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Kulturní specifika slovenské národnostní menšiny v Srbsku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cultural specifics of the Slovak national minority in Serbia 

 

Souhrn 
 Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s osídlením slovenských obyvatel 

v republice Srbsko. V textu se čtenář seznámí především se situací v severní oblasti 

Srbska, která se nazývá Vojvodina. V jednotlivých kapitolách je popsána historie 

a pak nejdůleţitější aspekty slovenské kultury. Mezi ně se dnes řadí především spolky, 

média, jídlo a lidová píseň. V samostatných kapitolách jsou i jazyk, školství a náboţenství, 

pro jejich velký historický význam na zachování slovenské kultury. Jsou zde zařazeny i 

základní údaje o geografii a specifika zachycená pomocí statistických údajů. Tato práce je 

doplněna filmovým dokumentem, který ilustruje řešenou problematiku. 

 

Summary 
 This dissertation wants to introduce to the reader the life of Slovakian people in the 

Republic of Serbia. Work is focused especially at the north of the Serbia which is called 

"Vojvodina". The history and the most important aspects of this culture will be explained 

in many different chapters. By important aspects we understand fellowships, media, food 

and folk songs. Separate chapters are also focused on language, education system and 

religion as a main subjects to preserve original Slovakian culture. There are also mentioned 

geographical facts and information which was taken by the statistical data. In order to fully 

understand this paper, it comes with a documentary film which looks differently on this 

issue. 

 

Klíčová slova: 
Republika Srbsko, Vojvodina, Lug, Slováci, národnostní minorita, evangelíci. 
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Republic of Serbia, Vojvodina, Lug, Slovaks, national minority, evangelics. 
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1 Úvod a cíl práce 

V dnešní rychlé době, kdy je moţné dostat se z jednoho konce Evropy na druhý 

v pouhých pár hodinách, je velmi jednoduché cestovat a ţít podstatě na libovolném místě. 

Díky těmto moţnostem je skupina srbských Slováků ohroţena více neţ kdy před tím. 

Pro zachování jejich jedinečné kultury je nejprve potřeba zajímat se o tuto problematiku. 

Proto si tato práce klade za cíl přispět k pochopení situace srbských Slováků. 

Hlavním cílem práce je zmapovat usídlení lidí se slovenskými kulturními kořeny na 

území dnešní Republiky Srbsko. Mezi klíčové otázky se tedy bude řadit ukázka 

současného ţivota enklávy Slováků ţijících na území Vojvodiny. 

 Prvním dílčím cílem je poukázat na sloţitou historii osidlování Jiţního Uherska na 

konkrétním případě. Pro tyto účely byla vybrána nejmenší slovenská vesnice na území 

dnešního samostatného Srbského státu, obec Lug.  

Druhý dílčí cíl má za úkol přiblíţit a oţivit tuto historickou migraci a následné 

usídlení na příkladu kaţdodenního ţivota v Lugu. Díky takto úzkému vymezení můţeme 

sledovat konkrétní lokalitu, kde Slováci v průběhu historie ţili. Tato vesnice je zvolena 

záměrně, protoţe příchod do vesnice Lug byl aţ druhotný, proto se nám zde promítne i 

ukázka celkové migrace Vojvodinských Slováků.  

Kultura Slováků v Srbsku, ač se stále velmi dobře udrţuje, v některých svých 

aspektech pomalu vymírá společně s nejstarší generací. Příkladem můţe být kaţdodenní 

nošení krojů. Proto dalším cílem je zachytit část této kultury a atmosféry za pomoci 

filmového dokumentu a tím ji uchovat i pro budoucí generace. 

 

1.1 Zdůvodnění přínosu práce 

O této menšině jiţ existuje celá řada studií, materiálů a knih. Stále vznikají další. 

Přesto je zde ještě jedno prázdné pole působnosti, na které se tato práce snaţí svojí trochou 

přispět – pohledu badatele mimo zkoumaný národ. Proto zde prezentovaný pohled nebude 

ovlivněn národní hrdostí, výchovou, atp. Tímto je snaha dosáhnout vyšší objektivity. 
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2 Metodika 

 

2.1 Použité metody 

Pro dosaţení daných cílů byla v první řadě zvolena metoda studia dokumentů 

dostupných z internetových zdrojů
1
. Tato fáze, která 

probíhala první polovinu roku 2011, měla za cíl 

připravit základ pro druhou, rozhodující etapu. 

