
  

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Provozně ekonomická fakulta 

Katedra psychologie 

 
 

 
 
 
 

Bakalářská práce 

 
Proměny bretonské etnické identity 

 
 
 

Jakub Kratochvíl 
 
 
 
 
 
 
 

© 2017 ČZU v Praze  



ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Provozně ekonomická fakulta

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jakub Kratochvíl

Hospodářská a kulturní studia

Název práce

Proměny bretonské etnické iden ty

Název anglicky

Changes of Breton’s ethnical iden ty

Cíle práce
Bakalářská práce se zaměřuje na to, jak sami Bretonci vnímají bretonskou iden tu a kulturu.

Hlavním cílem tedy bude poukázat na bretonské představy a ideály o nich samých a zjis t, jak se jejich
uvědomění proměnilo v posledních 100 letech.

V souladu s cílem práce byla stanovena hlavní výzkumná otázka:
Co přesně musí člověk splnit, aby byl považován za Bretonce?

Za účelem hlubšího porozumění tématu byly zvoleny tyto doplňující otázky:
Jak se lišilo postavení a sebeuvědomění Bretonců v minulos ?
Jaké jsou bretonské ideály a představy o jejich vlastní iden tě?
Jak se Bretonci vymezují vůči Francouzům?

Metodika

1. Práce bude vycházet především z výsledků střednědobého terénního výzkumu a materiálu získaného
z lokalit, kde žije bretonská menšina. Důraz bude kladen především na kvalita vní metody navazující na
sekundární (hlavně sta s cké) údaje.

2. září (2. ročník) – první část terénního výzkumu v příslušné lokalitě

říjen až červen (2. ročník) – zpracovávání výsledků terénního výzkumu, zpracování téma cké literatury,
příprava druhé fáze výzkumu

červenec (srpen) (2. ročník) – druhá část terénního výzkumu v příslušné lokalitě

do listopadu (3. ročník) – zpracovávání výsledků 2. čás terénního výzkumu

listopad / prosinec (3. ročník) – předložení první verze práce

březen – odevzdání finální verze práce

Oficiální dokument * Česká zemědělská univerzita v Praze * Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol



Doporučený rozsah práce
cca 50 stran

Klíčová slova
Bretonci, bretonská kultura, bretonš na, etnická iden ta, Francie, národnostní menšiny, kvalita vní vý-
zkum, francouzsko-bretonské vztahy

Doporučené zdroje informací
Bre , C. (2013), Bri any and the Carolingian Empire: A Historical Review. History Compass, 11: 268–279.

doi: 10.1111/hic3.12044
Cel c Culture: A Historical Encyclopedia (5 vols., Santa Barbara and Oxford: ABC-Clio, 2006), pp. xxviii +

2128. ISBN (print) 1–85109–440–7
HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Praha: SLON, 2009. ISBN: 978-80-7419-010-0
ŠATAVA, Leoš. Jazyk a iden ta etnických menšin. Možnos zachování a revitalizace. Praha: SLON, 2009.

ISBN: 978-80-86429-83-0
WILLIAMS, HEATHER; Romance Studies, 2009, vol. 27, issue 3, p 223, ISSN 02639904. ISBN 02639904

Předběžný termín obhajoby
2016/17 LS – PEF

Vedoucí práce
doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.

Garantující pracoviště
Katedra psychologie

Elektronicky schváleno dne 23. 2. 2016

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
Vedoucí katedry

Elektronicky schváleno dne 23. 2. 2016

Ing. Mar n Pelikán, Ph.D.
Děkan

V Praze dne 07. 03. 2017

Oficiální dokument * Česká zemědělská univerzita v Praze * Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci „Proměny bretonské etnické identity“ jsem 

vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné 

literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu 

literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem v 

souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob. 

 

V Praze dne 8. 3. 2017  ___________________________ 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 
Rád bych touto cestou poděkoval doc. Ing. PhDr. Petru Kokaislovi Ph.D., za výborné 

vedení a trpělivost projevenou při tvorbě této práce. Dále bych také chtěl poděkovat všem 

respondentům, kteří nám pomohli s výzkumem. 

 
 



 

 

Proměny bretonské etnické identity 
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Changes of Breton’s ethnical identity 

 
 
Souhrn 

 

Cílem bakalářské práce je představit bretonskou menšinu keltského původu, která 

se nachází v severozápadní části Francie a popsat, k jakým změnám došlo v její etnické 

identitě během posledního století. V teoretické části práce jsou představeny pojmy, které 

jsou důležité pro orientaci v problematice etnických skupin. Praktická část práce pak 

vychází zejména z kvalitativních metod, které byly využity během terénního výzkumu. 

V této části jsou Bretonci představeni jako etnikum ve francouzském státě a jsou zde 

popsány hlavní části jejich kultury, které formují etnickou identitu. Teoretickým přínosem 

této bakalářské práce je sumarizace východisek dané problematiky. Tato východiska 

umožňují porovnání bretonské identity v současnosti s její historickou podobou. 

Praktickým přínosem práce je vymezení identity, u které došlo k odklonění od jazyka 

k tradičním a více přístupným aktivitám, jako jsou tanec či hudba. Vymezení bretonské 

identity také umožnilo popsání jejich vztahu k Francouzům. Tyto vztahy jsou velmi 

vstřícné, jelikož velké množství Bretonců se považuje nejen za Bretonce, ale také 

za Francouze. 

 

Summary 

 

The goal of this bachelor thesis is to introduce Breton minority that is of Celtic 

origin and is located at a northwest part of France. The goal continues by describing 

changes that happened in their ethnical identity in the last century. The theoretical part 

of the thesis contains terms that are important for orientation in the issue of ethnical 

groups. The practical part of the thesis is based on quality research methods that were used 

during field research. Here we introduce Bretons as an ethnic group in France and main 

parts of their culture that create their ethnical identity are described here. The theoretical 



 

 

contribution of this bachelor thesis is a summarization of basic terms relevant for this 

issue. These terms allow for comparing Breton’s ethnical identity in its current form with 

its historical state. The practical contribution is defining the identity that drifted from 

language towards the traditions that are more accessible, like dancing and music. Defining 

Breton’s ethnical identity also allowed for describing Breton-French relations. These 

relations are very amicable because the vast number of Bretons consider themselves to be 

not only Breton but also French. 

 

Klíčová slova: Bretaň, Bretonci, bretonská kultura, bretonština, etnická identita, Francie, 

francouzsko-bretonské vztahy 

   

 

Keywords: Brittany, Bretons, Breton culture, Breton language, ethnical identity, France, 

French-Breton relations 
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1. Úvod a cíl práce 

Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s bretonskou kulturou, 

jazykem a současnou společenskou situací, ve které se Bretonci nacházejí. Všechny tyto 

aspekty tvoří bretonskou identitu, která je hlavním tématem tohoto díla. Problematika 

neustále se měnících společenských situací vždy byla a stále je v zájmu sociální a kulturní 

antropologie. 

Hlavním cílem práce je popsat, jak se bretonská etnická identita proměnila 

v posledních 100 letech. Během minulého století se na bretonské identitě podepsalo mnoho 

vlivů jako třeba zákaz užívání bretonštiny. Tento zákaz silně ovlivnil počet lidí, kteří mluví 

tímto jazykem. Nemožnost využívání jazyka vedla k jeho úpadku. Zároveň se ovšem 

dostaly do popředí jiné aspekty kultury, mezi které patří především hudba a tance. Tyto 

tradiční projevy bretonské kultury nyní představují hlavní identifikační prvky, které spojují 

všechny Bretonce. V současné době dochází také k revitalizaci jazyka, kdy vznikají školy, 

které vyučují v bretonském jazyce a bretonština jako taková se těší veřejnému, byť stále 

poněkud omezenému, využití. 

K dosažení cíle této práce byly stanoveny podotázky, jejichž účelem je napomoci 

lepšímu porozumění problematice bretonské identity.  

1. Jak se lišilo postavení a sebeuvědomění Bretonců v minulosti oproti současnosti? 

2. Jaké jsou bretonské ideály a představy o jejich vlastní identitě? 

3. Jak se Bretonci vymezují vůči Francouzům? 

Tato práce se dělí do dvou hlavních částí. První část, teoretická, má za úkol seznámit 

čtenáře se základními teoretickými pojmy, které jsou třeba k porozumění identity 

Bretonců. Část druhá, praktická, se soustředí na poznatky získané během terénního 

výzkumu, jejich vyhodnocení a následné představení moderního Bretonce žijícího 

ve francouzském státě. 
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2. Literární rešerše 

V této kapitole bude k dispozici stručný přehled děl autorů, kteří se již v minulosti 

zabývali problematikou, na kterou je zaměřena tato práce. Zejména se jedná o díla 

zaměřená na historii, jazyk a postavení Bretonců. Dále také na vztahy Bretonců 

a Francouzů. 

 

Historickým, kulturním a politickým vývojem Bretaně se v knize Bretonci1 zabývají 

Patrick Galliou a Michael Jones. Stručný historický přehled představuje území dnešní 

Bretaně ještě před příchodem Bretonců, ale soustředí se hlavně na období jejich příchodu 

na přelomu 5. a 6. století a pozdější období. Tato kniha podrobně popisuje různé státní 

útvary a politické vlivy, které existovaly v bretonské historii. Mezi hlavní body patří 

období po příchodu na kontinentální Evropu, konstantní vliv Anglie a Francie na politiku 

Bretaně, občanská válka ve 14. století a vytváření středověkého státního útvaru. Tento 

podrobný popis končí se začátkem 16. století, kdy došlo k připojení Bretaně 

do francouzského království. V závěru je velmi stručně popsán historický přehled od konce 

středověku až do současné doby, tento přehled ovšem slouží pouze k navození určité 

představy o stavu Bretonců po roce 1532. 

 

Problematikou bretonské etnické identity se zabývá Ronan Le Coadic, který učí o 

Bretoncích na univerzitě v Rennes. V jedné z jeho několika publikací, nesoucí název The 

Breton Language: From taboo to Recognition (Bretonský jazyk: od tabu k uznání)2, 

se zabývá jazykem a jeho postavením ve společnosti, kde postupně přecházel od určitého 

tabu, o kterém se lidé neradi bavili, až k aspektu kultury, na kterou mohou být hrdí. 

 

Keltománií, která vypukla v 19. století, a následným vyloučením Bretonců 

ze společnosti, se zabývá John T. Koch v knize Celtic culture: a historical encyclopedia 

                                                 
1 GALLIOU, Patrick a JONES, Michael. Bretonci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 367 s. Dějiny 
národů (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 80-7106-202-2. 
2 LE COADIC, Ronan. The Breton Language: from Taboo to Recognition. 6th Annual Conference of the 
North American Association for Celtic Language Teachers. [online] 2000. [cit. 2015-05-30] Limerick, 
Ireland. University of Limerick, pp.23-27, 2001 
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(Keltská kultura: historická encyklopedie)3. Ve třetím svazku této pětidílné encyklopedie 

popisuje období, které nastalo po bretonském národním obrození. Během obrození začali 

Bretonci přijímat své keltské kořeny s nadšením a pýchou. Keltománie ovšem vedla 

k přesnému opaku. A tak ve stejnou dobu ve Francii existovaly dvě tendence. Jedna 

probretonská a druhá antibretonská. 

 

Revitalizací bretonštiny se do hloubky zabývá diplomová práce Anny Třesohlavé 

nesoucí název Revitalizace bretonštiny (vztah jazyka a identity u nové generace bretonsky 

mluvících)4. Autorka Třesohlavá popisuje jazykovou dualitu v Bretani (bretonština a jazyk 

gallo) a hlavní historický vývoj, který vedl k současnému stavu bretonštiny. V práci 

stanovuje, že hlavní úpadek jazyka nastal po francouzské revoluci, kdy byla bretonština 

vystavena negativní asimilaci, která vedla k velkému úpadku. Dalším bodem, kdy je 

bretonština vystavena negativnímu vlivu okolí, je období po 2. světové válce, kdy dochází 

k přerušení mezigeneračního předávání jazyka. V práci uvádí, že bretonština je jedním 

ze základních kamenů bretonské etnické identity a že v současné době se dostává i za své 

původní hranice. 

 

O problematice bretonské sebeidentifikace, která často není jednotná a liší 

se demograficky, geograficky a do značné míry i individuálně, pojednává práce Loise 

Kutnera s názvem Labeling people: Who are the Bretons (Označování lidí: Kdo jsou 

Bretonci?)5. Nejdůležitější informací z tohoto článku ovšem je, že bretonská etnická 

identita je do značné míry oddělená od identity národní. Tento proces oddělení započal již 

ve středověku a Kutner za dovršení tohoto oddělení považuje rok 1532, kdy byla Bretaň 

připojena k Francii. 

