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Vliv nacionalismu na znovuobnovení kulturního 

povědomí v Cornwallu 
 

---------------------------------------------------------------------- 

The influence of nationalism on cultural revival in Cornwall  
Souhrn 

Tato bakalářská práce se zabývá situací menšiny na území hrabství Cornwall, kde 

probíhá revitalizace původní keltské kultury. Cornwall, nejjižnější cíp Velké Británie, je 

jednou ze šesti oficiálně uznaných keltských oblastí spolu se Skotskem, Irskem, ostrovem 

Mann, Walesem a Bretaní. Tato menšina se v posledních čtyřiceti letech rozrůstá a dostává 

se do povědomí široké veřejnosti a to především díky vzrůstajícímu počtu mluvčích 

znovuobnoveného keltského jazyka, kornštině. Stejně jako u dalších minorit, tak i 

v Cornwallu existuje místní nacionalismus, který je hnací silou změn. Cornwallská 

identita, ke které se k roku 2011 hlásí necelých 14% obyvatel, je definována nejen 

jazykem, ale i dalšími kulturními aspekty. Protože tato kulturní revitalizace probíhá až od 

druhé poloviny minulého století, klade si práce za úkol zjistit a popsat klíčové události, 

které daly hnutí do pohybu. Hlavní výzkumná otázka je: „Jak je současný návrat k původní 

kultuře Cornwallu ovlivněn nacionalismem?“ Odpovědi byly získávány především 

terénním výzkumem v Cornwallu, který proběhl v rámci projektu Pestrá Evropa. Přílohou 

této bakalářské práce je dokumentární film, který byl v rámci výzkumu natočen. 

 

Summary 

This bachelor thesis is focused on situation of the minority on Cornwall territory. The 

minority tries to re-establish an original Celtic history of Cornwall. Cornwall, as a 

southeast part of Great Britain and original territory of old Celts, is officially recognized 

Celtic country.  Other Celtic countries are: Scotland, Ireland, Isle of Mann, Wales and 

Brittany. For last forty years this minority grows and gets to consciousness of wide society 

thanks to growing numbers of speakers of Cornish – the original Celtic language of 

Cornwall. As in Scotland, Ireland and Wales and in Cornwall are some groups which 

support regional nationalism and that is the main force that leads to changes. In 2011 about 

14% of Cornish population declared their identity as Cornish. Identity is defined by 

language and other cultural aspects and the revival have started approximately in second 

part of nineteen century. This bachelor thesis tries to find key affairs that leaded to this 

revival. Main question of this research is: How strongly nationalism affects nation revival 

in Cornwall. We tried to find answers for this question mainly in fieldwork in Cornwall 

and our research was supported by project Colourful Europe. The short documentary 

movie that had been made during the research has been attached to this thesis.  

 

Klíčová slova: Cornwall, nacionalismus, národní obrození, kornština, Kernow 

 

Keywords: Cornwall, nationalism, national revival, Cornish, Kernow 
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1 Úvod a cíl práce 

Cornwall, jako součást Britského království, kde je zároveň přítomný druhý jazyk, 

přitahoval pozornost už od 18. století. Tento nejjižnější cíp Anglie, s hlavním 

administrativním centrem ve městě Truro, od roku 1980 kulturně i jazykově ožívá díky 

návratu k původní keltské tradici tohoto území. Toto kulturní obrození se děje 

prostřednictvím oživení původního keltského jazyka, kornštiny, pořádáním festivalů a dále 

také tancem a hudbou. Vzkříšení je výsledkem snah aktivistů, kteří už více než století 

bojují o rozšíření autonomie regionu. Cílem práce je odpovědět na výzkumnou otázku: 

„Jak je současný návrat k původní kultuře Cornwallu ovlivněn nacionalismem“ a to 

pomocí informací z odborné literatury a z poznatků získaných terénním výzkumem.  

 

Přestože články o hrabství Cornwall dnes nalezneme i v tuzemských časopisech, 

jedná se v naprosté většině o cestopisy, které popisují Cornwall z pohledu turisty. V české 

literatuře nejsou zdroje, které se konkrétně zabývají touto menšinou. Současný stav menšin 

se v dnešní době stává aktuálním tématem a to díky snahám o diferenciaci regionů v 

dnešním globalizovaném světě. Případ cornwallské menšiny je proto aktuální a lze jej 

aplikovat i na další rozvíjející se menšiny, protože problematika etnické identity nabývá na 

stále větším významu. 

 

V úvodní části práce bude představena metodologie, která byla praktikována pro 

získání dat pro tuto bakalářskou práci. Následně bude upřesněna a představena lokalita, 

kde terénní výzkum probíhal. Další kapitolou je literární rešerše, kde bude čtenář seznámen 

s tím, kdo Keltové jsou a jak se na území Cornwallu dostali. Následuje teoretická část 

s pojmy, které se k problematice nacionalismu vážou a bez kterých je komplikované do 

tématu prostoupit hlouběji. Dále se práce soustřeďuje na historii Cornwallu v kontextu 

událostí, které byly pro vývoj cornwallského nacionalismu a regionální identity zásadní. 

Vlastní práce pak představuje atributy charakterizující obrození Cornwallu. Jako první 

bude představena kornština a její vývoj a dále další oblasti cornwallské kultury jako je 

tanec, hudba, jídlo a volnočasové aktivity. Hornictví ovlivnilo mnoho oblastí kultury 

Cornwallu a proto bude představen vývoj hornictví v kraji. V poslední části se čtenář dozví 

o oblastech, na které se cornwallský nacionalismus zaměřuje, a které chce svou působností 

ovlivnit.  
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2 Metodika 

Hlavní používanou metodou pro získávání podkladů pro praktickou část této práce  

byla kvalitativní metoda, konkrétně metoda polostrukturovaného rozhovoru. Ta se 

vyznačuje tím, že předem připravené otázky se částečně upravují dle reakcí respondenta. V 

průběhu rozhovoru je možné pozměnit pořadí a formulaci jednotlivých otázek nebo 

některé otázky vynechat či přidat. Jedná se o volnější formu rozhovoru než u rozhovoru 

strukturovaného nebo  dotazníku. Nevýhodou polostrukturovaného rozhovoru je především 

možný odklon dotazovaného nebo dokonce i tazatele od původně stanovených otázek a tím 

získávání nerelevantních údajů. Tuto nevýhodu lze eliminovat, pokud tazatele doprovází 

další výzkumníci, kteří mohou ve vhodnou chvíli rozhovor přerušit a naznačit tazateli, že 

se odchýlil od tématu.  

 

Co se týče sekundárních údajů, byl věnován čas studiu dokumentů a článků o historii i 

o kultuře dané lokality. Další informace byly získávány na cestách po Cornwallu a to 

například návštěvou knihovny v Redruthu, která se specializuje na publikace 

s cornwallskou tématikou. Literatura, zaměřená na vývoj národního uvědomění 

Cornwallanů, byla využita i při studiu podkladů pro natáčení dokumentárního filmu. 

Nevýhodou těchto sekundárních dat je možná neobjektivita autora, která je pro literaturu 

týkající se nacionalismu příznačná. Tuto nevýhodu lze eliminovat ověřením si informací 

z více zdrojů. 

2.1 Terénní výzkum v Cornwallu 

Rozhovory probíhaly s informátory různého zaměření, proto byly otázky upravovány 

podle dané specializace. Metoda polostrukturovaného rozhovoru má svá úskalí. Někteří 

respondenti projevovali velký zájem o témata kultury nebo politiky. Především v otázkách 

politiky dvě informátorky prokazovaly velký zájem a k tématu se hojně vyjadřovaly a to 

takovým způsobem, že mohlo dojít ke zkreslení výsledku výzkumu. Proto bylo nutné ptát 

se i dalších respondentů na otázky politiky podrobněji, aby byla představa o politickém 

smýšlení Cornwallanů úplná. Rozhovory byly po ukončení terénního výzkumu přepsány a 

pro jednodušší manipulaci přeloženy do češtiny. Nyní jsou v archivu autorky. 
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Nutno také zmínit seminář, který byl uspořádán na půdě Univerzity v Exeteru. Tam 

byla krátce nastíněna problematika nacionalismu a další témata, která jsou pro tuto práci 

zásadní a následně probíhala volná diskuse, při které respondenti libovolně reagovali. 

Diskuse probíhala cca 120 minut a přinesla doporučení na užitečnou literaturu a také 

představu o tématech a problémech, které Cornwallany tíží. Protože diskuse byla jen mírně 

korigována a respondenti hojně reagovali, byly zjištěny poznatky na které v rozhovorech 

nepřišla vůbec řeč. Seminář musel být zaznamenán na nahrávací zařízení kvůli rychlým 

výpovědím, které díky jazykové bariéře nebyly zaznamenány. Významnou roli 

k pochopení historických souvislostí hrál i výklad o historii Cornwallu, který poskytl Dr. 

Garry Tredgidga. Tento souvislý výklad byl pro velké množství faktů natočen na kameru 

k pozdějšímu studiu.  

Tento seminář i polostrukturované rozhovory byly zaznamenány na kameru 

k pozdějšímu vyhodnocení po návratu z výzkumu. Nespornou výhodou rozhovorů 

zaznamenaných na kameru je komplexnost výpovědi, který tento záznam podává. Je pak 

tedy možné vyhodnotit nejen to, co respondent říká, ale i to, jak se při výpovědích tváří a 

jak gestikuluje. S tím je však spojeno jedno úskalí a  sice ta skutečnost, že někteří 

informátoři se „na kameru“ chovají jinak, než je jejich přirozenost. Tato komplikace 

nebyla zaznamenána, protože naši respondenti byli tak vstřícní a tak zapálení „pro věc“, že 

je zapnutá kamera nijak neomezovala. 

2.2 Lokace výzkumu 

Praktická část výzkumu probíhala v anglickém hrabství Cornwall. Výzkum byl 

prováděn v rámci projektu Pestrá Evropa a lokalita byla zvolena právě kvůli chybějícím 

poznatkům z tohoto původně keltského území. O keltských územích Skotska, Walesu, 

Bretaně i o ostrově Mann už výzkumy v rámci projektu Pestrá Evropy proběhly, ale  

situace Keltů v Cornwallu zatím zmapována nebyla. Prvními místy výzkumu byla města 

Truro a Penzance, ty byly navštíveny již v létě 2012. Protože iniciativa za svobodný 

Cornwall je patrná nejvíce ve městech, byla lokalita zvolena dobře. Další výhodou byla 

snadná dostupnost a možnost studia v místních muzeích a knihovnách. Mnohé poznatky 

byly získány v Redruthu, kde se nachází specializovaná knihovna, která se zaměřuje na 

literaturu o kultuře a historii Cornwallu. Pro získání lepší představy o cornwallském 
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venkově, byla navštívena vesnice Paul, kde roku 1777 zemřela poslední rodilá mluvčí 

kornštiny a vesnice Zennor, ke které se pojí slavná pověst o mořské panně. I toto místo se 

pro nás stalo přínosným, hlavně z důvodu návštěvy kostela a rozhovoru s místním knězem. 

V červenci 2012 byly navíc provedeny ve vesnici Gulval rozhovory, které se odehrávaly v 

angličtině a kornštině. Tyto rozhovory byly zaznamenány na kameru a slouží jako výborná 

ukázka kornštiny. 

V létě 2013 byla především navštívena místa ležící na východním pobřeží. Jako 

příklad lze jmenovat přístav Charlestown nebo městečko Fowey, rodiště spisovatelky 

Daphne du Maurier.  Poznání těchto měst mělo velký vliv na náš výzkum. Protože až 

kýčovitá malebnost a krása těchto míst nám doopravdy odhalila, proč jsou místní 

Cornwallané tak hrdí na svůj původ. 

2.3 Pasportizační údaje respondentů 

 

Jméno 

 

Věk 

 

Vzdělání 

 

Povolání/zájmy 

 

Přibližná délka 

rozhovoru 

Garry 42 Univerzita učitel na univerzitě v Exeteru 50 minut 

Angela 64 --- --- 60 minut 

Julliete 42 --- --- 60 minut 

Helen 52 --- učitelka keltských tanců 45 minut 

Greg 26 Univerzita design internetových stránek 45 minut 

Alexandra 51 Univerzita keltské tance 45 minut 

Keir 42 Univerzita učitel dějepisu 35 minut 

Loveday 61 Univerzita 
politička, zajímá se aktivně o 

kornštinu 
90 minut 

Koreen 59 Univerzita zajímá se aktivně o kornštinu 90 minut 

Sanjay 42 Univerzita kuchař 90 minut 

Tabulka 1 

Zdroj:autorka 
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3 Literární rešerše 

3.1 Keltové 

O keltské historii existuje mnoho publikací. Například v knize od Annaleny Staudte-

Lauber  Keltové
1
 se píše o nejdůležitějších písemných dokladech z antiky. Tyto doklady se 

objevují od konce 6. století př. n. l. až do 1. století př. n. l. Mezi nejznámější prameny, 

zmiňující Kelty a keltské území patří známý spis, od Gaia Julia Caesara Zápisky o válce 

galské. César v těchto zápiscích vysvětluje a ospravedlňuje své jednání, a tak jsou 

informace o Keltech (Galech) značně zkreslené. Jak je pro deníky vůdců armád typické, 

vítězství jsou vybarvována honosněji, nepřátelé jsou zobrazováni jako divocí barbaři, ale 

prohry nejsou líčeny skoro vůbec.
2
 

 

Pokud chceme získat představu o keltském náboženství, lze čerpat především ze 

starých pověstí a mýtů, z nichž některé byly sepsány až ve středověku a mnohé byly 

ztraceny nadobro. V tomto směru byla využita kniha Keltové od Annaleny Staudte-Lauber. 

Staudte-Laberová v knize představuje základní známe mýty a pověsti. Informace z této 

knihy se pro nás staly důležitými především při rozhovorech, kdy debata směřovala do 

historie. Dalším důležitým zdrojem faktů jsou archeologická naleziště, která jsou 

rozmístěna téměř po celé Evropě. Archeologie rozlišuje podle těchto nalezišť dva kulturní 

stupně. Prvním je pozdní doba halštatská, nazvaná podle naleziště Halštat v Rakousku, 

které se datuje zhruba do roku 600 př.n.l. Druhým kulturním stupněm je doba laténská, od 

roku 480 př. n. l. až k přelomu tisíciletí, nazývaná podle naleziště La Téne ve Švýcarsku.
3
 

 O současné situaci keltských menšin toho bohužel není napsáno tolik. I ve 

specializované knihovně v cornwallském městě Redruth je mnoho knih o historii, která se 

váže k různým místům Cornwallu, ale co se týče současného stavu, bylo získána jen hrstka 

publikací. Nutno podotknout, že většina prací, zabývajících se Cornwallany a 

„cornwallstvím“  je napsána odborníky z fakulty Cornwallských studií Univerzity v Exeter 

                                                 

1
 STAUDTE-LAUBER, Annalena. Keltové. Praha: Pragma, 1996, 83 s. ISBN 80-720-5070-2. 

2
 CAESAR, Gaius Iulius. Zápisky o válce galské. Překlad Jan Kalivoda. Praha: Naše vojsko, 2009, 245 s. 

ISBN 978-802-0610-508. 