V druhé části byl podniknut téměř 3 týdny 

dlouhý výjezd do Srbské republiky,
2,3

 v jehoţ rámci 

se podařilo navštívit více jak polovinu vesnic se 

silnou majoritou Slováků nacházejících se na území 

tohoto státu. Jednalo se o vesnice a městečka: Báčky 

Petrovec, Kulpín, Hloţany, Pivnica, Selenča, Novi sad, Padina, Kovačica, Stará Pazova a 

Lug. Většina z těchto míst byla vybrána pro nějakou jejich zajímavost v souvislosti se 

Slováky v Srbsku. Báčky Petrovec jako kulturní centrum, Selenča pro svoji rozdělenost 

mezi katolíky a Evangelíky, Lug jakoţto nejmenší a nejmladší slovenská vesnice, Padina a 

Kovačica jako centra naivního umění. V Novém Sadu je usídlené politické a kulturní 

vedení Slováků a ve Staré Pazově vysílá slovenská televize a rozhlas. V rámci terénního 

výzkumu byla plánovaná návštěva největších slavností slovenské národní kultury pořádané 

mimo území Slovenské republiky
4
, udělalo se více jak 10 hloubkových rozhovorů

5
, 

nasbíraly se desítky publikací z vlastních vydavatelství menšiny
6
 a velké mnoţství 

informací, které není moţné získat jinak neţ delším pobytem mezi místním obyvatelstvem. 

Velmi důleţité bylo pobývat mezi místními obyvateli co nejdéle, protoţe jak se ukázalo aţ 

                                                 
1
 Články pojednávající o celkové situaci slováků v Srbsku a jejich rozmístění:Matica Slovenská v Juhoslávii, 

Úrad pre Slovkakov ţijucich v zahraničí. 
2
 Výjezd se uskutečnil v rámci projektu Pestrá Evropa. 

3
 Záznamy z cesty:  

článek psaný pro portál kulpín.net, dostupný z: http://www.kulpin.net/aktuality/projekt-eu-pestra-europa-

slovaci-v-srbsku.html. 

Rozhovor pro TV Stara Pazova, dostupný z: http://www.youtube.com/watch?v=h_G-FU-

0C3E&feature=youtu.be&noredirect=1. 
4
 Slovenské národní slavnosti v obci Bačski Petrovec. 

5
 Faráři: Selenča, Kulpín, Pivnica, Učitelé: Samuel Poniger, Paljo Beljicka (zástupce ředitele) – Báčky 

Petrovec, Miroslav Báďonský – Lug, Katarína Mosnak – Pracovnice ústavu pre kultúru vojvodinských 

Slovákov. 
6
 Tyto publikace je mimo tuto menšinu podstatě nemoţné sehnat. 

Obrázek 1 – „Aradáčské meškáky“, Eva 

Bosáková, 2011 
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po dvou týdnech a hlubším vzájemném seznámení se místní upřímně rozpovídali. V tu 

chvíli se ukázal rozdíl mezi napoprvé prezentovaným a skutečným stavem. Tento výjezd 

do terénu se uskutečnil v létě roku 2011. 

Po návratu nastala fáze zpracovávání a třídění získaných materiálů. V této době 

bylo nejdůleţitější konfrontovat věci zjištěné přímo v terénu s písemnými materiály. 

Účelem bylo co nejlépe popsat současný stav, který se nachází někde mezi pohledem 

zachycených v knihách a časopisech a mezi pohledem samotných lidí. Toto 

několikaměsíční úsilí vyvrcholilo tvorbou základního přehledu o této menšině.
7
 

Další fází byla příprava a realizace druhé téměř třítýdenní výpravy mezi 

zkoumanou menšinu. Tento druhý výjezd v září 2012 byl uskutečněn s kamerou. Cílem 

této cesty bylo vytvořit krátký filmový dokument o Lugu. Jeho účelem je zachytit kus této 

mizející kultury a podpořit písemnou práci praktickou ukázkou.  

 

2.2 Adekvace metod 

Jedna z kvalitativních metod zaznamenávající aktuální skutečnost, která byla 

zvolena, je filmový dokument. Tato metoda díky moţnosti zachycovat věci audiovizuálně, 

dodává práci na komplexnosti. I přes nespornou výhodu nabídnout divákovi přesnou 

ukázku situace, má tato metoda i své nevýhody. Hlavní je, ţe na kameru se dá zachytit jen 

to, co se lidé nebojí před kamerou udělat. Také dochází ke zkreslení reality tím, ţe autor si 

sám vybírá, co se mu líbí a co se do finálního dokumentu dostane. Aby se v této práci 

zabránilo tomuto jednostrannému pohledu, je další zvolenou metodou studium dokumentů 

a rozhovory s místními odborníky na kulturu Slováků. Touto triangulací výzkumných 

pohledů je moţno dosáhnout vyšší objektivity dat. Studium písemných dokumentů přináší 

ještě další výhody. Mezi ty největší patří moţnost poznat danou minoritu i v historické 

perspektivě. Ovšem skrze písemné prameny můţeme poznat jen to, co někdo jiný 

zaznamenal a tudíţ i chtěl, aby se ostatní dověděli. O některých nepříjemných či naprosto 

normálních věcech se ovšem nepíše. Proto byly v neposlední řadě podniknuty tři terénní 

výzkumy. Ty díky tomu, ţe si sám výzkumník můţe vybrat, co ho zajímá a díky tomu, ţe 