 

                                                 
3 KOCH, John T. Celtic culture: a historical encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2006. ISBN 
9781851094455. 
4 TŘESOHLAVÁ, Anna. Revitalizace bretonštiny: (vztah jazyka a identity u nové generace bretonsky 
mluvících). Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce prof. PhDr. Leoš 
Šatava, CSc. 
5 KUTER, Lois. Labeling People: Who Are the Bretons? Anthropological Quarterly [online]. 1985, vol. 58, 
issue 1. DOI: 10.2307/3317743. [cit. 2015-06-01] Dostupné z WWW: https://www.jstor.org/ 
stable/3317743?seq=1#page_scan_tab_contents. 
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O vlivu jazyka na etnickou identitu pojednává Leoš Šatava ve svém díle Jazyk 

a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace6. V této práci se především 

zaměřuje na asimilaci etnických menšin a její vliv na jazyky. Dle Šatavy se tato asimilace 

týká především malých jazyků, ale velkou podobnost můžeme vidět i u jazyků větších 

etnických skupin jako třeba Basků nebo Katalánců. Teorie z této knihy můžeme aplikovat 

i na bretonštinu, která byla velmi dlouhou dobu vystavena nucené asimilaci. Tento 

dlouhodobý proces se podepsal na počtu mluvčích, kteří používají bretonský jazyk. Oproti 

asimilaci stojí proces revitalizace, který se snaží přivést tyto upadající jazyky zpět k životu. 

 

O postavení bretonské kultury v současné francouzské společnosti píše Ronan Le 

Coadic v knize s názvem L’identité bretonne (Bretonská identita)7. V této práci přirovnává 

vztah Bretonců k Francii k manželství, které vzniklo z pohodlnosti spíše než z lásky. 

Hlavním tématem tohoto díla je vývoj v několika posledních dekádách, kdy došlo 

k rapidnímu poklesu uživatelů bretonštiny, a celá bretonská kultura byla utlačována 

francouzskou společností.  

 

O tom, jaký vliv může mít jazyk a jeho dialekty na etnickou identitu lidí pojednává 

autorka Mari C. Jones ve své práci s názvem Death of a Language, Birth of an Identity: 

Brittany and the Bretons (Smrt jazyka, zrození identity: Bretaň a Bretonci)8. Autorka zde 

rozděluje bretonštinu na 4 různé dialekty, které byli velmi odlišné jeden od druhého, 

ale došlo k jejich ucelení v důsledku vyhranění se vůči Francii. 

                                                 
6 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). 
ISBN 978-80-86429-83-0. 
7 LE COADIC, Ronan. L'identité bretonne. Rennes (France): Presses universitaires de Rennes, 1998, 479 p., 
xvi p. of plates. Essais (Rennes, France). ISBN 2843620198. 
8 JONES, Mari C. Death of a Language, Birth of an Identity: Brittany and the Bretons. Language Problems 
and Language Planning [online]. 1998, vol. 22, issue 2, s. 129–142. [cit. 2015-05-22]. DOI: 
10.1075/lplp.22.2.02jon. 
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3.  Metodika 

Tato práce je postavena především na použití kvalitativních metod, které byly 

použity v období dvou let výzkumu. Kvalitativní metody byly použity v návaznosti 

na metody kvantitativní, které sloužily především k získávání dat o místech výzkumu 

a kvantitativních dat o obyvatelstvu. 

3.1 Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody byly využity k získávání sekundárních údajů, nejčastěji 

statistického rázu. Před provedením terénního výzkumu bylo využito studia tištěných 

a internetových zdrojů, což vedlo k určení míst, ve kterých byl výzkum prováděn. 

Statistické údaje, které byly čerpány z francouzského statistického úřadu, se v mnoha 

případech prokázaly jako nedostatečné, jelikož ve Francii je na státní úrovní protizákonné 

sbírat údaje, které mají striktně personální charakter (etnicita, náboženské vyznání). Proto 

jsou oficiální údaje doplněné údaji z různých organizací, které se zabývají mapováním této 

problematiky v soukromém sektoru. V mnoha případech se jedná o zájmové organizace, 

které mají za účel mapování kulturní stránky Bretaně a zbytku Francie. 

3.2 Kvalitativní metody 

Využitím výsledků kvalitativních metod výzkumu se zabývá Jan Hendl v knize 

Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Popisuje zde několik pojetí 

kvalitativního výzkumu. V některých případech se může jednat o doplnění kvantitativních 

metody, ale někteří badatelé používají kvalitativní metody jako opak metod 

kvantitativních.9 

V průběhu terénního výzkumu byly kvalitativní metody využity především z toho 

důvodu, že umožňují hluboké porozumění problematice. Nevýhodou kvalitativních metod 

je nemožnost replikace výsledků, ale i přes tento nedostatek se jedná o velmi přínosný 

zdroj dat. 

                                                 
9 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 
vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 
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3.2.1 Polostandardizovaný rozhovor 

Výhodou této kvalitativní techniky je možnost částečné přípravy před provedením 

rozhovoru. Výzkumník si připraví klíčové otázky, pro prováděné interview, na které chce 

získat odpovědi, ale ponechá si prostor pro otázky doplňující, kterými bude dále zjišťovat 

informace a zabíhat hlouběji do problematiky. 

Úskalím při využívání tohoto typu rozhovorů je, že se respondenti mohou zastavit 

u otázky, která jim přijde nejvíce zajímavá. V takovém případě se může stát, 

že se rozhovor odkloní od tématu. Pokud se tak stane, tak je třeba rozhovor usměrnit 

a navázat na místě, kde došlo k odklonu. 

Během terénního výzkumu byl tento typ rozhovoru využíván téměř ve všech 

případech. Hlavním důvodem byl fakt, že nikdo z výzkumníků neměl dostatečné znalosti 

francouzštiny pro plynulou konverzaci o odborné problematice. Tato skutečnost tedy vedla 

k tomu, že všechny rozhovory byly prováděny v anglickém jazyce. Francouzština byla 

využita pouze okrajově. Dalším důvodem pro využití této techniky je časová efektivnost. 

Pokud lidé neměli přílišný rozsah vědomostí o problematice, která byla zkoumána, tak tato 

forma rozhovoru odhalí tuto skutečnost velmi rychle. Pokud dotazovaný měl informace 

o problematice tak se využívalo otázek doplňujících k rozšíření získaných informací. 

3.2.2 Nestandardizovaný rozhovor 

Nestandardizovaný rozhovor vyžaduje velké množství času a schopnost výzkumníka 

udržet respondenta tak, aby stále mluvil k tématu a neodkláněl se od něho. Řadí se tak 

mezi těžší formy vedení rozhovoru.  

Pokud jsou ovšem splněny veškeré podmínky tak se tento typ rozhovoru stává 

nejpřínosnějším zdrojem informací k výzkumu. 

V průběhu našeho terénního výzkumu byl tento typ rozhovoru využit pouze ve dvou 

případech. Prvním se stal rozhovor s Gaotanem, učitelem na bretonské skol Diwan10. Tento 

rozhovor byl velmi snadný na provedení. Pan Gaotan se od začátku rozhovoru držel tématu 

a neměl tendence odbíhat. Byl velmi vstřícný dotazům a rád na ně odpovídal. Badatelům 

ukázal celé prostředí školy a nastínil, jak vypadá výuka ve škole. Dále také poukázal 

na rozdíly, které existují ve výuce mezi standardními francouzskými školami a skol Diwan. 

                                                 
10 Dvojjazyčná škola, kde se vyučuje bretonsky a francouzsky, viz kapitola Bretonské školy. 
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Druhým rozhovorem, který byl pořízen jako nestandardizovaný, se stalo interview 

s Julianem, učitelem na francouzském lycée11. Tento učitel neměl příliš vysokou úroveň 

angličtiny, a tak celý rozhovor probíhal za využívání angličtiny, francouzštiny 

a internetového překladače. I přesto, že se Julian nepovažuje za Bretonce, tak poskytl 

mnoho informací k tématu. Julian pozval výzkumníky do prázdné učebny a rozhovor 

probíhal téměř formou přednášky, kdy hovořil o historii Bretonců, jejich kultuře, tradicích 

a postavení ve francouzské společnosti.  

3.3 Výzkum 

Terénní výzkum probíhal v září roku 2014, konkrétněji od 1. do 6. září, kdy bylo 

navštíveno pouze město Vannes. Z tohoto výzkumu byla vytvořena práce pro projekt 

Pestrá Evropa12. V roce 2015 byl čas a rozsah výzkumu navýšen. Výzkum se uskutečnil 

od 11. do 19. srpna a rozsahem pokryl mnoho měst a památek v Bretani. 

Během terénního výzkumu bylo navštíveno několik měst, o kterých se na základě 

předběžného kvantitativního výzkumu bylo vhodné domnívat, že by se mohla prokázat 

jako přínosná. Ne ve všech městech ovšem bylo dosaženo očekávaných výsledků. 

Následující 3 města se stala nejúspěšnějšími při získávání informací o Bretani a jejích 

obyvatelích. 

Město Vannes bylo zvoleno jako místo výzkumu z důvodu dlouhé historie, která 

dnes z tohoto města dělá jedno z nejzajímavějších měst spojovaných s keltskou kulturou 

v Bretani. Vannes je také domovem jedné ze škol Diwan, archeologického muzea 

a pravidelných festivalů, které oslavují keltské tradice. Zároveň se v blízkosti Vannes 

nachází obec Carnac, která je místem jednoho z největších megalitických uskupení 

v Evropě. Toto město bylo navštíveno dvakrát, jednou v roce 2014 a podruhé v roce 2015. 

Lorient byl pro potřeby výzkumu zvolen především z důvodu jeho silné vazby 

na keltskou kulturu. Tato vazba sice nemá hluboké kořeny, ale v současnosti se Lorient 

stává jednou ročně dějištěm největšího keltského festivalu hudby a kultury. Tento festival 

probíhal v době, kdy badatelé prováděli výzkum v roce 2015 a stal se tak vítaným zdrojem 

informací. 

                                                 
11 Lycée je francouzská střední škola. Ekvivalent českého gymnázia. 
12 Hospodářská a kulturní studia: (HKS) [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z WWW: http://www.hks.re/ 
wiki1/doku.php?id=bretan-pestra_evropa_2014 
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Quimper je považován za historické centrum Bretaně s architekturou, která nese 

stopy antického Říma. Zároveň se zde nachází muzeum, které se chlubí nejrozsáhlejší 

kolekcí bretonských archeologických artefaktů. 

3.4 Seznam respondentů 

Respondenti pro výzkum byli získáváni navštěvováním institucí, o kterých bylo 

vhodné se domnívat, že by mohly poskytovat informace o Bretoncích a bretonské kultuře. 

Dále byli dotazování účastníci bretonských festivalů, a to nejen účinkující, ale také diváci. 

V neposlední řadě byli badatelé na několik respondentů odkázáni jinými respondenty. Tato 

metoda sněhové koule je velmi vhodná pro výzkum v méně přístupné populaci 

či v případech, kde může figurovat určitá jazyková bariéra, jako v tomto případě. 

Respondenti v tomto výzkumu pocházejí anebo přinejmenším mají zkušenost 

se životem ve větších městech. Většina respondentů jsou v současné době studenti, nebo 

mají jisté akademické kořeny, které mohou ovlivňovat přístup k problematice, kterou se 

zabývá tato práce. 

Všichni respondenti byli před provedením rozhovorů seznámeni s důvody pro 

provádění výzkumu a požádáni o souhlas s nahráváním nebo zapisováním rozhovorů. 

U všech respondentů, i přes jejich souhlas s účastí ve výzkumu, je zachována diskrétnost. 

Z toho důvodu jsou informace o respondentech omezeny na jejich křestní jméno, věk 

a povolání, či jiný identifikační údaj, který si sami zvolili.  

Následující rozhovory se uskutečnily v průběhu terénního výzkumu v Bretani, v září 

2014 a srpnu 2015, během projektu Pestrá Evropa. 

 

1. Emmanuele, 35 let, matka dvou dětí 

2. Marijannick, 46 let, učitelka bretonštiny 

3. Lauriane, 25 let, studentka vysoké školy 

4. Jean-Phillipp, 50 let, člen bagadu13 

5. Karine, 33 let, studentka 

6. Morwenna, 32 let, studentka 

7. Anthony, 38 let, otec dvou dětí 

8. Charlotte, 23 let, studentka 

                                                 
13 Bretonská kapela, viz kapitola Hudba, tanec a kroje. 
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9. Julien, 36 let, učitel na lycée 

10. Yovenn, člen bagadu 

11. Gaotan, učitel na škole Diwan 

 

Následující rozhovory byly poskytnuty k potřebám této práce Lucií Javůrkovou, 

která prováděla výzkum v Bretani pro potřeby její diplomové práce. 

 

1. Ronan, 53 let, profesor 

2. Pedyr, 27 let, student 

3. Lea, 26 let, knihovnice v Rennes 

4. Anaelle, 29 let, pracovnice muzea 

5. Liza, 27 let, ředitelka školy Diwan 

6. Mary, 31 let, badatelka v sociálních vědách 

7. Vincent, 33 let, projektový manažer 
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4. Teoretická část 

Kapitola teoretická část slouží čtenáři k seznámení s hlavními pojmy, které jsou 

potřebné pro porozumění problematiky etické identity. Na následujících stránkách se lze 

seznámit s tématy, která budou dále v praktické části rozvedena na konkrétním případě 

bretonské etnické identity. 

