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Knihu Dějiny Vojvodova, pod níž je (alespoň na obálce) podepsán Neco Petkov Necov, vydalo 
v loňském roce Občanské sdružení Vojvodovo. Co se faktografie týče, je kniha velmi zajímavým a 
dlouho očekávaným přínosem k problematice dějin česky a slovensky hovořících komunit 
v zahraničí (o diskutovaných společenstvích nemluvím jako o „českých“, respektive „slovenských“, 
neb tyto termíny v sobě nesou konotace primární identifikace jejich příslušníků coby národnostní, 
popřípadě etnické; jak se ale v knize dozvídáme, skupinová identita obyvatel vsi Vojvodovo byla 
v první řadě založena na náboženské – nikoliv jazykové, potažmo národní – odlišnosti). Jedná se o 
jednu z mála monografií tohoto druhu zabývající se vesnicí, osídlenou česky a slovensky 
hovořícími komunitami v Bulharsku. A to i navzdory faktu, že tématu se systematicky věnuje řada 
badatelů přinejmenším již od padesátých let dvacátého století. V té době začínají (v tehdejší 
perspektivě) tzv. krajanské obce v zahraničí navštěvovat přední badatelé Ústavu pro etnografii a 
folkloristiku ČSAV. Jejich zájem je vyvolán především masovým příchodem velké části obyvatel 
těchto vesnic do čerstvě vysídleného pohraničí. Tematika krajanství je tak studována v přímé vazbě 
k fenoménu tzv. reemigrace. Z badatelů, jejichž díla ovlivnila zmíněný proud bádání největší 
měrou, jmenujme alespoň Olgu Skalníkovou, Milenu Seckou, Vladimíra Scheuflera, Jaromíra Jecha 
a z novějších prací potom Zdeňka Uherka, Naďu Valáškovou či Stanislava Broučka. Zmínění 
badatelé ovšem nejčastěji lokalizovali zdroj svého zájmu v rumunskému Banátu či ukrajinské 
Volyni. Menší množství prací se pak věnuje českým komunitám na území bývalé Jugoslávie 
(Daruvarsko v dnešním Chorvatsku, Bosna a srbská Vojvodina) a Polska (oblast u města Łódź: 
vzpomeňme například monografii o Zełówě). Česky a slovensky hovořící komunity v Bulharsku 
takový zájem nevzbudili. Vojvodovo zmiňuje ve svých pracích známý slovenský etnograf Ján 
Botík, který ovšem soustředí většinu své pozornosti k vesnicím se slovensky hovořící populací na 
Plevensku v severovýchodní části Bulharska. Bulharští Češi a Slováci jsou rovněž reflektováni 
v meziválečných publikacích např. Jana Aurhama či Jána Michalka, jedná se ale povětšinou o texty 
psané v „obrozeneckém“ duchu. 
 Slovenské osady v Bulharsku (Gorna Mitropolja, Mrtvica a Podem) vzbudily přinejmenším 
takový zájem, jaký si – z naučného stanoviska – zasluhují (viz např. práce zmíněného J. Botíka). 
Problematika česky hovořících enkláv v Bulharsku takovým způsobem zpracována není. Tato 
skutečnost může být pochopitelně způsobena poměrně krátkou periodou, kterou členové 
diskutovaných společenství ve zmíněné zemi strávili. Rovněž co do počtu jedná se o komunitu – ve 
srovnání s jinými zeměmi – nejmenší. Potomci tzv. tolerančních sektářů (členů církví, které 
nepovoloval toleranční patent Josefa II. vydaný roku 1781), o nichž je v Dějinách Vojvodova řeč 
především, přicházejí do nově osvobozeného Bulharska až v roce 1897. Vedou je sem náboženské 
nesváry, které rozdělily původně kompaktně žijící komunitu ve vsi Svatá Helena v Banátu (dnešní 
Rumunsko). O tři roky později zakládají vesnici Vojvodovo na severovýchodě země (nedaleko řeky 
Dunaj, jenž tvoří hranici s Rumunskem). O dalších třicetpět let později odchází – především 
z důvodu nedostatku zemědělské půdy – menší část z nich do majoritně tureckým obyvatelstvem 
osídlené vsi Belinci na severozápadě, sto kilometrů na západ od přímořského letoviska Varna. Tím 
je výčet bulharských vesnic s česky hovořícími žiteli uzavřen. Jejich historie však končí téměř záhy. 