                                                 
7
 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 

2011 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku. 
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si všimne i věcí, kterých si místní jiţ ani nevšimnou, můţe posoudit zkoumanou menšinu a 

její situaci. Je potřeba si ovšem plně uvědomovat, ţe i tento pohled je čistě subjektivní. 

Díky kombinaci všech těchto metod je moţné dosáhnout vyšší objektivity dat. 

 

2.3 Zdůvodnění vybrané lokality 

 Vesnice Lug byla vybrána hned kvůli 

několika aspektům. Hlavním důvodem je její 

jedinečná atmosféra jakoţto malé vesničky (v 

rámci slovenských vesnic v Srbsku). Ostatní 

slovenská sídla v Srbsku připomínají spíš menší 

městečka. Neméně důleţitý je také aspekt, ţe se 

jedná o nejmladší slovenskou vesnici v Srbsku
8
, 

jejíţ obyvatelé přicházeli z jiných slovenských osad 

na území dnešního Srbska. To je pro náš 

účel vyhovující, jelikoţ si můţeme na 

historii příchodu Luţanů pěkně ukázat 

historii celé této slovenské minority. Posledním a neméně důleţitým aspektem je relativní 

počet Slováků ţijících v Lugu. Tento podíl je roven 93,37 %.
9
 

 

3 Literární rešerše 

Ke zkoumané menšině existuje celá řada pramenů, některé jsou i poměrně velmi 

obsáhlé. Tyto jednotlivé proudy ovšem mají své velké výhody i nevýhody. Tato kapitola 

by měla stručně shrnout nejzajímavější tituly s touto tématikou a podat k nim drobný 

komentář co se týče výhod či nevýhod vyuţití těchto pramenů. 

 Pro lepší přehlednost jsou dostupné materiály rozděleny do dvou skupin. Na kniţní 

tituly vydávané Slováky ve Vojvodině a na místní časopisy. Zahraniční práce zde nebudou 

zmiňovány, jelikoţ jich je velmi málo a téměř všechny vychází právě z literatury, která by 

spadala do skupin výše vymezených. 

                                                 
8
 Lug – 864 obyvatel. Dle cenzu obyvatel z roku 2002 (výsledky sčítání z roku 2011 ještě nejsou dostupné). 

9
 Dle cenzu obyvatel z roku 2002. 

Obrázek 2 – Znak Lugu, URBAN, Kristián, Samko 

KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug Dědinka v 

údolí: Prvých 105 rokov 1902 - 2007. Stará Pazova 

(Republika Srbsko): GKP SavPO, 2008. ISBN 978-86-

903775-4-1, str. 4. 
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 Do první skupiny bychom v současné době měli určitě zařadit knihu „Slováci 

v Srbsku: z aspeku kultúry“
10

 Tato kniha byla vydána v loňském roce. Kniha je velmi 

pěkně zpracována, obsahuje mnoho fotografií a obrázků. Díky své komplexnosti 

a dobrému zpracování byla označena jako počin roku v rámci celého Srbska. Tým kolem 

„Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov“ nás v ní postupně seznamuje s jednotlivými 

vesnicemi a městečky, kde Slováci v Srbsku sídlí. Stručně nás seznamuje s historií, zvyky, 

architekturou a základními demografickými údaji. Kniha ovšem trpí i některými 

faktografickými nedostatky a proto se připravuje druhé opravené vydání. Tato kniha můţe 

velmi dobře poslouţit k vytvoření si přehledu o místní komunitě. K hlubšímu pochopení je 

ovšem potřeba zaměřit se především na konkrétní monografie jednotlivých vesnic a danou 

oblast navštívit. Tato kniha totiţ ukazuje vše v lepším světle, neţ je skutečná situace. 

 Monografie jednotlivých vesnic
11

 nám poskytují komplexní a podrobný pohled na 

ţivot v dané vesnici. Někdy jsou tyto podrobnosti aţ neuvěřitelné, například v monografii 

„Lug, dedinka v údolí“ se můţeme dočíst i celý soupis obyvatel a jejich adresy z roku, kdy 

kniha vyšla, co dříve hrávaly děti za lidové hry či o výletu místních obyvatel na Slovensko. 