4.1 Kultura 

V knize Úvod do kulturní a sociální antropologie datuje Robert F. Murphy, 

prvopočátky kultury až do doby před 5 miliony let k předchůdci člověka, který nesl jméno 

australopiték. Reálný vývoj kultury se ovšem začal odehrávat mnohem později, 

a to v období před jedním až půl milionem let.14 

V této práci se ovšem autor značně omezí a bude vycházet především z moderního 

pojetí kultury a kulturní antropologie.  

Cílem kulturní antropologie je především porozumět lidské situaci studiem jejích 

projevů a obměn.15  

Tato práce se pokusí o dokumentaci těchto projevů na příkladu Bretonců, etnika, 

které se vyskytuje v Bretani, na severozápadě Francie. 

Jandourek uvádí, že jedno z primárních dělení kultury je na adaptivní a maladaptivní. 

Adaptivní přístup volí přizpůsobení se okolí a maladaptivní přizpůsobuje okolí svým 

potřebám a požadavkům. Byť toto rozdělení vychází převážně z biologických aspektů, 

které ovlivňovaly kulturu, tak jej lze sledovat i na čistě sociálních projevech. Stejně jako 

se dříve v přírodním prostředí lidé přizpůsobovali, nebo prostředí přetvářeli k obrazu 

svému, tak dnes aplikují stejný proces i na jejich sociální prostředí. Tento proces může mít 

značný vliv na jednu kulturu, zatímco pro jinou kulturu nebude téměř znatelný.16  

Maladaptivní vliv pocítili Bretonci v minulosti, kdy jim bylo zakázáno využívat 

jejich rodný jazyk a vedlo je to k hledání nových kulturních projevů, kterými by se mohli 

odlišit. 

                                                 
14 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 11–12. ISBN 80-86429-25-3. 
15 Tamtéž, s. 18–19. 
16 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. s. 179–180. ISBN 80-7178-749-3. 
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I přes široký význam pojmu kultura a zdánlivou neorganizovanou strukturu 

se kultura považuje za celistvý systém. Důvodem pro toto označení je, že všechny složky 

kultury jsou spolu propojeny a nelze je oddělit. V důsledku této provázanosti se mnoho 

vlivů, které přicházejí z jiných kultur a měly by velký vliv na jednotlivé kulturní prvky, 

podrobuje procesu asimilace. Proces asimilace vede k integraci prvků, které jsou původem 

z různých kultur a společně poté tvoří nové pojetí v kultuře, která přijímá tyto prvky. 17 

Důležitým faktem, pokud se zabýváme definicí kultury, je, že se zaobírá především 

pravidly a očekávaným způsobem chování spíše než chováním samotným. Murphy si zde 

vypůjčuje citát sociologa Talcotta Parsonse, dle kterého je kultura systémem očekávání. 

Toto označení znamená, že kultura je spíše taková, jakou ji vidíme, než jaká 

je ve skutečnosti. Tento přístup umožňuje lidem vstupovat do většiny kulturních situací 

s určitou představou o následujícím dění. Tato pravidla ovšem musí být dostatečně 

flexibilní, aby je co největší množství lidí mohlo využít v co největším počtu situací napříč 

časem. Tento systém, i přes široký záběr pravidel, tak dává lidem určitou, byť poněkud 

omezenou, svobodu jednání.18 

Z výše uvedených informací se může zdát, že při takto širokém pojetí kultury 

je velmi těžké poukázat na kulturní rozdíly mezi různými společnostmi. To ovšem není 

pravda. Murphy poukazuje na rozdíly i v tak přirozených věcech jako je sezení či stání. 

Tato bakalářská práce popisuje kulturní rozdíly, které existují mezi Francouzi a Bretonci. 

4.1.1 Akulturace 

Akulturace je proces, kdy dochází ke kulturním změnám ve společnosti v důsledku 

dlouhodobého, nepřerušeného kontaktu mezi kulturami. Během akulturace přebírají 

kultury mezi sebou prvky a navzájem se tak ovlivňují.19  

Silnější formou akulturace je asimilace, která popisuje proces, kdy dochází 

k jednostrannému ovlivnění kultury v důsledku kontaktu. Murphy dává za příklad kulturní 

asimilaci amerických indiánů, kteří podlehli různými způsoby západní kultuře.20  

                                                 
17 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 32. ISBN 80-86429-25-3. 
18 Tamtéž, s. 32–33. 
19 SOUKUP, Martin. Základy kulturní antropologie. (2., rozšířené vydání). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 
2015. Antropos (Pavel Mervart). s. 44. ISBN 978-80-7465-186-1. 
20 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 206–207. ISBN 80-86429-25-3. 
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Tento proces lze také sledovat u Bretonců, kteří, jakožto početně slabší kultura bez 

vlastního státu, postupně podléhali kultuře francouzské. V naprosté většině případů 

akulturace či asimilace se jedná o vliv silnější a početnější kultury na kulturu slabší. 

4.1.2 Obsah kultury 

Václav Soukup uvádí v knize Sociální a kulturní antropologie, že kultura je jedna 

z centrálních kategorií společenských věd. Ve svém nejširším pojetí vyjadřuje specifický 

lidský způsob organizace, realizace a rozvoje činnosti, který je patrný ve výsledcích 

fyzické a duševní práce. 21 

Robert F. Murphy pak nabízí konkrétnější pohled na obsah kultury. Kultura je, 

dle jeho slov, souhrnem všech výtvorů a znalostí, které lidé nashromáždili. Kulturou tak 

nejsou jen obrazy nebo sochy, které lze najít vystavené v galeriích. Stejnou mírou je 

za kulturu považované graffiti, které je na pilíři mostu. Součástí kultury jsou ovšem 

i znalosti. Ať už se jedná o různé způsoby rozdělání ohně či štěpení atomu.22 

Jan Jandourek dále uvádí, že kultura je soudržný systém, jehož součásti k sobě 

nejsou přiřazeny nahodile. Tvrdí, že pokud se změní jeden prvek, tak dojde ke změně 

ostatních prvků.23  

Toto propojení kulturních součástí je patrné u Bretonců, kteří v minulém století přišli 

o jazyk, jako dominantní identifikátor kultury a kvůli tomu se do popředí dostaly jiné 

kulturní aspekty. 

4.1.3 Náboženství 

Jako většina pojmů, které se snoubí s kulturními a etnickými teoriemi, je i na pojem 

náboženství pohlíženo ve velmi širokém měřítku, což vede k jeho velmi těžké definici. 

V některých kulturách se lze setkat s vírou ve velká, všemocná božstva, v jiných s vírou 

v posmrtný život a další náboženské skupiny věří ve všeobecné nadpřirozeno, 

ale neuznávají víru ve velká božstva. Z tohoto důvodu Murphy uvádí, že náboženství je 

                                                 
21 SOUKUP, Václav, VODÁKOVÁ, Alena a VODÁKOVÁ Olga. Sociální a kulturní antropologie. Vyd. 2., 
rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Sociologické pojmosloví. ISBN 80-85850-29-X. 
22 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004, 268 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 33–34. ISBN 80-864-
2925-3. 
23 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. s. 179. ISBN 80-7178-749-3. 
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vždy opředeno záhadností, která se nedá příliš konkretizovat, ale zároveň nedává právo 

domnívat se, že jedno je lepší než to druhé.24 

K názoru, že náboženství je velmi těžké definovat, dochází i Jandourek. Ten píše, 

že v nejširší definici, která je schopná obsáhnout podstatu náboženství, se jedná o souhrn 

přesvědčení, postojů, symbolů a praktik, které vycházejí z ideji posvátného. Za posvátné 

lze považovat cokoliv, co v člověku vzbuzuje pocity bázně a úcty, něco, co je tajemné 

a fascinuje. Náboženské přesvědčení a praxe mají za cíl sjednotit příslušníky náboženské 

komunity.25  

Dle zkoumání mnoha významných antropologů a sociologů, bylo náboženství vždy 

v minulosti jedním z hlavních pilířů kultury. V mnoha částech západního světa stále 

vznikají nové sekty, které se oddělují od mateřských, již ustanovených, náboženství. 

Murphy ovšem tvrdí, že v době rostoucího skepticismu a sekularizace tento vliv všeobecně 

spíše upadá.26 

V případě některých skupin ve světě je náboženství jedním z hlavních 

identifikačních prvků, vedle jazyka. V případě Bretonců tomu tak ovšem není. Důvodem 

pro toto zdánlivé přehlížení náboženství je fakt, že větší část Francouzů jsou katolíci, 

stejně jako Bretonci. To znamená, že náboženství v tomto případě nepomáhá vyhranění 

jejich kultury jako odlišné a jeho význam proto ustupuje do pozadí na úkor jiných, více 

odlišných identifikačních prvků. 

4.2 Národ a národnost 

„Navzdory (či spíše díky) obrovskému množství dílčích poznatků a rafinovaně 

vymyšlených modelů tvoří dnes problematika národa a nacionalismu velice nepřehledný 

terén, v němž se badatelé jen těžko orientují již proto, že bylo dosaženo jen minimálního 

pojmoslovného konsenzu.“27 

                                                 
24 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004, 268 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 170–171. ISBN 80-864-
2925-3. 
25 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. s. 161. ISBN 80-7178-749-3. 
26 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004, 268 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 170–171. ISBN 80-864-
2925-3. 
27 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství), 45. sv. s. 16. ISBN 978-80-7419-010-0. 
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V historickém pojetí byl národ dlouho chápan v úplně jiném smyslu, než v jakém 

jej užíváme dnes. V minulosti národ neslučoval veškeré obyvatelstvo určitého území nebo 

obyvatele, kteří užívali stejný jazyk. Ve většině případů byli za národ považováni pouze 

šlechtici či intelektuální elita daného území.28 

Vymezení národa může být v některých případech stejně složité, jako v jiných 

případech jednoduché. Tento jev je přítomen z toho důvodu, že v některých případech jsou 

rozdíly mezi kulturami velmi mlhavé a těžko určitelné, zatímco v jiných případech jsou 

velmi jasně vymezené.29 

V knize Národ a nacionalismus může čtenář zjistit, že důležitými faktory pro vznik 

národnosti jsou vůle a kultura. Obě podmínky jsou potřeba, ale žádná z nich není sama 

o sobě dostatečná a v mnoha případech ani společná vůle a kultura národnost nevytvoří.30 

Jak bylo zmíněno, vůle je pro vytvoření národa nezbytnou ingrediencí. Ne vždy 

je ovšem vůle dobrovolná. Některé skupiny bývají vytvořené násilím či nátlakem. Jiné 

náhodou bez velkého zájmu, ale také bez odporu pro tuto formaci. V tom nejideálnějším 

případě bývá skupina spojena a vytvořena vůlí dobrovolnou. Mnoho národních uskupení 

se pohybuje na této škále, ale krajní hodnoty, což je tvorba nátlakem a kompletní souhlas, 

bývají velmi vzácné v případě tak velkých společenství, jako je národ. Zároveň je ovšem 

důležité míti na paměti, že národ nelze v realitě stvořit jen pouhou vůlí.31 

Kulturní pohled na vytváření národů také nelze považovat za směrodatný, jelikož 

obsah kultury je příliš široký. V mnoha případech se kulturní rozdíly, které bychom mohli 

považovat za rozhodující při vytváření národní identity, neshodují ani s geografickými 

hranicemi, které mají moderní státy.32 

Hroch také představuje mnoho teorií o vytváření národa a národní identity, 

ale zároveň poukazuje, že každá teorie má své jisté mezery, které by tuto teorii mohly činit 

neplatnou, ale v žádném případě tomu tak není. U širokých pojmů jako je národ, národní 

identita a nacionalismus existuje mnoho teorií, které se zabývají touto problematikou 

                                                 
28 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století. Praha: Svoboda, 1986, 398 s. s. 7–10. 
29 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství), 45. sv. s. 16–18. ISBN 978-80-7419-010-0. 
30 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993, 158 s. Poznání 
(Josef Hříbal), sv. 2. s. 64. ISBN 809013811x. 
31 Tamtéž, s 64–65. 
32 GELLNER, Ernest André. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. s. 16–
18. ISBN 80-7325-023-3. 
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a definují ji. V mnoha státech docházelo k vývoji těchto pojmů jinak a nedá se tedy říci, že 

jedna teorie pokryje všechny tyto situace.33 

Národní identita má v mnoha případech velký vliv na sebeidentifikaci menšinových 

skupin obyvatel. Bretonci se v tomto ohledu nacházejí v situaci, kdy na ně často není 

nahlíženo jako na národnostní skupinu. I přes jejich odlišnou historii a jazyk jsou 

považováni za součást Francie jako celku, a nikoliv za samostatnou skupinu. 

4.3 Nacionalismus 

„Je to nacionalismus, který plodí národy, a nikoliv obráceně.“34 Zároveň také platí 

tvrzení, že: „Nacionalismus je původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní 

jednotka musí být shodné.“35 

Nacionalismus a státy nejsou věčné. Tento fakt považuje Gellner za jednu 

z nejdůležitějších informací pro kohokoliv, kdo se touto problematikou zabývá. Každá 

společnost na světě má svou kulturu, ale ne v každé kultuře se vyvinul nacionalismus. 