3
 STAUDTE-LAUBER, Annalena. Keltové. Praha: Pragma, 1996, 83 s. ISBN 80-720-5070-2. 
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nebo jsou tyto publikace vydány pod hlavičky politické strany Mebyon Kernow (Synové 

Cornwallu). Vyvstává tedy jasný dotaz: Do jaké míry jsou tyto publikace objektivní? 

Otázkou je, zda názory a popisy událostí skutečně reflektují to, co si myslí většina 

populace. Proto existuje obava, zda tyto publikace, které jsou napsány nadšenci nebo 

politicky aktivními občany, nejsou dalším líčením událostí, zkreslenými stejně jako dílo od 

G.I. Césara. 

3.2 Cornwall 

Dílo Cornwall a concise history (Stručná historie Cornwallu) se zaměřuje na historii 

cornwallského národa. Autor Bernard Deacon, působící na univerzitě v Exeteru na Fakultě 

cornwallských studií, se v této knize zaměřuje na historii tohoto území a to od roku 500 až 

do roku 2005. Zvláštní kapitoly Deacon věnuje revolučnímu období Cornwallu, tedy 

událostem od roku 1495 až po rok 1648. V kapitole Rebelie v Cornwallu: rozbouřená 

století se dočteme o situaci kornštiny za vlády Tudorovců v Cornwallu. Dále je 

popisováno, jak se Cornwall postupně stával anglickým územím a jak občanská válka 

ovlivnila vývoj povědomí místních o své identitě. Jako další důležitou kapitolu lze zmínit 

Reformovaný Cornwall: od materiálních rozdílů ke smyšleným rozdílům, 1810 – 1860. 

Deacon tu podrobně vykresluje, jak se měnila  cornwallská krajina, když síť 

metodistických kostelů byla vsazena do krajiny plné kouřících důlních domů. Pod vlivem 

metodismu se změnilo také chování pracující třídy. Z dělníků se stali pokorní věřící a 

tradiční aktivity místních, jako je rugby a wrestling se staly nepřijatelnými. V této kapitole 

tedy nalezneme přeměnu cornwallské identity od původní keltské k metodistické, tedy více 

anglické. Poslední a pro tuto práci přínosnou kapitolou je Nový Cornwall: příliv obyvatel a 

politické hlouposti, 1960 – 2005. Tato část knihy pojednává o kulturních i ekonomických 

důsledcích demografického růstu Cornwallu.
4
 

 Z této kapitoly je silně cítit autorův nacionalismus a vymezení se vůči anglické vládě. 

Právě nacionalismu se autor věnoval ve své další knize Synové Cornwallu a cornwallský 

nacionalismus. Spolu s Garrym Tregidgou, odborným asistentem Fakulty cornwallských 

                                                 

4 DEACON, Bernard. A concise history of Cornwall. Cardiff: University of Wales Press, 2007, 247 s. 

Histories of Europe. ISBN 978-0-7083-2031-0. 
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studií exeterské university, a Dickem Colem, mediálním mluvčím a ředitelem kampaně 

Synů Cornwallu, sepsal knihu, která vykresluje politickou dráhu strany bojující za práva 

Cornwallu. Kniha Mebyon Kernow and Cornish Nationalism (Synové Cornwalu a 

cornwallský nacionalismus) dotváří obraz politického prostředí Británie a vykresluje 

politické pozadí událostí od roku 1900 a vývoj středo-levicové strany Mebyon Kernow, 

která vznikla jako lobbistická skupina roku 1951. Tato publikace samozřejmě líčí události 

z pohledu člověka politicky aktivního a bojujícího za práva a autonomii Cornwallu a to 

musí čtenář zohlednit. O politickém dění v Cornwallu nejsou dostupné publikace od jiných 

autorů, proto je obtížné hledat objektivní pohled na věc.
5
 

Publikace Cornwall Since The War se zabývá děním v Cornwallu a to v kontextu 

socio-ekonomických změn a cornwallské identity. Philip Payton. se v ní zaměřuje na 

období po druhé světové válce a popisuje separatistické tendence kolem roku 1960. Autor 

jmenuje například Baskicko, Severní Irsko a Flandry, které se i přes strach diversifikovat 

se v poválečné Evropě, odpojily a získaly autonomii. Cornwall zmiňuje jako oblast, která 

byla těmito událostmi inspirována a začala tak znovu nacházet svou původně keltskou 

identitu. Kniha Cornwall Since The War je ojedinělou publikací, která popisuje vývoj 

těžebního průmyslu, který je pro oblast Cornwallu typický a s nímž souvisí i změny nálad 

obyvatelstva tohoto hrabství.
6
 

Roku 1997 se uskutečnil protestní pochod z vesnice St. Kevern až do vesnice 

Blackheath. Pochod byl dlouhý 365 mil (587,411 km) a trval 29 dní. Tuto událost 

zachycuje kniha Cornwall marches on!, kterou editoval Simon Parker. Tato kniha 

zachycuje událost den po dni a obsahuje výpovědi účastníků pochodu a velké množství 

dobových fotografií.
7
 

                                                 

5
 DEACON, Bernard, Dick COLE a Garry TREGIDGA. Mebyon Kernow and Cornish nationalism. Cardiff: 

Welsh Academic Press, 2003, 139 s. ISBN 18-605-7075-5. 

6
 PAYTON, Philip. Cornwall since the war: the contemporary history of a European region. Redruth: 

Dyllansow Truran, 1993, 312 s. ISBN 18-502-2073-5. 

7 Cornwall marches on. S.l.: Keskerdh Kernow 500, 1998, 178 s.. ISBN 18-995-2671-4. 



16 

 

4 Teoretická část 

K objasnění problematiky nacionalismu v Cornwallu je nutné nejprve nadefinovat 

základní pojmy jako je národ, stát, identita a nacionalismus. Dále budou vysvětleny 

základní teorie vzniku státu. Tématem nacionalismu se zabývá nespočet autorů. Hlavním 

českým teoretikem národů a nacionalismu je Miroslav Hroch, který ve svém díle Národy 

nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů 

shrnuje pohledy zahraničních autorů na národy a vznik národů. Ze zahraničních autorů 

nutno jmenovat Ernesta Gellnera, jehož teorie se staly po desetiletí stěžejními pro ostatní 

badatele. Koncepcí vzniku menšin se v české literatuře věnuje především Leoš Šatava, 

jehož dílo Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace je v české 

literatuře ojedinělé. 

4.1 Stát 

Protože často dochází k zaměňování pojmů stát a národ, je nutné nejprve objasnit 

rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Klasickou definici státu podává Max Weber, který 

označuje stát jako lidské společenství, které si na určitém území nárokuje právo užívat 

násilí. Ostatní skupiny, jak tvrdí Weber, mají právo užívat násilí pouze do té míry, do jaké 

to stát povolí. Dle Webera by bez užívaného násilí ve státě, stát samotný zanikl a na jeho 

místo by nastoupila anarchie.
8
 

 

Na tuto definici navazuje Gellner, který tvrdí, že stát je institucí vně společnosti. 

Stejně jako Weber, zastává i Gellner názor, že tato společnost má monopol na užívání 

zákonného násilí. Stát je souborem institucí, které se systematicky zabývají udržováním 

pořádku. Stát existuje tam, kde se instituce jako jsou policejní sbory a soudy, tedy instituce 

zaměřené na vynucování pořádku, oddělily od zbytku společenského života. Ony, tedy tyto 

instituce, jsou stát.
9
  

                                                 

8
 CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 445 

s. Politologie. ISBN 80-864-3241-6.s. 41-56 
9
 BULOVÁ, Monika. Stát, národ a nacionalismus na počátku 21. století v Evropě. Brno, 2009. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/185794/pedf_b/bakalarska_prace.txt. Bakalářská.práce Masarykova univerzita. Vedoucí 

práce PhDr. Marta Goňcová, CSc, s. 5-6 
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Naproti tomu politologický slovník definuje stát jako systém podřízený systému 

politickému. Tento systém je suverénní, hierarchicky uspořádaný a politickou mocí 

vybavený. Znakem státu je státní moc, kterou uplatňuje. Dále suverenita a tvorba práva a 

následné zabezpečení jeho uplatňování. Dalšími uváděnými znaky jsou právo vybírání 

daní, vydávání peněz a v neposlední řadě také státní území a občanství.
10

 Cornwall za stát 

rozhodně nelze považovat. Správa Cornwallu není svrchovaným orgánem, který rozhoduje 

o dění na tomto území a oblast Cornwallu nesplňuje žádnou ze zmíněných charakteristik 

státu.  

4.2 Národ 

Už jen množství prací, které se zabývají otázkou národa, nám napovídá, že definování 

tohoto pojmu není jednoduché. Jak ale uvádí Hroch ve své knize Národy nejsou dílem 

náhody, tak navzdory konfliktům při hledání jasné definice národa a i přes rozdílnosti 

výkladu se většina badatelů z řad sociologů i historiků shoduje na tom, že národ lze 

charakterizovat jako skupinu lidí, která si je vědoma vlastní sounáležitosti.
11

 

 

Kamenem úrazu je také to, že původní latinské natio, používané již ve středověku, 

dostalo postupným vývojem různé významy podle politické a sociální situace dané oblasti. 

Pokud se ohlédneme zpět do historie, konkrétněji do 18. století, tak anglický výraz nation 

označoval všechny obyvatele, kteří žijí pod stejnou vládou a řídí se stejnými zákony. 

Obdobně byl termín la nation definován i ve Francii, ale s postupem času si Francouzi 

k anglické definici připojili navíc i používání stejného jazyka.
12

 Za zmínku stojí i to, že J. 

A. Komenský již v padesátých letech sedmnáctého století definoval národ  jako skupinu 

lidí, žijících na společném území, majících společné dějiny a jazyk. Takto definovaný 

                                                 

10
 BULOVÁ, Monika. Stát, národ a nacionalismus na počátku 21. století v Evropě. Brno, 2009. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/185794/pedf_b/bakalarska_prace.txt. Bakalářská.práce Masarykova univerzita. Vedoucí 

práce PhDr. Marta Goňcová, CSc, s. 5-6 

11
 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 

národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. ISBN 978-807-4190-100, s.8 

12 GELLNER, Ernest. Culture, identity, and politics. New York: Cambridge University Press, 1987, 189 s. 

ISBN 05-213-3667-8, s. 6 
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národ, podle Komenského, navíc spojuje láska k vlasti.
13

 Není náhodou, že nejvíce definicí 

národa pochází od německých autorů. Oproti Anglii a Francii, kde je s pojmem národ 

automaticky spojována sounáležitost skupiny, v Německu se definice národa teprve hledá. 

Společným rysem prací, vznikajících v 19. století je primordialismus, tedy názor, že národ 

je odvěký systém, který je tu od nepaměti. Zároveň je nutné národ oživovat a obrozovat, 

protože je podstatnou součástí lidského bytí.
14

 

 

V poslední třetině 19. století je snaha o definování národa empirickými, tedy 

ověřitelnými charakteristikami. Ale již na počátku 20. století došli sociologové i jiní autoři 

k závěru, že není definice, která by zahrnovala všechny formy označované termínem 

národ. Tento postoj může být vyjádřen slovy Maxe Webera: „Národ nemůže být definován 

podle empirických společných kvalit, je to badatelsky těžko uchopitelný pojem, jenž 

označuje jistou skupinu lidí, kteří vůči sobě navzájem chovají specifický pocit solidarity.“
15

 

 

Pokud opravdu hledáme definici národa, nesmíme opomenout slova Arnošta Gellnera, 

který říká: ,,Dva lidé patří ke stejnému národu, když a jedině když sdílejí stejnou kulturu, 

přičemž kultura znamená soubor myšlenek a znaků a představ a způsobů chování a 

dorozumívání.“ Podle Gellnera je tedy znakem, který vymezuje národ, kultura, nikoliv 

pocit sounáležitosti.
16

 Definování národa tak, aby byly zahrnuty všechny pospolitosti, je 

v podstatě nemožné. Tuto část by bylo vhodné shrnout slovy H. Zieglera, který v díle Die 

modeme Nation. Ein Beitrag zur politischen Soziologie upozorňuje na to, že objektivní i 

subjektivní charakteristiky nelze dávat do protikladu. Všechny definice národů se 

navzájem doplňují a vytváří tak ucelený obraz o národu.
17

 

 

                                                 

13
 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 

národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. ISBN 978-807-4190-100, s. 8 

14
 Tamtéž, s. 9 

15
 Tamtéž, s. 10 

16 PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, 416 s., ISBN 

80246056432. s.223 

17
 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 

národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. ISBN 978-807-4190-100, s. 11 
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Přestože teoretici národa zatím nenašli jasnou definici, do které by zapadaly všechny 

národy, zahrnutí Cornwallu mezi národy by bylo přinejmenším rozporuplné. Pokud 

bychom národ definovali podle Komenského, tedy kategoriemi: láska k vlasti, společné 

dějiny, společné území, Cornwall by národem být mohl. Pokud ale národ kvalifikujeme 

podle slov Arnošta Gellnera, tedy společnou kulturou a představách o způsobu chování, 

Cornwall by už do této definice nezapadal. Anglický vliv změnil zvyky Cornwallanů a 

kultura a představa o kultuře rozhodně není jednotná. Keltské kořeny Cornwallanů jsou 

potlačeny anglickým konzervatismem a území není ideově jednotné.  

4.3 Teorie vzniku národů 

To, co dnes označujeme jako integrace nebo globalizace, má kořeny už v hluboké 

historii lidstva. Ale vliv a důsledky tohoto jevu ve 20. letech zesílily a zejména po 2. 

světové válce měly dopad na představu, perspektivu i funkci národa. S oslabením role 

hranic, ať už státních nebo komunikačních a ekonomických, pojem národní příslušnost 

ztratil na významu a objevily se i oficiální teorie o vzniku "nadnárodních" pospolitostí. 

Jmenujme například teze o vzniku jugoslávského nebo sovětského národa a americký 

náhled na národ vycházející z doktríny „melting pot“ - tavícího kotle, ve kterém se etnická 

specifika rozpouští a následně mísí.
18

 O to větším překvapením byl rozmach národních a 

regionálních hnutí v západní Evropě v 60. letech 20. století a to i ve zdánlivě celistvých 

zemích. Například ve Velké Británii nebo ve Francii. Militantní aktivity byly zaznamenány 

v Irsku, Baskicku i v Jižním Tyrolsku a naopak umírněnou spíše jen kulturní podobu měla 

hnutí ve Walesu a Katalánsku.
19

 

 

Teorie vzniku národů se pohybují mezi dvěma krajními polohami. Ryze 

národní/etnická koncepce vznikala na přelomu 18. a 19. století a plně se prosadila v období 

německého romantismu. Vědomí národní/etnické/etnopolitické příslušnosti je vymezeno 

na základě jazyka, kultury, zvyků jako přesně dané těmito entitami. Národ je považován za 

odvěkou kategorii a předem daný pevný kulturní jev a trvalý fenomén, který je třeba takřka 

                                                 

18
 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 

1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. ISBN 978-808-6429-830, s.11 

19
 Tamtéž, s. 12 
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nábožensky uctívat a podřídit mu jiné kategorie.
20,21

 Na opačném břehu stojí názor, který 

nadřazuje etnické vědomí nejen nad vědomí občanské, ale i nad obecně lidské cítění. 