V této knize je velmi pěkně popsána i historie příchodu Slováků na „Dolní zem“ 

s názornou ukázkou na přiloţených mapách. Tuto monografii ovšem stejně jako ostatní 

trápí to, ţe do ní ve značné míře přispívali místní a díky tomu se situace můţe jevit lépe, 

neţ je skutečná realita.  

 Mezi další autorem nasbírané monografie se řadí zejména „Padina: 1806 - 

1996“
12

, „Padina 1806 - 2006“
13

, „Kovačica: 1802 - 2002“
14

 a „Selenča: 1758 – 

1998“
15

. Jelikoţ ovšem tyto monografie mají v zásadě stejný ráz, není potřeba zde 

rozebírat podrobnosti jednotlivých knih. Všechny nás shodně informují o historii a kulturní 

                                                 
10

 MILINA SKLABINSKÁ, Katarína Mosnáková. Slováci v Srbsku: z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre 

kultúru vojvodinských Slovákov, 2012. ISBN 86-879-4706-2. 
11

 V autorově knihovně se nachází cca desítka takovýchto monografií. 
12

 Miestny odbor Matice slovenskej v Padine. Padina 1806 - 1996. Nový Sad: Biroelectronic, 1996. ISBN 

86-901823-1-4. 
13

 Padina 1806 - 2006: zborník prác II. Padina: Miestne spoločenstvo a Miestny odbor Matice slovenskej v 

Padine, 2010. ISBN 978-86-901823-3-6. 

 
14

 Miestne spoločenstvo Kovačica. Kovačica 1802 - 2002: Zborník prác pri dvestoročnici mesta. Báčsky 

Petrovec: AST Kultúra, 2002. ISBN 86-903911-0-X. 

 
15

 GAŠPAROVSKÝ, Jozef. Selenča: 1758-1998. Báčsky petrovec (Republika Srbsko): Slovan-Progres, 

1998. ISBN 86-7103-134-9. 
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situaci těchto vesnic. V těchto knihách máme ovšem několik odlišností. Ve sborníku 

„Selenča: 1758 – 1998“se autoři rozepisují především o zvláštnosti toho, ţe tato vesnice je 

rozdělena na půl mezi katolíky a evangelíky. Můţeme se zde tedy dočíst mnoho 

zajímavostí o rozdílech mezi zvyky těchto rozdílných směrů křesťanství. Jistě není bez 

zajímavosti ani rozbor jmen. Na tomto rozboru autoři jasně ukazují rodovou strukturu, a 

také po dlouhá léta neporušitelné rozdělení vesnice. Sborník „Kovačica: 1802 - 2002“ je 

naproti tomu zajímavý především články o umění. Dočteme se zde, ţe Kovačica
16

 je 

centrem umění Vojvodinských Slováků. Především početně zastoupený je tu směr 

naivního umění. Kniha nám dává i informaci, ţe se zde vyrábí housle.
17

 V pracích 

„Padina: 1806 - 1996“ a „Padina 1806 - 2006“ se naproti tomu setkáváme s popisem 

Vojenské hranice
18

. V neposlední řadě je potřeba zmínit podrobné a rozsáhlé informace o 

studních v Padině, které dříve byly společné pro celou vesnici.
19

 S tím souvisí i zajímavé 

informace o hospodaření s vodou. Všechny tito 

monografie nám mohou poskytnout velmi 

hluboký vhled do zkoumané problematiky a to 

zejména díky tomu, ţe jejich autoři jsou místní 

Slováci. To ovšem s sebou nese i jednu 

obrovskou nevýhodu. Situace je v těchto knihách 

ukazována v lepším světle, neţ je skutečnost. 

Dalším, cenným zdrojem jak poznat 

místní kulturu jsou časopisy, kterých zde vychází 

velké mnoţství.
20

 Mezi ty, jeţ přináší 

nejzajímavější informace, patří zejména 

„Národnostný kalendár“
21

 a „Dolnozemský 

Slovák“
22

. V prvně zmíněném se můţeme vţdy 

                                                 
16

 Obecněji celý Vojvodinský Banát, geografické upřesnění viz.: Geografická situace srbských Slováků na 

dolní zemi. 
17

 Místní malíři i výrobce houslí byli autorem osobně navštíveni. 
18

 Hranice území pod správou Habsburků se speciálními výsadami a povinnostmi. 
19

 Nejedná se o studny ve smyslu, jak jsou známy u nás. Zde studny jsou samostatné objekty, kde byli 

zapraţeni koně na tahání vody pro celou vesnici. 
20

 Podrobněji v kapitole Slováci v Srbsku a média 
21

 Např: Národný kalendár obyčajný rok 2010. Báčský Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2009, roč. 