Po druhé světové válce odchází skoro všichni jejich obyvatelé osídlovat české pohraničí. Ve 
Vojvodovu zůstává sedm česky hovořících rodin, v Belincích žádná. 
 Z toho, co jsme si až dosud pověděli, by mohl čtenář nabýt názoru, že kniha Dějiny Vojvodova 
je pozdně obrozeneckým počinem „zapadlých vlastenců“, v lepším případě pak sbírkou 
pozitivistických dat tradičně-folkloristického charakteru. Avšak není tomu tak. 
 Zkreslující je především osoba, jenž je na obálce podepsána coby autor knihy: Neco Petkov 
Necov. Ten žil mezi lety 1897-1989 a byl dlouhodobým starostou obce Vojvodovo a agilním 
komunistickým činovníkem. Jeho kronika Vojvodova (na obálce dokumentu se píše „Zápisník 
slyšeného, viděného a zažitého ve vsi Vojvodovu na Orjachovsku“, z důvodu úspory místa však 
budu hovořit o „kronice“, neb typ dokumentu zmíněnému žánru plně odpovídá) − jíž psal do roku 
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1952 a doplnil poznámkami o devět let později − sice tvoří kvantitativní jádro Dějin Vojvodova, 
nikoliv však primárně coby zdroj poznatků faktografického charakteru, nýbrž spíše jakožto předmět 
analýzy. Skutečnými autory knihy jsou totiž kulturní antropologové Marek Jakoubek a Tomáš Hirt 
(kromě prací o právě diskutované problematice je známe především jako autory romologických 
statí, kritiky tradičního multikulturalismu a přední české propagátory myšlenkového proudu 
nazývaného radikální sociální konstruktivismus) a sociolog Zdeněk R. Nešpor, známý především 
pracemi z pole antropologie/sociologie náboženství. Významnou měrou se na knize podepsal 
rovněž bulharský etnolog Vladimir Penčev, jinak též významný bohemista a přední světový 
odborník z oblasti etnologie slovanstva. Právě předmluva sepsaná Markem Jakoubkem a Zdeňkem 
R. Nešporem a Penčevova stať Tempus edax rerum, aneb O minulosti a současnosti vojvodovských 
Čechů tvoří skutečný myšlenkový základ knihy. 
 Nejprve ale bude potřeba se krátce věnovat Necovově kronice. Ta se při prvním seznámení s ní 
nikterak neliší od kronik, na něž jsou čeští a slovenští badatelé ze svých výzkumů například ve 
střední Evropě zvyklí. Necov velice pečlivě a podrobně popisuje jednak dějiny vsi, její 
geografickou polohu, politický a náboženský život apod. Nejobsažnější kapitolou jsou Národopisné 
poznámky, v níž se věnuje klasickým tématům, jakými jsou zábavy, odívání, sňatky apod., méně 
obvyklé a proto jedinečné jsou v Necovově kronice kapitoly věnované pohostinnosti a krádežím. 
Následuje dlouhý a místy až poněkud vyčerpávající popis zemědělství. Kronika začíná retrospekcí, 
popisem založení vesnice a končí rokem 1952, dobou, kdy již téměř všechny vojvodovské česky 
hovořící rodiny žily přesídleny v československém pohraničí. 