Národ vidí jako uměle vytvořený sociální konstrukt. Zmíněná abstrakce je podle této 

teorie, současným pohledem, nazírána negativně jako výdobytek frustrovaných 

intelektuálů a zdroj xenofobního násilí. Národ, jako přežitek postrádá v současných 

podmínkách smysl, ale je možné ho odstranit ekonomickou prosperitou a osvětou.
22

 

 

Pro oblasti západní Evropy je typický vysoký stupeň etatismu, tj. ztotožňování pojmů 

politického národa a státu. Ve Francii i v oblastech regionů typu Walesu, Skotska, 

Katalánska či Baskicka. Oproti tomu ve střední a jihovýchodní Evropě, kde je od 

středověku národ chápán spíše teritoriálně, se prosadilo především etnokulturní 

„herderovské“ pojetí národa zdůrazňující kritérium stejného jazyka a kultury jako společný 

znak příslušníků národa. Cornwallská etnografická skupina v národním hnutí silně 

napodobuje Wales. Snahy o autonomii jsou realizovány klidnou cestou a Cornwallané 

nezastávají nijak radikální nacionalismus, agresivní projevy jsou zcela ojedinělé. 

4.4 Nacionalismus 

Vývoj pochopení  nacionalismu započal podstatně později. V období druhé světové 

války byl pojem nacionalismus politicky zatížen a jeho význam začal být chápán značně 

zkresleně.
23

 Pojem nacionalismus je totiž často vykládán právě podle toho, jak je v daném 

jazyce vysvětlen pojem národ. Jako příklad můžeme opět uvést anglický výraz 

nationalism, který je úzce lingvisticky spojen s výrazem národ, anglicky nation. Už tato 

blízkost slov v nás zanechává dojem, že nacionalismus je jakýmsi bojem o národnost. 
24,25
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 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 

1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. ISBN 978-808-6429-830, s. 14 

21 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 

národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. ISBN 978-807-4190-100, s. 21 
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 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 

1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. ISBN 978-808-6429-830, s. 15 
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 MILLER, David, Janet COLEMANOVÁ, William CONNOLY a Alan RYAN. Blackwellova encyklopedie 

politického myšlení. Vyd. 2. Brno: Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-859-4756-0. s. 316 
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V Německu, kde je národ definován především společným jazykem a kulturou, se chápání 

termínu nacionalismus značně odlišuje a můžeme se tu setkat s rozporuplnými 

interpretacemi. Navíc v němčině, angličtině a ještě více v ruštině (rus. natsionalizm) a 

češtině, jsou s tímto pojmem podvědomě spojovány negativní projevy existence národů a 

boje ve jménu národa.
26

 Toto tvrzení můžeme doložit i výkladem, který podává online 

slovník cizích slov. Podle tohoto slovníku je nacionalismus politickou ideologií, která 

vychází z představy o výjimečnosti a nadřazenosti vlastního národa.
27

 Jak můžeme najít 

v Blackwellově encyklopedii politického myšlení, nacionalismus jako univerzálně 

použitelná doktrína tvrdí, že každý člověk má být co nejvyšší měrou oddán svému národu. 

Pocit příslušnosti k národu je pak uznáván jako nejvyšší dobro člověka.
28

 

 

Právě nacionalismus často vede k žádosti o to, aby každá národnost žila ve svém 

vlastním svrchovaném státě. Gellner, stejně jako velká část dalších badatelů, staví mezi 

nacionalismus a požadavek vlastního státu rovnítko. Můžeme tak použít slova již 

zmíněného Gellnera, který tvrdí: „ Nacionalismus je v prvé řadě politickým principem, 

podle nějž by politický a národní celek měly být totožné. Národnostní cítění je pocitem 

hněvu, který je odrazem potlačování tohoto principu, nebo pocitem uspokojení vyvolaným 

jeho naplnění.
29

 

 

Aby bylo možné pochopit cornwallský nacionalismus, je nutné oprostit se od 

negativního smyslu, který má tento pojem zejména v poválečné Evropě. Být nacionalistou 

v Cornwallu znamená být člověkem, který je hrdý na historii tohoto území a je si vědom 

tradic a hodnot, které se k tomuto území pojí. Je nutné zmínit, že znalost místní historie je 
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 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
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 ABZ: Slovník cizích slov. RADEK KUČERA & DAUGHTER. ABZ Slovník cizích slov [online]. 2005-
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pro Cornwallany důležitou součástí k pochopení své identity. Nacionalismus v Cornwallu 

tedy nemůžeme chápat jako upřednostňování, chcete-li vyvyšování, sebe sama nad jinými 

národy, ale spíš jako upozornění na svoji kulturní odlišnost. Cornwallský nacionalismus 

probíhá velmi poklidně a projevuje se v kultuře více než v politice. To je dáno 

nevýrazností Cornwallské nacionalistické strany, která historicky nedosáhla takového 

volebního výsledku, aby dosáhla na mandát v Parlamentu Velké Británie.  

4.5 Identita 

Pojem identita je pojmem mnohoznačným. Můžeme se s ním setkat v psychologii, 

sociologii i v dalších humanitních vědách. Každý jedinec má identit více a každé identitě je 

přikládána různá důležitost podle toho, jak nám která identita pomáhá k pochopení sebe 

sama. Individuální identitu můžeme definovat jako soubor charakteristik, která nás činí 

odlišnými od ostatních.
30

 

 

Přirozená potřeba člověka je pocit sounáležitosti s určitou sociální skupinou a zároveň 

vědomí sebe sama jako jedinečného individua. Ve skupině si budujeme postavení, které 

následně zvyšuje naše sebehodnocení. Skupina je člověku zároveň oporou a jedinec v ní 

zažívá nejen pocit sounáležitosti, ale i pocit vlastní důležitosti.
31

 Kdo jsme? Odkud 

pocházíme? Kam směřujeme? Pokud je jedinec schopen odpovědět na tyto tři otázky, 

znamená to, že má vlastní identitu.  Bez jasné personální a kolektivní identity, není možné 

stanovit osobní, kolektivní, národní cíle a tak není možné najít smysl života.
32

 

Pro účely této bakalářské  práce bude definována identita kolektivní, konkrétně 

národní. Většina diskusí o národní identitě se vrací zpět k pojmu národ. Jak již bylo řečeno, 

národy jsou chápany jako pospolitosti, jako trvalé kolektivy, jejichž existence je 

samozřejmostí i když o tom, jak vznikly a na základě jakého vzorce vlastně fungují, se 
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vedou spory.
33

 V moderní, tedy velmi liberální, společnosti je identifikace se skupinou 

možná pouze tehdy, je-li identifikace věcí vlastní volby. Příslušníkem sociální skupiny se 

člověk stává svou vlastní volbou, ze své svobodné vůle.
34

 

 

Jako příklad chápáni identity můžeme uvést Anthonyho Smitha, který považuje 

národní identitu za jednu z celé řad identit, které se vzájemně doplňují. Národní identita, 

jako identita vycházející z etnických prvků, obsahuje ideu vlasti, tedy představu společně 

obývaného prostoru. Národní identita dále vychází ze společných hodnot, kultury, tradic,  

lidové slovesnosti a ze společných zákonů. Smith také zdůrazňuje, že národní identita není 

pouze podkategorií kolektivní identity, nýbrž je kombinací  identit osobní a sociální, které 

vyjadřují, jak se člověk prezentuje a jak je vnímán společností. Za nejdůležitější význam 

národní identity lze považovat to, že s její pomocí , si jedinec najde své místo ve světě.
35

 

Na rozdíl od A. Smitha, který klade důraz na spojitost národní a etnické identity, jiní autoři 

a s nimi i W. Bloom zdůrazňují mobilizační potenciál. Podle Blooma je skupina schopna 

uceleného jednání pokud se obyvatelstvo identifikuje s národem a jeho symboly a pokud 

jsou tyto symboly ohroženy nebo se zdají být v nebezpečí.
36

 

 

Identita Cornwallanů má mnoho podob. Důvodem je nejednoznačnost území, které se 

postupně od pátého století transformovalo z království Dumnonie na hrabství Cornwall a 

podléhalo mnoha anglickým vlivům.  Zásadním determinantem pro zvolení identity je i 

vztah k Velké Británii samotné a vztah k Evropě. Příčinou toho má velká část populace 

dvojí nebo dokonce trojí identitu. V průběhu výzkumu byly zaznamenány následující 

kategorie odpovědí na otázku  identity: identita cornwallská, identita keltská, identita 
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anglická a identita evropská.
37

 V rámci výzkumu bylo také zjištěno, že identita cornwallská 

v sobě nutně nezahrnuje identitu keltskou a současně nevylučuje identitu anglickou. V roce 

2011 označilo svoji identitu jako cornwallskou 14% obyvatelstva tohoto regionu.
38

 

Současná cornwallská identita je formována i tím, jak se Cornwallané ohlíží do minulosti. 

Pokud mluvíme o původní kultuře Cornwallu, je tím míněno především období 15. až 17.. 

století, kdy byl ustanoven Cínový parlament, hornictví bylo na vzestupu, kornština byla 

v kraji silným jazykem a v Cornwallu proběhly první vlny protestů vůči politice centrální 

vlády Anglie.  

5 Praktická část 

5.1 Keltové v Evropě 

Historičtí Keltové byli různorodá domorodá společenství v době železné v 

halštatském a laténském období. Ze střední Evropy pak putovali do různých koutů světa. O 

tom, kdo byli Keltové se můžeme dozvědět z knihy Keltové od Staudte-Lauber. Národ, 

který je dnes označován za Kelty, nebyl v minulosti nazýván takto jednoznačně. V 

antických pramenech se objevují například označení „Keltoi“, „Celtae“, „Galatové“ či 

„Galové“. Tato označení dokazují, že Keltové byli rozděleni na kmeny a kmenové 

skupiny.
39

 Keltskou kulturu dokládají archeologické a kulturní nálezy a poznatky, jako 

kamenné kříže, svaté studny, zvláštní typy poezie, mýty atd. Vědci se stále přou co 

všechno může a nemůže být do keltských kultur zahrnuto. 

 

I když Keltové nikdy nevytvořili samostatný politický stát, obsadili mnohá území v 

Evropě a zanechali v nich kulturní stopy. Asi v 9. století před naším letopočtem přicházejí 

na území Irska a Anglie. Poté se začali šířit téměř po celé Evropě. Obydleli Skotsko, jih 

Německa, východ Francie, sever Švýcarska, západ Rakouska, západ Španělska a také 
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Portugalsko. Roku 383 př. n. l. dobyli Řím a roku 323 př. n. l. s ním dokonce uzavřeli 

mírovou smlouvu. Byli dobrými bojovníky a zkušenými řemeslníky,  díky jejich zručnosti 

(výroba mečů a válečných zbraní) táhli s armádou Alexandra Velikého až do Indie.
40

 

5.2 Keltové v Cornwallu 

Po ukončení římské nadvlády v Cornwallu se území vrátilo pod nezávislé keltské 

náčelníky. 70 let př. n. l. se díky stykům s obchodníky stalo toto území velice civilizované. 

Hlavním druhem obchodu, bylo obchodování s cínem. Ve středověku se Cornwall dostal 

do konfliktu s královstvím Wessex, které získalo nad částí Cornwallu nadvládu. Anglie 

získala nadvládu nad Cornwallem pravděpodobně roku 1000 za vlády Eduarda III.
41

 

Nevíme přesně od kdy si v Cornwallu začali keltství přisuzovat, ale ze spisů a z různých 

knih můžeme vyčíst, že kornština byla už v 18. století přisuzována ke keltským jazykům. 

Kornštinu do rodiny keltských jazyků přiřadil Edward Lhuyds při svém výzkumu 

keltských jazyků počátkem 18. století.
42

 

 

Předtím než do jihovýchodní Anglie přišli z Evropy Keltové, region vzkvétal pod 

vlivem prehistorické kultury. Členové této kultury byli známí po celém světě díky jejich 

obchodu s mědí a cínem, ten vyměňovali s Řeky a Féničany. Příchod Keltů z Evropy se 

datuje kolem roku 500 př. n. l. Cornwallané jsou potomci lovců a sběračů z Ibérie, 

keltských obchodníků z Evropy, rybářů z pobřeží Atlantiku, Irů, Saxonsů, Bretaňců a 

během posledních 80 let hlavně Angličanů.
43
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5.3 Dnešní keltská území  

Osídlování Evropy Kelty probíhalo směrem od východu na západ. Na území Velké 

Británie se Keltové dostali kolem roku 450 př. n. l. a keltský jazyk je na těchto územích 

zachován dodnes (viz. Obrázek 1 a 2) 

Obrázek 1 

     Obrázek 2 

Zdroj Obrázek 1 a Obrázek 2: Celts in Europe,Wikipedia, The Free Encyklopedia. [online]. [cit. 2012-010]. 

Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Celts_in_Europe.png 

5.4 Charakteristika hrabství Cornwall 

5.4.1 Cornwallané ve statistikách 

Podle posledních údajů ze sčítání lidu a bytů v roce 2011 žije v Cornwallu 532 300 lidí. 

Trend je rostoucí, oproti roku 2001 se počet obyvatel zvýšil o více než 33 000. V roce 

2001 37 000 obyvatel označilo svoji národnost jako cornwallskou. V roce 2001 ani 2011 

nebylo možné vybrat na formulářích svoji národnost jako cornwallskou. Ti, kteří se 

Cornwallany cítili, museli zaškrtnou políčko „Ostatní“ a pak slovo „Cornish“ vypsat 
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ručně.
44

 Jak uvedla naše informátorka Angela v Truru roku 2012, setkal se tento způsob 

označení cornwallské národnosti s vlnou nesouhlasu: „Můžete se označit za Afghánce, 

Rusa, Inda, v podstatě za jakoukoliv cizí národnost, kterou si vzpomenete, ale označit se za 

Cornwallana nelze. Je to jako by nikdo nechtěl, abychom vůbec existovali“. Po sečtení 

všech odpovědí občanů, kteří se zařadili  mezi skupinu Ostatní se zjistilo, že ke 

cornwallské nebo cornwallsko-britské národnosti se hlásí 13,8% což znamená nárůst oproti 

roku 2001, kdy se ke cornwallské národnosti přihlásilo 6,8% obyvatel.
45

 Na webových 

stránkách Cornish Council (Rady Cornwallu) jsou dostupné návody jak deklarovat svoji 

identitu jako cornwallskou (viz. Obrázek 3) ve formuláři, který byl při sčítání lidu roku 

2011 použit. 