89. ISSN 0354-1029. 
22

 Např: Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2012, 

17 (32), č. 3. ISSN 1454-5489. 

Obrázek 3 – Nejstarší číslo „Národního 

kalendáře“ 

Eva Bosáková, 2011 
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dočíst, jaký byl právě uběhlý rok této menšiny a tím získat představu o aktuálním dění. 

Jelikoţ tento časopis má jiţ několik desítek ročníků je zde moţné pozorovat vývoj situace 

aktuálním náhledem na věc. Pro ilustraci je zde nutné představit alespoň jeden ročník, 

zatím poslední autorovi dostupný je z roku 2011
23

. V první části je na dvanácti stránkách 

kalendář následujícího roku s popisem některých zajímavých dat a jejich událostí. Poté se 

zde dočteme drobné shrnutí nejdůleţitějších událostí ve světě. Za touto částí uţ přichází 

články k nejdůleţitějšímu dění mezi Srbskými Slováky. Zde je touto událostí historicky 

první volba do „Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny“ Na dalších 

stránkách se seznámíme i s dalšími událostmi uplynulého roku. Předposlední část 

kalendáře je věnována článkům o zemědělství, kuchařským receptům a dalším různým 

radám. Na úplném závěru je kaţdoročně myšleno i na ty nejmenší, pro které je zde kapitola 

„Detský kútik“. Například výročí 200 let od zaloţení vesnice Jánošík.  

Časopis „Dolnozemský Slovák“ nás naproti tomu seznamuje více odborně 

s kulturou Slováků na „Dolní zemi“.
24

 Tento časopis je společně vydáván v Srbsku, 

Maďarsku a Rumunsku. Z posledního ročníku by stály za připomínku zejména články o 

Slovenské svatbě v Padině, kde je tato událost detailně popisována a článek k 80 výročí 

„Matice slovenskej v Srbsku“
25

. Ze starších ročníků tohoto časopisu bude zmíněno, kvůli 

nepřebernému mnoţství textů, jen pár článků. V roce 2009 přišel s novými informacemi, 

které mají návaznost i na Lug
26

, článek o počátcích osidlování obce Hloţany
27

. V tom nás 

autor seznamuje se svým úspěšným pátráním po „urbariálních súpisoch“ a jejich 

významu. Hned následující článek o sběratelství písní Slováků v Srbsku nás seznamuje 

s historií této sběratelské činnosti, která podle mnohých místních obyvatel pomáhá uchovat 

tradiční slovenskou píseň, kterou povaţují za základ uchování si identity. 3. číslo z roku 

2010
28

 je věnováno kulturním institucím Slováků v zemích, které se účastní na vydávání 

tohoto časopisu. Zde se můţeme rychle a stručně dočíst informace o těchto jednotlivých 

                                                 
23

 Národný kalendár na obyčajný rok 2011. Báčsky Petrovec (Republika Srbsko): Slovenské vydavatelské 

cetrum Bačski Petrovec, 2010, roč. 90. ISSN 0354- 1029. 

 
24

 Viz kapitola: Označení „Dolná zem“. 
25

 Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2012, 17 

(32), č. 3. ISSN 1454-5489. 
26

 Návaznost, vysvětlena v kapitole historie 
27

 Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2009, 14 

(29), č. 1. ISSN 1454-5489. 
28

 Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2010, 15 

(30), č. 3. ISSN 1454-5489. 
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společnostech. Díky tomu, ţe jsou tyto údaje shrnuty v jednom díle, není obtíţné si udělat 

představu pro porovnání jednotlivých institucí. Tyto časopisy, tím ţe vycházejí pravidelně, 

jsou hodnotným nositelem čerstvých informací. Ovšem to nese i své nevýhody. Na nové 

informace, které přináší, není nahlíţeno s odstupem. Omezená délka článků nutí autory 

některé obsáhlé témata zjednodušit, coţ můţe být pro plné porozumění problému značný 

problém. 

 

4 Geografická situace srbských Slováků na Dolní zemi 

 

4.1 Označení „Dolná zem“ 

Kdyţ Slováci mluví o pojmu „Dolná zem“ obvykle tím myslí někdejší jih Uherska. 

