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Spojení obou témat tohoto bloku do jednoho  pokusu o několik úvah nad rolí regionálního výzkumu 

minorit není v mém případě náhodné. Vycházím ze zkušeností shromážděných zejména na základě 

vlastního bádání, ale také při vedení značného množství závěrečných studentských prací, které jsou 

na kateře historie FF Ostravské univerzity zaměřovány převážně  na regionální témata. Málokterý 

region dnešní České republiky nabízí pro studium soudobého vývoje minorit tolik různých 

možností pohledu, jako Ostravsko - v nejširším slova smyslu chápané jako celá oblast českého 

Slezska a severní Moravy. Pokud ovšem budeme považovat za základní úhel pohledu kombinaci 

politického vývoje v průběhu dvacátého století (přesněji v období 1918-1989) s problémy 

různorodých minoritních společenství, pak se nám tento poměrně rozsáhlý region rozpadne do 

několika velmi specifických oblastí. Jejich historický výzkum probíhá zejména v období posledních 

dvaceti let s různou intenzitou a vyvolává  řadu věcných i  metodických otázek. V následujícím 

stručném přehledu se pokusím nastínit některé ze zajímavých, velmi různorodých postřehů, které z 

nich vyplynuly. 

V úvodní části jednání našeho sjezdu se hovořilo o tom, že regionální výzkum může být laboratoří, 

v níž ověřujeme koncepty a metody historického bádání.. Dodala bych, že jím také prohlubujeme a 

upřesňujeme poznání široce vymezených dějů a procesů  o  detaily, které obecnému pohledu 

unikají, mnohdy nacházíme i jinde netušené souvislosti.  K základním metodám historikovy práce  i 

v rámci těchto výzkumů samozřejmě patří podrobná analýza dobových dokumentů regionálního 

původu, vzájemná komparace výpovědí z informačních zdrojů různého charakteru. Při zkoumání 

soudobých dějin se stávají samozřejmou součástí také svědectví oral history, která má podle mého 

názoru v jakémkoliv regionálním výzkumu zvlášť významné místo, k tomu se však vrátím v dalších 

souvislostech.    

Významnou zkušenost s pokusy o doplnění a prohloubení znalostí o složitém vývoji poválečného 

Československa umožnila našemu historickému pracovišti pestrá národnostní struktura obyvatel 

severní Moravy a Slezska.  Do roku 1945 patřily k místům „stýkání a potýkání“ českého  

obyvatelstva s početnou německou minoritou hlavně Opavsko a Novojičínsko, dále města Frýdek a 

Místek, spojená později do jednoho celku. Na Těšínsku patřili kromě Němců ke specifickým 

národnostním minoritám také převážně proněmecky smýšlející tzv. Šlonzáci, ale jako dominantní 

problém se tu profilovalo po celé dvacáté století postavení zdejší polské minority. Pro léta 1945-

1947 je z hlediska nacionálního vývoje zmiňovaných oblastí samozřejmě klíčovou otázkou odsun 

Němců, na Těšínsku pak navíc i řešení otázky nositelů tzv. volkslisty. 



Nedá se říci, že by našim studentům v souvislosti s výzkumy poválečných osudů německé minority 

na sledovaných územích vyvstávaly závažné problémy metodické. K dispozici je poměrně rozsáhlá 

základna pramenného materiálu, memoárových publikací a záznamů, odborná literatura poskytuje 

dnes již dostatečný základ zobecňujících pohledů. Výzkumy našeho pracoviště na Krnovsku, 

Opavsku a Novojičínsku  doplnily o řadu místních specifik poznatky o divokém odsunu Němců, o 

jejich situaci v pracovních a shromažďovacích táborech. Rozhodujícím kriteriem hodnocení byla 

snaha o objektivní záznam událostí i role jednotlivých aktérů, který se opírá o důkladnou znalost 

historických souvislostí.  Velmi zajímavá, ve srovnání s nově odhalovanými masakry vůči skupinám 