Zároveň platí, že nacionalismus se vyvíjí pouze v centralizovaných státech a vyžaduje 

určitý druh kulturní stejnorodosti. Tato stejnorodost znamená, že po jednotlivci 

je požadováno, aby opustil část své kultury, pokud se jedná o menšinovou kulturu. Pokud 

tak člověk učiní a obětuje menšinovou kulturu na úkor kultury většinové tak se stává 

členem národa.36  

Hroch uvádí, že pojem nacionalismus je značně komplikovaný termín. Během 

historického vývoje národů, převážně ve 20. století, byl používán v mnoha případech. 

Některé případy byly pozitivní, v jiných byl tento termín využíván v kombinaci s xenofobií 

a rasismem jako negativní.37 

Dle Gellnera nacionalismus využívá dříve přítomných kultur a kulturního bohatství. 

Tyto aspekty identity využívá velmi výběrově a často je radikálně přetváří. Kultury, které 

                                                 
33 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství), 45. sv. s. 16. ISBN 978-80-7419-010-0. 
34 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993, 158 s. Poznání 
(Josef Hříbal), sv. 2. s. 67. ISBN 809013811x. 
35 Tamtéž, s. 12. 
36 GELLNER, Ernest André. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. s. 19. 
ISBN 80-7325-023-3. 
37 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství), 45. sv. ISBN 978-80-7419-010-0. 
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nacionalismus vytváří, jsou ovšem často změněny až k nepoznání od těch, kterými byly, 

než byly přetvořeny nacionalismem do své současné podoby.38 

Nacionalismus je zobecněné slovní spojení, které je kodifikováno pro potřeby 

byrokratické a technologické komunikace. Tato klasifikace vytváří anonymní a neosobní 

společnost, ve které jsou jednotlivci automatizovaní a zastupitelní. Tito jednotlivci jsou 

drženi pohromadě touto vytvořenou společenskou kulturou, která nahradila složité 

struktury lokálních skupin. Lokální skupiny měli své vlastní lidové kultury, které 

se reprodukovali místně a podle svých vlastních tradic. Tento efekt je důsledkem 

nacionalismu.39 

Při pohledu na problematiku nacionalismu je důležité brát vždy v potaz dva úhly 

pohledu. Jedním je ten, jak se nacionalismus jeví sám sobě a druhý úhel, jaký 

je nacionalismus doopravdy. Nacionalismus vnímá sám sebe jako věčný, všudypřítomný 

a platný princip. V tomto světle Gellner považuje nacionalismus za zcela přirozený projev 

toho, že lidé chtějí žít pouze mezi svými.40 

S nacionalismem je úzce spojená národní a etnická identita a z toho důvodu je nutné 

představit tento pojem i přes jeho okrajový vliv na dění v Bretani, kde se v současné době 

Bretonci soustředí spíše na zachování kulturních tradic a historie spíše než budování 

nového státu, který by časem mohl uvažovat o samostatnosti. 

4.4 Národnostní menšiny 

Národnostní menšina je skupina obyvatel, která je početně slabší v daném státě. 

S naprostou většinou menšin je zpravidla spojeno nedominantní postavení. I pro toto 

pravidlo ovšem existují výjimky. Další důležitou podmínkou při zvažování národnostní 

menšiny je, že členové menšiny, žijící na území jiného státu, musejí být občany daného 

státu.41 

Menšina může být identifikována z několika pohledů. Nezáleží jen na tom, jak daná 

skupina nahlíží sama na sebe ale také, jak na ni nahlíží okolí. V tomto případě lze mluvit 

                                                 
38 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993, 158 s. Poznání 
(Josef Hříbal), sv. 2. s. 67. ISBN 809013811x. 
39 Tamtéž, s. 68. 
40 GELLNER, Ernest André. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. s. 21–
22. ISBN 80-7325-023-3. 
41 KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Vydání první. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 
Provozně ekonomická fakulta, 2014, 438 stran. s. 5–7. ISBN 978-80-213-2524-1. 
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o menšinách ve Francii, kdy se často jedná o početně silné menšiny (Bretonce, Okcitánce a 

Němce). Tyto skupiny se vyčleňují ze společnosti, ale společnost toto vyčlenění neuznává 

a nebere na něho zřetel.42 

Hroch uvádí, že na začátku 19. století existovalo v Evropě, vedle mnoha států 

s dlouhou kulturní tradicí a kodifikovaným jazykem, mnoho etnických menšin, které tyto 

aspekty postrádaly. Absence těchto věcí vedla ke zrození národního hnutí. V těchto hnutích 

existovaly dvě hlavní kategorie. Hnutí, která mohla navázat do jisté míry na tradici 

spisovného jazyka. V této kategorii jsou například Řekové, ale i Češi. Ve druhé kategorii 

jsou skupiny, které na takovou tradici navazovat nemohly. Sem můžeme zařadit Slováky, 

Ukrajince a také Nory.43 

Bretonci v tomto ohledu patří do první kategorie, ale v průběhu historie se jejich 

identita přesunula od jazykové identifikace k jiným kulturním aspektům, které budou 

detailně popsány v praktické části práce. 

4.5 Etnicita 

Pro porozumění etnicitě je nutné také chápat problematiku národnosti 

a nacionalismu, jelikož se tyto termíny v téměř všech případech proplétají a velmi záleží 

na úhlu pohledu.44 

V pohledu na problematiku etnicity nastává změna během 60. let minulého století. 

Etnika a jejich příslušné jazyky prošly fázemi od odmítání, přes akceptaci až k zacházení 

se speciální péčí. Tento proces se obdobně udál po celém světě. Nejinak tomu bylo 

v Bretani, kde Bretonci nemohli používat svůj jazyk a v současné době existují instituce, 

které v tomto jazyce vyučují.45 

Pojem etnicita, byť bývá často spojován s menšinovými skupinami obyvatel, ovšem 

není v tomto ohledu omezen a vztahuje se ve stejné míře na majoritní společnost jako na 

                                                 
42 KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Vydání první. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 
Provozně ekonomická fakulta, 2014, 438 stran. s. 6. ISBN 978-80-213-2524-1. 
43 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství), 45. sv. ISBN 978-80-7419-010-0. 
44 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 29–30. ISBN 978-80-7419-053-
7. 
45 ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun EU, 2013. Librix.sk. 
ISBN 978-80-263-0517-0. 
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minoritní. Ve svém jádru ovšem slouží pouze jako identifikátor skupin, které jsou 

příslušníky, i ostatními lidmi, považovány za odlišné.46 

Menšina je vůči svému okolí vymezována na základě jejích odlišností ať už ze strany 

menšiny, nebo většiny. Hlavními identifikačními prvky určité menšiny (etnika) je jazyk 

(všeobecně považován za nejdůležitější), náboženská příslušnost a historické či regionální 

povědomí. Dalším identifikačním prvkem může v některých případech být rasová 

příslušnost nebo původ při osidlování určité oblasti.47 

Etnicita může být v některých případech považována za druh sociální identity 

vymezenou fiktivním nebo fyzickým příbuzenstvím. Tento pohled na etnicitu je platný 

v případech, kdy kulturní rozdíly pravidelně ovlivňují interakce mezi členy těchto skupin. 

V tomto podání může mít etnicita nejen symbolickou a významovou stránku, ale také 

politickou a organizační.48 

Francie jako národ má jasně definovaný přístup k etnickým skupinám. 

Byť je v Bretani o bretonskou kulturu velký zájem, tak zvenčí se vše musí jevit jako 

jednotná francouzská kultura. Tichého kompromisu je dosahováno tím, že Francie 

ponechává lokální kultury bez velkých zásahů výměnou za to, že se etnické skupiny 

nesnaží angažovat na politickém spektru. 

4.5.1 Etnická identita 

Existuje několik tezí o etnické identitě jednotlivce a jeho postavení ve společnosti. 

První koncepcí je dle Šatavy buď – anebo. Teze, která tvrdí, že člověk může být 

příslušníkem pouze jedné etnické skupiny a nemůže patřit do jiné. Byť je tato teorie 

v mnoha ohledech považovaná za překonanou, často se jí řídí větší část obyvatelstva 

v běžném životě. Tento přístup se nazývá všedním nacionalismem.49 

Druhá koncepce, liberální, je často také označována jako multikulturalismus. Tato 

teorie předkládá ideu toho, že lidé z různých etnických skupin tvoří i přes své kulturní 

                                                 
46 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 21–22. ISBN 978-80-7419-053-
7. 
47 KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Vydání první. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 
Provozně ekonomická fakulta, 2014, 438 stran. s. 12. ISBN 978-80-213-2524-1. 
48 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 37. ISBN 978-80-7419-053-7. 
49 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 17–18. 
ISBN 978-80-86429-83-0. 
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odlišnosti jeden větší celek bez ohledu na menšinové zvyklosti. Tato teorie ovšem 

nefunguje v praxi na sto procent. Ze zkušeností se jeví tak, že ve větším uskupení menšin 

jsou za přizpůsobivější kultury považovány ty menší, které jsou, i když neúmyslně, 

utlačovány do pozadí kulturami většími.50 

Jedním z hlavní předpokladů pro vytvoření etnické identity je kontakt mezi 

rozdílnými skupinami lidí. Pokud budou žít na stejném území dvě velmi rozdílné skupiny, 

ale nebudou mezi sebou udržovat kontakt, tak k vytvoření identity nedojde. Tento kontakt 

kultur, kdy každá skupina považuje tu svou za rozdílnou (i přes to, že rozdíly mezi nimi 

mohou být velmi malé) je hlavním předpokladem pro vytvoření etnické identity.51 

Míra etnicity se v průběhu času může velmi měnit. Etnická skupina může v průběhu 

času upustit od nacionalismu a identifikovat se jako etnicky odlišná kultura pouze 

svátečně. Opačná změna je také možná. Tyto proměny nastávají v závislosti na globální 

trendy, které v současné době vedou spíše ke stírání rozdílů mezi skupinami obyvatel.52 

Bretonská etnická identita byla dlouho podrobována prvnímu přístupu, který Šatava 

popisuje, buď – anebo. V této době byli Bretonci nuceni využívat pouze většinový jazyk, 

francouzštinu, a ve zbytku země na ně bylo často pohlíženo jako na podřadné občany. 

V současnosti ovšem zavládá spíše liberální pojetí, kdy lokální bretonská kultura 

zaznamenává velký zájem nejen ze strany Bretonců, ale také Francouzů. 

4.5.2 Zachování identity 

Pro zachování etnické identity je velmi nutné ji vymezit. Není důležité, jakým 

způsobem je identita vymezená, zda na historické, jazykové či kulturní bázi. Pokud 

se skupina vymezí vůči okolí některým z výše zmíněných způsobů a okolí toto vymezení 

přijme tak to výrazně posílí šance na zachování identity.53 

Etnické a jazykové menšiny jsou dnes chápány jako kulturní dědictví lidstva. 

Šatava porovnává snahu o zachování jazyků ke snahám o zachování živočišných 
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a rostlinných druhů nacházejících se na Zemi. Dále vysvětluje, že kulturní bohatství 

nespočívá v uniformitě, ale v respektování alternativ a soužití různých forem kultury.54 

 U menšinových etnických populací, které žijí po boku většinové populace 

či na území jiného etnika, se setkáváme v mnohem větší míře s potřebou sebe 

identifikačních znaků. Tato potřeba přetrvává i v případě, že se jedná o nekonfliktní 

soužití.55 

4.5.3 Multikulturalismus 

V případě multikulturalismu, nebo také kulturního pluralismu, se často jedná o velmi 

citlivou tématiku. Stát může být obviněn z nespravedlivého chování nejen, když prosazuje 

odlišnost, ale také když prosazuje rovnost. Problematika prosazování rovnosti je v moderní 

společnosti často spojována s Francií, kdy mnoho menšin přichází o svá práva na úkor 

rovnosti mezi všemi občany.56 

Při probírání multikulturalismu je nutné mít na paměti, že v mnoha případech se lidé 

identifikují nejen s národní kulturou, ale také etnickou, která je v mnoha případech 

omezená na určitá území ve státě. Vliv tohoto pluralismu je ovšem v naprosté většině 

případů velmi individuální a také proměnlivý v závislosti na čase.57  

Rozhodující proměnnou je v případě pluralismu moc. Ve většině případů ovšem 

většina vládne nad menšinou a potom rozhoduje, kdy se menšina může chovat jinak, 

než většina a kdy se naopak musí přizpůsobit.58 

Kulturní pluralita je častou problematikou, která se týká celé Francie. Francouzi 

se s oblibou prezentují jako jednotný národ, kdy každý občan je Francouzem. Tento nátlak 

na menšiny vytváří časté problémy a v mnoha případech vede k utužení menšinové 

kultury, která se brání tomuto vlivu. 