Jedná se o zemi, kterou slovenský a jiné národy kolonizovaly v rámci Habsburské 

monarchie
29

. Dnes bychom tento státní útvar hledali marně. Podle dnešních hranic připadá 

toto historické území pěti státům. A to konkrétně Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku, 

Maďarsku a Bulharsku. Komplementárně k tomu se pouţívá výraz „Horniaky“ či „Horná 

zem“, kterým se míní území dnešního Slovenska a severního Maďarska. Někdy se můţeme 

setkat i s označením „Stará vlast“.
30

 

  

                                                 
29

 Od roku 1804 hovoříme o Rakouském císařství. V roce 1867 se díky Rakousko – Uherskému vyrovnání 

tento státní útvar transformuje do Rakouska – Uherska. 
30

 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, str. 8. 
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4.2 Území osídlené srbskými Slováky  

Území dnešního Srbska, které se rozkládá ve vnitrozemí Balkánu, je poměrně jasně 

rozděleno na jiţní hornatou část oproti výrazně rovinaté části na severu země. Abychom 

mohli pochopit Slováky v Srbsku, bohatě postačí, kdyţ se budeme zabývat pouze onou 

rovinatou částí. Tento severní, převáţně zemědělský kraj, je znám pod jménem Vojvodina. 

„Geograficky se dělí do tří částí: na severozápadě Báčka(západní severní a jiţní), v západní 

části od severu aţ k jihu Banát (severní, střední, jíţní) a na východě Sriem. Přirozenou 

hranici oddělující tato tři území tvoří tři významné vodní toky – Dunaj (oddělující Sriem 

Obrázek 4, Vesnice ve vojvodině s převahou slovenského obyvatelstva (modré), Slováci v Srbsku. In: Pavel 

HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 2011 [cit. 2012-06-03]. 

Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
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od Báčky a Banátu), Tisa (odděluje Báčku a Banát) a Sáva (dělí na jihu Sriem od zbytku 

Srbska)“
31

 

V dobách, kdy ještě přes Dunaj nevedly mosty, tvořila tato řeka přírodní hranici 

mezi územím pod správou Habsburského rodu
32

 a Osmanskou říší. Jelikoţ ale Vojvodina 

byla na samém okraji monarchie, nepodařilo se ji uchránit nájezdu Osmanských Turků. 

Vzhledem k této politické situaci byl tento kraj velmi řídce obydlen. Bylo zde proto mnoho 

volné půdy k hospodaření. Tato půda patří díky vysokému podílu slunečních dní a 

podmínkám středního klimatického pásu k jedněm z nejúrodnějších v celé Evropě. 

Kdyţ se Habsburkům podařilo v roce 1718 z těchto území vytlačit Turky, vznikly 

zde ideální podmínky pro osídlení ze severu území pod správou tohoto rodu. Jelikoţ bylo 

potřeba neustále zvyšovat zemědělskou produkci a hlavně hlídat hranici s Osmanskou říší, 

bylo stěhování celkem slušně podporováno. I přes překáţky stěhování se do neznámého, 

vypáleného kraje s minimem infrastruktury sem přichází mnoho národnostních skupin, 

které zde vytvářejí vlastní osady. To je pro tento kraj typické. Usazování jednotlivých 

národů ve vlastních vesnicích a městech se udrţelo do dneška. Tím vznikly do určité míry 

samostatné kulturní ostrovy. 

„Pátrajúc za skyvu chleba, za zaobstarávaním základných podmienok živobytia pre 

svoju rodinu, náš človek sa ocitol ďaleko od vlasti svojich predkov. Bol vystavený novým 

okolnostem života. Nezdravá voda, záplavy, sucho, epidémie, požiare, zemetrasenia, vpády 

cudzích vojsk, rabovanie a bieda boli každodennou súčasťou života. Ťažké fyzické práce, 

často i hlad a veľká úmrtnosť dietok a obyvateľstva, boli každodennosťou našich 

prisťahovalcov.“
33

 

Osídlení zde vypadá úplně jinak neţ u nás, či na Slovensku. Vytvářely se zde větší 

usedlosti, v řádech stovek aţ tisíců obyvatel, které jsou však od sebe poměrně vzdálené. 

Díky tomu, ţe v době kdy byl tento kraj znovu osidlován, byla zde plánovitě budována 

kompletně nová infrastruktura, setkáváme se zde s převáţně pravoúhlým systémem. 

