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 Sociologický ústav Akadémie vied ČR vydal ako knižnú publikáciu zborník referátov 
z konferencie Evropská, národní, či regionální identita?, ktorá sa konala v Prahe 3. októbra 
2003. Editorom zborníka bol František Zich. Príspevky z konferencie sú rozdelené do dvoch 
tematických blokov. V prvom bloku príspevkov, nazvanom Biografická a regionální identita 
obyvatel Euroregionu Nisa, boli prezentované poznatky z dlhodobého výskumu biografickej 
a regionálnej identity. Práve regionálna identita bola predmetom výskumu obyvateľov českej, 
nemeckej a poľskej časti Euroregiónu Nisa, ktorý prebiehal v rokoch 2002 – 2003. Tento 
výskum nadväzoval na predchádzajúci medzinárodný projekt skúmania biografickej identity 
(1999-2002), ktorého cieľom bolo preniknúť do spôsobu „prežívania priestoru“ a zachytiť, či 
reprezentuje nejakú identifikačnú hodnotu. Druhý blok príspevkov, nazvaný Národní 
a regionální identita a procesy evropské integrace, ako už názov napovedá, sa venoval širším 
problémom formovania národnej a európskej identity a najmä utváraniu vzťahu medzi nimi. 
Kým v prvej časti konferencie sa prezentovali riešitelia spomínaných projektov, v druhej časti 
dostali priestor aj výskumníci z iných, ale tematicky príbuzných projektov. 
 Úvodný príspevok F. Zicha Regionální identita obyvatel Euroregionu Nisa možno 
považovať, pokiaľ ide o rozsah a šírku záberu, za ťažiskový. Obsahuje stručný historický 
exkurz do problémov identity človeka, definuje koncept a jednotlivé aspekty kľúčového 
pojmu regionálna identita. Všíma si identifikovanosť obyvateľstva s rôznymi teritoriálnymi 
úrovňami a upozorňuje na rozhodujúcu súvislosť fyzického a sociálneho aspektu regionálnej 
identity, ktoré zakladajú prirodzený identifikačný priestor človeka. Aj preto neprekvapuje, že 
podľa výsledkov výskumu jednotlivé časti Euroregiónu Nisa, t.j. jeho česká, nemecká 
a poľská časť predstavujú v podstate samostatné mentálne územia bez vnútorného prepojenia. 
Autor vyjadruje predpoklad, že identifikácia na tejto regionálnej úrovni bude asi možná cez 
procesy spolupráce na lokálnej úrovni a cez postupujúcu celoeurópsku integráciu. 
 Viac špecifickým ako všeobecným problémom sú venované príspevky B. Spalovej, 
O. Robala a M. Kováčovej. Prvý zo spomínaných príspevkov je sondou do regionálnej, resp. 
lokálnej identity mladých ľudí v českej časti Euroregiónu Nisa, ktorí sú reprezentantmi 
miestnej „kultúrnej elity“, pričom autorka použila „trojgeneračnú“ analýzu. Príspevok 
O. Roubala je venovaný etnickej identite Lužických Srbov. Autor poukazuje na veľmi silný 
vplyv tamojšieho sociokultúrneho prostredia na odovzdávanie vedomia etnickej identity. 
Príspevok M. Kováčovej je založený na výsledkoch vlastného výskumu o identifikácii 
s priestorom u vysokoškolákov z oblasti Euroregiónu. Podáva súhrnnú charakteristiku 
jednotlivých typov vysokoškolákov žijúcich v zahraničí, ktorých rozlišuje na pragmatikov, 
turistov, akulturujúcich sa novousadlíkov a reflektujúcich. Posledné dva typy označuje za 
nositeľov cezhraničnej spolupráce. 
 Príspevok P. Alheita Biografie a mentality: Nový přístup mezinárodního srovnávacího 
výzkumu patrí k najzaujímavejším, pričom objektom jeho príspevku nie je iba česká 
spoločnosť, ale aj spoločnosť v poľskej a nemeckej časti skúmaného Euroregiónu. V úvode 
príspevku sa zamýšľa nad interpretačnými možnosťami toho, čo zvykneme označovať ako 
mentalita. Značný priestor venuje Bourdieovmu konceptu spoločenského poľa s rôzne 
rozmiestnenými spoločenskými milieux, ktorý bol používaný (aj u iných autorov) ako jeden 
z centrálnych pojmov počas celého výskumu. Osobitne zaujímavý je model intergeneračnej 
konfigurácie a na neho nadväzujúce mentálne profily, ktoré vyplývajú z rozdielneho 
previazania charakteristických generačných vzťahov a sú prítomné v každej zo sledovaných 
spoločností. Uvádza tri typy intergeneračnej konfigurácie: persistentný typ, modernizačný typ 
a zlomový typ. Na základe distribúcie generačných konfigurácii formuluje tri aktuálne 



„profily mentality“, ktoré priraďuje každej zo sledovaných (čiastkových) spoločností. Profil 
„občianskej modernizácie“ priraďuje českej spoločnosti, profil „improvizovanej 
modernizácie“ priraďuje poľskej spoločnosti a profil „blokovanej modernizácie“ uvádza ako 
dominantný pre skúmanú čiastkovú nemeckú spoločnosť. Prekvapujúce zistenie, najmä 
pokiaľ ide o nemeckú spoločnosť, hľadá v odlišnej skúsenosti východných Nemcov, ktorí boli 
akoby „kolonizovaní“ západonemeckým systémom a ich vlastné elity boli zdeštruované 
a nahradené západonemeckými.  
