými Novozélanďany (zvanými maorsky Pakeha), současně však 
usilují o to, aby jejich jazyk a kultura byly nedílnou složkou každodenního 
života země. Na poli dnes tak často citovaného „multikulturalismu“ 
či „kulturního pluralismu“ navzdory potížím dosáhli mnohé a  stali se 
dokonce již výše zmíněným vzorem i pro jiné obrozující se etnika a jazyky. 
Jejich příklad je tak důkazem, že asimilace malých etnik a  jazyků není 
čímsi neodvratným, ale že tomuto trendu je možno čelit.
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22. TCHAJ-WAN (domorodá etnika) Revitalizace èi 
 komercionalizace?

Teritorium: Tchaj-wan (zejména východní oblasti ostrova); 
Počet příslušníků etnika: 550 000 příslušníků „domorodých etnik“; 
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: několik desítek domorodých jazyků; 
počet mluvčích obtížně určitelný;
Kulturní možnosti: 2;
Míra autonomie: – 
Školství: ZŠ 3; SŠ 1; VŠ 1 
Média: periodika 2, rozhlas 2, TV 2;

Domorodci „malé Číny“
Etnická skladba Tchaj-wanu, existujícího od roku 1949 de facto jako 

samostatná „druhá Čína“, je poměrně komplikovaná. 98 % populace 
sice tvoří Číňané (Han), ti se však ještě (podle původu stejně jako podle 
užívané variety čínštiny) dělí na skupiny Hoklo (70 %), Hakka (15 %) 
a novodobé imigranty z pevninské Číny (13 %), kteří přesídlili na Tchaj-
wan teprve na konci 40. let 20. století. Pouze asi 2,3 % obyvatel ostrova 
(534 000 osob; údaj 2013) tvoří „domorodá etnika“ (aborigines).

Právě tato složka je bezpochyby v kontextu současných celosvětových 
snah o  uchování a  revitalizaci menšinových etnik a  jejich jazyků 
pozoruhodná. Tchajwanští „domorodci“ však nejsou (navzdory jejich 
společné kategorizaci) etnicky a  jazykově jednotní. Rozlišuje se (zčásti 
uměle) 26 etnik. V současnosti má status tchajwanskou vládou ofi ciálně 
uznané etnické skupiny 14 z nich: Amis (Ami), Atayal, Bunun, Kavalan, 
Paiwan, Puyuma, Rukai, Sakizaya, Saisiyat, Sediq, Th ao, Truku (Taroko), 
Tsou a Yami (Tao, Tau).

Tato etnika sídlí zejména ve vysokých horách středního Tchaj-wanu 
nebo při východním pobřeží, v  novější době se však jejich příslušníci 
mnohdy usídlili i ve velkých městech. V nížině na západě ostrova je jejich 
počet zanedbatelný. 

Početně se jedná především o  velmi malé populace, některé pouze 
o několika tisících příslušníků. Největší je etnikum Amis (téměř 200 000 
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osob) na východním pobřeží, dále pak horské národnosti Paiwan 
(95 000), Atayal (85 000) a Bunun (55 000). Z náboženského hlediska se 
jedná převážně o křesťany (70 %).

Předkové zmíněných etnik žili na Tchaj-wanu již před zhruba 8 000 
lety (zatímco první Číňané přišli na ostrov teprve v 17. století) – jedná se 
tedy o místní autochtony. Tchajwanští domorodci patří mezi austronéská 
etnika žijící mimo jiné na Filipínách, v  Malajsii, Indonésii, Polynésii, 
na Madagaskaru aj. Právě téma specifi cké etnicity domorodých kmenů, 
nevážící se k tradicím pevninské Číny, se kromě jiného stále více užívá 
jako argument v komplikovaných diskusích o politickém statusu (resp. 
nezávislosti) Tchaj-wanu.