 

Zdroj: Cornwall Council: one and all. CORNWALL COUNCIL. Cornwall Council: Elections [online]. 2010 

[cit. 2013-11-17]. Dostupné z: http://www.cornwall.gov.uk/default.aspx?page=22116 
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5.4.2 Geografická poloha Cornwallu 

Už geografická izolace může být klíčem k pochopení Cornwallu. Skalami ohraničený 

poloostrov, který vyčnívá asi 90 mil do Atlantického oceánu a představuje jihozápadní cíp 

Britských ostrovů. Cornwall je po stranách izolovaný mořem a na severu oddělen řekou 

Tamar, která přetíná Britské ostrovy a vede od pobřeží k pobřeží. Po pádu Římské říše se 

tato přírodní pevnost stala útočištěm pro mnohé příslušníky národů, které bychom dnes 

označili jako keltské. 
46

 

 

Cornwall se k ostatním keltským národům,  Skotsku, Walesu, Irsku, Bretani a ostrovu 

Mann oficiálně připojil až roku 1904, kdy byl, díky revitalizovanému jazyku, kornštině, 

uznán oficiálním keltským územím. Vztahy mezi keltskými národy vždy byly a nadále 

jsou velmi pevné. Národy mezi sebou obchodovali a lidé migrovali z jedné oblasti do 

druhé. To výrazně napomohlo uchování keltské kultury na všech územích, ale zároveň má 

každá oblast svá kulturní specifika. Propojení keltských národů trvá nadále a je patrné 

především během pořádání kulturních akcí a festivalů.
47

 Stejně jako ostatní území, tak i 

Cornwall má svoji vlajku. Jedná se o vlajku st. Piran a je černá s bílým křížem uprostřed. 

Černá je barvou cornwallských dolů, kde po staletí místní muži pracovali a bílá 

symbolizuje tavící se cín, vytékající z černé horniny.
48
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5.5 Historie Cornwallu v kontextu nacionalistického cítění a chápání 

cornwallské identity 

5.5.1 Království Dumnonie 

Vždy bylo a nadále bude diskutováno, které území je a není keltské. V době, kdy 

začala římská invaze byla keltským územím celá Británie. Když Římané zahájili invazi na 

Britských ostrovech, postupovali od východu na západ, keltská kultura ustupovala kultuře 

románské a zůstala dominantní na jihozápadu Anglie.
49

 Jak invaze postupovala, východ 

byl okupován Římany a pozice keltské říše, Dumnonie, se znovu změnila. Původní území 

okolo nynějšího Bristolu bylo posunuto jižněji, takže Dumnonie se nově nacházela v okolí 

Exeteru. Tento posun keltského území probíhal současně s římskou invazí, tedy od prvního 

do třetího století našeho letopočtu. Se změnou polohy přišla i změna názvu. Už v pátém 

století se kromě království Dumnonie začíná objevovat označení Kernow (Cornwall) pro 

jihozápad Anglie. Tato dvě označení spolu koexistují až do osmého století.
50

 Vlivem 

izolace nebyl Cornwall romanizován v takové míře jako severní oblasti.  Nejjižnějším 

místem, který zasáhla románská kultura a infrastruktura byl Exeter. V širším kontextu je to 

vnímáno pozitivně, protože románská kultura nezasáhla systém a správu a po jejím 

odchodu jihozápad logisticky nezkolaboval tak jako východ Anglie.
51

 

 

Dalším faktorem, který ovlivnil keltské obyvatelstvo, byl příchod Sasů v 5. století. 

Toto anglosaské osídlení vedlo k přesídlování mnoha Keltů na pevninskou část západní 

Evropy a to převážně do francouzského Armorici. Toto území, mezi řekou Seinou a Loirou 

je nyní označováno jako Bretaň. Toto pojmenování vychází z označení, které si sebou 

přivezli ostrovní přistěhovalci – Británie.
52
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Výsledkem zeměpisných vzdáleností mezi keltskými národy, vznikly v jazycích i 

kulturách rozdíly a to především mezi severní a jižní skupinou. Severní gaelská skupina 

zahrnuje jazyky Skotska, Irska a ostrova Mann a jižní bretaňsko-keltská skupina značí 

Wales, Cornwall a Bretaň.
53

 V desátém století přichází redukce cornwallského území a to 

díky králi Athelstanovi (nebo také Ethelstanovi), který byl tehdejším vládcem Wessexu. 

Athelstan, agresivní anglický vládce, si v roce 927 dočasně podrobil Northumbrii (Yorkské 

království), Wales a Skotsko a své území rozšířil i o severní část Cornwallu.
54

 Athelstan, 

po vítězství v bitvě u Hastings Down, vyhnal Cornwallany z kornšsky mluvícího Exeteru a 

ze západního Devonu a stanovil řeku Tamar hranicí Cornwallu. Území Cornwallu se 

zmenšilo a král Athelstan se už  tak malým územím necítil nijak ohrožen. Po této bitvě 

zmizela kornština z Devonu i Exeteru, kde byla užívána až do zmíněné bitvy, tedy do roku 

936.
55,56

 

5.5.2 Hrabství Cornwall 

Cornwallské území podléhalo svým vlastním zákonům a ve třináctém století se stalo 

anglickým hrabstvím. Byl stanoven vévoda Cornwallu, který byl synem krále Anglie. Ten 

stejný potomek krále byl současně i princem Wallesu. Tato tradice se drží dodnes, takže 

princ Charles je současně princem z Wallesu a vévodou Cornwallu. Ochota používání 

těchto titulů ukazuje, že je Cornwall do jisté míry samostatné království Anglie. Hrabství 

Cornwall mělo od roku 1337 tzv. Stannary parlament (Cínový parlament), tedy parlament, 

který dohlížel na těžbu cínu.
57

 Vznik hrabství a vlastní parlament, dával obyčejným lidem 
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pocit, že jejich odlišnost je vnímána a akceptována. Byli proto spokojení ale jak říká A. L. 

Rowse,  Cornwall byl pozvolna absorbován Anglií, aniž by si toho lidé nějak všimli.
58

 

 

Pokud přejdeme do třináctého, čtrnáctého století, můžeme zaznamenat další úpadek 

kornštiny, nejvíce je znatelný ve městech. Ta se postupně stávala anglicky mluvícími. Ale i 

přes to byla kornština v této oblasti stále silným jazykem. V pozdním středověku bylo 

dokonce zaznamenáno obnovení kornštiny díky obyvatelům, kteří se sem stěhovali 

z Bretaně. Tito obyvatelé přivezli do Cornwallu bretonštinu, jazyk ze stejné jazykové 

skupiny, jako je kornština. Jejich počet byl tak veliký, že nyní můžeme odhadovat, že asi 

25 procent obyvatel, žijících na pobřeží, ma své předky v Bretani. Protože jsou si keltské 

jazyky navzájem podobné, znamenal nárůst počtu Bretaňců i obnovu kornštiny. Původní 

místní obyvatelé se totiž uchylovali zpět ke kornštině, aby se s přistěhovalci mohli 

domluvit.
59

 

5.5.3 Cornwallské rebelie 

V roce 1497 situaci ovlivnili rebelie, které začaly u kováře, který se jmenoval Michael 

Angove (poz. Juliete a Angela Angove, které nám poskytly rozhovor jsou údajnými 

potomky tohoto kováře). Dalším z revolucionářů byl právník Tomas Fleming. Ti spolu 

s dalšími protestovali proti daním z vlny, kterou měli cornwallští farmáři odvádět anglické 

vládě. Uspořádali tehdy protestní pochod až do Londýna. Pochod proběhl úspěšně, 

anglická vláda zrušila poplatky z vlny, ale vůdci povstání byli popraveni.
60,61

 

 

V roce 1549 proběhly další protesty, které vznikly jako reakce na reformu katolických 

kostelů. Tato reforma měla obrovský vliv na další vývoj kornštiny. Cornwallané byli 

převážně katolíci,  kvůli začínajícímu přechodu jihozápadních měst na anglikánskou 
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církev, bylo nařízenou sloužit bohoslužby v angličtině. To znepokojilo obyvatele 

Cornwallu, kteří se angličtině bránili a dávali přednost bohoslužbám v latině. Vznikl tedy 

etnický konflikt, který vedl k dalším protestům proti centrální vládě Anglie. Tyto případy 

protestů jsou brány jako první záznamy odporu vůči anglické vládě.
62

 

 

Cornwallané, jako reakci na tyto změny, poslali králi dopis, v němž zdůrazňovali, že 

jako Cornwallané nemluví anglicky a tento přístup odmítají. Králova odpověď 

Cornwallany neuspokojila a proto v roce 1549 proběhl pochod asi 6000 obyvatel do 

Exeteru. Konflikt vyvrcholil několika bitvami, ve kterých odhadem padlo asi 5000 

Cornwallanů. Tato ztráta  citelně ovlivnila nejen  počtet obyvatel, ale došlo i k oslabení 

jazyka.
63

 

 

V tomto období, tedy v letech 1497 do roku 1640, Cornwallané v podstatě 

odolávali vlivu anglického státu. To je velmi zásadní i pro dnešní dobu, protože je důležité,  

jak je historie vnímána, jak v lidech zůstává povědomí o jazyku a o politice. Mnoho 

aktivistických hnutí za obnovu kultury Cornwallu se obrací zpět právě do této doby, kdy 

Cornwall odolával vlivu Anglie.
64

  

5.5.4 Období občanské války 

Na začátku sedmnáctého století byly výdaje královské rodiny závratné, v roce 1610 

stála domácnost prince Jindřicha, prince z Walesu a vévody Cornwallu asi £31 000, což by 

odhadem stačilo pro 6 až 12 tisíc cornwallských rodin na rok. Místo výdajových škrtů 

zavedl Jindřich vyšší daně z pronájmu a daňové výnosy z hrabství se staly hlavními zdroji 

pro jeho rozpočet. O to větším překvapením bylo, když v období občanské války, po roce 

1640, byli Cornwallané úspěšným vojenským plukem na straně krále, tedy royalistů, 

protože jako anglické hrabství byli věrní vévodovi z Cornwallu. Bylo to něco jako 
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etnickokulturní boj.
65,66

 Vztah k anglické koruně se změnil. S vznikem hrabství si 

Cornwallané osvojili anglickou nábožensko-puritánskou identitu a royalismus.
67

 

 

Cornwall ale nebyl jednotný. Stagnace těžby na severovýchodním pobřeží, úpadek 

zemědělství, nárůst chudoby a zvyšování ekonomických rozdílů mezi rodinami ze 

západního a  východního pobřeží, vedlo k přiklonění severovýchodního pobřeží  k silám 

Parlamentu. Obě vojska se roku 1643 vícekrát střetla, přestože parlamentaristé 

zaznamenali v Cornwallu nemálo proher, celou válku nakonec vyhráli.
68

 Válka změnila 

náhled na cornwallskou identitu. Zatímco před válkou byl cornwallskou kulturou 

především jazyk a činnosti s tím spojené a teritorium nebylo v porovnání s tím tak důležité, 

po válce se situace obrátila. Pro cornwallskou kulturu je samotné území důležitější než 

kultura sama,  tím vzniká nový způsob nahlížení Cornwallanů na sebe sama.
69

 

 

Úpadek jazyka byl velmi znatelný. Dle svědectví spisovatelů Johna Nordena a 

Richarda Carewa byla na začátku 17. století kornština používána pouze v západní části 

města Trura. Roku 1777 ve vesnici Paul umírá poslední rodilá mluvčí kornštiny Dorothy 

Pentreathová. V dnešní době  jsou k dispozici záznamy o rybáři z Newlynu, který mluvil 

kornštinou i po Dorothyině smrti, ale to situaci nijak neovlivňuje.  Od té doby jazyk upadal 

a celé jedno století byl opomíjen, až do 19. století, kdy zájem znovu vzrůstá.
70,71

 

 

Prvním náznakem byl úvodník, který v roce 1826 napsal Davis Gilbert ke své 

pašijové hře. Popsal v něm kornštinu jako dialekt keltských jazyků a to na základě studie 
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Edvarda Lhuyda, který zařadil kornštinu mezi keltské jazyky.
72

 Významným rokem pro 

rozvoj cornwallské kultury byl rok 1877, kdy proběhlo sté výročí smrti Dorothy 

Pentreathové, poslední rodilé mluvčí kornštiny. Za pomoci anglikánského kněze obce 

Newlyn a mnoha dalších proběhla připomínka Dorothyiny smrti a byl jí postaven pamětní 

kámen v její rodilé vesnici Paul. Z kulturního hlediska se jednalo o důležitý moment, kdy 

si lidé uvědomili, co vše bylo ztraceno a zapomenuto.
73

 

5.5.5 Vznik cornwallských spolků v období po průmyslové revoluci 

Cornwall byl na konci 18. století, kdy probíhala průmyslová revoluce, 

industrializován jako první oblast Anglie. Tady musíme zmínit hornictví, především těžbu 

cínu a mědi. Zdejší těžba byla klíčová nejen pro ekonomiku hrabství, ale pro ekonomiku 

celého státu. V kraji byla vysoká zaměstnanost a velmi rychle docházelo k budování místní 

infrastruktury.  V 19. století s první ekonomickou krizí, po zavření měděných dolů, začíná 

vzrůstat zájem o kornštinu a keltskou kulturu.
74

 

 

První organizace pro obnovu kultury Cornwallu – Celtic cornish society (Keltská 

cornwallská společnost) vznikla v roce 1901. Pro toto hnutí bylo důležité zdůrazňování 

cornwallské kultury, obnovení minulosti a zachování existence jazyka jako základu 

současné cornwallské identity. Významnou osobností tohoto hnutí byl zejména Henry 

Jenner, který vydal Handbook of the Cornish Language (Příručka kornštiny), kterou založil 

na kornštině používané v západním Cornwallu v 18. století. Henry Jenner je proto často 

označován jako otec kornštiny. Zajímavé je, že i přes jeho snahu uchovat jazyk, nevěřil, že 

kornština může být  znovu běžně používána. Jazyk byl vnímán převážně jako symbol 

minulosti a připomínka kultury
.75,76  
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Důležitou otázkou se stalo to, zda Cornwall lze považovat za keltský národ. 

Argumentem pro zamítnutí návrhu, na uznání Cornwallu keltským národem, byl jazyk. 

Platilo, že pokud na území nejsou mluvčí jazyka kornštiny , území nespadá mezi keltské 

oblasti. Právě proto, když byl v roce 1901 návrh na uznání Cornwallu keltským územím 

zamítnut, poměrem hlasů 32:22, vzniklo mnoho spolků, snažících se o obnovu.
77

 Roku 

1904 návrh uspěl a Cornwall začal být brán jako součást keltského společenství. Období do 

první světové války je vnímáno jako rozhodující pro cornwallský nacionalismus. Kornština 

nebyla propagována nijak masivně, ale na lokální úrovni se začala objevovat  například v 

novinách. Příznačně byla kornština používána v politice, jako výraz národní identity. 