 Ďalšie príspevky nadväzujú na uvádzaný koncept základných typov sociálneho prostredia. 
Príspevok P. Drauschke upozorňuje, že objektom výskumu bola iba generácia prarodičov 
a vnukov a absentovala generácia rodičov, ktorá môže byť z hľadiska schopnosti zužitkovať 
vzory generácie prarodičov veľmi dôležitá.  
 I. Szlachcicova v príspevku Evropská, národní či regionální identita? si všíma euroregióny 
ako také. Upozorňuje na málo pripomínanú skutočnosť, že euroregióny boli a naďalej sú 
umelým výtvorom, ktorého hlavným dôvodom vzniku boli funkcionálne a politické dôvody 
a nie historické dedičstvo a spoločná skúsenosť obyvateľstva (ako sa to naopak často 
pripomína. Pozn. autorky). Heslo „partnerskej spolupráce“ ako motto vzniku euroregiónov 
nieslo od začiatku so sebou nebezpečenstvo v tom, že spolupráca prebiehala podľa schémy 
„silný-slabý“. Ako poľská autorka uvádza, nemecká strana v tejto spolupráci vždy 
predstavovala iniciatívnu stranu a z poľskej strany išlo predovšetkým o očakávania 
ekonomickej pomoci. Výrazná ekonomická asymetria môže tak komplikovať očakávania 
spojené s cezhraničnou spoluprácou v rámci euroregionálnej perspektívy. 
 Detailnejší pohľad na poľskú modernizáciu poskytuje príspevok M. Domeckej 
a A. Mrozowickeho Neustálá změna – mentalita obyvatel pohraničí a “polská modernita“. 
Ukazuje, že jedným z dôležitých aspektov poľskej modernizácie je rastúca priestorová 
a sociálna mobilita. Modernizácia je v poľských podmienkach spojená s pragmatizmom 
sociálneho vedomia, ktorý spočíva v poznaní možností, zásad a v ich doplnení vhodnou 
stratégiou činností, ktoré zabezpečia znásobenie vlastného, najmä materiálneho kapitálu. 
Paralelne s tým je však zjavná i snaha získať kultúrny kapitál v podobe vzdelania 
a civilizačných kompetencií, ktoré umožnia dosiahnuť vyššie sociálne pozície. 
 Druhý blok príspevkov recenzovaného zborníka Národní a regionální identita a procesy 
evropské integrace predstavuje príspevky ôsmich autorov z Čiech, Poľska, Nemecka 
a Slovenska. Títo autori síce priamo neparticipovali na spoločnom medzinárodnom projekte, 
ale otázkam identity a s ňou spojeným problémom sa venujú v rámci iných výskumných 
projektov. V tomto bloku je zaradený aj jediný príspevok zo Slovenska Mladí Bratislavčania 
a Pražania: národná a supernárodné identity“, ktorého autorom je L. Macháček. Príspevok 
informuje o výsledkoch projektu Európskej komisie Orientácia mladých mužov a žien na 
občianstvo a európsku identitu, v rámci ktorého bol desať rokov po rozdelení spoločného 
štátu zrealizovaný výskum mládeže Prahy a Bratislavy. Aj keď desať rokov je historicky 
krátka doba, ukazuje sa, že v prípade mladej generácie sa v jej „mentálnom vybavení“ 
začínajú ukazovať značné rozdiely. Tieto sa týkajú napríklad rozdielnych očakávaní, ktoré sú 
spájané s členstvom v EÚ. Očakávania, ktoré do vstupu vkladá mládež Bratislavy, sú omnoho 
väčšie ako v prípade pražskej mládeže. Členstvo v EU znamená pre nich viac a vnímajú ho aj 
ako formálne potvrdenie príslušnosti k Európe. 
 Tematika recenzovaného zborníka je v súčasnosti viac ako aktuálna. Vytváranie 
euroregiónov je jeden z významných nástrojov integrácie Európy a snáď i šancou na účinné 
presadzovanie a formovanie európskej identity. Ako svedčia jednotlivé príspevky, nie je to 
jednoduchý, ale veľmi zložitý a častokrát i rozporuplný proces. A úplne na záver - mnohé 
z publikovaných poznatkov utvrdia slovenského čitateľa v tom, že i napriek kultúrnej, 
historickej a teritoriálnej blízkosti vieme dnes o našich blízkych susedoch už veľmi málo. 
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