Od asimilace k revitalizaci
Domorodá etnika Tchaj-wanu byla po staletí násilně „civilizována“ 

a asimilována bez ohledu na to, zda ostrov ovládali Nizozemci, Číňané 
nebo Japonci. Řada domorodých jazyků tak buď zcela zanikla, anebo 
jsou dnes vážně ohrožené. Státní asimilační politika a odmítavý náhled 
na domorodce přetrvával i v prvních desetiletích samostatného vývoje 
Tchaj-wanu po roce 1949. Teprve v 80. a zejména v 90. letech 20. století, 
v souvislosti s demokratizací do té doby polototalitního státu, se situace 
postupně začala měnit. Aktivity a požadavky domorodých etnik týkající 
se jejich kulturních, politických a  ekonomických práv našly neobvyklý 
pozitivní ohlas na rovině vládní politiky. Stále silněji se prosazoval názor, 
že aborigines jsou vlastně místní osobitost obohacující celou společnost 
ostrova. Dříve opovrhovaní a  diskriminovaní domorodci se tak 
paradoxně do jisté míry stali symbolem země dotvářející svou identitu. 
Inspirací pro to byla mj. podobná změna státní politiky vůči Maorům 
na Novém Zélandu. Obnovení etnické hrdosti domorodců se na Tchaj-
wanu projevilo i na poli oživení jejich kultury (kupř. hudby). 

V praxi se tyto změny samozřejmě neprojevily hned ani v  ideální 
podobě. Teprve od roku 1995 je dovoleno užívat jméno v domorodém 
jazyce (tedy nikoli převzaté čínské jméno) a  zapisovat je latinskou 
abecedou. Domorodé populace jsou v reálném životě stále mnohdy na 
sociálně a  ekonomicky nižším stupni společenského žebříčku. Mnozí 
z domorodců se také asimilaci nebrání a  revitalizační trendy odmítají. 
Naopak ti etnicky vědomí mají možnost registrace, která přináší určité 
sociální či fi nanční výhody v rámci programu na bázi affi  rmative action.
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Podstatný pokrok je patrný na poli školství. V posledních desetiletích 
se domorodé jazyky začaly vyučovat ve školách, vznikla i  menšinová 
média (od roku 2005 včetně televizního kanálu TITV). Založeny byly 
i vědecké instituce zaměřené na domorodé jazyky a kulturu. Aborigines 
jsou dnes aktivní i v politice, vydobyli si různá individuální i kolektivní 
práva včetně prosazení modelu zástupců domorodců w tchajwanském 
parlamentu. V rámci celkově 113 poslaneckých míst dnes existuje šest 
pro domorodé zástupce (tři reprezentující horské kmeny a  tři etnika 
z nížin). Požadavky zaměřené na územní autonomii, ekologii či práva na 
využívání přírodních zdrojů země se však prozatím neprosadily.

Ekonomický boom Tchaj-wanu posledních desetiletí se však 
v  domorodých oblastech ostrova projevil jen slabě. Tamní obyvatelé 
(především mladí) se tak stěhují do velkých ekonomických center. Zde 
jsou v  praxi mnohdy vystaveni kulturnímu šoku, bídě, diskriminaci 
a  izolaci. Ekonomická marginalizace vede k  vykořenění a  sociálním 
problémům. Naopak ve vylidňujících se domorodých regionech chybí 
lidé, od nichž by se děti mohly naučit jazykům a zvykům svých předků. 
V souvislosti se zmíněnými problémy se postupně rodí i „celodomorodé“ 
vědomí nevážící se již na příslušnost ke konkrétnímu kmeni. 

Specifi ckou ambivalentní kapitolou vývoje posledních dvou desetiletí 
je výrazná komercializace domorodých tradic a  symbolů. Na mnoha 
místech jsou v prodeji „domorodé“ předměty; vznikly i zábavní parky, 
prezentující (v silně zjednodušené formě) domorodou kulturu. Také 
státem fi nancovaná muzea a kulturní centra prezentují etnickou kulturu 
mnohdy neautenticky, povrchně a zkresleně. 

Zastánci etnoturismu argumentují tím, že výše zmíněné projekty mají 
pozitivní vliv na celkovou image a  prestiž domorodých etnik a  jejich 
kultury v očích většinové (čínské) populace Tchaj-wanu. Jen stěží je však 
možno ubránit se pocitu, že zdejší „domorodci“ byli současně postaveni 
do pozice jakýchsi místních „indiánů“, jejichž atributy se používají 
především v kontextu exotiky a komerčního využití. 