V Cornwallu byly v té době dvě hnutí s politickým potenciálem. Prvním uskupením byla 

již zmiňovaná Celtic cornish society (Keltská cornwallská společnost), která propagovala 

především cornwallský nacionalismus. Toto hnutí bylo napojeno na podobné hnutí 

v Bretani a bylo v té době velmi populární. V roce 1910 lze považovat jazyk i kulturu za 

obnovené a stávají se prostředkem vymezení cornwallské identity. Samozřejmě to nutně 

nemusí znamenat naprostou nezávislost, ale můžeme uvažovat o potenciální regionální 

autonomii.
78

 

 

Další organizací, která stálo mimo obrozenecké hnutí, a která prosadila některé nové 

myšlenky, byla oficiální politická strana Liberal Party (Liberální strana), ta jako politická 

strana měla k dispozici mnoho vlivných lidí, například editora cornwallské pobočky deníku 

Guardian. Tato strana tvrdila, že Cornwall by měl opravdu získat regionální autonomii. 

Byla tu velká potřeba regionální agendy, která se musela vyřešit.  Vlivem Liberal Party se 

témata politiky, používání jazyka a národní identity dostala do povědomí veřejnosti. 

Propuknutí první světové války ale vše změnilo. Ztráty životů, majetků a rodin najednou 

učinily tyto záležitosti malými a nepodstatnými.
79
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5.5.6 Cornwall po první světové válce 

První světová válka znamenala ztrátu mementa cornwallského obrození. Po válce byla 

Liberal Party na ústupu, což znamenalo, že v Cornwallu nebyl žádný politický zastánce 

nacionalistického hnutí a dřívější obrozenecké myšlenky byly zapomenuty. Utváření 

cornwallské společnosti v dvacátých a třicátých letech 20. století ovlivňuje hnutí Gorsedh 

Kernow.
80

 Tato nepolitická organizace založená Henry Jennerem roku 1928 si dává za 

úkol uchovat unikátního cornwallského ducha, skrze zachování literatury, jazyka, hudby, 

umění a zpřístupnit ji všem, kdo se o to zajímají.
81

 

 

Po válce zájem o cornwallskou kulturu znovu roste. Politiku to však nijak neovlivnilo 

a nebyly učiněny v podstatě žádné kroky pro zlepšení situace Cornwallu v otázce 

autonomie. Tato situace netrvala dlouho a v roce 1930 došlo k založení strany Land and 

language (Země a jazyk). Jednalo se skupinu mladších aktivistů, kteří byli přesvědčeni, že 

se cornwallské obrození příliš upíná k minulosti. Vstoupili do politiky a chtěli zlepšit 

situaci hlavně v oblasti nezaměstnanosti. Ta v 30. letech 20 století činila v Cornwallu přes 

15%. Cornwall však zůstával pozadu a nebyl zde nikdo, kdo by vyjednával v otázce 

cornwallského národu.
82

 

 

Od roku 1951 v Cornwallu působila strana Mebyon Kernow (Synové Cornwallu). 

Hlavním cílem této první politické strany Cornwallu bylo zachování kornštiny, jazyk byl 

pro ně tím nejdůležitějším. Právě to byl důvod, proč pojmenovaly stranu v kornštině. 

V roce 1953 tato strana vyhrála místa v lokální vládě a to na úkor Labour party 

(Labouristická strana).
83

 

 

Během deseti let se z malé strany stalo mnohočlenné seskupení a v roce 1970 měla 

přes sedm tisíc členů z různých míst Cornwallu. Věci dala do pohybu skutečnost, že v roce 

1959 kdy byla nezaměstnanost v Británii velmi nízká, asi 2,9%, tak v Cornwallu bylo 
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nezaměstnaných kolem 15%. Mnoho farem nemělo přístup k pitné vodě a elektrické 

energii, týkalo se to především severního Cornwallu. Tato témata zaujala stranu Mebyon 

Kernow, Liberal Party, která po druhé světové válce začala znovu ožívat, ale i některé 

konzervativce. Například John Nott, sekretář ministerstva obrany po dobu války o 

Falklandy, byl konzervativcem, který se zasadil o rozkvět cornwallského obrození.
84

 

5.5.7 Cornwall po druhé světové válce 

V historii Cornwallu a cornwallského obrození můžeme, spíš než jedno kritické 

období, určit několik klíčových mezníků rozvoje. Prvním je doba před první světovou 

válkou, dalším  je období těsně po druhé světové válce. Dění po druhé světové válce bylo 

významné. Muži se vrátili z války, a ti, kteří mohli, si hledali práci. Nezaměstnanost byla 

vysoká, váleční veteráni byli bez práce a nespokojení. V této době byly cornwallské 

společnosti přestěhovány do oblasti Bristolu. Jednalo se nejen o firmy, ale i o nemocnice a 

sídla policejních sil. Cornwall zůstal pozadu a lidé neměli práci.To je pak přivedlo 

k myšlenkám vázajícím se ke Cornwallu a na obranu kultury Cornwallu.
85

 

 

Také události v 90. letech 20. století můžeme považovat za rozhodující. 

V ekonomickém smyslu byl Cornwall až do 80. let vnímán jako industriální region Anglie 

a to hlavně kvůli těžbě cínu, ale také kvůli výrobě porcelánu. S uzavřením posledního dolu 

najednou veškerý průmysl zmizel a významně vzrostla nezaměstnanost. Toto období 

nespokojenosti bylo dobrým pozadím pro rebelie. Roku 1997 s 500. výročím prvních 

povstání z roku 1497 přišla publicita, kterou Cornwallané využili. Uspořádali pochod, 

který vedl napříč Cornwallem až k Londýnu. Celý pochod sledovala televize  i ostatní 

média. Pochod měl každý den zastávku v městě nebo ve vesnici, kde od lidí vybírali peníze 

na charitu. Když dorazili do Londýna, prezentovali před vládou své myšlenky a 

požadavky. Vše podporoval politik Andrew George.
86

 Andrew George byl další ze 

zastánců cornwallského nacionalismu, který pronesl řeč ke svým kolegům v kornštině. 
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Tento čin měl další následovatele. Můžeme například uvést Dana Rogersona, který svou 

první řeč jako poslanec parlamentu také pronesl kornšsky.
87

 

 

Již zmíněný pochod v roce 1997 měl pro Cornwallany velký symbolický význam. Ale 

i přes všechnu snahu, nic nezměnil. Na konci devadesátých let dostalo regionální 

autonomii Skotsko a Wales. Zato Cornwall nedostal ani zvýšení pravomocí na to, aby bylo 

možné řešit regionální problémy. Ministerstvo pro místní rozvoj pro oblast Cornwallu sídlí 

v Bristolu. To přivádí Cornwallany k myšlence, že peníze, které mají být využity pro 

rozvoj Cornwallu, směřují spíše do Bristolu.
88

 

 

V posledních deseti letech ale přicházejí do Cornwallu peníze z Evropské unie, která 

zaznamenala rozvoj jazyka. Evropskou unii zaráží hlavně skutečnost, že Cornwall je oproti 

zbytku Anglie tak chudý, i když se jedná o přírodní oblast, vyhledávanou turisty. 

Z hlediska příspěvků od Evropské unie je důležitá i společnost Maga, cornwallské 

jazykové partnerství, která se nejvíce zasahuje o rozvoj kornštiny a její zpřístupnění široké 

veřejnosti.
89

 Po období, kdy se zdálo, že svět bude postupně globalizován přišel čas, kdy se 

regiony chtějí diversifikovat. Evropa má být Evropou regionů, a tak Cornwall vzbuzuje 

zájem historiků, kteří až nyní začínají zkoumat cornwallskou identitu.
90

 

5.6 Oblasti definující cornwallskou identitu 

Do charakteristik, které definují identitu Cornwallanů můžeme zařadit jak aspekty 

teritoriální, tedy lokalitu odkud vzešli, tak i aspekty historické, kulturní a jazykové. Vše 

dohromady vytváří kolektivní cornwallskou identitu, která by se s dala označit i jako 

kultura národní, protože skupina pociťuje sounáležitost. 
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5.6.1 Jazyk  

Jak píše Józef Chlebowczyk v publikacei Pohledy na národ a nacionalismus, tak  

základním pojmem pro vznik vlastního státu je jazyk. Jazyk je nositelem rozvoje a 

civilizačně–kulturní kontinuity dané společnosti. Dle Chlebowczyka je jazyk důležitý a 

mnohdy základní prvek pojící národ. Stejně jako je snaha o vydobytí si vlastního státu, tak 

i jazyk hraje v tomto smyslu důležitou a mnohdy klíčovou roli v utváření celonárodní 

kultury.
91

  

 

Případ Cornwallu tuto tezi pouze potvrzuje. Kornština patří mezi šest keltských 

jazyků, společně s bretonštinou, velštinou, manštinou, irskou a skotskou gaelštinou. 

Příčinou je migrace Keltů z jejich domoviny na evropském kontinentu napříč Británií a 

Irskem. Přinesli s sebou i své jazyky a ty se staly na ostrovech dominantní. 
92

 Zformovaly 

se dvě odlišné, ale podobné skupiny.  Gaelská skupina keltských jazyků na severu  ve 

Skotsku, Irsku a na ostrově Mann a bretaňsko-keltská na jihu zahrnuje Wales, Cornwall a 

Bretaň.
93

  

5.6.1.1 Vývoj kornštiny 

Kornština byla jazykem Cornwallu od raného do pozdního středověku. Podle odhadů 

byla na svém vrcholu používana asi 38 000 lidmi. Protože se jedná o převážně mluvený 

jazyk, nemá kornština velkou literární tradici a to především v oblasti dramatu a poezie. Na 

druhou stranu díky kontaktům s Bretaní byla kornština jazykem obchodu. Během 16. 

století v období Tudorovců se oblast, kde se mluví kornštinou zmenšila. Výsledkem bylo 

používání angličtiny ve vyšších vrstvách společnosti a v průmyslu, který byl následně 

klíčový pro rozvoj Cornwallu. Kornština však zůstávala v rodinách a na vesnicích, kde se 

předávala schopnost mluvit z otce na syna.
94
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Převratnou událostí byla občanská válka v 17. století a další povstání, které vedly 

k destabilizaci jazyka. V roce 1700 známý vědec a antropolog Edward Lhuyd navštívil 

Cornwall a zaznamenal, že počet mluvčích jazyka poklesl a kornština se omezuje na 

západní část Cornwallu, kde jím mluvily malé rybářské komunity až do 19. století. Tyto 

zdroje pak pomohly vědcům při studiích jazyka a při sestavování novodobých slovníků 

kornštiny. Uceleným dílem byl Jennerův Handbook of Cornish Language (Příručka 

kornštiny).
95

 

 

20. století bylo svědkem jazykového obrození. Mezi první a druhou světovou válkou 

bylo zřízeno mnoho jazykových i kulturních institucí. Po druhé světové válce obnova 

jazyka nabrala na síle. Jennerův Handbook of Cornish Language (Příručka kornštiny) byl 

zrevidován a přejmenován na Unified Cornish (Unifikovaná kornština). Roku 1967 byla 

založena iniciativa Cornish Language Board (Jazyková rada kornštiny). Po roce 1980 

vzrostly dohady při aktualizování Unified Cornish kvůli problémům s pravopisem a 

výslovností, kterou v publikaci našel Dr. Ken George. Myšlenku oživení jazyka také 

rozvíjel Richard Gendall. Popsal tři prameny kornštiny přičemž prvním byl slovník Unified 

Cornish, který byl sestaven pomocí kornštiny z klasických středověkých textů. Dalším 

pramenem byla Gendalliho pozdní kornština a verze od Dr. Ken Georgeho, tedy společná 

kornština tzv. Kemynn. Následovala debata jazykové rady o tom, jaká kornština má být 

vlastně oživována a po mnoha veřejných schůzích bylo rozhodnuto, že obnova se bude 

týkat verze Kemynn. Jazykové spory přinesly kornštině publicitu, která přilákala novou 

generaci studentů. Kemynn je odrůda, která dominuje dnešní psané i mluvené kornštině.
96
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5.6.1.2 Počet mluvčích kornštiny 

Pokud bychom chtěli spočítat počet dnešních mluvčích kornštiny, bylo by to velmi 

obtížné, protože kornština je napříč Cornwallem používana na různých úrovních. Plynně 

mluví asi 300 lidí v Cornwallu a dalších 50 lidí z okolí Londýna. Skupiny plynně 

mluvících se obvykle schází, aby si jazyk procvičili a vedou spolu konverzaci pouze 

v kornštině. V současné době existuje asi 40 spolků podporujících kornštinu. Například 

Cornish Language Fellowship – Maga nebo Gorseth Kernow (viz. kap. Cornwall po první 

světové válce) Skupiny se schází většinou jednou do týdne. Na další úrovní jsou lidé, kteří 

umí nějaká slova v kornštině a ovládají převážně zdvořilostní fráze, těch je podle odhadů 

asi 3 000. Další skupinou jsou lidé, kteří znají jen pár slov a poslední skupinu tvoří lidé, 

kteří si ani neuvědomují, že kornštinu používají, když vyslovují název své vesnice. 

 

Cornwall po vzoru Walesu a Bretaně zavádí dvojjazyčné názvy ulic. V červenci 2013 

byl v Truru přijat návrh na nahrazení anglických popisků ulic a náměstí na dvojjazyčné. 

V průběhu čtyř let by se měl Cornwall změnit na oficiálně dvojjazyčný. Díky snahám 

cornwallských aktivistů můžeme dvojjazyčné názvy ulic najít už dnes a to především v 

přímořském městě Penzance (viz. Obrázek 4).  