                                                 
54 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 46. ISBN 
978-80-86429-83-0. 
55 Tamtéž, s. 47. 
56 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 232–233. ISBN 978-80-7419-
053-7. 
57 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 14–15. 
ISBN 978-80-86429-83-0. 
58 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 233–234. ISBN 978-80-7419-
053-7. 
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4.6 Jazyk 

Jazyk je možná nejdůležitější složkou kultury a tím pádem identity národa či etnika. 

Slouží k předávání veškerých informací a je také hlavním prostředkem veškerého 

sociálního života. V neposlední řadě jazyk definuje, kdo jsme, jelikož způsob komunikace 

je prvotním znakem individuální sociální identity. Dále je jazyk nejuspořádanějším 

a nejsystematičtějším prvkem kultury.59  

Šatava považuje jazyk, za hlavní znak etnické příslušnosti a zároveň také 

za kulturní kapitál daného etnika. V případě etnického pojetí je role jazyka spojena 

i s ideologickými a politickými snahami. Toto tvrzení ovšem není absolutní. Jako příklad 

uvádí Irsko a irštinu, která má pro tento národ spíše symbolickou hodnotu.60  

Vztah Bretonců k bretonštině by se v současné době mohl přirovnat k situaci 

v Irsku, byť tomu tak před méně než 70 lety nebylo. Důvody pro podobné postavení irštiny 

a bretonštiny mezi mluvčími jsou ovšem rozdílné. 

 Každý jazyk, který se na světě používá, je v moderní antropologii považován 

za rovnocenný. Složitost společnosti není odrazem složitosti jazyka. Hlavním rozdílem, 

mezi jednotlivými jazyky je slovní zásoba. Moderní společenství mají v mnoha případech 

širší slovní zásobu než například středověká verze identického jazyka, nebo jazyk 

amazonského kmene, který nevyužívá moderní technologie. Tento rozdíl ovšem znamená 

pouze to, že jazyk se přizpůsobuje potřebám kultury. 61 

Jak již bylo zmíněno, jazyk definuje, kdo jsme a ke které skupině patříme. Tento 

vliv je patrný i v rámci jednoho jazyka. V případě určitých subkultur nebo komunit může 

dojít k využívání dialektů a slangových výrazů. Historicky jsou dokumentované i příklady, 

kdy spisovné a nespisovné projevy vedly k vyhranění mezi sociálními vrstvami. Tento 

efekt je ovšem nejvíce patrný v situacích, kdy na jednom území žijí komunity, které 

využívají úplně jiný jazyk.62 

                                                 
59 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004, 268 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 38. ISBN 80-864-2925-3. 
60 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 37. ISBN 
978-80-86429-83-0. 
61 MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON), 2004, 268 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 39. ISBN 80-864-2925-3. 
62 Tamtéž, s. 41. 
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Jazyková asimilace je jev, který se začal ve světě silně projevovat ve druhé 

polovině 20. století. Hlavním činitelem je přerušení mezigenerační štafety jazyka, 

což znamená, že nejmladší generace se přestává učit jazyk etnické menšiny a vystačí 

si s většinovým jazykem. Zájem o tuto problematiku se ovšem objevil až v 90. letech 

20. století. Pro mnoho jazyků je ovšem v tuto chvíli již pozdě a v průběhu času budou 

nenávratně ztraceny.63  

Bretonština se ve výsledku příliš neliší od většiny jazyků, u kterých došlo 

k přerušení štafety. Příčinou je ovšem v tomto případě politický tlak a následně i zákaz 

využívání bretonštiny. Počátek utlačování bretonštiny lze datovat do období Velké 

francouzské revoluce (1789–1799), kdy se Bretonci postavili na stranu království. Tento 

tlak se nejvíce projevil v 19. století a polevil až v 60. letech 20. století.64 

4.6.1 Revitalizace jazyka 

Bojem proti jazykové asimilaci je revitalizace jazyka, která si dává za svůj cíl 

obnovit užívání jazyka menšinovou skupinou. Revitalizace je silně spojována s podporou 

užívání jazyka jak v domácnostech, ve společenském životě a také na státní úrovni.65 

Již bylo zmíněno, že jazyk je často považován za nejdůležitější prvek etnické 

identity.66 Z toho důvodů má revitalizace jazyka velký vliv na etnickou identitu. V případě 

některých etnik, mezi které můžeme řadit Katalánce, Basky a Sámy, měla jazyková 

revitalizace pozitivní vliv na jejich etnické vědomí.67 

V současné době, se vedle globalizačního trendu, také objevují stále častější 

tendence, které mají za úkol posílit jedinečnost a identitu etnických menšin. Tento trend je 

patrný v mnoha západoevropských státech od 60. let. Tyto tendence jsou často spojované 

právě s revitalizací jazyka.68 

                                                 
63 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 40–41. 
ISBN 978-80-86429-83-0. 
64 ŠATAVA, Leoš. Evropská etnika bez státu: Rozměry asimilace a revitalizace – 23 případů. Prešov: 
Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2015, 98 s.; s. 22–24. ISBN 978-80-8105-680-2. 
65 ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun EU, 2013. Librix.sk. 
ISBN 978-80-263-0517-0. 
66 Viz kapitola Jazyk. 
67 ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun EU, 2013. Librix.sk. 
ISBN 978-80-263-0517-0. 
68 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 
48. ISBN 978-80-86429-83-0. 
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Bretonsky hovořících osob neustále ubývá i přes právě probíhající jazykovou 

revitalizaci. V Bretani existují programy pro výuku dospělých lidí, kteří bretonštinu 

neovládají. Hlavní cílovou skupinou, pro výuku jazyka, jsou ovšem děti, které 

se vzdělávají v bilingvních školách.  
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5. Praktická část  

Cílem této kapitoly je představit Bretonce jako samostatné etnikum na území dnešní 

Francie a obeznámit čtenáře se situací, která v Bretani panovala v minulosti a porovnat ji 

se současností. Toto porovnání bude obsahovat převážně změny, které ovlivnily Bretonce 

v posledních zhruba 100 letech. 

Pracovní hypotéza pro tuto část práce vychází z tvrzení, že s ústupem jazyka zaniká 

etnická identita. Způsobem zachování identity je tedy jazyková revitalizace, která v Bretani 

probíhá. Dále bude zhodnocen vliv této revitalizace na bretonskou identitu. 

5.1 Základní informace o Bretani a Bretoncích 

5.1.1 Území 

Bretaň se nachází na severozápadě Francie a jedná se o největší francouzský 

poloostrov, který je obklopen ze severu průplavem La Manche a na západní a jižní straně 

Atlantským oceánem. Hlavním městem je Rennes. Samotná Bretaň se skládá ze 4 regionů: 

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine a Morbihan. V některých případech se jako 

bretaňský region uváděl také Loire-Atlantique, ale od toho se pod vlivem francouzské 

vlády upustilo. V Loire-Atlantique se ovšem nacházelo původní hlavní město Bretaně: 

Nantes. Toto oddělení regionu proběhlo v roce 1942. Ztráta tehdejšího hlavního města 

způsobila problémy a nesnadný přesun bretonských hnutí a organizací z Nantes do Rennes. 
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Obrázek 1 - Mapa Bretaně a jejích regionů69 

 

5.1.2 Obyvatelstvo 

Při sčítání obyvatel v roce 2014 čítala Bretaň 3 276 543 obyvatel.70 Francouzský 

statistický úřad ovšem nezkoumá etnicitu, a tak není možné přesně určit, kolik lidí 

se identifikuje jako Bretonci. Údaje o etnické identitě se tak získávají ze zdrojů zájmových 

skupin či organizací.  

V Bretani se také v minulosti mluvilo vedle bretonštiny jazykem gallo, který ovšem 

nemá keltský původ. Oba jazyky potkal během minulého století stejný osud. V současné 

době je ve Francii jediným úředním jazykem francouzština. 

5.2 Bretonská historie 

V této kapitole je stručně představena historie bretonského národa. Pro potřeby této 

práce je především zohledněno období od příchodu Bretonců na kontinent z ostrovů dnešní 

Velké Británie až po současnost. Za ne příliš provázanou, ale důležitou součást dnešního 

pohledu na historii Bretaně je považován také starověk, ze kterého dnes Bretonci čerpají 

část svého kulturního kapitálu. 

                                                 
69 Gitelink [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z WWW: http://gitelink.com/brittany/brittany-maps.htm 
70 Population au recensement – Bretagne. Institut national de la statistique et des études 
économiques [online]. 2014 [cit. 2017-02-02]. Dostupné z WWW: 
https://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=000067552&codeGroupe=27 
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5.2.1 Starověk 

Bretaň byla obydlená již v dávné minulosti. Důkazem toho osídlení jsou kamenné 

struktury rozmístěné na mnoha místech v Bretani. Mimo četných archeologických nálezů, 

se jedná zejména o menhiry, které se nacházejí na mnoha místech v Bretani. Menhiry jsou 

v dnešní době spojovány s Kelty.71 

Keltové ovšem nestáli za tvorbou těchto struktur, ale pouze je využívali ve svých 

rituálech. Toto spojení má ovšem velký vliv na historické cítění Bretonců, kteří menhiry 

považují za součást jejich historie a s oblibou je vydávají za jejich kulturní dědictví. 

5.2.2 Etnogeneze Bretonců 

Počátek etnogeneze dnešních Bretonců můžeme datovat již do období mezi 5. a 7. 

století n. l., kdy byla Bretaň, též zvaná Armorika, vystavena přívalu lidí z ostrovní Velké 

Británie. Důvodem pro tuto rozsáhlou migraci bylo rozpínání Anglosasů v Británii. Tito 

příchozí obyvatelé dali spolu s původními obyvateli základ bretonskému národu.72 

Z tohoto období bohužel neexistuje mnoho informací a velká část z těch, které se 

dochovaly, nejsou podrobné a často ani přesné. Nelze tedy přesně říci, jak velkou roli 

můžeme při vytváření bretonské společnosti přičíst raným římským, keltským nebo 

galským tradicím. Dále nelze určit, jak velký vliv měla blízkost Britů a Armoričanů 

na další vývoj této kultury. Obě skupiny byli v kontaktu již od prehistorických dob díky 

mořským cestám.73 

Do tohoto období se také datuje označení Bretaně jako Brittania. Autorem toho 

označení je byzantský historik Prokopios. Tento historik také doložil, že do Bretaně se lidé 

stěhovali ještě v polovině 6. století. Příčinou této dlouhé migrační vlny mohly být útoky 

vnějších nepřátel, ale spíše se Prokopios přiklání k tomu, že migrace byla zapříčiněna 

přelidněním, které bylo v té době v Británii problémem. Záhadou ovšem zůstává, proč 

většina Brittonů, kteří migrovali do Armoriku, pocházela z jihozápadní Anglie a Walesu.74 

                                                 
71 BALCOU, Jean a LE GALLO, Yves. Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne. Genève: Slatkine, 
1987. ISBN 285203042X. 
72 BLAŽEK, Václav. Keltské jazyky. [online]. [cit. 2017-02-23]. Dostupné z WWW: 
http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/keltjaz.pdf 
73 GALLIOU, Patrick a JONES, Michael. Bretonci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 367 s. Dějiny 
národů (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). s. 137–148. ISBN 80-7106-202-2. 
74 Tamtéž, s. 139. 
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5.2.3 Středověk 

Ve středověku se v Bretani stýkaly až čtyři kulturní vlivy. Původní galská kultura, 

kultura antického Říma, která ovšem ustupovala po ukončení římské expanze. Další 

kulturou je nově příchozí bretonská a samozřejmě zde působil vliv Francké říše.75 

Dalším velkým vlivem, který působil v Bretani v raném středověku, byly vikingské 

výboje, které probíhali ve velké míře až do konce 10. století. V této době existoval 

vikingský stát na území Normandie, ale výboje Vikingů se postupně utlumili.76 

V období vikingských výbojů se Bretaň přiblížila Frankům. Do chodu byla uvedena 

restrukturalizace Bretaně, která se vedla ke sjednocení Bretaně a vzniku vévodství.77 

Ze středověkého období neexistují téměř žádné písemné doklady bretonského 

původu. Důvodem pro to je, že bretonština nebyla považována za spisovný jazyk 

a existovala pouze v nespisovné, mluvené formě. To vedlo k silné bardské a vypravěčské 

tradici. První spisy v bretonském jazyce se začínají objevovat až v polovině 15. století.78 

5.2.4 Novověk 

Jednou z nejdůležitějších postav bretonské historie byla Anna Bretonská. Tato 

vévodkyně se stala na přelomu 15. a 16. století francouzskou královnou, ale i přes toto 

spojení zachovala za svého života samostatnost Bretaně. Z tohoto důvodu je i v současnosti 

velmi váženou historickou osobností, která se v pozdějších dobách stala symbolem 

bretonského patriotismu. Po její smrti si ovšem Bretaň již nebyla schopná udržet 

samostatnost a v roce 1515 přešlo mnoho práv pod francouzskou korunu.79 

Nyní je čas podívat se do 18. století, kdy se Bretonci postavili během velké 

francouzské revoluce proti republice.80 Tato asociace naštěstí neměla příliš negativní efekt, 

jelikož nedlouho po ukončení revoluce se Bretonci dočkali nečekaného postavení ve 

                                                 
75 BALCOU, Jean a LE GALLO, Yves. Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne. Genève: Slatkine, 
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76 GALLIOU, Patrick a JONES, Michael. Bretonci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 367 s. Dějiny 
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francouzské společnosti díky Keltské akademii, která byla založena v roce 1805 

Napoleonem Bonapartem.81 

Toto postavení ovšem nemělo dlouhého trvání. Keltská akademie sice považovala 

keltštinu za původní jazyk lidstva, zároveň ovšem klasifikovala bretonštinu za pouhý 

dialekt, jazyk bez písemné formy, který vznikl v 15. století. Napoleonova podpora ovšem 

neměla pouze kulturní motivaci. Sledovala také politické cíle a měla svým bádáním 

legitimizovat jeho výboje po Evropě pod záminkou, že se jedná o sjednocování původních 

keltských území.82 

Na konci 19. století byl ve Francii schválen zákon, který zakazoval používání 

bretonštiny ve veřejném životě. Po skončení 2. světové války se bretonština se musela 

přestat vyučovat na školách, což urychlilo úpadek tohoto jazyka.83 

5.2.5 Moderní dějiny 

Od počátku minulého století se v Bretani tvořilo velké množství politických útvarů, 

které měly různé cíle. V mnoha případech bylo cílem těchto politických uskupení zlepšení 

podmínek v Bretani, jelikož Bretaň byla, jako region, v této době velmi zanedbávaná. 

