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Publikace čtyř plzeňských a jednoho brněnského antropologa nabízí na 152 stranách 

zajímavý exkurz na Balkánský poloostrov, jenž se jej vcelku zdařile snaží představit 

jako nový výzkumný prostor pro antropologicky orientované badatele naší malé země. 

Kolektivní monografie Balkán a migrace obsahuje úvod a pět kapitol, které spojuje 

téma migrace. Nesporně výrazným tématem je vedle migrace a antropologické 

perspektivy rovněž české, resp. československé krajanské zastoupení na Balkáně.  

 S lehkou štiplavostí na jazyku v úvodu autoři uvádějí, že „ačkoli [je] balkánský 

prostor západními antropology s úspěchem tematizován již celou řadu dekád, u nás jej 

obdobně orientovaní badatelé [na rozdíl od etnografů a folkloristů] doposud v principu 

opomíjeli“. (s. 9) Směřují tak k pootevření myslí antropologů, kteří by v tomto prostoru 

mohli najít „to své“. A jak je zřejmé již ze samotného pohledu na autorský tým, vcelku 

se to daří – tři z nich byli v době vydání studenty postgraduálního studia; nejsou to tedy 

zatím žádní „dinosauři vědy“, ale mladí badatelé vcelku úspěšně v této útlé kolektivní 

monografii prezentující výsledky svých výzkumů.  

 Statě jsou výsledkem interpretace primárních etnografických dat, která byla sebrána 

pomocí antropologických metod (rozhovory, pozorování) v geografickém prostoru 

Balkánského poloostrova, s důrazem na jeden ze stavebních kamenů antropologie – 

dlouhodobý terénní výzkum. Autoři však čerpali i z dat sekundárních a z výzkumů 

uskutečněných v České republice mezi repatriovanými krajany.  

 Publikaci otevírá Lenka J. Budilová svou kapitolou Pro víru nebo za půdou? 

Několik poznámek k migračním motivacím bulharských Čechů, ve které předkládá 

zamyšlení nad migračními pohyby skupiny, kterou pracovně označuje jako „bulharští 

Češi“. Jedná se o migrační pohyby v průběhu posledních 200 let. V první části popisuje 

narativní formou migraci „bulharských Čechů“, v druhé části poté uvádí čtyři klíčové 

momenty jejich migrační historie a usiluje o identifikaci migračních motivací této 

skupiny. Na obecné rovině je pak cílem textu upozornit na problematičnost 
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monokauzálních vysvětlení, které nedokáží plně vysvětlit „push a pull“ příčiny migrace 

(nejen) českých krajanů.  

 První část odkazuje na čtyři vlny migrace. První z nich vede z českých zemí do 

rumunského Banátu, kde je založena mimo jiné vesnice Svatá Helena, kterou obývali 

zejména evangelíci. Ze Svaté Heleny se krajané dostávají do sousedního Bulharska, 

kde zakládají vesnici Vojvodovo. Ve 20. – 30. letech 20. století následuje ekonomicky 

podmíněná migrace z Vojvodova do Argentiny a s ní paralelní přesun ve 30. letech do 

obce Belinci. Pomyslně je pak migrace „bulharských Čechů“ uzavřena na přelomu 40. 

a 50. let, kdy krajané přesidlují „zpět“ do pohraničních regionů Československa na 

jižní Moravu. 

 Další část kapitoly přináší úvahu nad tím, proč lidé migrovali do zmíněných oblastí. 

Jedná se o migrace motivované nábožensky determinovaným vnitřním rozkolem, nebo 

hrála roli spíše neblahá hospodářská situace? Nejen, že nás autorka seznamuje s tím 

kam, proč a jak, ale završuje tuto úvahu tím, že nelze brát důvody migrace 

„bulharských Čechů“ (jak je běžné) striktně jakožto buď cestu za půdou, nebo jako 

odchod kvůli víře. Ve svém příspěvku pak uvádí mnoho příkladů, které ukazují, že 

„push a pull“ faktory (tento termín, ač by se hodil k popisu daných ´motivací´, autorka 

nepoužívá), ať se jedná o faktory hospodářské a náboženské, by neměly vést 

k jednostranným vysvětlením motivací migrace. A tak nezbývá, než citovat: „Závěrem 

tedy budiž varování před všemi dalšími monokauzálními vysvětleními („pro víru“ nebo 