                                                 
31

 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, str. 4-5. 
32

 V roce 1780 Habsburkové vymřeli po přeslici. Jejich místo zaujala Habsbursko-lotrinská dynastie. 
33

 BÁĎONSKÝ, Miroslav. Úloha l'udovej hudobnej a folkórnej tvorby pri zachovaní identity Slovákov vo 

Vojvodine. s. 27, Báčsky Petrovec, 2009. Diplomová práce. Univerzita v Novom Sade Pedagogická fakulta v 

Sombore. Vedoucí práce Dr. Milovan Miškov. 
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Jelikoţ dříve nebyl přesun krajinou tak rychlý a jsou zde poměrně velké vzdálenosti, 

uprostřed polí vznikla jednotlivá stavení, ve kterých pracovníci přebývali přes léto, aby 

nemuseli kaţdý den chodit mnoho kilometrů domů. Tyto stavení místní nazývají 

sálašemi.
34

 

Geografické rozmístění obyvatelstva, společně s jeho velkou pestrostí v jednom 

kraji jistě nemalou měrou přispělo k tomu, ţe se zde slovenská kultura udrţela na tak 

vysoké úrovni. Místní se neustále museli snaţit, aby si udrţeli svojí identitu. Zároveň ale 

nebylo jejich společenství rozdrobováno příslušníky jiných etnických menšin. Právě díky 

tomu, ţe se zde vytvořily samostatné slovenské dědiny, kde dřív ţili výhradně Slováci. I 

dnes můţeme říct, ţe je zde poměrně velké mnoţství čistě slovenských obcí
35

. 

Lug, který se nachází na pravém břehu Dunaje, má oproti jiným vesnicím svá 

geografická specifika. Mezi nejvýraznější z nich patří to, ţe se nachází v kopcovité krajině. 

Je také obklopen lesy. Díky tomu je svým charakterem více podobný dědinám na 

Slovensku. Společně s jeho izolovaností od okolí tvoří tyto faktory jeho jedinečnou 

atmosféru v rámci celé minority. 

 

5 Historie 

 

5.1 Evropské historické pozadí 

Evropa zmítaná neklidným 17. a 18. stoletím ovlivnila osudy mnoha lidí, mezi něţ 

se bezesporu řadí i slovensky hovořící obyvatelé dnešního jiţního Slovenska a severního 

Maďarska. Doba nebyla lidem z těchto končin příznivě nakloněna, turecká armáda
36

 se 

dostávala aţ na zmíněné území. Jejich nájezd je ohraničen rokem 1663, kdy se Turkům 

povedlo dobýt Nové Zámky. Posíleni vítězstvím pokračovali přes Hlohovec, Nitru a Levici 

aţ do údolí řeky Váh. I přes to, ţe se s Turky podařilo uzavřít mír, byly jeho podmínky pro 

                                                 
34

 Sáláš s dlouhým „á“ je trochu jiná neţ Slovenská salaš, která je domečkem pro pastýře. V případě sálaší se 

jedná o samostatné stavení uprostřed velkých ploch polí. Přes léto obývali tyto sálaše, čímţ ušetřili mnoho 

času důleţitého pro sklizeň. 
35

 Se silnou převahou slovenského obyvatelstva. Např.: Padina má 5575 obyvatel coţ je 96,79 % z celkového 

počtu. Údaje jsou z roku 2002. Mezi další patří: Báčky Petrovec, Kulpín, Hloţany, Pivnica, Selenča, Novi 

sad, Kovačica, Stará Pazova, Lug, Jánošík, Kisáč, Bielo Blato, Hajdušica a další. 
36

 Nejednalo se ještě o armádu Turecka v dnešním slova smyslu, ale o jednotky Osmanské říše 
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Habsburskou monarchii nevýhodné. Leopold I.
37

 tuto smlouvu podepisuje s datem 10. října 

1663. Tímto dokumentem Turkům zůstaly Nové Zámky, coţ jim pomohlo drancovat 

slovenské vesnice. 

V roce 1683, po poráţce Turků u Vídně, to pro obyvatele Horního Uherska 

vypadalo, ţe se situace obrátí k lepšímu. To se nestalo ani přes to, ţe Turci byli o dva roky 

později nuceni stáhnout se z Nových Zámků a rok na to i z Budína.
38

 Dokonce ani, kdyţ 

byla v roce 1718 turecká nadvláda Uherska definitivně ukončena, neulevilo se místním 

obyvatelů. Spíše naopak. Většina tehdejší uherské šlechty se nacházela na území dnešního 

Slovenska. Tito páni neváhali pro sebe a pro své jednotky bránící se Turkům zajistit 

dostatek ze zásob a práce svých poddaných
39

.  