Přesto je však stále ještě nedávnou proměnu tchajwanské vládní politiky 
vůči domorodým populacím bezpochyby možno označit za výrazně 
pozitivní krok. Jestli tato změna vyústí do opravdové etnojazykové 
revitalizace a ne pouze do povrchního využívání některých „exotických“ 
jevů a symbolů, však ukáže teprve další vývoj.
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23. ÈEROKÍOVÉ  Indiáni s vlastním písmem

     
Teritorium: USA (zejména státy Oklahoma, Severní Karolína); 
Počet příslušníků etnika: zhruba 300  000, z  toho značná část 
v rezervacích; 
Autochtonní jazyk; počet uživatelů: čerokíština; kolem 20 000 plynně 
hovořících;
Kulturní možnosti: 2;
Míra autonomie: 4 (administrativní – v rezervacích);
Školství: ZŠ 5; 
Média: periodika 3, rozhlas 2, TV 2;

„Civilizovaní“ indiáni
Jedním z nejpozoruhodnějších indiánských etnik na území USA jsou 

bezpochyby Čerokíové (Čerokézové, angl. Cherokee). Tato populace je 
v mnohém jedinečná – zejména pokud jde o její snahu o „civilizovaný 
způsob života“ na začátku 19. století (jež ale stejně nezabránila tragickým 
osudům kmene) a také v souvislosti s přetrváním čerokíské identity, řeči 
a kultury až do současnosti.

V  době usazování se evropských kolonistů na východním pobřeží 
Severní Ameriky v  17./18. století byli Čerokíové jedním z  největších 
a  nejvýznamnějších indiánských kmenů této oblasti. Žili na teritoriu 
dnešních států Jižní Karolína, Severní Karolína, Georgia, Tennessee, 
Kentucky, zčásti i ve Virginii a Alabamě. Vzhledem ke stále sílícímu tlaku 
bílých osadníků však bylo kolem roku 1800 jasné, že tradiční indiánský 
způsob života nemůže v této konkurenci obstát. 

Čerokíové (stejně jako některé příbuzné kmeny) se tedy pokusili 
radikálně změnit styl života a  přizpůsobit jej bělošskému. Začali žít 
a  hospodařit stejně jako bílí farmáři či řemeslníci, přijali i  křesťanské 
náboženství a  model státní správy. Nápodoba „standardního“ modelu 
života bílých plantážníků na americkém Jihu vedla dokonce k  tomu, 
že mnozí Čerokíové měli černošské otroky! Také smíšená manželství 
s bílými kolonisty byla běžná. Na začátku 19. století se tak již ofi ciálně 
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hovořilo o  „pěti civilizovaných kmenech“ (Čerokíové, Čikas/av/ové, 
Čokt/av/ové, Kríkové a Seminolové).

Zcela osobité bylo i to, že Čerokíové začali svým jazykem i psát. Přitom 
však nepoužívali latinskou abecedu, ale originální vlastní, na zápisu slabik 
založené písmo. Jeho autorem se ve 20. letech 19. století stal myslitel 
Sequoyah (v  čerokíských znacích se jeho jméno píše takto: ). 
Zmíněné písmo je v užití do současnosti nejen ve školní výuce, ale stále 
častěji i ve veřejných nápisech apod. (zejména jako symbol).

Avšak i  přes snahu o  přijetí „civilizovaného“ způsobu života byli 
Čerokíové ze svých domovů v letech 1830–1835 násilně vysídleni. Celý 
kmen se musel (mnozí jen pěšky) vydat na 1 500–2 000 km dlouhou cestu 
na západ do nově založeného Indiánského teritoria v dnešní Oklahomě. 
Přitom zhruba čtvrtina z  celkově 16  500 vysídlených zahynula. Tento 
exodus zvaný Cesta slz (angl. Trail of Tears) je dodnes v živé paměti.32

Rozdělený národ
Vyhnání však nebyl úplný konec přítomnosti Čerokíů na východě 

USA. Někteří z nich se uchýlili do odlehlých koutů Apalačského pohoří 
v Severní Karolíně, jiní se sem dokázali z Oklahomy vrátit. I díky podpoře 
některých vlivných bělošských sympatizantů se podařilo založit zde 
v roce 1876 malou rezervaci Qualla Boundary. Její obyvatelé jsou dnes 
známi jako Eastern Band of the Cherokee Indians. Aktuální početní údaje 
hovoří o 15 000 Čerokíů v rezervaci a jejím okolí.