„za půdou“), která se ve většině případů jeví jako nedostatečná.“ (s. 32) Daný závěr 

tak ukazuje na nutnost nahlížet na sociální akt migrace jako na komplexní jev, který je 

tak také nutno zkoumat. Jakoby mimoděk přitom autorka ukazuje, že antropologie díky 

jejímu interdisciplinárnímu potenciálu toto umožňuje, a to zdaleka nejen v balkánském 

„terénu“. 

 V kapitole Jedna opomenutá kapitola ekonomické migrace mezi Bulharskem a 

Řeckem: Bulharští Karakačani ve spleti řeckého nacionalismu prezentuje Gabriela 

Fatková závěry svého dlouhodobého výzkumu, kterým se snaží postihnout emigraci 

Karakačanů do Řecka a utváření či odvozování etnicity v rámci teorie 

instrumentalismu. V plném souladu s daným paradigmatem dochází autorka k závěru 

(který dokladuje mnoha příklady), že v rámci migrace se karakačanská etnicita 

„ustavuje kontextuálně a instrumentálně“. (s. 55) Svým klasickým pojetím přitom 

kapitola připomíná známou práci A. Cohena o situaci v africkém Ibadanu (Cohen 

1969), jež snad autorce posloužila jako vzor, a kde je etnicita chápána právě jako forma 

neformální politické organizace, využívající kulturní hranice k tomu, aby se 

zabezpečily zdroje a ´symbolický kapitál´ skupiny. Obecným cílem příspěvku je pak 

hledání strategií a vzorců utváření migračních strategií Karakačanů ve vztahu 

k řeckému nacionalismu a legislativě. 

 Fatková popisuje, jak od roku 1989 dochází k expanzi sezónní ekonomické 

pracovní migrace Karakačanů z Bulharska do Řecka. Naakumulovaný kapitál je pak 

investován do podnikání na území Bulharska. Autorka popisuje roli Federace kulturně 

vzdělávacích sdružení Karakačanů v Bulharsku, která fungovala jako byrokratický 

aparát pro regulaci vstupu na území Řecka. Federace v době před vstupem do EU 

zastávala prořecký postoj (reprodukovala „národní mýtus“ o řeckém původu 

Karakačanů). Ubývající migrace do Řecka a otevření hranic po vstupu do EU mělo pak 
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za následek ochabnutí zájmu o členství ve federaci a prezentování i jiných než 

prořeckých „mýtů o původu“.  

 Následuje velmi dobře propracovaná sonda do oblasti remitancí. Karakačani volí 

strategii „… co nejvíce vydělat a nic neutratit“. Jelikož se jedná většinou o skupinovou 

migraci, je možné velmi snadno naspořit vysoké částky, díky čemu se Karakačani stali 

ekonomickou elitou v Bulharsku. (s. 53) Závěrem lze uvést, že tato kapitola stručně a 

srozumitelně ukazuje, jak je karakačanská migrace formována jak „sociální organizací 

a obživnými strategiemi samotných Karakačanů, tak trendy v mezinárodních vztazích, 

které určují status Karakačanů v Řecku“. (s. 56) 

 Ve velmi komplexní kapitole Přechod české krajanské komunity z obce Gerník 

(Rumunsko) do transnacionálního momentu, založené na výzkumu z let 2009 – 2011, 

pojednává Lukáš Hanus o moderní reemigraci (po roce 1989) českých krajanů 

z rumunského Banátu v kontextu transnacionalismu. Autor na několika příkladech 

ukazuje, jakým způsobem se mění lokální kulturní formy v transnacionálním prostoru. 

Současně s tímto pak poukazuje na transnacionalizaci, jako „… adaptační 

mechanismus při vyrovnávání se s chybějícími kulturními doménami domovského 

prostředí v hostitelské zemi“. (s. 61) Autor tvrdí, že návratová migrace zajistila 

propojení jednotlivých aktérů na translokální úrovni a utvořila svébytnou sociální síť, 

v jejímž rámci dochází k ovlivnění sociální reality jak v Rumunsku, tak v České 

republice. 