 

 

Obrázek 4 

Zdroj:autorka 
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Přestože kornština není v běžném životě lidí prozatím užívána, jedná se o kategorii 

definující cornwallskou identitu. Slovy profesora Charlese Thomase „Už znalost existence 

samostatného jazyka, a to bez znalosti jazyka samého, je dostačujícím důkazem a 

utvrzením pocitu odlišnosti“. Jako příklad můžeme uvést slovo Kernow (tj. Cornwall 

v kornštině), které se od 80. let 20. století stalo známým a zobrazuje tak vztah jazyka a 

identity. Jazyková situace v Cornwallu je v Evropě unikátní a to především kvůli faktické 

smrti jazyka a jeho úspěšného obrození. Oproti ostatnímu keltskému území, kde je trend 

jazykového vývoje spíše degresivní, v Cornwallu zájem a počet mluvčích narůstá.
97

 

5.6.2 Kultura 

5.6.2.1 Hudba, tanec, festivaly  

Zvláště na festivalech je znatelná podobnost folkloru Cornwallu s Walesem, 

Skotskem a Bretaní. Ať už se jedná hudební festival nebo festival tance, najdeme společný 

základ. Typickým nástrojem jsou dudy, které nesmí chybět na žádné oslavě a společný styl 

tance, kdy ženy i muži tancují v řadě a stepují. Cornwall nemá žádný standardizovaný 

lidový kroj, proto oblečení tanečních skupin často vychází z úboru pracujících lidí. Tanců 

se účastní hlavně ženy, oblečené v delších sukních a v botách na step. Tančí se v řadě nebo 

v kruhu tak, jak to praktikovaly manželky horníků před stovkami let. Tanec doprovází 

dudy, bubny, housle a nástroj bombard, pro který čeština nemá název. Jde o jednoduchou 

flétnu, tvarem připomínající hoboj, ale větších rozměrů.
98

 

 

Cornwall doslova žije festivaly. Na mnohé se vrací dokonce i Cornwallané žijící v 

Austrálii a v USA. Nejvíce se to týká festivalu Návrat domů do Cornwallu. Dalším z nich 

je festival tance Nos Lowen, který vychází z festivalu v Bretani. S Bretaní je společný i 

další festival – Brandivy, který se odehrává v Bretani, vždy jednou za dva roky, na jaře v 

období Velikonoc. Jeho název je odvozený z pojmenování Bretaně v bretonštině (Breizh) a 
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Cornwallu v kornštině (Kernow). Je to festival oslavující keltské kořeny, historii, tanec i 

jazyk. Obdoba tohoto svátku se odehrává v Cornwallu a nese název Cornwallský festival. 

Tento festival se stává populárním hlavně mezi mladými lidmi a začaly se ho zúčastňovat i 

školy, které tam organizují různá hudební, divadelní a taneční vystoupení.99
 Jedním ze 

symbolů v Cornwallu je Kavče červenozobé (nazývané také cornwallské kavče), které bylo 

považováno za vyhynulé, ale nedávno zde byl tento ptačí druh znovu objeven. Někteří lidé 

věří, že v tomto ptákovi je duch krále Artuše. Považují ho za velmi zvláštního  i díky jeho 

červeným nohám a zobáku. Například kostým taneční skupiny Tros en Treys má barvy 

podle tohoto ptáka.
100

 

5.6.2.2 Volnočasové aktivity 

Do začátku 19. století byl Cornwall rurální oblastí, kde se lidé po práci bavili u 

wrestlingu, rugby a hurlingu, což je sport kombinující fotbal a lakros, který se hraje se 

stříbrným míčkem, čímž se tento sport stává extrémně rychlým. Okolo roku 1840  začala 

střední třída vzhlížet k viktoriánské Anglii a do Cornwallu, kde je tradičním pitím cider 

(alkoholický nápoj z jablek), dorazil tzv. „teetotalism“ (čajový totalismus), který v podstatě 

odsuzoval popíjení v barech a sázky na jmenované sporty. Čajový totalismus hrál 

v polovině devatenáctého století významnou roli a postupně překrýval i ty tradice, které 

vydrželi století metodismu, kdy probíhalo první „usměrňování“ cornwallských horníků.
101

  

5.6.2.3 Jídlo a pití 

S hornictvím je spjato i tradiční jídlo Cornwallu, Cornish pasty (cornwallské taštičky). 

Jde o pokrm, který připravovaly ženy svým mužům do dolů. Jde o maso, slaninu a 

brambory a to vše zabalené v těstě. Muži si ho tak mohli dát do kapsy a mít ho připravené 

jako rychlý oběd. Nebylo neobvyklé upéct taštičku s polovinou naplněnou sladkými jablky 

s cukrem a druhou polovinu plněnou masem. Hospodyňky pak označily, která polovina je 
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slaná a z té strany horník začal jíst, druhou polovinu měl pak jako dezert.
102

 Typickým 

alkoholickým nápojem je cider a především cider značky Rattler z místní cornwallské 

výroby. Právě jídlo a pití je to, co si Cornwallané, navzdory anglickému vlivu, udrželi bez 

přestání dodnes.  

 

Taštičky neztrácejí na oblibě a jsou konzumovány v podstatě v jakoukoliv denní 

dobu. Když v roce 2012 chtěla vláda zvýšit daň právě na tyto taštičky a zařadit je tím mezi 

jídla rychlého občerstvení, zvedl se obrovský mediální zájem. Konflikt vyvrcholil v březnu 

2012, kdy Cornwallané uspořádali, proti zvýšení daně z taštiček na 20%, protest a celá 

kauza dostala jméno Pastygate. Když senátor na otázku, kdy naposledy toto jídlo jedl, 

odvětil, že si na to nevzpomíná, stala se tato kauza symbolem odcizení se politiků od 

běžného obyvatelstva. Informátor Garry se roku v létě roku 2012 vyjádřil k protestu proti 

dani takto: „Shromáždily se tisíce lidí. Všude vlály cornwallské vlajky, hrála hudba a 

Cornwallané se tak postavili za svá práva.“
103

 

5.6.3 Hornictví jako složka cornwallské identity 

Hornictví v Cornwallu a Devonu začalo se oběvuje už v době bronzové asi 2 300 let 

př. n. l. a skončilo roku 1998 zavřením posledního cínového dolu South Crofty.
104

 Důkazy 

datují produkci a prodej cínu už do období před Románskou invazí a prosperující hornický 

průmysl existoval už ve středověku.
105

 Zatímco těžba a využívání mědi se datuje do 16. 

století. Mezi lety 1750 až 1990 bylo vytěženo asi 1.1 milionu tun cínu, což odpovídá 4500 

tunám za rok. Nad touto průměrnou produkcí jsou léta 1850 až 1895, která můžeme 
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označit za dobu rozkvětu těžby cínu v Cornwallu. V této době cornwallské těžařství 

produkovalo 99% celkové produkce cínu ve Velké Británii.
106

 

 

Produkce strmě poklesla od začátku první světové války až po konec druhé světové 

války. Poté těžba opět stoupla na 3000 až 5000 tun ročně a v těchto číslech se udržela až 

do roku 1990. V roce 1985 v důsledku krachu Mezinárodní dohody Cínové rady cena cínu 

klesla z £10,000 za tunu na £3,000. Pokles cen byl zapříčiněn především masivní levnou 

produkcí dováženou z Číny a Brazílie a současným zastaráváním technologii britské 

produkce. Poptávka po cínu se snížila, když technologii pocínování nahradilo potažení 

předmětů plastem, sklem, hliníkem. Vláda poskytla jen krátkodobou podporu pro důlní 

průmysl a v důsledku těchto ztrát zkrachovaly čtyři z pěti těžařských společností a 

v provozu zůstal pouze důl South Crofty. Devalvace libry na podzim roku 1992 zvedla 

cenu cínu na £4,000 za tunu, což umožnilo dolu South Crofty nadále, přestože ve ztrátě, 

pokračovat, ale pro nové investory bylo toto podnikatelské prostředí nevýhodné.
107

 

 

Měď jako historicky druhá nejvýznamnější komodita Cornwallu byla od konce 

osmnáctého století po začátek století devatenáctého cennější než cín. Od roku 1850 postihl 

měď stejný osud jako cín. Levná měď z Austrálie, Chille a Španělska zaplavila trh a vláda 

Velká Británie uznala za výhodnější tamní doly zavřít a měď importovat. V kraji vzrostla 

nezaměstnanost. Počet lidí zaměstnaných v těžebním průmysluklesl po roce 1850 z 36 500 

na 7 200.
108

 

 

Cornwall, jako dříve industriální oblast, dodávala Velké Británii nejen cín a měď, ale 

i kaolin, arsenik, stříbro a uhlí. Uhlí bylo důležitým zdrojem energie při obou světových 

válkách a otázka těžby uhlí se stala od začátku 20. století přední politickou otázkou. Do 
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vládního řízení přešla těžba uhlí v roce 1940 a znárodnění trvalo až do roku 1980. Do roku 

1990 procházela těžba uhlí řadou změn. Mnoho šachet se zdálo být ekonomický 

nevýdělečných a platit mzdy horníkům vycházelo dráž, než dovážet ropu a plyn ze 

Severního moře jako levnější způsob zdroje energie. Hornické stávky z roku 1984 se 

nepodařilo zastavit ani Margaret Thatcherové, která se zasazovala o zmírnění rozsahu 

průmyslu. Uhelné doly byly privatizovány a rozprodány pro soukromé zájmy a v roce 1990 

těžební průmysl z Velké Británie zmizel úplně.
109

 

 

Hornictví, jako tradiční průmysl pro cornwallský kraj, po dlouhá staletí utvářel 

cornwallskou kulturu. Tradiční jídlo Cornwallu i kroj vychází z hornických tradic a často 

je možné slyšet, že Cornwall je stejně jako ementál děravý a provrtaný doly. Vlivem 

okolností v nich nikdo nepracuje a doly, které jsou otevřené složí jako turistická atrakce. 

Cornwall se z industriálního kraje z nouze transformoval na kraj turistický a musel značně 

změnit své zaměření. Z bývalých dolů nebo továren na zpracování kaolinů jsou 

vybudována muzea. Vstupy do dolů, brázdící krajinu, jsou zahrnuty do Cornwall heritage 

trust (Podpora cornwallského dědictví). Transformace z industriální oblasti na oblast 

turistickou se zdá být téměř nemožná, ale v Cornwallu se podařila kvůli vhodným 

přírodním podmínkám, které lákají outdoorové sportovce a surfaře. A stejně jako každá 

destinace, tak i Cornwall se snaží být něčím jedinečný a zapamatovatelný. To může být 

jedním z důvodů, proč dochází k tak mohutné obnově jazyka a keltských tradic. 

Cornwallané touto diverzifikací chtějí dosáhnout částečné autonomie. A  zmenšení podílu 

peněz, které putují do státního rozpočtu, který se následně přerozděluje. Peníze pro region 

Cornwallu putují do Bristolu, který není součástí Cornwallské území. Tyto okolnosti 

vysvětlují zahořklost Cornwallanů vůči politice Westminsteru. 

5.7 Oblasti působení cornwallského nacionalismu 

Snahy cornwallských nacionalistů směřují v současné době do třech oblastí a to do 

politiky, školství a vlivu v médiích. Díky vzrůstajícímu potenciálu kornštiny, je v současné 

době klíčové právě školství. Ve městě Penzance roku 2012 řekla narátorka Alex: „Pokud 
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se nepodaří vychovat generaci, která bude přijímat kornštinu jako svůj druhý jazyk, jsou 

veškeré nynější snahy marné, protože nebude nikdo, kdo by v úsilí pokračoval.“ Další 

doménou jsou média, do kterých kornština prozatím úplně nepronikla a to díky malému 

počtu obyvatel, kteří by byli schopni v kornštině číst. Poslední sférou je politika, ve které 

strana Mebyon Kernouw působí už více než šedesát let, ale přesto nezaznamenala žádný 

velký úspěch.  

5.7.1 Politika 

Jako hlavní úskalí současné cornwallské politiky je brána disproporciálnost volebního 

systému. Anglosaský svět včetně Velké Británie využívá volební systém relativní většiny, 

kdy mandát připadá té straně, která v okrsku dostala nejvyšší počet hlasů. Procento hlasů 

není podstatné. Nevýhodou tohoto systému je vysoký počet propadlých hlasů, protože 

pokud je v kraji deset politických stran, stačí k vítězství přesáhnout hranici 10% a tím se 

kvalifikovat do Parlamentu. Tento systém je výhodný především pro velké politické strany. 

Pokud se pak hlasy přepočítají na mandáty, disproporce je značná. V posledních volbách 

do Parlamentu Velé Británi roku 2010 získali v Cornwallu tradiční strany Velké Británie, 

tedy Konzervativci a Liberálové obě po třech mandátech. Oproti volbám roku 2005 si 

nacionalistická strana Cornwalllu Mebyon Kernouw polepšila o 0,5%.
110,111

 

 

Tento systém je používán i pro volby do Rady Cornwallu a pro nacionalistickou 

stranu Cornwalu Mebyon Kernow, je velmi těžké se prosadit. Strana totiž musí v okrsku 

vyhrát, aby získala mandát. Další volby do Cornwall Council budou v roce 2017.
112

 

V následující tabulce budou představeny výsledky voleb do Cornwall Council (Tabulka 2) 

v letech 2009 a 2013 a na obrázku je možno vidět grafické znázornění výsledků voleb do 

Cornwall Council v roce 2013 (viz.Obrázek 5). 
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2009 2013 

Procento hlasů Počet mandátů Procento hlasů Počet mandátů 

Liberal 

Democrat 
28% 38 23% 36 

Independent 24% 32 21% 35 

Conservative 34% 50 24% 32 

UK Independence 

Party 
3% 0 15% 6 

Labour 3% 0 7% 6 

Mebyon 

Kernow 
4% 3 5% 4 

The Labour and Co-

operative Party 
- - 1% 2 

Unspecified <1% 0 1% 2 

Green Party 2% 0 3% 1 

Liberal Party in 

Cornwall 
- - <1% 0 

Volební účast 41% 33%
113

 

Tabulka 2 

Zdroj Tabulka 2 a Obrázek 5: Cornwall Council. CORNWALL COUNCIL. Cornwall Council: Elections 

[online]. 2010 [cit. 2013-11-17]. Dostupné z: http://www.cornwall.gov.uk/default.aspx?page=22116 
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Další volby, které Cornwall čekají, jsou volby do Evropského parlamentu, které se 

budou konat na jaře roku 2014. Strana Mebyon Kernow silně směřuje své síly k těmoto 

volbám, protože v současné době je to právě Evropská unie, která posílá do 

nejzápadnějšího cípu Anglie nejvíce peněz. Cornwall a ostrovy Scilly mají dlouhodobě 

hrubý domácí produkt (HDP) na úrovni 75% evropského průměru a tak se od 90 let účastní 

dotačních programů. V době industriálního úpadku v 90. letech Evropská unie poskytla 

přes 1 bilion liber a sedmileté dotační programy, které obnáší celkovou podporu ve výši 

410 milionu liber běží v Cornwallu dodnes přičemž program končí v roce 2012. Mezi 

regiony Velké Británie má nižší HDP pouze západní Wales, který má hrubý domácí 

produkt na 68,4% evropského průměru.
114

 

5.7.1.1 Mebyon Kernow a jejich politické cíle 

Roku 1951 byla založena strana Mebyon Kernow (dále MK) a to původně jako 

občanské sdružení, které se roku 1970 transformovalo v plnohodnotnou politickou stranu. 

MK je součástí širšího hnutí, které zahrnuje celou řadu kulturních a politických skupin a 

nyní se prezentuje jako moderní politická strana zaměřená na cornwallský nacionalismus. 