Němců někdy i překvapující jsou získaná regionální svědectví o vztazích českého a německého 

obyvatelstva v těchto pohnutých časech. Dost výrazný byl například rozdíl v postojích starousedlíků 

a novoosídlenců. Zkušenosti z výzkumu ukazují, že starousedlí domácí čeští obyvatelé dokázali 

rozlišovat míru provinění z doby okupace. K raziím tzv. gardistů, vojenských jednotek či 

samozvaných velitelů pracovních táborů vůči Němcům se nechávali strhnout jen výjimečně a navíc 

zejména v případech, kdy se  snažili zakrýt své vlastní prohřešky z doby okupace. Výjimkou nebyly 

ani žádosti českých rodin o odklad či zrušení odsunu těch německých sousedů (mnohdy i 

příbuzných), kteří se podle jejich názoru za okupace ničím neprovinili.  Protiněmecké nálady se z 

pochopitelných důvodů vyhrocovaly mnohem více v novoosídleneckém prostředí. Vedly často až k 

rozhodnutí německých antifašistů odejít „dobrovolně“ z domova, kde museli zanechat  nemovitý 

majetek. (K tomu je třeba poznamenat, že zejména Vítkovsko patřilo před okupací k baštám 

německé sociální demokracie, jejíž příslušníci zaujímali k nacismu minimálně pasivní postoj). 

Složitější badatelský problém představuje z hlediska metodického i věcného situace na Těšínsku po 

2. světové válce. Region se opět stal neuralgickým bodem československo-polských pohraničních 

sporů. Postavení  polské minority bylo až do data uzavření bilaterální smlouvy mezi oběma státy v 

březnu 1947 velmi specifické.  Komplikovaly je důsledky nacistické snahy o germanizaci zdejšího 

obyvatelstva (nositelé tzv. volkslisty), český pocit křivdy z obsazení Zaolší po Mnichovu a s ním 

související úsilí po vypuzení „polských okupantů“ - přistěhovalců z dob po záboru území Polskem. 

Byla tu také komplikovaná náboženská situace. Polákům se neúměrně protahovala řízení o 

navrácení československého státního občanství a majetkových podstat, nedařilo se obnovit někdejší 

bohatý spolkový život minority. Paradoxní je, že vzhledem ke všem těmto problémům získávala 

výrazné pozice v oblasti KSČ, která  zastávala – samozřejmě s vidinou získání volebních hlasů - 

vůči Polákům smířlivější stanoviska než oficiální představitelé ostatních politických stran NF. 

Národnostní napětí odráží samozřejmě i pramenná základna, jejížjednotlivá svědectví vycházejí při 

hodnocení situace z rozdílných úhlů pohledu majoritních úřadů a představitelů minority. Bohužel je 

třeba konstatovat, že česká regionální historiografie zatím nevěnovala těmto otázkám ani dalším 

specifickým jevům historie Těšínska ve druhé polovině 20. století dostatečnou pozornost. 



Z hlediska vývoje v moderní době (od připojení k Prusku v roce 1742) je velmi pozoruhodná oblast 

Hlučínska. Jeho obyvatelstvo si dlouhodobě udržovalo svůj „moravský“ dialekt, ale jeho smýšlení a 

postoje poznamenala desetiletí pruského, později německého panství. Složitá historie a vliv změn v 

postavení Hlučíňanů během dvacátého století  představují pro historika přímo modelový prostor pro 

regionální výzkum. Připojení k Československu v roce 1920 většina z nich přijala s nelibostí a 

nedůvěrou, která se ostatně záhy ukázala jako oprávněná. Po Mnichovu proto zpočátku vnímali 

obnovení říšského panství zejména jako příslib celkového zlepšení své ekonomické a sociální 

situace. Na rozdíl od obyvatel Sudet je nacisté považovali za příslušníky tzv. altreichu se všemi 

právy i povinostmi říšských občanů – včetně služby ve Wehrmachtu. Nadšených přívrženců 

nacistické ideologie bychom ovšem ani u nepočetné skupiny rodilých hlučínských Němců příliš 

mnoho nenašli – z tohoto pohledu jsou zajímavá např. svědectví o chování obyvatel hlučínských 

obcí k tzv. ostarbeitrům. 