Další území vyhrazená pro Čerokíe vznikla v novém domově většiny 
etnika – na východě Oklahomy, kde se v  současnosti k  čerokískému 
původu hlásí kolem 190  000 osob. Mezi nimi vykrystalizovaly dvě 
samostatné skupiny nazývané Cherokee Nation a United Keetoowah Band 
of Cherokee Indians.

I když Čerokíové neváhají využít svá kulturní specifi ka v rámci příjmů 
z  turismu a  ekonomických příjmů, nerezignovali ani na hlubší rovinu 
svých tradic. V místech jejich větší koncentrace je tak možno navštívit 
čerokíská muzea, obchody s  tradičními uměleckými výrobky či další 
kulturní aktivity. 

32 Dramatické vysídlení Čerokíů je každoročně již od roku 1950 prezentováno v  rámci 
představení Unto Th ese Hills, inscenovaného v letní sezóně pod širým nebem v Cherokee 
v Severní Karolíně (rezervace Qualla Boundary). 
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V souladu s celosvětovými trendy je pak od počátku 21. století možno 
pozorovat i  zvýšení zájmu o  přetrvání čerokíského jazyka. Tím sice 
v  současnosti dosud plynně hovoří kolem 20  000 mluvčích, avšak jen 
velmi málo mladších osob či dětí. K největším úspěchům současných 
iniciativ na poli revitalizace řeči tak patří založení imerzních školek 
a  škol, ve kterých je čerokíština vyučovacím jazykem (v Cherokee 
v  Severní Karolíně či v  Tahlequah v  Oklahomě). Uvedená skutečnost 
zvýšila i  význam styků mezi jednotlivými části rozptýleného etnika. 
Zejména pro slabší východní větev Čerokíů jsou kontakty a kooperace 
s oklahomskými „soukmenovci“ mimořádně inspirativní a stimulující. 

Je jistě zřejmé, že američtí indiáni jsou již do velké míry integrováni 
do způsobu života a  hodnotového systému dnešních Spojených států. 
Přesto si však některá etnika jako jsou právě Čerokíové dokázala uchovat 
etnické vědomí, mnohé tradice a zčásti i jazyk. K tomu přispívá i určitý 
stupeň samosprávy daný statutem rezervací či dalších specifi ckých 
administrativních jednotek. Mimořádně pozoruhodný je i fakt přetrvání 
a  další vývoj originálního slabičného čerokíského písma. V  Oklahomě 
jsou Čerokíové hlavní „nativní“ složkou tohoto jednoho ze tří 
„nejindiánštějších“ států USA. Ještě unikátnější je fakt jejich přetrvání na 
západě Severní Karolíny – na východě Spojených států jen sotva existuje 
srovnatelná končina, ve které se indiánské tradice zachovaly tak výrazně.

Pokud přijmeme za platnou hypotézu, že v procesu přetrvání etnického 
vědomí a řeči, resp. revitalizačních snah hrají hlavní roli především sami 
aktéři, potom lze v případě Čerokíů stále hovořit o nadějné perspektivě 
jejich přetrvání.
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PØEHLEDY ETNICKÝCH A JAZYKOVÝCH SKUPIN 
EVROPY

Výčet populací, představených v  předchozím textu, samozřejmě 
není ani zdaleka úplným seznamem „etnik bez státu“, resp. výrazných 
(etno)jazykových skupin v Evropě. V následujícím soupisu jsou uvedeny 
nejvýznamnější další etnické / jazykové populace, blíže nepředstavené 
v textu práce (při odhlédnutí od teritoria Ruska, Ukrajiny a Běloruska). 