Hlavním cílem MK je vytvoření vlastního legislativního shromáždění v rámci Velké 

Británie a Evropské Unie. MK o sobě tvrdí, že nabízí alternativu k tradičním velkým 

stranám. MK ve svém programu pro volby do Evropského parlamentu uvádí i ochranu 

životního prostředí a prosazuje vnitřní audit cornwallských veřejných služeb. MK je 

středově-levicovou stranou, která staví program na tradičních hodnotách a sociálním 

zabezpečení a tím se zaměřuje na vrstvu obyvatelstva s nižšími ekonomickými příjmy. 

Toto zaměření je ale nevýhodné pro voliče, kteří podnikají v turistickém průmyslu nebo 

pro ty, kteří dojíždějí za lépe placenou prací do severnější oblasti Velké Británie. Podle 

názoru některých informátorů by měla strana MK reflektovat, že Cornwall již není 

industriální oblastí horníků a jiných dělníků, ale je to oblast lidí, kteří se snaží podnikat a 

hornictví je pro ně jen připomínkou minulosti a odkazem k původní cornwallské identitě. 

Až MK přizpůsobí svůj program voličům a propracuje se do Dolní komory parlamentu, 

bude existovat šance prosadit částečnou autonomii Cornwallu. Jiho-západ Anglie má 
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k dispozici 6 křesel, která jsou podle posledních senátních voleb v roce 2010 rozdělena 

rovnoměrně mezi stranu Liberal Democrat (Liberální demokraté) a Conservatives 

(Konzervativce). Politickým stranám Skotska, Irska i Walesu se to již povedlo a jak řekla 

naše informátorka Helen v Penzace roku 2012: „Situace Cornwallu je teď stejná, jako byla 

situace v mém rodném Walesu před čtyřiceti lety. Věřím, že za čtyřicet let bude Cornwall 

tam, kde je Wales dnes.“ 

 

Strana MK má ale před sebou ještě dlouho cestu. V porovnání s nacionalistickými 

stranami Walesu (Plaid Cymru) a Skotska (Scottish National Party) které mají od 70 let 19. 

století v parlamentu své zastoupení, se zdá strana MK téměř nečinnou.
 115

 MK se tedy 

zaměřuje především na volby do Evropského parlamentu, kde mají etnoregionální strany 

větší šanci uspět díky poměrnému volebnímu systému. Příští volby do Evropského 

parlamentu proběhnou v roce 2014. Evropské volby do parlamentu v roce 1979 byly pro 

MK zatím největším úspěchem, kdy kandidát do parlamentu Richard Jenkin získal 9,5% 

hlasů, což už se blížilo zisku hlasů strany Plaid Cymru, která získala 11,7% hlasů. Ale 

v dalších volbách se podpora snížila zpět na minimum. Výkyv v roce 1979 byl způsobem 

masovým nesouhlasem se státní politikou a zdražováním, když inflace dosáhla 13,4%. 

Současně byl Cornwall, jako kraj horníků, zmítán protesty, když odbory hrozili stávkou, 

pokud se horníkům nezvýší plat o 65%.  

5.7.1.2 Nacionalismus v Cornwallu 

Nacionalismus se v Cornwallu neprojevuje nijak agresivně. Nesouhlas s politikou je 

vyjádřen protestními pochody, peticemi nebo demonstracemi, které jsou charakteristické 

svou folkloritou. Jako příklad lze uvést protestní pochody v letech 1549 a 1997, kdy oba 

proběhly poklidně a v pozitivním duchu. Jediným agresivním protestem byl konflikt na 

začátku 80 let, kde rebelové napadli místní soudní dvůr ve města St. Austell a vhodili 

dovnitř podomácku vyrobené výbušniny. Policie vyšetřovala členy MK a členy 

Cornwallské nacionalistické strany ale nakonec nebyla policie schopna nikoho zatknout.
116
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Většina dotazovaných by si představovala větší pravomoci pro Cornwall Council, 

které by zajistily možnost rozhodovat o regionální problémech přímo z Cornwallu a tím 

zaměřit politiku více lokálně. Jednalo by se o podporu malých podniků a investic do 

zemědělství, které má v této oblasti vynikající podmínky. Dle  dotazovaných by se měl 

program zaměřovat také naochranu přírody. Cornwallané si jsou vědomi toho, že zatím 

nejsou dost silní na to, aby dosáhli autonomie tak jako Skotsko nebo Wales. Informátoři by 

rádi viděli peníze z turistiky, která je pro nynější Cornwall stěžejním příjmem, putovat zpět 

do Cornwallu. A to z toho důvodu, že investice do rozvoje turismu plynuly především ze 

strany Evropské Unie, takže Cornwallané nemají pocit, že by byli něco dlužni 

Westminsteru. Radikáln vyhranění občanů vůči centrální vládě existuje v Cornwallu stejně, 

jako v každé jiné oblasti s existující minoritou. Dvě informátorky měly velmi kritický 

postoj ke státní politice, zasazovaly se za Cornwallskou autonomii a kritizovaly královskou 

rodinu, což je pro Angličany tabu. Po vyslechnutí více informátorů bylo zjištěno, že 

většina Cornwallanů je v otázce autonomice více skeptická  a je si vědoma toho, že 

Cornwall není natolik ekonomicky prosperující a soběstačný na to, aby mohl dosáhnout 

autonomie.  

 

Docela dobře smýšlení obyvatelstva vyjadřují slova Alex Taylor, informátorky, která 

nám v červenci roku 2012 v Penzance řekla „Autonomii bych chtěla, ale nejsem si jistá, 

zda by to Cornwall ustál. Mnoho lidí o to usiluje. Mě by stačilo to, aby Cornwall byl uznán 

jako něco víc než část Anglie. Protože příliš mnoho lidí si myslí, že je to jen kousíček 

Anglie. Uznat naší odlišnost. To je to, co bych si přála.“ 

 

Přestože má cornwallský nacionalismus místo v identitě občanů, nebyl zaznamenán 

žádný opravdu velký politický úspěch, který by nacionalistické strany Cornwallu vynesl do 

parlamentních křesel. Otázkou je, proč se to ve Walesu, Skotsku i Irsku povedlo, zatímco 

v Cornwallu ne. Determinanty pro úspěch etnoregionální strany se liší podle autorů. 

Nejčastěji je zmiňována silná regionální identita a přítomnost regionálního jazyka, kterým 

mluví široká veřejnost. Případ Skotska, kde je jazyk na ústupu ale tuto teorii vyvrací. Podle 

De Wintera a Tursana je ale jazyk součástí obecného pocitu sounáležitosti k regionální 

identitě. Je tedy cornwallská identita stále moc slabá? Pravděpodobně ano, protože 
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přestože je Cornwallu mnoho lidí, kteří se identifikují jako Cornwallané, tak řada lidí nemá 

potřebu se regionálně vymezovat a stačí jim identita anglická. A právě nekonfliktnost 

cornwallského nacionalismu ho činí „neviditelným“ v porovnáním s Irskem a Skotskem. 

Nacionalismus v Cornwallu je zaměřen spíše kulturně, jako návratu k tradicím, jídlu, 

zpěvu, tanci, než politicky – protestně.  

5.7.2 Média 

Cornwallský nacionalismus má své místo i v médiích. Týdeník Cornishman 

(Cornwallan) vychází každé úterý už od roku 1878. Tento regionální týdeník je silně pro 

cornwallský a má za cíl mapovat dění v Cornwallu v souvislostech s celostátním děním. 

Přestože veřejnost má o kornštinu zájem, zatím není dostatečný počet lidí, kteří by si 

dokázali v kornštině přečíst celé noviny. Vydávání takových noviny by se, alespoň 

prozatím, nevyplatilo. Krokem dopředu je Cornwallská sekce v deníku Western Morning 

News, kde jsou publikovány články o Cornwallu, současném kulturním i politickém dění a 

také krátký článek v kornštině. Podobný krok udělalo i rádio BBC Cornwall, když zavedlo 

jednou týdně pořad v kornštině. Bohužel se nesetkal s nadšením a to podle informátorky 

Angely Angove hlavně kvůli pochybným výkonům hlasatelů, kteří kornštinu komolí.
117

  

5.7.3 Školství 

Častým dotazem na učitele podporující menšinovou řeč je to, zda je výuka 

menšinového jazyka pro dítě nějak výhodná a zda není dítě výukou dvou jazyků 

přetěžováno. Na tomto poli ale došlo k exaktním biologickým výzkumům, které potvrzují 

že dítě vychovávané ve dvou jazycích má v budoucnosti lepší studijní výsledky, než jeho 

vrstevníci.
118

 Znalost menšinového jazyka ale přináší i další výhody. Jednu z nich zmínila 

informátorka Helen v Penzance roku 2012: „Ve Walesu, odkud pocházím, je znalost 

velštiny něčím už zcela normálním. Pokud chcete získat slušnou práci, musíte velštinu 

ovládat, aby jste mohl s klienty z Walesu komunikovat regionálním jazykem. Vztah mezi 
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klientem a zákazníkem pak nabývá na novém rozměru a komunikace je mnohem 

přátelštější.“  

 

V cornwallských školách zatím nejsou vládou zavedené hodiny kornštiny ale narůstá 

předškolních dětských kroužků a dvojjazyčných školek nabízejících možnost kornštinu 

učit. Školky se ale v nabídce neodchylují od celostátně akreditovaného schématu. 

Společnost Maga tyto snahy podporuje a pracuje s regionální agenturou, která školí 

pedagogy. Balíčky k výuce kornštiny poskytuje společnost Maga zdarma a navíc jsou 

k dispozici i online výukové programy zdarma. Maga také vydává knihy ,jak pro děti, tak 

pro dospělé a také poskytuje pedagogům podklady k výuce historie Cornwallu.
119

 Co se 

týče lekcí pro dospělé,v současné době funguje nejméně 32 pravidelných hodin, které jsou 

organizovány především zájmovými skupinami. K dispozici jsou kurzy kornštiny v okolí 

Londýna a kurzy obchodní korespondence v kornštině. V Cornwallu funguje dvanáct 

základních škol, které již zahrnuly kornštinu do svých učebních osnov.
120

 

6 Závěr 

Jaký je tedy vliv nacionalismu na rozvoj Cornwallu? Cornwallský nacionalismus silně 

ovlivňuje kulturu a rozvoj jazyka. Pokud člověk chápe svoji identitu jako cornwallskou, 

zpravidla se zajímá o historii Cornwallu, o místní tradice, tanec, hudbu a s tím spojený 

jazyk. Jak již bylo zmíněno výše, počet studentů studujících kornštinu v jazykových 

školách, se neustále zvyšuje. Společnost Maga tento rozvoj podporuje a kornština se 

dostává formou nepovinné výuky i k žákům základních škol a je tak možné začít předávat 

jazyk mezigeneračně, protože jedině tímto způsobem bude počet mluvčích kornštiny 

přibývat. Když chtěla vláda zařadit cornwallské taštičky mezi jídla rychlého občerstvení a 

zvýšit na ně daň, zvedla se vlna protestů. Zájem je o festivaly, tradiční tanec i hudbu. Na 

rozdíl od kultury, v politice se cornwallský nacionalismus neprosadil. Přestože regionální 
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strana existuje, její program je středo-levicový a zaměřuje se stále na stejnou cílovou 

skupinu voličů. Mladí lidé a noví potenciální voliči se zatím přiklání k tradičním 

politickým stranám Velké Británie. Strana Mebyon Kernow zatím nemá tak velkou důvěru 

voličů, aby ji svými hlasy posunuli až do Parlamentu a to přesto, že strana má v Cornwallu 

tradici již více než půl století. Ke cornwallské identitě se v roce 2011 přihlásilo více než 

14% obyvatel, ale ve volbách do Cornwallské rady získala strana Mebyon Kernow pouze 

čtyři křesla. Přestože tento rozvoj Cornwallu a návrat k původním keltským tradicím 

tohoto území probíhá od roku 1980 je zatím velmi málo lidí, kteří by se angažovali nejen 

v kultuře ale i v politice. Vláda Velké Británie se k revitalizaci jazyka nijak nestaví a tak 

Cornwall spoléhá především na Evropskou Unii, která se více zasazuje o uchování a 

revitalizace národnostních menšin.  

 

Můžeme se ptát, zda je cornwallská etnicita a její hlavní rys, kornština, něčím tak 

významným a zda stojí uchování této tradice za tolik snahy a prostředků. Proč vlastně 

usilovat o zpomalení trendu jazykové asimilace, zvlášť v anglicky mluvícím prostředí? 

Odpověď není jednoznačná, ale v dnešním globalizovaném světě má cenu zachovávat 

tradice a jazyky jako záznam o historii území. Počet jazyků na světě dlouhodobě klesá se 

zanikajícími a asimilujícími se kulturami, a proto je nutné každé snahy o revitalizaci 

podporovat.Pokud nechceme dopustit to, aby další generace znaly jen jeden jednotvárný 

monokulturní svět postavený na kultuře západního světa. 

 

V roce 1979 dva američtí sociologové, Michael Hechter a Daniel Levy položili 

otázku: Proč je otázka osamostatnění Walesu natolik diskutována a o Cornwallu se téměř 

nemluví? Otázka byla položena v době, kdy nacionalistické strany Skotska a Walesu 

zažívaly obrovský úspěch. Ve světle těchto událostí se zdálo, že je strana Mebyon Kernow 

v Cornwallu téměř nečinná. Tato zdánlivá slabost cornwallského nacionalismu ale byla 

nejasná pouze těm, kteří se mysleli, že Cornwall je stejný keltský národ, identický se 

Skotskem, Walesem, Irskem, ostrovem  Mann nebo s Bretani, a že se liší pouze velikostí. 

Tento pohled na Cornwall podporuje naléhavou potřebu Mebyon Kernow jako 

nacionalistické politické strany Cornwallu, a tak se v roce 1951 hrstka vizionářů začala 

zasazovat o větší pravomoci Cornwallu. Cornwall je ale současně chápan i v jiném světle. 

Pro většinu Angličanů, je Cornwall pouze částí země. Ano, lehce odlišný, se svými 
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charakteristikami ale přesto je chápán jako kterékoliv jiné hrabství. Cornwall je tedy velmi 

specifickým prostorem. Jedná se o keltský národ ale zároveň o anglickou zemi, kde lidé 

nevidí překážku v tom, být zároveň Angličanem a Cornwallanem.  

 

Cornwall je území, kde se nacionalismus rozšířil v občanském povědomí ale na 

druhou strany, snahy nacionalistů zatím nezaznamenaly žádný politicky výrazný úspěch. 

Důvodem je právě dvojí identita celého cornwallského území, které z historického pohledu 

nebylo uznáváno ani za dob, kdy bylo výrazně keltské, ani za dob, kdy se transformovalo 

na území anglické. Přestože Cornwall, jako součást Britského království, kde byl současně 

přítomný druhý jazyk, k sobě přitahoval pozornost již v 18. století, tak úpadek kornštiny 

podkopal etnickou odlišnost jeho obyvatel. Cornwall je popisován jako území, kde 

zůstávají obyvatelé, kteří sami sebe nevnímají jako Angličany ale jako Cornwallany. Slovo 

„zůstávají“ je ale zavádějící protože rodin, které udržují původní keltské tradice a předávají 

si je z otce na syna už po staletí, je pomálu. Většina Cornwallanů se tedy „zrodila“ 

v posledním století. A předmětem kritiky je především to, že se Cornwall snaží získat 

prostředky a pozornost tím, že podporuje znovuobnovení identity, která v přirozeným 

způsobem zanikla.  