 Po krátkém zamyšlení nad dosavadním vědeckým pojetím krajanské diaspory 

v Banátu pojednává autor o základních mechanismech transnacionalismu. To ukazuje 

na příkladu největší české vesnice v Rumunsku Gerník. Kvalitativně rozdílná pole 

„západního a nezápadního areálu“ a propojenost mezi nimi v sobě obsahuje, dle 

Hanuse, základní mechanismus, motivaci k pohybu z „periferie na Západ“, avšak bez 

toho, aby se migranti v hostitelské zemi dostali do marginální pozice. Krajané 

z Banátu, pohybující se na periferii jádrové „západní“ civilizace, se pak mohou 

prostřednictvím rozložení rizik na všechny cípy sítě vyrovnat s tlaky, které na aktéry 

působí. Děje se tak prostřednictvím kompenzací neblahých sociálních, ekonomických 

či politických faktorů „na slabší straně sítě skrze zdroje čerpané členy sociální sítě 

v silnějším prostředí“. (s. 66) Tato propojení se v Gerníku a Čechách objevují jako 

propojení přes internet (maily, volání přes skype), krajanské dopravní firmy nebo 

spolupracující firmy. Celý proces transnacionální migrace je neukončeným a 

dynamickým jevem a geografická vzdálenost zde nehraje příliš roli. Důležité je vědomí 

společné identity aktérů sítě a jejich propojení po celém světě, čímž dochází 

k deteritorializaci krajanské identity do tzv. „třetího sociálního pole“. V následujícím 

oddíle dochází k načrtnutí pěti momentů porevoluční (rozuměj po roce 1989) 

reemigrace do České republiky. L. Hanus dochází k závěru, že čeští krajané z Gerníku 

jsou také schopni přenášet podobu svojí sociální organizace z lokální (a solidární) 

úrovně na úroveň transnacionální. Zároveň dochází v tomto momentě k rozvoji nových 

sociálních forem. 

 Těmito novými formami jsou dle Hanuse proměna postmaritálních vzorců včetně 

postmaritální residence z patrilokální na neolokální, pohyb remitancí směrem ze 

zdrojové země do země cílové (tedy opačně než obvykle – autor to interpretuje jako 

snahu udržení si statutu rodič – otec – vůdce skupiny). Toto všechno zajišťuje svým 
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způsobem novou podobu vztahů mezi aktéry v Gerníku a v České republice, mezi 

nimiž probíhají neustálé nové vazby nabývající nových kvalit, což, jak píše autor „… 

pozvolna vytváří alternativní horizontální identifikaci v rámci národního státu“. (s. 86) 

Cílem kapitoly Marka Jakoubka „Cesta do Prahi“ vojvodovského Čecha 

Petra Dobiáše (Příspěvek ke studiu přesídlení vojvodovských Čechů z Bulharska do 

Československa v letech 1949 – 1950) je seznámit čtenáře s novým pramenem, z nějž 

lze čerpat informace při studiu Vojvodova a reemigrace vojvodovských Čechů – 

deníkem vojvodského Čecha Petra Dobiáše, obsahujícího popis cesty z Vojvodova do 

Prahy a především dojmy z ní. Deník byl sepsán v roce 1946 při cestě, kterou 

z Vojvodova podnikla skupina „vyslanců“ s cílem „… zjistit možnosti přesídlení 

krajanů do ČSR v rámci státem řízených reemigračních akcí zaměřených na návrat 

krajanů do vlasti“. (s. 93) 

 Na několika stranách nás autor seznamuje s problematikou reemigrace vojvodských 

krajanů na politicko-státní úrovni, přičemž rekapituluje závěry starších studií. Navazuje 

pak tematizací důvodů reemigrace vojvodské krajanské komunity. (s. 95) Těmito 

důvody byly zejména agitace delegátů z Československa, probíhající kolektivizace a 

endogamie krajanů, kdy se při přestěhování do Čech otevřel nový a široký sňatkový 