Pro odborníky, kteří se zabývají regionální historií, zůstává řada otázek spojených s „hlučínským 

problémem“ ve dvacátém století dosud sporná. Do jisté míry to způsobuje  neúplnost pramenné 

základny, její nedostatečné zpracování a rozporuplné výpovědi různorodých svědectví. Podle mého 

názoru (podepřeného mimo jiné i poměrně rozsáhlým terénním výzkumem v devadesátých letech 

minulého století) jsou postoje hlučínského obyvatelstva typickým příkladem nevyhraněného 

nacionálního cítění, způsobeného příhraniční polohou oblasti a jejím složitým správně-politickým 

vývojem.  Převládalo zde silné regionální povědomí, vztah k obci, pevné rodinné vazby, katolické 

duchovní ovzduší.  Složité osudy regionu v průběhu soudobých dějin jejich postoje spíše 

rozkolísaly než upevňovaly. Je zajímavé, že v některých obcích (Chuchelná, Hať, zčásti i Hlučín) se 

dokonce už v meziválečném období vytvářel jakýsi zárodek multikulturní společnosti -  prostí 

obyvatelé své sousedy nehodnotili podle jazyka a nacionální příslušnosti, ale na základě dobrých či 

špatných vztahů.   Po roce 1945 se vývoj Hlučínska dále komplikoval tzv. očistným řízením, 

hrozbou násilných migrací, konfiskacemi majetku. Nikdy tu nezískala výraznější podporu KSČ, 

velmi obtížně probíhala kolektivizace vesnice.  Na druhé straně však zažily obce stavební boom a 

sociální vzestup díky pomoci příbuzných emigrantů ze Západu a později i přiznaných důchodů z 

NSR válečným vdovám  a poškozencům. V každé etapě svého novodobého vývoje prostě 

představovalo Hlučínsko sice územně nepatrnou, ale přesto velmi specifickou oblast.      

Poslední část mého příspěvku je věnována minoritě, která se v současnosti stala centrem pozornosti 

velké části humanitních oborů.  Je jí současné romské obyvatelstvo českých zemí. Pro  naší katedru 

historie představuje Ostravsko jako cíl početných vln poválečných migrací slovenských Romů 

jedno z nosných témat dlouhodobého výzkumu. Před více než patnácti lety se regionální bádání tzv. 

romské otázky opíralo o zmapování archivní pramenné základny, jehož výsledkem bylo vydání dílčí 

monografie. Postupné rozšiřování  průzkumu mimo hranice oblasti až na celostátní úroveň záhy 



ukázalo, že státní aparát a orgány KSČ v letech komunistického režimu vnímaly problémy 

romského obyvatelstva v podstatě všude stejně  povrchně a stereotypně. Vycházely z převážně 

asimilační státní politiky a z úhlu pohledu majoritní kultury. Pro dosud zachycenou  historii Romů 

obecně platí, že je téměř výlučně odrazem vnějšího, oficiálního pohledu majoritních úřadů (navíc 

převážně jejich represivních složek). Nepísemný charakter, uzavřenost romské kultury a specifické 

chápání historického času jejích nositelů vytváří pro historika jen těžko překonatelný problém 

metodický – absenci autentických dokladů. Dlouho nebylo možno jej překonat ani pomocí jiných 

sociálních věd. Etnologie, později i sociologie se začaly zabývat teritoriálním výzkumem romských 

skupin v bývalém Československu v podstatě až ve druhé polovině dvacátého století. Vycházely 

převážně z dnes již překonaných evolucionistických představ o  „nižších a vyšších“ kulturách a 

obecně platných zákonitostech jejich vývoje. Většinou nedokázaly – nebo se ani nepokoušely- 

přesněji definovat základní pojmy jako rodina, příbuzenství, rituální a skupinové charakteristiky, 

které hrají v romských společenstvích základní roli. Historikům pak většinou nezbývalo, než v 

oblasti sociální organizace a dalších sfér romského kulturního systému přejímat v rámci 

historických souvislostí jejich často zkreslující, neúplné závěry.  V posledních letech výrazně 

obohatili teorii romské kultury a metodologii jejího poznávání plzeňští kulturní antropologové. 