 

Dalším determinantem úspěchu nacionalismu je síla regionálních politických stran a 

ta je v Cornwallu velice malá. MK si nikdy nebyla schopna zajistit takové postavení, aby 

organizátorům volební kampaně zajistila plat, takže její úspěchy také kolísají v závislosti 

na počtu a schopnostech dobrovolníků. Dalším faktorem je nepřítomnost univerzity, kde 

by se mohli místní vzdělávat. Nejbližší univerzitou je univerzita v Exeteru, a tak mladí lidé 

migrují za lepším vzděláním na sever, a pak se málokdy vracejí. Protože s dosaženým 

vzděláním je složité najít v Cornwallu odpovídající uplatnění.
121

 Podle názoru Julliete 

Angove straně MK chybí mladí vzdělaní lidé se zájmem o regionální politiku, kteří by 

pomohli poněkud ustrnulou politiku strany MK oživit.  
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Dlouholetý učitel kornšiny Jerry v diskusi na Univerzitě v Exeteru, která se konala 

v červenci roku 2013 řekl, že za tu dobu kdy učí kornštinu se setkal se třemi tipy lidí: 

„První skupinou jsou lidé, kteří v Cornwallu žijí ale svoji identitu nijak neřeší. Druhá 

skupina lidí říkají, že jsou Cornwallané, že nejsou Angličané a  tvrdí, že by se mělo začít 

něco dít a že je dobře, že to někdo dělá – těchto lidí je nejvíce. A třetí skupina lidí opravdu 

jsou Cornwallané a snaží se něco změnit.“ Z  výpovědi vyplývá, že poměr lidí kteří 

změnám přihlíží a těch, kteří změny činí je pro cornwallský nacionalismus prozatím 

nepříznivý. Velká část populace participuje na kulturním rozvoji. Festivaly, jazyk, hudba, 

tanec, lidová slovesnost i tradiční jídla a tartan zažívají velký boom. Cornwall se tedy 

zařadil mezi regiony, kdy se nacionalismus projevuje v kultuře a jazyku ale nikoliv 

v politice.  

 

Pokud shrneme vývoj kultury a jazyka, docházíme k závěru, že až do období 

občanské války byla kornština silným a velmi používaným jazykem, a tedy i cornwallská 

kultura byla silná a udržovaná. A to i přes úpadek v období kolem 13. století, kdy vzrůstal 

vliv Anglického království a 16. století kdy přišla reforma katolických kostelů a první 

rebelie. Právě k  období, kdy Cornwall vzdoroval a protestoval, se obracely a nadále i 

obracejí iniciativy cornwallského nacionalismu.
122

  Období občanské války bylo pro 

Cornwallany, nebo lépe řečeno otázku cornwallství, kritický. Cornwallská kultura byla od 

té doby na ústupu a se smrtí poslední rodilé mluvčí kultura i jazyk na sto let ustoupili. Od 

začátku 19. století až po první světovou válku nastává období klíčové pro cornwallský 

nacionalismus. Zakládání prvních spolků, obnova ztraceného jazyka vyvrcholilo uznáním 

Cornwallu oficiálním keltským národem. Díky těmto snahám je Cornwall takový, jaký ho 

známe dnes. Politické snahy cornwallských nacionalistů pokračovaly i v meziválečném a 

poválečném období a to přestože obě války posunuly snahy o krok zpět.  

 

Posledním důležitým obdobím pro nacionalistické snahy byla léta po roku 1997, kdy 

byly ukončena těžba v Cornwallu. Uzavření posledního dolu mělo nečekané následky, 

protože právě hornictví je jednou z hlavních oblastí, které definují cornwallskou identitu a 

to po stovky let. Nárůst nezaměstnanosti a řady nespokojených lidí žijících na pokraji 
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životního minima mělo za následek rozšiřující se snahu lidí se diverzifikovat od zbytku 

Anglie. Protože po staletích odbojů, které nepřinesly mnoho úspěchů. A tak po období 

loajality královskému trůnu, která také nepřinesla zásadní výhody, vidí Cornwallané jako 

jedinou šanci si polepšit částečnou autonomii. 
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9 Přílohy 

9.1 Rozhovor s informátorkou Alex 

Alex 

věk: 58, narozena v okolí Londýna. 

V současné době žije v Penzance. 

Živí se jako učitelka keltských tanců. 

rozhovor proběhl 31.7.2012 v Penzance. 

 

1. Proč se cítíte být součástí cornwallské komunity? 

Keltské tradice jsou pro mě něco výjimečného. Miluji keltský tanec a keltskou hudbu a 

také mě velmi zajímá historie. Účastním se mnoha akcí a festivalů s touto tématikou, které 

se odehrávají v Cornwallu. Tohle je můj domov. 

 

2. Rozhodnutí připojit se ke cornwallské menšině vycházelo z Vaší vůle? 

Ne úplně, moje rodiče sice žili v Cornwallu, ale o rodinnou tradici se nejedná. Já jsem 

s tím přišla a teď se moje děti taky zabývají keltským tancem a hudbou. 

 

3. Takže Vaše děti se teď také připojili a budou v tradici pokračovat? 

Já doufám, že ano. Jsou sice z okolí Londýna ale zrovna dneska přijedou a  a na pár dnů se 

k nám připojí. Zrovna teď mám vnoučka. 

 

4. Mají Vaše děti a vnoučata nějaké typické kornšské jméno? 

Ano, moje nejstarší dcera se jmenuje Jullia Karenza. Karenza v kornštině znamená 

milovaná. Moje mladší dcera se jmenuje Olivia Mevoren, což znamená mořská panna 

v kornštině. Moje kočky jsou taky pojmenovány jmény v kornštině. 

 

5. To je pěkné. Takže umíte mluvit kornšsky? 

Umím říct pouze pár slov jako je „Ahoj“ „Jak se máš“ a takové věci. Opravdu jen pár slov, 

ale určitě bych se to chtěla naučit a je to můj plán na příštích pár let. 

 

6. Je nějaká typická charakteristika Kelta? Mohu poznat Kelta na ulici? 
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Nejsem si jistá, jestli to jde takto poznat, protože v dnešní době už je to všechno tak 

pomíchané, že to nejde poznat. Podle mě je to spíše o tom, jak se člověk cítí než nějaká 

fyzická charakteristika. Nejsem si vědomá žádných typických fyzických znaků. 

 

7. A nějaké typické zvyky? Tradice? 

Existuje mnoho tradic. Jedna z nich, odehrávajících se v Penzance je Golouval festival. 

Tento svátek pochází z dob ještě před křesťanstvím, možná od pohanů. Také máme jeden 

další v zimě, jmenuje se Manteau a má spojitost se slunovratem. Tady v Cornwallu máme 

mnoho svátku, obzvláště na jaře, kdy vše kvete. Je tu samozřejmě Mayday festival. Tři 

oslavy tohoto festivalu jsou opravdu velké. Během roku je tu i Rybí festival v Newlynu, 

kde je vytvořeno speciální pódium, s tímto ptákem.  (Odkáže na článek v knize, na obrázku 

je Kavče červenozubé). Vlastně po celém Cornwallu se odehrávají festivaly a většina 

z nich má základ v keltské kultuře nebo vychází z doby ještě před křesťanstvím.  

 

8. Je tohle typický kroj lidí Cornwallu? 

Ne, je to jen náš taneční kostým vyvedený v barvách toho ptáka. Kavče byla tady 

v Cornwallu už vyhynutým tvorem, ale nedávno byl znovuobjeven na útesech. Takže se 

pomalu vrací. Je to velmi silný symbol Cornwallu a někteří lidé věří, že v tomto ptákovi je 

duch krále Artuše. Je to velmi zvláštní pták a opravdu má červené nohy a červený zobák. 

Takže od něj jsme si vzali barvy. Černá, červená a stříbrná.  

 

9. A jak tedy vypadá cornwallský kroj? 

Kostým taneční skupiny Hewa je vlastně typické oblečení Walesu z doby 19. století. 

Vznikl z oblečení žen, které pracovaly v blízkosti dolů nebo žen rybářů. Je to velmi krásný 

kostým. Kdysi jsem v něm tančila a cítila jsem se v něm velmi dobře. Ale pravý kostým 

tohoto kraje vlastně neexistuje, takový jaký mají jiné země. Takže nic takového tady 

v cornwallu nemáme, kromě tedy „uniforem“ pracujících lidí 

 

10. Můžete nám ještě jednou říct jméno té taneční skupiny?  

HEWA 

 

11. Je hrdost Cornwallanů spojená se zdejší keltskou tradicí? 
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Myslím, že určitě ano. Lidé jsou tu opravdu velmi hrdí na to, že jsou z Cornwallu ale 

zároveň přijímají všechny nové kultury, které sem přicházejí. Rasismus tu neexistuje. Já 

jsem velmi pyšná na to, že žiji tady a velmi se cítím jako Cornwallanka.  

 

12. A když se cítíte jako Kelt znamená to, že se současně cítíte i jako Cornwallanka?  

Ano, je to tak. Myslím, že je tu velmi silné spojení s Bretaní, ostrovem Mann, Walesem a 

Skotskem. Je to jakoby jedna rodina a je tu keltská historie. Zároveň nás spojuje boj proti 

Anglii, která Kelty jakoby vytlačila na okraje. Mnoho lidí z Cornwallu se přestěhovalo do 

Bretaně. Tanec a hudba z těchto krajů má podobné znaky, nejsou úplně stejné ale jsou si 

blízko. Je to úplně odlišné od anglického tance a folklorní hudby. Máme tradičně dudy a 

jejich původ se datuje až do 13. století. To velmi spojuje tyto oblasti protože dudy jsou tu 

tradičním nástrojem.  

 

13. Jsou tedy dudy typickým keltským nástrojem? 

Ano, určitě.  

 

14. A jsou tu ještě nějaké další nástroje? 

Dalším nástrojem, který přišel z Bretaně je biniou. Jsou to jak dudy bez měchu a je to 

úžasný hudební nástroj. Pak tu máme také bubny a vše doprovází housle.  

 

15. Učí se tu mladí lidé hrát na hudební nástroje? 

Ano, je tu dost mladých lidí, kteří hrají na hudební nástroje. Ve své taneční skupině mám 

taky mladé, kteří tančí a zároveň na něco hrají. Ale myslím si, že v jiných zemích je zájem 

mladých o místní folklor větší. To je to, o co se teď snažíme. Zaujmout mladé. 

 

16. Myslíte si, že se situace lepší? Roste zájem mladých o místní folklor? 

Ano, určitě. Ve škole, kde učím, máme každé úterý takové setkání, kde se zpívá, tančí. 

Takhle se snažíme o to, aby se tu místní tradice udržovala a aby s ní byli lidé v kontaktu.  

 

17. Dá se podle Vás spočítat, kolik Keltů je v Cornwallu? 

Myslím si, že teď už je to tak pomíchané, že se to dá spočítat velmi špatně. Možná někde 

existují nějaké statistiky ale opravdu nevím. Tak před 500 lety to tu bylo mnohem více 
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keltské před tím, než se začala odsouvat kornština na okraj a nahrazovat angličtinou. V té 

době král rozhodl, že nesmíme mít Bibli v kornštině. Původně byla v latině a měla se 

přepisovat do kornštiny. Nakonec byla přeložena pouze do Angličtiny. V těch časech bylo 

pro normální lidi velmi důležité chodit do kostela a tím, že Bibli četli v angličtině, začala 

kornština upadat až skoro vymřela. Nyní však zažíváme velké znovuzrození kornštiny. Je 

tu hodně rodin, které se snaží mluvit kornšsky doma a předávat to tak svým dětem. Je 

velmi milé vidět lidi, kteří umí jen pár slov, ale používají je. Jako „děkuji“ atd. Zároveň je 

tu mnoho lidí, kteří umí mluvit úplně plynně. Některé školy už mají dokonce hodiny 

kornštiny takže všechno se to vrací a je to dobře.  

 

18. Myslíte si, že lidé mají znalost keltské historie, mýtů a pověstí? 

Tady v Cornwallu je veliká vypravěčská tradice a máme tu velké množství příběhů, které 

se předávají dál a dál a byly také sepsány. Dokonce tu jsou vyhlášení vypravěči, kteří mají 

svá sezení a vyprávějí příběhy. Většina je vázaných k nějakému místu, jako třeba Zennor a 

mořská pana, příběh o Lands End atd…. Objevují se tu čarodějnice, duchové a čerti.  

 

19. Vyprávěla jste tedy pohádky/příběhy svým dětem večer před spaním? 

No jistě. A do teď ty příběhy opakuji buď ve škole dětem, kde učím a nebo i na svých 

hodinách tance občas nějaký zmíním. Je tu velmi mnoho příběhů a teď vycházejí i knihy 

s cornwallskými příběhy.  

 

20. Jste hrdá na to, že jste Keltka? 

Já úplně nejsem Keltka ala byla bych velmi hrdá, kdybych byla. Moc ráda bych byla 

Keltka ale obávám se, že nemám žádné kořeny.  

 

21. Používá hodně lidí kornštinu? 

Keltská minorita používá kornštinu ale můžeme říct, že jí používáme všichni, když 

mluvíme o různých místech tady v Cornwallu. Hodně názvů míst má kořen v kornštině. 

Jako Penzance, což znamená v kornštině Holly headland – svatý výběžek. Lidé si ani 

neuvědomují, že tyto názvy pocházejí z kornštiny ale neustále je používají.  
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22. Myslíte, že by to mělo nějaký význam, kdyby nápisy byly v angličtině i 

v kornštině? 

S tím už se začalo. Když jste přijížděli do Penzance, mohli jste vidět nápis v angličtině i 

kornštině který říkal „vítejte v Penzance“ .  

 

23. Jaká je tedy současná situace ve školách? Lepší se to? 

Ano určitě, dokonce je tu střední jazyková škola, kde je kornština vyučována. A v poslední 

době i na běžných základních školách mají předmět, který se jmenuje Cornwall a děti se 

tam dozvídají o historii, tradicích a samozřejmě i jazyku.  

 

24. Chtěla by jste aby Cornwall měl autonomii? 

Chtěla, ale nejsem si jistá, zda by to Cornwall ustál. Mnoho lidí o to usiluje. Mě by stačilo 

to, aby Cornwall byl uznán jako něco víc než část Anglie. Protože příliš mnoho lidí si 

myslí, že je to jen kousíček Anglie. Uznat naší odlišnost. To je to, co bych si přála. 

 

25. Máte své vlastní noviny? 

Nejsou tu Keltské noviny ale Cornwallské noviny (Cornishman).  

 