Tento postoj francouzské vlády vedl k tomu, že politická strana Parti National Breton 

v roce 1940 vytvořila koalici s nacisty. Cílem tohoto spojení mělo být založení nezávislé 

vlády. Tento nápad se ovšem nesetkal s univerzální podporou obyčejných Bretonců 

a vyústil tak tak v boje mezi kolaboranty a příslušníky protinacistického odboje. Po roce 

1945 se občas objevovaly strany se separatistickými tendencemi, ale žádná nikdy 

nedosáhla úspěchu ani podpory, jakou zaznamenala Parti National Breton.84 

Byť se v tomto ohledu jedná o temnější část bretonské historie, tak finální následky 

tohoto kolaboračního pokusu nejsou zcela negativní. Po roce 1945 se Bretaň dočkala 

zvýšené ekonomické a sociální podpory, která tento francouzský region pozvedla 

na vysokou úroveň.85 

                                                 
81 ALLEN, Tim a John EADE. Divided Europeans: understanding ethnicities in conflict. Boston: Kluwer 
Law International, 1999. s. 311–317. ISBN 9041112138. 
82 KOKAISL, Petr, ŠTOLFOVÁ, Andrea, FAJFRLÍKOVÁ, Pavla, et al. Po stopách keltojazyčných obyvatel 
Evropy: Irsko, Skotsko, Wales, Cornwall, ostrov Man a Bretaň. Praha: Nostalgie, 2016. Pestrá Evropa. s. 20. 
ISBN 978-80-906207-3-5. 
83 GALLIOU, Patrick a JONES, Michael. Bretonci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 367 s. Dějiny 
národů (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). s. 298. ISBN 80-7106-202-2. 
84 Tamtéž, s. 298. 
85 Tamtéž, s. 298–301. 
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Než ovšem došlo k úplnému projevení tohoto zlepšení, tak začalo mnoho Bretonců 

opouštět Bretaň. Jejich cílem byla především Paříž a další velká města. Značné množství 

Bretonců také emigrovalo do zahraničí. Současně s odchodem Bretonců začali jejich místa 

v Bretani nahrazovat Francouzi z ostatních částí země.86 

Tento efekt, kdy došlo k velkému promíchání Francouzů s Bretonci, se negativně 

podepsal na udržování bretonské kultury. 

5.3 Bretonština 

Bretonština patří do keltské skupiny jazyků. Tento jazyk má za sebou 

komplikovanou historii, která měla velmi negativní vliv na počet bretonsky hovořících lidí. 

Od konce 19. století bylo zakázáno bretonštinu používat na veřejnosti a později, 

po skončení 2. světové války, bylo zakázáno vyučovat tento jazyk na školách. Tato 

omezení se značně podepsala na počtu lidí, kteří dnes bretonštinu ovládají. 

 

Graf 1 - Počet osob hovořících bretonsky87 

 

  

Z výše uvedeného grafu lze vidět, jak silný dopad měla zmíněná omezení na počet 

uživatelů bretonštiny. Úřad zabývající se bretonským jazykem ovšem uvádí, že počet 

aktivních uživatelů byl v roce 2007 téměř 206 000. 

                                                 
86 KOKAISL, Petr, ŠTOLFOVÁ, Andrea, FAJFRLÍKOVÁ, Pavla, et al. Po stopách keltojazyčných obyvatel 
Evropy: Irsko, Skotsko, Wales, Cornwall, ostrov Man a Bretaň. Praha: Nostalgie, 2016. Pestrá Evropa. s. 
214. ISBN 978-80-906207-3-5. 
87 COLE, J. Ethnic groups of Europe: an encyclopedia. Santa Barbara, Calf.: ABC-CLIO, 2011. Bretons, s. 
52. 
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Šatava poskytuje v knize Jazyk a identita etnických menšin, škálu životaschopnosti 

jazyka dle Krausse. 

1. úroveň – jazykem hovoří všechny generace, ovládají jej prakticky všechny děti; 

2. úroveň – jazyk ovládají téměř všechny děti či většina z nich; 

3. úroveň – jazykem hovoří všichni dospělí v rodičovském věku a starší lidé, 

ale ovládá jej pouze malý počet děti či vůbec žádné; 

4. úroveň – jazykem hovoří dospělí starší třiceti let, avšak ne mladší 

a pravděpodobně žádné děti; 

5. úroveň – jazyk využívají pouze osoby od středního věku a výše, zhruba starší 

čtyřiceti let; 

6. úroveň – jazyk znají osoby starší padesáti let; 

7. úroveň – jazyk znají osoby starší šedesáti let; 

8. úroveň – jazyk znají osoby starší sedmdesáti let; 

9. úroveň – jazyk znají osoby starší sedmdesáti let, celkově méně než deset osob.88 

K této škále lze využít následující graf, který ukáže, jak velmi nerovnoměrně jsou 

uživatelé bretonštiny rozloženi mezi věkovými skupinami. 

 

Graf 2 - Procento bretonsky hovořících osob v jednotlivých věkových kategoriích89 

 
                                                 
88 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Vyd. 2., Ve SLONu 
1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). s. 
42. ISBN 978-80-86429-83-0. 
89 Situation sociolinguistique. Office public de la langue bretonne [online]. [cit. 2017-03-02]. Dostupné z 
WWW: http://www.fr.brezhoneg.bzh/6-situation-sociolinguistique.htm 
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Pokud se porovnají údaje z tohoto grafu se škálou životaschopnosti jazyka, tak lze 

vidět, že bretonštinu nelze zařadit do ani jedné kategorie. Za nejbližší úroveň by se dala 

považovat úroveň sedmá. V těchto případech je jazyk odsouzen k pomalému vymření, 

ale rostoucí počet dětí, kteří bretonsky hovoří, dává bretonštině naději. 

V Bretani celkový počet uživatelů bretonštiny neustále ubývá. Tento úbytek stále 

pokračuje i přesto, že počet dětí, které bretonsky hovoří, pomalu roste. Na tomto místě 

se ovšem identita v současné době opírá o jiné kulturní prvky, než je pouze jazyk. Jedná 

se především o tradice spojené s tancem a hudbu. Tyto tradice pomalu nahrazují jazyk jako 

hlavní identifikační prvek. 

„Jazyk je těžký a není tolik zábavný, jako například tanec nebo hudba.“90 

Otázky ohledně znalosti bretonštiny a vztahu k ní byly přítomny v každém 

rozhovoru, který byl proveden pro potřeby této práce. Z výsledků rozhovorů lze vyvodit, 

že existuje velký rozdíl mezi skutečnou situací a tou, kterou by si Bretonci přáli, 

aby panovala.  

„Velmi rád bych naučil bretonštinu, ale nemám na to čas. Moje dcery ovšem chodí 

do skol Diwan. Jsem na ně velmi hrdý, že se učí tento jazyk.“91 

Tento útržek z rozhovoru ukazuje na shodné téma, které bylo zmíněno v případě 

každého respondenta, který jazyk neovládal. I přes to, že se jim jazyk líbí a mluvili by rádi, 

tak se jazyk neučí. Celkový počet dospělých lidí, kteří se učí hovořit bretonsky, byl v roce 

2016 pouhých 3 656.92 

5.3.1 Bretonské školy 

I přes neustále ubývající počet bretonsky mluvících lidí, se v Bretani rozšiřuje zájem 

o skol Diwan. Tyto bilingvní školy vyučují děti ve věku od 6 do 18 let v bretonském 

jazyce. Díky úsilí těchto škol vzrost podíl bretonsky hovořících dětí na téměř dvojnásobek, 

tedy 2,5 % v roce 2016 oproti roku 2005. 

V Bretani se nachází celkem 45 skol Diwan, které vyučují děti na úrovni prvního 

stupně základní školy. Poté lze navázat studiem na collège, což odpovídá druhému stupni 

                                                 
90 Vlastní rozhovor – Morwena. 
91 Vlastní rozhovor – Anthony. 
92 Chiffres clés. Office public de la langue bretonne [online]. [cit. 2017-03-02]. Dostupné z WWW: 
http://www.fr.brezhoneg.bzh/5-chiffres-cles.htm 
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v českém školství. Těchto škol je ovšem pouze 6. Ekvivalentem střední školy je lycée, 

které je ovšem v celé Bretani pouze jedno. 

Z důvodu tohoto velkého rozdílu v počtech jednotlivých úrovní škol není mnoho 

dětem umožněno studovat v bretonštině déle než do věku 11 či 12 let. 

Úskalím pro navštěvování skol Diwan je ovšem také finanční stránka. I přesto, že na 

ně stát přispívá, to ve většině případů nestačí na zaručení chodu školy. 

„Školy jsou velmi populární. Lidé sem rádi posílají své děti, aby se naučily hovořit 

bretonsky, ale ne každý si to může dovolit. Proto je mnoho dětí stále posíláno do 

francouzských škol“93 

Výuka na školách probíhá v bretonštině i ve francouzštině. První rok se děti učí 

pouze číst a psát v bretonštině, jelikož bretonština má snazší gramatiku než francouzština. 

Francouzštině jsou také děti vystaveny v každodenním životě. Až ve druhé třídě se děti 

začínají učit psát a číst francouzštinu. 

Osnovy, podle kterých učitelé vedou děti, jsou ovšem stále poskytovány 

francouzskou vládou, a především v historii je na Bretonce stále zapomínáno. 

Na skol Diwan ve městě Vannes vyučuje jeden z respondentů této práce, Gaotan. 

Tento muž se velmi zajímal o bretonskou kulturu a jazyk, který ovšem sám neovládal. Jeho 

zájem eventuálně přerostl v nadšení pro tento jazyk, který se sám naučil, aby mohl 

na škole, kterou spoluzaložil v roce 1993, vyučovat. 

„Když jsem se před 22 lety začal zajímat o založení školy, tak by mě nikdy 

nenapadlo, že zde budu bretonštinu vyučovat.“94 

V současné době se dá studovat bretonština i na univerzitě v Rennes. Tradovalo se, 

že kurzy bretonštiny byly extrémně populární. Realita možná neodpovídá pověstem, 

ale lidé o kurzy zájem jeví. 

„Slyšela jsem, že na Université de Rennes II. byly kurzy bretonštiny narvané, 

místnosti byly plné, mnoho lidí čekalo i venku, ale když jsem byla já na univerzitě, bylo nás 

tam možná tak 15.“95 

Existují ovšem i jiné způsoby výuky bretonštiny než pouze školy. Bretonštinu se lze 

učit od dobrovolníků nebo ve večerních školách. Existuje také možnost dlouhodobých 

kurzů, které trvají několik měsíců nebo krátkodobých, které mají intenzivní charakter. 

                                                 
93 Vlastní rozhovor – Gaotan. 
94 Vlastní rozhovor – Gaotan. 
95 Rozhovor Lucie Javůrkové – Anaelle. 
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5.3.2 Bretonština v běžném životě 

S bretonštinou se turista v Bretani setká nejčastěji na dopravních značkách. Téměř 

každé město a vesnice má při vjezdu bilingvní cedule, na kterých je francouzský název 

a pod ním bretonský překlad. 

 

Obrázek 2 - Bilingvní cedule označující město Vannes96 

 

 

Pro místní existuje několik zdrojů, kde mohou využít své znalosti bretonštiny. 

Veřejnoprávní rádia v Rennes mají jednou týdně hodinu, kdy vysílají bretonsky. V západní 

Bretani vysílají rádia francouzsky i bretonsky. V 90. letech byla také snaha o založení 

bretonské televize. Televizní stanice Breizh (Bretaň) sice byla založena, ale v současnosti 

již v bretonštině vůbec nevysílá. 