Při vědomí prolínání fenoménů etnicity a jazyka je v rámci zmíněných 
populací možno odlišit pět hlavních typů:

1.)  Etnika nedisponující vlastním státním útvarem; název jazyka:33

Aromuni; aromunština (Řecko, Albánie, Makedonie, Bulharsko, 
Rumunsko);
Baskové; baskičtina (Španělsko, Francie, Andorra, Itálie);
Bretonci; bretonština (Francie);
Cornwallané; kornština (Velká Británie);
Faeřané; faerština (Dánsko);
Friulové/Furlanci; friulština/furlanština (Itálie); 
Gaelové; gaelština (Velká Británie);
Gagauzové; gagauzština (Moldavsko aj.);
Galicijci; galicijština (Španělsko);
Gróňané; grónština (Dánsko);
Istrorumuni; istrorumunština (Chorvatsko);
Karaimové; karaimština (Litva);
Kašubové; kašubština (Polsko);
Katalánci; katalánština (Španělsko);
Kvenové; kvenština (Norsko);
Ladinové; ladinština (Itálie);
Laponci; laponština – viz Sámové; sámština;
Livové; livština (Lotyšsko);
Lužičtí Srbové; lužická srbština /hornolužická, dolnolužická/ 
(Německo);

33 Etnika a jazyky blíže prezentované v jednotlivých oddílech textu práce jsou v přehledu 
zvýrazněny tučně.
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Meglenorumuni; meglenorumunština (Řecko, Makedonie);
Rétorománi; rétorománština – řada variant (Švýcarsko);
Romové; romština – řada variant (větší počet zemí, zejména jv. Evropa);
Sámové/Laponci; sámština/laponština – řada variant (Norsko, 
Švédsko, Finsko, Rusko);
Sefardové; sefardština/ladino (Řecko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Turecko aj.);
Severní Frísové; severní fríština – řada variant (Německo);
Velšané; velština (Velká Británie);
Východní Frísové/Saterlandští Frísové; východní fríština/saterlandská 
fríština (Německo); 
Západní Frísové; západní fríština (Nizozemsko).

2.) Populace tvořící spíše politický než etnický národ; název jazyka
kupř.:

Skotové; skotská angličtina/lallans (Velká Británie);
Manxané/Maňané; manština/manx (Velká Británie).

3.) „Pravé“ národnostní menšiny
 – tj. početná kategorie částí etnik majících vlastní „národní“ stát, avšak 
žijících z řady důvodů (přesah přes státní hranici, migrace aj.) mimo něj 
a často se již od „mateřského etnika“ výrazně lišících. Jejich velikost 
výrazně variuje od pouhých stovek či tisíců členů až k řádům statisíců či 
milionů.
K početně největším populacím tohoto typu v Evropě patří kupř.:
Maďaři v Rumunsku, na Slovensku či v Srbsku;
Němci v Alsasko-Lotrinsku (Francie);
Albánci v Makedonii aj.  

4.) Populace na pomezí etnografi cké / jazykové / regionální skupiny 
a plnohodnotného etnika, resp. společenství vymezená sociálně 
a nábožensky; název jazyka:

Astuřané; asturština/bable/leónština (Španělsko);
Kašubové; kašubština (Polsko);
Korsičané; korsičtina (Francie);
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Latgalové; latgalština (Lotyšsko);
Pomaci; bulharština (Bulharsko);
Rusíni; rusínština; řada lokálních variant (Ukrajina, Slovensko, Polsko, 
Maďarsko, Rumunsko, Srbsko/Vojvodina);
Tinkers/Travellers; shelta/cant/gammon (Irsko, Velká Británie).

5.) „Regionální jazyky“; výrazné dialekty a sociolekty34

– tj. případy jazykových či kulturních hnutí, jež většinou nejsou 
doprovázeny výraznějšími národotvornými aktivitami (tj. snahami 
o zformování svébytné etnicity v kontextu politických snah):

aragonština (Španělsko);
asturština (Španělsko);
auvergnština – viz okcitánština;
banátská bulharština (Rumunsko; Srbsko);
brabantština (Belgie);
burgenlandská chorvatština (Rakousko; zčásti Maďarsko, Slovensko, 
Česká republika);
cimberština (Itálie);
dolnoněmčina (Německo);
egejská makedonština (Řecko);
extremadurština (Španělsko);
fala (Španělsko);
frankoprovensálština/arpitanština/romandština (Francie, Švýcarsko);
gaskoňština – viz okcitánština;
gotlandština (Švédsko);
halšanština (Litva);
istrijština/istriotština (Chorvatsko);
jidiš (řada zemí, zejména východní Evropa);
kašubština (Polsko);
korsičtina (Francie);
latgalština (Lotyšsko);
limbur(g)ština (Nizozemsko, Belgie, Německo);
mallorquín (Španělsko);
meänkieli/tornedalská fi nština (Švédsko);
mirandeština (Portugalsko);
mochèno (Itálie);