(Což neplatí jen pro oblast výzkumu Romů, ale domnívám se, že pro historiografii soudobých dějin 

obecně) Jejich velmi zajímavé závěry vycházejí ze dvou základních zdrojů: – jednak z důkladné 

znalosti západní antropologické literatury (s níž postupně seznamují naši odbornou  veřejnost v 

pravidelně – téměř každoročně vydávaných sborníích). Dalším zdrojem objevných poznatků je 

kvalitativní, tzv. stacionární terénní výzkum jak současných slovenských romských osad, tak i 

českých ghett. Na základě dlouhodobého pozorování vytvářejí např. vzorce sňatkových strategií a 

příbuzenských vztahů, navíc provádějí komparaci výsledků různých šetření. Paradoxně se ovšem 

zároveň zcela zřetelněji vyjevuje (podobně jako u ostatních sociálních věd) základní nedostatek 

výsledků jejich bádání – totiž neochota či neschopnost zařadit analýzy těchto výzkumů do 

historických souvislostí. Naše pracoviště se v posledních letech soustřeďuje na roli 

zprostředkovatele a do jisté míry i koordinátora vzájemného diskurzu, který se snaží  úhly pohledu 

historických a sociálních věd vzájemně konfrontovat a obohatit. Výsledkem je mimo jiné projekt, 

který běží již druhým rokem v rámci studentské grantové soutěže Filozofické fakulty naší 

univerzity. Nepříliš početný kolektiv pedagogů a studentů se snaží především pomocí specifické 

formy terénního výzkumu prováděného se zřetelem k  principům oral history ověřovat historické 

aspekty procesu integrace ostravských  Romů  do majoritní společnosti. Projekt se prioritně 

zaměřuje na romskou rodinu v prostředí průmyslového města, sleduje její historické proměny v 

rámci urbanizace původního tradičního společenství. Předmětem jeho zájmu jsou východiskové 

slovenské lokality, směry migrací, délka a změny sídelní stáže v českých zemích (resp. dnes i v 



zahraničí), vlivy styku s prostředím průmyslového města, vývoj vztahů s majoritními  sousedy, 

proměny v oblasti infraetnických vazeb. Kromě vnitřních příbuzenských struktur sleduje však 

výzkum okrajově také dosah a účinnost majoritních strategií, jejichž cílem byla v průběhu 

poválečných let (ale i v současném politickém klimatu) snaha integraci (resp. asimilaci) Romů 

podpořit. Z hlediska metodického vychází projekt z kombinace  klasických historických metod 

(tedy především studia poměrně širokého okruhu literatury z oboru sociálních a historických věd, 

analýzy archivních pramenů a sporých podkladů demografických) se zmíněnými výsledky 

terénního výzkumu.  Práce s romskými narátory vyžaduje podrobnou předběžnou znalost prostředí, 

jasně vymezené okruhy a postup vedení rozhovoru. Navázání prvního i opakovaného kontaktu je 

často obtížné, u narátorů se projevuje nedůvěra, nedůslednost, nejistota v určování časových a 

příčinných souvislostí a řada dalších problémů. Cestu k nim hledáme s pomocí aktivistů 

neziskových organizací, terénních sociálních pracovníků, ale také na základě postupného 

navazování osobních kontaktů v prostředí romských rodin. 

Závěrem mi proto prosím jen dovolte znovu konstatovat, že regionální výzkum přináší do oblasti 

historie minorit (a samozřejmě nejen jich) v každém případě řadu obohacujících poznatků. V 

některých specifických oblastech a prostředích je nezastupitelným, dokonce téměř jediným zdrojem 

poznání, jehož zobecnění pomáhá objasnit základní historické procesy i problémy současné 

společnosti.               

 

 

    

  

 

          