„trh“. Posledním faktorem, který působil na přesun krajanů do ČSR, byla potřeba 

většího místa k životu, jelikož dle některých zde již bylo „kapku ouzko“. (s. 96) 

 Egodokument, který nám Jakoubek představuje, obsahuje popisy dojmů a postřehů 

P. Dobiáše z cesty do Prahy a Jakoubek jej vnímá jako velmi atypické dílo. Atypické 

proto, že se – na rozdíl od podobných dokumentů – vůbec explicitně nezabývá 

Vojvodovem. Přesto ale klíčový význam dokumentu spočívá v záznamu „… 

vojvodského světonázoru“. (s. 97) Jak je to možné? Snadno, jak vysvětluje a následně 

dokládá Jakoubek:  

„I když … P. Dobiáš a ostatní vojvodovští delegáti cestují napříč Evropou, pohybují se 

stále ve vojvodovském myšlenkovém světě a v tomto ohledu Vojvodovo po celou dobu 

svého putování vlastně neopustí.“ (s. 97) 

Právě důraz na využití kognitivního výkladového klíče při interpretaci záznamů P. 

Dobiáše, je pak bezesporu kruciální myšlenkou této kapitolky. 

 Publikaci uzavírá Michal Pavlásek, který ve své kapitole Obec Svatá Helena jako 

vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na 

Balkáně navazuje na svůj dlouhodobý zájem věnovaný migraci v teritoriu jihovýchodní 

Evropy. Ve svém příspěvku propojuje přístup sociální antropologie a religionistiky při 

interpretaci fenoménu krajanství na Balkáně. Pavlásek zde prezentuje názor, že 

konstrukce skupinových hranic ve Svaté Heleně probíhá na základě distinkčních gest, 

která nejsou svým původem etnická/nacionální , ale ryze náboženská. Hlavním 

argumentem je, že krajané tak nemohou být vnímáni pouze v etnicko/národních 

souřadnicích, jak je obecně a vcelku nekriticky přijímáno. Autor začíná 

terminologickou a diskurzivní částí, která se snaží o postihnutí českého krajanství a 

uvažování o něm, které je dle autora příliš zatíženo nacionálním viděním, a to jak 

v rovině lidových, tak i analytických modelů. Kriticky tak zhodnocuje pohled na 

krajany jako na etnicky danou skupinu – vymezuje se tak proti esencialistickému 

chápání národů, reifikaci a grupismu (Brubaker 2002), proti němuž vystupují 

transnacionální snahy o postihnutí migrace. 
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 M. Pavlásek doplňuje sociálně-antropologickou optiku o historickou metodu 

pramenné kritiky a ukazuje, jak dochází k utváření skupinových hranic, v čemž hrálo 

velmi významnou roli denominační dělení v rámci lokality. Jednalo se o rozpory 

v rámci evangelické ČCE mezi svobodnými, reformovanými evangelíky a baptisty. 

Právě tyto tři skupiny tvořily referenční body sebeidentifikace při vytyčování hranice 

„my a oni“. Lze tak spolu s Pavláskem říci, že: 

„Hranice denominačních skupin se pohybovaly na základě kognitivní recepce 

samotných aktérů, ale důležitější pro naši argumentaci, zdůrazňující skupinovou 

identifikaci dle denominačního klíče, je okolnost existence pouze jedné sady 

distinkčních gest a projevů vycházejících pouze z religiózních základů.“ (s. 140) 

 Text je jedinečnou sondou do sociální reality společenství, a to jak v rovině 

náboženského života, tak v kognitivní rovině utváření hranic mezi „skupinami“.  

 Závěrem lze říci, že tato kolektivní monografie, která vznikla díky „zapálení“ pro 

terénní výzkum a region Balkánu, nám přibližuje možnost otevřít dveře „evropského 

Orientu“, který máme jaksi za prahem. Prostoru, který si jistě zaslouží naši vědeckou 

pozornost. Začíst se do této knihy je snadné a to samé lze přát nejednomu čtenáři, ať z 

odborné či laické veřejnosti.  
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