 Co je tedy na kronice tolik zajímavé? Především samotná její existence. Již v úvodním slově 
Vladimira Penčeva se dozvídáme, že kronikářská nebo písmácká tradice v Bulharsku zcela 
absentuje (s. 8). Dostává se nám tak do rukou druh dokumentu, který je svou povahou ve 
zkoumaném regionu zcela výjimečný. Necovova kronika je (byť laickou) komparativní studií 
každodennosti několika společně žijících a odlišným způsobem se identifikujících společenství 
(česky a slovensky hovořících evangelíků, bulharsky hovořících vyznavatelů pravoslaví a v menší 
míře i příslušníků dalších skupin jako např. Srbů, Vlachů a pod.). Laickost však v tomto případě 
není překážkou. Právě díky ní totiž autoři Dějin Vojvodova dostali do rukou dokument narativního 
charakteru par excellence. Sami jsou si vědomi, že „leccos z prosté každodennosti se ve 
[vědeckých] popisech ztrácí“. (s. 13) Snad poprvé v historii zkoumání československých 
exulantských komunit se setkáváme s toliko obsáhlým dokumentem, vyjadřujícím přímou žitou 
zkušenost (de facto) jednoho z informátorů. A snad poprvé – v rámci zmíněného bádání – je 
vědecká monografie vystavěna na bázi takového dokumentu. Skutečnost, že jeho použitím je 
čtenářům umožněna přímá komparace badatelského (etic) a aktérského (emic) přístupu, čímž 
získáváme naprosto novou perspektivu nahlížení dat, je natolik flagrantní, že ji není nutné nikterak 
zdůrazňovat. Významnou roli pochopitelně sehrává fakt, že Necov byl Bulharem, nikoliv Čechem 
ani Slovákem. Jeho postřehy jsou tak do určité míry analýzou „zvenčí“, i přestože byl v mnoha 
situacích přímým aktérem. Nicméně i z tohoto hlediska se jedná o unikum.  
 O skupinách, jenž tvoří jádro našeho interesu, hovoří Necov jako o jednotné skupině 
Čechoslováků, byť reflektuje jejich vlastní interní diferenciaci („Češi a Slováci se náboženstvím, 
obyčeji a dokonce ani jazykem a oblečením jedni od druhých nelišili. Proto jsme jim říkali 
Čechoslováci“ s. 34; nutno podotknout že toto označení získali více než desetiletí před vznikem 
československého státu). Čechoslováci jsou pro Necova na jednu stranu symbolem technologického 
pokroku, na druhou stranu ovšem symbolem až radikálního utilitarismu a individualismu („uměli 
dobře taktizovat a využívali každou volnou chvíli... ve svůj prospěch“ s. 50), ale především – což 
s předchozími dvěma charakteristikami souvisí − náboženského puritanismu. Jak již jsme zmínili, 
obyvatelstvo, zakládající začátkem minulého století vesnici Vojvodovo, bylo, co se konfese týče, 
radikálnější odnoží banátských evangelíků (potomků tolerančních sektářů). Důvod jejich odchodu 
z Banátu je spatřován právě ve sporu o přísné dodržování náboženské etiky, přičemž jeho zastánci 
odcházejí a alespoň v prvních generacích žijí v novém místě bydliště dle požadovaných norem 
(jejich snahou nepochybně bylo vytvoření vzorné Obce Boží). Necov komentuje například jejich 
odmítání účasti na politickém životě. „Byli mezi nimi lidé náboženstvím natolik pomýlení, že 
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citovali kapitoly z Bible, kde se říká, že každá moc je dána od Boha a nesmí se proti ní nic dělat.“ 
(s. 41) Přísný puritanismus se projevuje neúčastí na zábavách, zákazem pití alkoholu, pění písní 
(mimo náboženských) atd. U každé mladší generace pozoruje Necov postupné upouštění od těchto 
pravidel. 
 Nikoliv bezdůvodně jsme věnovali největší pozornost těm kapitolám kroniky, v nichž hraje 
klíčovou úlohu Necovova reflexe otázek spjatých s náboženstvím. Vysvětlení tohoto kroku 
nacházíme v knize samotné a to jak v Jakoubkově a Nešporově předmluvě, tak i v Penčevově 
Tempus edax rerum. A právě skutečnost, jíž se budeme věnovat na následujících řádcích, odlišuje 
knihu Dějiny Vojvodova od většiny dosavadních prací tohoto typu. 