Ambiciózním projektem je také snaha o přeložení internetové encyklopedie 

Wikipedia do bretonštiny. Bretonská wikipedie obsahuje v současné chvíli více než 61 000 

článků, které jsou přeložené. 

„Nejsem v politických organizacích, ale každý čtvrtek se scházíme a překládáme 

wikipedii do bretonštiny.“97 

                                                 
96 Zdroj: vlastních archiv. 
97 Rozhovor Lucie Javůrkové – Lea. 
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5.4 Bretonská kultura 

V teoretické části bylo vysvětleno, jak široký pojem může kultura být. Jazyk 

je jedním z hlavních identifikátorů, ale v této kapitole jsou představeny další náležitosti, 

které Bretonci využívají k vymezení své identity. 

5.4.1 Symboly Bretaně 

V Bretani může turista či badatel identifikovat snadno několik hlavních symbolů, 

které se používají k označování míst spojených s historickými či kulturními místy 

a institucemi. 

Jedním z nejčastějších označení je třípísmenná zkratka BZH, která je zkratkou pro 

Breizh, bretonsky Bretaň. Tento moderní identifikátor je používán jako označení 

internetových domén, které jsou v bretonském jazyce. Dále je nejčastější výskyt tohoto 

označení vidět na autech. Bretonci si jej dávají jako nálepku na zadní dveře u aut 

a v některých případech tak označují i poznávací značky. 

Důležitým symbolem, je také vlajka Bretaně, která vlaje v téměř každém městě 

v Bretani. Vlajka nese název Gwenn ha du, což v překladu znamená černo-bílá. Vlajka 

se skládá z devíti pruhů. Pět bílých pruhů reprezentuje diecéze98, ve kterých dominovala 

francouzština či gallo. Čtyři bílé pruhy reprezentují bretonské diecéze. V levém horním 

rohu je možnost vidět symboly hermine, které jsou dalším velmi rozšířeným symbolem 

v Bretani. Autorem této vlajky je Morvan Marchal, který ji vytvořil v roce 1923. 

 

Obrázek 3 - Vlajka Bretaně99 

 
                                                 
98 Církevní správní jednotka v jejímž čele stojí biskup. 
99 Vlajky krajů, zemí, vojvodství [online]. [cit. 2017-02-23]. Dostupné z WWW: 
http://regionalni.vlajky.org/regiony_francie/bretan.php 



 

45 

 

Jeden z nejběžnějších symbolů je triskele často také triskelion, který přijala 

bretonská kultura za svůj vlastní od irských Keltů. První vyobrazení tohoto symbolu ovšem 

pochází z antické Malty, což znamená, že samotní Keltové nejsou autory tohoto symbolu, 

ale sami jej adaptovali.100  

 

Obrázek 4 - Symbol triskele101 

 

 

Tento symbol lze nyní nalézt na téměř každém místě, které je v Bretani spojováno 

s Kelty a jeho význam je proto velmi všeobecný. Triskele v Bretani označuje keltskou 

kulturu. 

Zároveň je ovšem nutné zmínit, že triskel není spojen pouze s bretonskou nebo 

irskou kulturou. Ve většině keltských kultur je tento symbol do určité míry zapojen. 

Například ostrov Man, který je také domovem Keltů, používá variaci tohoto symbolu 

ve své vlajce. 

5.4.2 Historické odkazy 

Důležitou součástí bretonské kultury jsou také památky, které dnes Bretonci 

používají k dalšímu vymezení se proti Francouzům. 

Mezi památky, které mají fyzickou formu, patří především menhiry. Tyto starověké 

výtvory svým stářím předchází samotný příchod Bretonců na kontinent o několik tisíc let. 

I přesto, že Bretonci nejsou zodpovědní za jejich stavbu, tak jsou za jejich přítomnost rádi. 

V současné době slouží menhiry především jako lákadlo na turisty. Menhiry je možné 

nalézt roztroušené po téměř celé Bretani, ale jejich největší koncentrace se nachází v městě 

                                                 
100 WILSON, R.J.A. On the Trail of the Triskeles: from the McDonald Institute to Archaic Greek 
Sicily. Cambridge Archaeological Journal [online]. 2000, 10(1), 35-61 [cit. 2017-02-02]. ISSN 09597743. 
101 Jweel [online]. [cit. 2017-02-23]. Dostupné z WWW: https://www.jweel.com/en/blog/p/2015/symboles-
and-their-meaning-the-triskelion/ 
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Carnac. Na území tohoto města lze narazit na více než 3 000 menhirů s tím, že některé 

z nich dosahují výšky až 4 metrů. 

 

Obrázek 5 - Menhiry v Carnacu102 

 

 

Pro Bretonce jsou také velmi důležité legendy, které s oblibou tradují. V Bretani 

je velmi populární pověst o Tristanovi a Isoldě. Také se zde nachází les nesoucí název 

Brocéliane, který je dle legend domovem samotného Merlina z legendy o králi Artušovi. 

Tato celosvětově známá legenda má ovšem poněkud komplikovaný původ, jelikož 

se nenachází pouze v bretonském folklóru, ale také ve waleském. 

Častým motivem v mnoha bretonských pověstech jsou skřítkové, kterým se říká 

korriganed. Tito drobní tvorové sdílí mnoho podobností s irskými leprikóny. Na rozdíl 

od irské inkarnace mají korriganed dobrosrdečnější povahu a rádi se o své poklady podělí 

s lidmi, kteří je vyhledávají a jejich zlato si zaslouží. 

„Keltské kultury nemají tolik spisovatelů jako Francouzi nebo Britové. Zvlášť 

v minulosti to bylo spíše o mluvené tradici.“103 

Možná nejpopulárnějším příběhem v Bretani je pověst o zatopeném městě Keris, 

někdy také známém pod jménem Is. Legenda praví, že Dahut, hříšná dcera krále Gradlona, 

                                                 
102 Zdroj: vlastní archiv. 
103 Rozhovor Lucie Javůrkové – Anaelle. 
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jednoho dne otevřela stavidla, která držela moře. Kvůli jejímu činu bylo město zaplaveno. 

V lidových pověstech se nyní traduje, že pokud je moře klidné, tak lze vidět věže města.104 

„Pověsti a legendy jsou pro každého Bretonce důležité, ale zájem o ně upadá 

s přibývajícím věkem. Ve většině případů se jedná o příběhy, které se vyprávějí dětem.“105 

Keltské památky a pověsti vytvářejí u Bretonců jistou hrdost na jejich prastarou 

minulost a také je spojují s ostatními keltskými kulturami v Evropě. 

5.4.3 Hudba, tanec a kroje 

Jako v ostatních keltských kulturách je i pro Bretonce velmi důležitá hudba, 

na kterou je v posledních letech kladen stále větší a větší důraz. Tento zvýšený zájem 

je způsoben především tím, že mezi Bretonci je na hudbu nyní pohlíženo jako na jednu 

z nejdůležitějších a nejzajímavějších oblastí kultury. Hudbu si užijí nejen její tvůrci, 

ale také posluchači, což spojuje Bretonce společným zájmem. 

Téměř každé větší či významnější město má svůj bagad. Tato bretonská kapela 

skládá a hraje tradiční keltskou hudbu. Bagad má nejčastěji mezi čtyřiceti a padesáti členy. 

Ne vždy ovšem hraje kapela v úplné sestavě. Pokud se nejedná o soutěžní vystoupení tak 

se počet členů pohybuje nejčastěji okolo třiceti. V soutěžní sestavě se snaží kapela 

o co největší účast jejích členů. 

„Rekord pro největší bagad je 64 lidí, což je ovšem velice neobvyklá záležitost, 

na soutěži v nejvyšší kategorii mívají bagady okolo padesáti členů.“106 

Kvůli rozdílům v počtu členů se na soutěžích rozdělují bagady do pěti kategorií. 

V první kategorii jsou největší kapely a v páté kategorii kapely, které mají členů nejméně. 

Mezi hlavní nástroje, které kapely využívají, patří bombarde, což je druh hoboje, 

dudy a buben. V bagadu lze vidět dva druhy dud, první jsou biniou kozh, což jsou staré 

dudy, které pocházejí z Bretaně. Druhým typem jsou biniou bras. Tento typ je větší než 

biniou kozh a není původem bretonský, nýbrž skotský. 

K hudbě v Bretani neodmyslitelně patří také tradiční tance a kroje. Kroje jsou 

zastoupeny téměř v každém městě, ale v různých variacích. Tato rozmanitost vytváří pro 

turisty a návštěvníky festivalů, kde jsou kroje vidět nejčastěji, velmi zajímavou podívanou. 

                                                 
104 KOŽÍK, František. Bretaň: dcera oceánu. Praha: Motto, 2013. s. 43. ISBN 978-80-7246-727-3. 
105 Vlastní rozhovor – Anthony. 
106 Vlastní rozhovor – Yovenn. 
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Za zmínku také stojí, že kroje nejsou záležitostí pouze pro dospělé. Velké množství dětí, 

ať už chlapců nebo děvčat, se na festivaly obléká do krojů a účastní se tanců. 

„Ráda se oblékám do kroje na festivaly. Ukazuje to můj vztah k Bretani, kterou mám 

velmi ráda.“107 

 

Obrázek 6 – Kroje použité během festivalu ve Vannes108 

 

 

Nejvíce prominentní částí bretonského kroje jsou coiffes (čepce). Počet variací 

je velký, podobně jako u krojů. Celkově se v Bretani nachází přes 1 200 variant čepců. 

I přes tuto velkou rozmanitost sdílí čepce několik základních podobností. Všechny jsou 

vyráběné z krajek a mají převážně bílou barvu. Nejznámější variantou, která je také 

nejčastěji vidět na různých pohlednicích a plakátech je čepec z oblasti Bigouden. Tento 

čepec je velmi vysoký a připomíná tak krajkový cylindr. V některých svých obměnách 

dosahoval výšky až 40 centimetrů. Díky tomuto velmi netradičnímu tvaru se stal 

bretonskou ikonou. Na následujícím obrázku lze vidět tento čepec v pravém horním rohu. 

 

                                                 
107 Vlastní rozhovor – Lauriane. 
108 Zdroj: vlastní archiv. 
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Obrázek 7 - Bretonské čepce109 

 

 

Oblečení v krojích a za doprovodu keltské hudby tancují Bretonci společenské tance, 

které jsou často záležitostí větších skupinek. Ve významu tanců je často ukrytý jistý 

podtext. Některé tance se tancují v kruzích a značí tak sounáležitost lidí. 

5.4.4 Festivaly 

Festivaly jsou v Bretani velmi populární. Mimo mnoho menších festivalů, které 

probíhají v průběhu roku a oslavují bretonskou kulturu a tradice je město Lorient místem 

konání největšího festivalu keltské kultury na světě. Festival nesoucí název Festival 

Interceltique de Lorient (Mezikeltský festival v Lorientu) se poprvé uskutečnil v roce 1971 

a od té doby každoročně přivádí v srpnu do tohoto města nejen Bretonce, ale také ostatní 

keltské národy. Organizačně se festival každý rok soustředí na jinou keltskou kulturu, která 

dostává více prostoru. Primárním zaměřením tohoto festivalu je hudba a tanec, 

ale návštěvníci se zde v určité míře setkají s téměř vším, co mohou keltské kultury 

nabídnout. Jedná se například o stánky s tradičními jídly a výrobky. Zastoupení mají také 

prodejci bretonských knížek, zejména těch, které se zaměřují na děti. Nechybí zde ani 

výstavy krojů či hudebních nástrojů. 

„Hudbu považuji za to nejdůležitější, co můžeme dělat pro naši identitu.“110 

                                                 
109 Zdroj: vlastní archiv. 
110 Vlastní rozhovor – Jean-Philipp. 
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Po celé Bretani se můžeme setkat s nočním festivalem fest noz, který na dobu 

jednoho večera poskytuje zábavu v podobě společenských tanců a hudby. Tento festival 

byl velmi populární v minulosti, ale po první světové válce se tato popularita vytratila. 

Zájem o tento druh krátké, ale intenzivní oslavy bretonské kultury začal vzrůstat v období 

50. let minulého století a od té doby drží mezi Bretonci pozici jako jeden z nejlepších 

způsobů utužování jejich identity.111 

Jeden z větších festivalů, na kterém může divák vidět velké množství krojů 

a lokálních tanců se koná ve Vannes. Tyto ukázky místního folklóru jsou tradičně 

doprovázeny hudbou. Festival nese název fêtes d’Arvor a koná se vždy v srpnu a trvá 

tři dny. 

5.4.5 Náboženství 

Vzhledem k mnoha kulturním vlivům, které v Bretani působily, zde náboženství 

mělo v minulosti poněkud komplikovanou situaci. Bretonci, kteří se začali usazovat 

na pevnině mezi 5. a 7. stoletím, si přinesli svou víru v druidy a jejich magii. Pozůstatky 

této víry jsou v Bretani stále přítomné v podobě pověstí a legend. 

Nicméně tato pohanská víra s postupem času ustoupila víře křesťanské (katolické), 

která se rychle stala dominantní vírou a měla silný vliv na bretonskou identitu. 