34 Vzhledem ke značnému množství variant a dialektů jednotlivých jazyků, pretendujících 
na pozici regionálního jazyka, resp. literarizovaného dialektu, není uvedený seznam 
možno považovat za úplný.
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molis(an)ská chorvatština (Itálie);
normandština (Francie; Velká Británie);
okcitánština – řada subdialektů: provensálština, gaskoňština, 
auvergnština… (Francie, Itálie, Španělsko);
piemontština (Itálie);
prekmurština/zámuřština (Slovinsko);
provensálština – viz okcitánština;
rétorománština – tj. varianty: surselvština, sutselvština, surmiranština, 
horno– a dolnoengadinština (Švýcarsko);
rezijština (Itálie);
sámština/laponština – tj. varianty: severní sámština, pite, lule, jižní 
sámština, inari, skolt aj. (Norsko, Švédsko, Finsko, Rusko); 
sardština – tj. varianty campidanština, logudoroština, gallurština 
a sassarština (Itálie);
severní fríština – tj. varianty: fering, söl’ring, halunder aj. (Německo);
shelta/cant/gammon (Irsko, Velká Británie);
skotská angličtina/lallans (Velká Británie);
slezština (Polsko);
tsakonština/cakonština (Řecko);
valencijština (Španělsko);
valonština (Belgie);
vičtina (Litva);
vlámština (Belgie, Francie, Nizozemsko);
võro-seto (Estonsko);
walserština (Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Lichtenštejnsko);
zeelandština (Nizozemsko);
žemaitština/žmudština (Litva).
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SUMMARY

Stateless Ethnic Groups in Europe
Dimensions of Assimilation and Revitalisation – 23 cases

Th e text is conceived as a  set of basic information on the current 
situation of almost two dozens of stateless ethnic communities on 
the example of which it is possible to explicate, compare, analyse, and 
interpret many aspects of the complex issue. 

Attention is focused on Europe since it is just here that the model of 
the unity of ethnic and language community and adequate national state 
emerged and developed most fully; despite the infl uence of European 
inspiration, the situation at other continents is considerably diff erent. 
Although social constructivist theories currently dominate the study of 
ethnicity, the given model is seen rather primordialistically as something 
natural and something that is, within the concept of self-determination, 
desirable to aim at. While the ethnic division (i.e. in practical terms the 
horizontal one) is only one of the possible forms of collective identities – 
next to other, “non-ethnically” constructed social situational patterns –, 
it is still considered of importance. Nowadays a vast majority of European 
ethnic groups with over one million members have a national state of their 
own; the same is true about some less numerous ethnic communities. 

Stateless ethnic groups are thus oft en handicapped; in a  number of 
cases they also merge with the “true” ethnic minorities (i.e. overlappings 
or enclaves of ethnic communities with a national state of their own). 
Practical politics, however, makes it clear that only a  small part of the 
thousands of world ethnic groups can create their own national states. 
It is a  paradox that some nations never really cared for their own full 
independence; visions and eff orts of others, on the contrary, have never 
fulfi lled or were suppressed.

Stateless ethnic groups obviously diff er from one another both in 
quality and quantity. When attempting to classify them, the fundamental 
element of the assessment is the fact of the (non)existence of autonomous 
structures of the population and the degree of the granted political, 
linguistic and cultural rights. Another possible classifi cation may be, for 
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example, typologisation considering the rate of the “stabilisation of the 
position” of the ethnic group. 

23 cases presented here closely focus on minority ethnic groups of 
various corners of Europe. Th e purpose of the text is to enable a reader to 
view the European continent from a diff erent perspective than usual. As 
a pendant and comparative material, three examples from other continents 
have been included. 
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