 Zmínění badatelé totiž, na rozdíl například od badatelských kolektivů z 60. a 70. let, nejezdili do 
vesnice potomků exulantů z českých zemí s cílem analyzovat a popsat projevy „češství“. Neučinili 
tak tu metodologickou chybu, kdy je fenomén „češství“ postaven do pozice objektivity: jinými 
slovy, je evidentní ještě před samotným vstupem do terénu; je jakousi strukturou, vzhledem k níž 
jsou všechny zjištěné fenomény vztaženy a jedině v jejím rámci mohou být popsány. „Češství“ je 
dle takového přístupu nejdůležitějším socio-ekonomickým faktorem, determinujícím všechny 
zkoumané projevy dané kultury (např. chléb pečou, protože jsou to Češi: navzdory faktu, že se 
jedná o typ, který se v Čechách běžně nepeče). Jakoubek, Hirt a Nešpor, kteří se Vojvodovem 
zabývají od konce 90. let 20. století, si položili výzkumnou otázku zcela jinak: zabývají se 
procesem vzniku, formování a udržování kolektivní identity, jíž konstruují na základě jejích projevů 
(tedy postup přesně opačný výše popsanému). Otázka samotná potom zní: co bylo klíčovým 
faktorem, udržujícím jednotu těchto emigrantských enkláv po dobu několika staletí? Vzhledem 
k faktu, že většina jejich obyvatel byla bilingvní, jazyk oním faktorem rozhodně není. Národnost, 
respektive sebeidentifikace s celkem, jakým je moderní národ, rovněž nepřichází v úvahu. V době 
odchodu sektářů z českých zemí (konec 18. století) tato koncepce ještě neexistovala, přinejmenším 
nehrála rozhodující úlohu pro formování kolektivní identity. A tzv. národně-obrozeneckými 
procesy, probíhajícími ve střední Evropě v 19. století, zůstaly vzdálené emigrantské komunity 
nejméně do první poloviny 20. století téměř nedotčeny.  
 Autoři Dějin Vojvodova předkládají zcela jednoznačnou odpověď: rozhodujícím faktorem, 
formulujícím společnou identitu a udržujícím jednotu diskutovaných emigrantských komunit 
v rumunském Banátě a v Bulharsku po dobu od konce osmnáctého století do začátku století 
dvacátého, bylo náboženství. Především díky vědomí náboženské odlišnosti od okolního 
obyvatelstva, a to ještě vystupňované extrémním puritanismem, mohly společnosti ve vesnicích, 
založených v Banátě a v Bulharsku emigranty z českých zemí, zachovat prvky komunitního 
způsobu života a vědomí odlišnosti a vlastní specifičnosti.  
 Teprve s postupnou sekularizací (přicházející zhruba od 20. let 20. století) dostávají šanci 
„světské“ národně-osvobozenecké myšlenky, které se dostávají do Vojvodova především 
prostřednictvím z Československa vysílaných (již „obrozených“) učitelů a duchovních. Až tehdy si 
česky a slovensky hovořící evangelické obyvatelstvo bulharské vesnice Vojvodovo začíná 
„uvědomovat“ svou příslušnost k takovému celku, jakým je moderní národ. Teprve tehdy přicházejí 
myšlenky o Československu coby o „domovině“. 
 Na příkladě jedné uzavřené komunity je tak vyobrazen proces formování kolektivní identity, 
která se chápe jako „národní“ až poté, co postupná sekularizace vytlačí primární kolektivní identitu 
náboženskou. Jakoubek, Hirt a Nešpor tudíž ani v knize Dějiny Vojvodova neopouštějí pozice 
sociálního konstruktivismu. Právě naopak, Vojvodovo je jim výtečným exemplem procesu 
„vytváření“ moderního českého národa. 
 Dějiny Vojvodova budou rozhodně výtečným přínosem do knihovniček etnologů, 
sociokulturních antropologů, sociologů náboženství, historiků zabývajících se procesy formování 
národa, ale rovněž i „pouhých“ zájemců o problematiku zahraničních enkláv, založených exulanty 
(či jejich potomky) z území dnešní České a Slovenské republiky. 
 

Michal Svoboda 
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