I přesto, že se ve Francii v průběhu historie dostávala víra do pozadí, tak v Bretani 

zůstávala dlouho na předním místě a církev se stále starala o vzdělávání. Na přelomu 

19. a 20. století se musely začít zakládat školy, které nebyly pod vlivem církve, tedy školy 

sekulární. V několika posledních desetiletích se vliv víry v Bretani velmi omezuje 

a v současnosti je míra praktikování katolicismu velmi podobná všeobecnému praktikování 

ve zbytku Francie, což odpovídá zhruba 64 %.112 

Vliv náboženství můžeme dnes vidět zejména na bretonské vlajce, kde jednotlivé 

pruhy představují diecéze a také na pouti Tro Breizh. Tato pouť je 600 kilometrů dlouhá 

trasa, která spojuje sedm míst, kde se usadilo sedm bretonských světců. Každý tuto cestu 

                                                 
111 DOŁOWY-RYBIŃSKA, Nicole. The Fest-noz: a Way to Live Breton Culture. Colloquia Humanistica, 
Vol 0, Iss 2, Pp 233-254 (2015) [online]. 2015, (2), 233-254 [cit. 2017-03-01]. DOI: 10.11649/ch.2013.002. 
ISSN 23922419. 
112 KOKAISL, Petr, ŠTOLFOVÁ, Andrea FAJFRLÍKOVÁ, Pavla, et al. Po stopách keltojazyčných obyvatel 
Evropy: Irsko, Skotsko, Wales, Cornwall, ostrov Man a Bretaň. Praha: Nostalgie, 2016. Pestrá Evropa. s. 
220–221. ISBN 978-80-906207-3-5. 
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může absolvovat sám, ale pro turisty se vždy otevírá na několik let pouze jedna část, kterou 

mohou snadno absolvovat. 

5.4.6 Stravování 

Bretaň je domovem crêpes, což je druh velmi tenkých palačinek. Tyto palačinky 

vyráběné z pšeničné mouky jsou velmi populární nejen v Bretani, ale odtud se rozšířily 

po celé Francii. Slaná verze těchto palačinek nese název galletes a jejich základem bývá 

pohanková mouka. Výroba těchto palačinek je také velmi zajímavá. Na pánvičce 

se speciálním dřevěným nástrojem ve tvaru písmene „T“ roztírá těsto, aby vytvořilo 

rovnoměrně tenkou palačinku. 

Dalším typickým pokrmem, který lze objevit na pultech většiny pekáren v Bretani, 

je kouigh amann. Tento velmi sladký pokrm je vyráběn z másla, mouky a značného 

množství cukru. Důvodem pro takto sladkou pochoutku je to, že přes některé přístavy 

v Bretani se dovážel do Francie cukr. Toho bylo tak v Bretani nadbytek a byl proto 

spotřebováván ve velkém. 

Nápojem Bretaně je cider. Tento jablečný alkoholický nápoj je vyráběn procesem 

podobným jako v případě vína. Existuje tedy velké množství značek a druhů. 

5.5 Bretonská identita 

Teď, když je popsána bretonská historie, jazyk a kultura, je možné popsat, jak tyto 

jednotlivé kulturní aspekty utvářejí bretonskou identitu.  

„I přes to, že na festivalech se sejde mnoho lidí a velmi si je užijí, tak mimo 

ně o kulturu velký zájem neprojeví. Děti bretonská kultura nezajímá a považují 

ji za přežitek.“113 

Toto ovšem nebyl jediný skeptický názor, který zazněl na úkor udržování kultury, 

obzvláště mimo festivaly. Převážná část těchto skeptických názorů pochází od lidí, kteří 

jsou velmi aktivní v různých bretonských organizacích a jejichž hlavním zájmem 

je uchování a využívání jazyka. Opačnou stranou mince jsou lidé, kteří svou identitu 

spojují s více přístupnými aktivitami, jako je hudba či tance, které se nejčastěji prezentují 

na festivalech. Tyto aktivity nejsou tak časté a nezasahují tak lidem do jiných zájmů. 

V těchto případech se jeví přístup k bretonské identitě spíš jako koníček. 

                                                 
113 Vlastní rozhovor – Morwena. 
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Bretonci jsou velmi otevření ve sdílení své kultury. Velmi rádi prezentují své tradice 

na festivalech, kde rádi vidí a vítají cizince. Pokud tento návštěvník projeví větší zájem 

o tyto tradice, tak jej Bretonci mohou přijmou za svého. Toto samozřejmě nemusí platit 

v případě všech Bretonců, ale především mladší generace ráda vítá do svého středu nové 

lidi, které baví stejné věci. 

„Každý se může stát Bretoncem. Mám několik kamarádů z ostatních regionů Francie 

a všichni mají rádi bretonskou kulturu. Rádi s námi tančí a poslouchají hudbu. I když 

se nenarodili jako Bretonci, tak je beru jako Bretonce.“114 

Z veškerého provedeného bádání lze vyvodit, že byť se bretonská etnická identita 

skládá z mnoha věcí, tak v jejím středu stojí pokaždé něco jiného. Každý člověk, kterého 

se zeptáte má svůj postoj a své priority. Pro mnoho lidí, kteří jsou ovšem v menšině, 

by měla být tím nejdůležitějším prvkem bretonština. Tímto jazykem ovšem většina lidí 

nemluví, a tak tito lidé spojují svou náležitost s jinými věcmi. Převážně se jedná o tance, 

hudbu nebo kostýmy. 

5.5.1 Vymezování se vůči Francouzům 

„Považuji se čistě za Bretonku.“115 I přes to, že takováto tvrzení lze od Bretonců 

slyšet, tak se jedná o menšinový názor. 

Bretonská kultura je velmi podobná ostatním keltským kulturám, což pomáhá 

vyhranění vůči Francouzům a sounáležitosti s ostatními Kelty. Současný vztah Bretonců 

a Francouzů lze ovšem popsat jako velice pozitivní. Francouzi respektují bretonskou 

kulturu a rádi si ji užijí, když jsou v Bretani. Z toho důvodu se Bretonci nemusí tolik 

snažit, aby se odlišili, jelikož francouzský respekt a obdiv pro jejich tradice slouží tomuto 

účelu mnohem příjemnějším způsobem. 

I přes velkou vzájemnou toleranci, kterou si současní Bretonci s Francouzi prokazují, 

existuje výjimka v podobě obyvatel Paříže. Může se zdát, že téměř nikdo z Bretonců nemá 

tyto návštěvníky z hlavního města v oblibě. 

„Se všemi Francouzi vycházím skvěle, až na lidi z Paříže. Jsou velmi nafoukaní 

a nerada se s nimi bavím.“116 

                                                 
114 Vlastní rozhovor – Karine. 
115 Vlastní rozhovor – Morwena. 
116 Vlastní rozhovor – Charlotte. 
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Tato všeobecně přítomná nevraživost má počátek v historických dobách, kdy 

Pařížané pohlíželi na Bretonce jako na nevzdělané rolníky.  

Velkou ranou ze strany Francie bylo ovšem v roce 1942 oddělení tehdejšího 

bretonského regionu Loire-Atlantique ve kterém se nachází město Nantes. Toto bývalé 

hlavní město Bretaně obsahovalo mnoho kulturních center, která tak bylo třeba přestěhovat 

do Rennes. 

 

Graf 3 - Identita Bretonců117 

 

 

Z tohoto grafu lze vidět, že více než polovina obyvatel Bretaně se považuje stejnou 

mírou za Bretonce i Francouze. Mezi zbylými obyvateli převažují francouzské tendence, 

spíše než ty bretonské. 

Většinová část bretonské populace se cítí být, alespoň do určité míry, nejen Bretonci, 

ale také Francouzi. Z toho důvodu se na Bretonce nahlíží jako na etnickou menšinu. Pouze 

malá část bretonské populace považuje francouzskou identitu za zcela odlišnou 

od té bretonské. I přes tento zdánlivě extrémní přístup najdeme v tomto malém vzorku 

                                                 
117 COLE, Alistair a RAYMOND, Gino. Redefining the French Republic. New York, NY, USA: St. Martin's 
Press, 2006. ISBN 9780719071508. 
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populace ještě méně lidí, kteří jsou ochotni se aktivně účastnit jakýchkoliv pokusů o toto 

odtržení. 

Bretonci také chovají velmi kladný vztah k ostatním kulturám keltského původu. 

Mezi ně patří zejména Wales, Irsko, Skotsko nebo Cornwall. Tato kulturní podobnost 

vytváří velmi vlídné vztahy mezi těmito skupinami. 

Francouzský zájem o bretonskou kulturu a fakt, že mnoho Bretonců považuje sebe 

samé za Francouze, vedl k utlumení mnoha politických hnutí, která požadovala autonomii 

Bretaně či její úplné odtržení od Francie. Hnutí s podobným cílem stále existují, ale jejich 

vliv je zanedbatelný. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce je představit etnickou menšinu Bretonců, která 

se nachází na severozápadním výběžku ve Francii, a popsat k jakým změnám došlo v jejich 

etnické identitě v minulém století. Identita celého etnika je velmi komplikovanou 

záležitostí, a každý respondent považuje jiný kulturní aspekt za důležitý. Z toho důvodu 

byly prozkoumány mnohé kulturní a jazykové stránky, které mohou sloužit k vyčlenění 

se z francouzské většinové populace. 

V teoretické části práce jsou popsány a vysvětleny pojmy spojené s problematikou 

kultury a identity. Mezi tyto pojmy patří zejména definice kultury a jejích částí, 

a vymezení etnika. Praktická část navazuje na teoretická východiska především daty, která 

byla získána za použití kvalitativních metod, zejména polostrukturovaných 

a nestrukturovaných rozhovorů. Tyto rozhovory byly prováděny během terénních výzkumů 

v Bretani v září roku 2014 a srpnu roku 2015. 

Během 19. století začalo docházet k pomalému utlačování Bretonců, ze strany 

majoritní francouzské společnosti, což vyvrcholilo na konci 19. století zákazem užívání 

bretonštiny na veřejnosti. K tomuto zákazu se přidal po konci 2. světové války také zákaz 

vyučování místního jazyka ve školách. Tyto zákazy vedly ke změně v hlavních 

identifikačních prvcích Bretonců. Jazyk, který byl na prvním místě, nahradily zejména 

hudební a taneční tradice, kterými Bretonci dávají najevo příslušnost k jejich kultuře. 

Pracovní hypotéza praktické části popisuje vliv jazyka a jeho uchování na identitu 

Bretonců. Respondenti dotazovaní během terénního výzkumu ovšem neposkytli jednotnou 

odpověď na otázku, jaký je hlavní aspekt jejich identity. Každý Bretonec považuje jinou 

část jejich kultury za hlavní. Pro menšinovou část Bretonců, která stále hovoří bretonským 

jazykem, je tato dovednost primární identifikací. Zároveň také mnoho Bretonců, kteří 

bretonsky nehovoří a jazyk neznají, odpovědělo, že by sice jazyk chtěli znát, ale většina 

lidí se jej není ochotná naučit. I přesto, že bretonština se nachází ve stavu, kdy jazyk 

pomalu umírá tak pravidelně rostoucí počet dětí, které se bretonštinu učí, dává bretonštině 

naději. Z důvodu neznalosti jazyka se ovšem většina Bretonců soustředí na více přístupné 

aktivity jako je hudba a tanec, které jsou často společně praktikovány na různých 

bretonských festivalech. Mnoho obyvatel Bretaně je také hrdých na jejich minulost 



 

56 

a historické památky. Mezi tyto památky patří zejména menhiry, které lze nalézt po téměř 

celé Bretani a které používají jako potvrzení jejich vztahu ke keltské minulosti. 

I přes značnou jazykovou asimilaci je bretonská kultura silná a láká nejen samotné 

Bretonce, ale také mnoho cizinců. Bretonci jsou velmi spokojení s festivaly, kterými mezi 

sebou oslavují svou kulturu a dělí se o ni se širokou veřejností, jejíž účast je vždy vítaná.  

Bretonsko-Francouzské vztahy se v současnosti dají popsat jako velmi přátelské, 

i přes nedostatečnou podporu ze strany francouzské legislativy. Důvodem pro tuto 

vstřícnost je skutečnost, že jen 8 % obyvatel Bretaně se považuje pouze za Francouze 

a 2 % obyvatel se považuje pouze za Bretonce. Jen 1 % obyvatel se k tomuto rozdělení 

nevyjádřilo. Z toho plyne, že zbylých 89 % obyvatel Bretaně se do určité míry cítí být 

součástí obou skupin, což vede k vzájemné toleranci a porozumění. Tato dvojí příslušnost 

byla potvrzena během rozhovorů, které byly prováděny během terénního výzkumu. 



 

57 

7. Zdroje 

7.1 Seznam literatury 

ALLEN, Tim a EADE, John. Divided Europeans: understanding ethnicities in conflict. 

Boston: Kluwer Law International, 1999. ISBN 9041112138. 

 

BALCOU, Jean a LE GALLO, Yves. Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne. 
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