„Preč odtiaľto! Preč z toho prekliateho miesta, kde ťa zem nevládze uživiť, kde 

z teba zdierajú kožu, kde žijeme horšie ako dobytok, ako psy… Preč odtiaľto, kamkoľvek, 

len preč… Ďaleko, veľmi ďaleko, čo najďalej, hoci na koniec sveta…“
40

 

 Odchod Slováků byl tedy jedinou moţnou obranou proti útlakům. Zrychlení 

odchodů Evangelických Slováků pomohla i tehdejší velmi tvrdá rekatolizace.
41

 

  

                                                 
37

 Původem Habsburk, v době podepsání císařem Svaté říše římské národa německého a českým a uherským 

králem 
38

 Pravobřeţní část dnešního města Budapešť, které vzniklo 1. Ledna 1873 spojením Budína, Starého Budína 

a Pešti 
39

 Nespokojenost ukazují i vzpory. Např.: v Senici roku 1673 a Turek Lúke 1692 
40

 M. Borguľa a L. Švihran: TU SA USADÍME, Tatran Bratislava 1979, s. 12 - 13 
41

 Zpracováno dle: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku, 

http://www.exil.sk/?id=827&tree_id=99800 
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5.2 Stěhování Slováků na území dnešního Srbska 

Cestu 

slovensky hovořících 

obyvatel lze poměrně 

jasně rozdělit do dvou 

etap. První z nich je 

přesun obyvatelstva do 

jiţních částí 

Novohradské stolice
42

 

a do okolí Bekéše
43

. 

Tito lidé opustili své 

domovy především v 

Oravské, Spišské a 

Liptovské stolici, o 

něco později odešli ze 

stolic Trenčianské a 

Nitranské. Toto 

stěhování probíhá 

v době konce 17. a první třetině 18. stol.  

„Tak sa Slovák v prvých desaťročiach 18. storočia dostal kopcami a údoliami, čo 

od slovenskej strechy – Tatier vedú na juh, vždy nižšie a nižšie. Potom už pred ním stála 

ako dlaň rovná, miestami močaristá, zdivočená a úhorom ležiaca Panónska nížina. Slovák 

na chvíľku zaváhal.“
44

  

                                                 
42

 Dnes je toto území součástí jiţního Slovenska a severního Maďarska 
43

 Zde je v současné době „centrum“ Slováků v Maďarsku. 
44

 URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug Dědinka v údolí: Prvých 105 

rokov 1902 - 2007. Stará Pazova (Republika Srbsko): GKP SavPO, 2008, s. 16. ISBN 978-86-903775-4-1. 

Obrázek 5 – Schéma slovenského osídlení dnešního na území Maďarska, první 

etapa stěhování Slováků z území dnešního území Slovenska na „Dolní zem“, 1. Pol. 

18. stol. URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug 

Dědinka v údolí: Prvých 105 rokov 1902 - 2007. Stará Pazova (Republika Srbsko): 

GKP SavPO, 2008. ISBN 978-86-903775-4-1, str. 14. 
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Po 

několika letech 

usídlení na 

území 

dnešního 

Maďarska se 

mnohé rodiny 

rozhodly pro 

migraci dále na 

jih. Tím 

zahájili druhou 

etapu 

stěhování na 

„Dolnú zem“. 

Po roce 1718 

kdy Turci definitivně opustili Uhersko, se uvolnilo velké mnoţství velmi úrodné, ale 

zpustošené země – Vojvodina. Jednou z částí Vojvodiny je i Báčka (pro slovenskou 

menšinu nejdůleţitější), kterou osvobodil zpod turecké nadvlády Evţen Savojský. Roku 

1697 se mu podařilo v bitvě u Zenty drtivě porazit sultána Mustafu II., velitele osmanských 

vojsk. Turci byli o rok později nuceni vyjednávat o míru, coţ vyústilo aţ v podepsání míru 

v Sriemských Karlovicích roku 1699. Tímto podpisem se stává Báčka nejjiţnější částí 

Uherska. 

V letních časech roku 1704 se v území Báčky zrodilo Rákocziho povstání
45

. Postoj 

jeho jednotek vůči srbskému obyvatelstvu byl velmi nepřátelský. I ty osady, které se aţ 

doposud udrţely, byly vypáleny a vypleněny. Podle soupisů z roku 1715 ţilo v Báčce 

pouze 1202 srbských, 35 maďarských a 30 německých rodin. Dohromady byl jejich počet 

30 868 obyvatel. Tedy 3 -5 osob na čtverečním kilometru.
46

 Futocký zeměpanský majetek 

(Futocké panství se skládalo z dědin Futog, Begeč, Kysáč, Hloţany, Petrovec a Rumenka) 

                                                 
45

 Povstání vedené Františkem II. Rákoczim, kníţetem sedmihradským. Postupně ovládli velkou část 

tehdejšího Uherska a Sedmihradska.1708 – 1711 rakouská armáda opět dobývá zpátky celé Uhersko. V roce 

1711 byl podepsán szátmarský mír, který zajistil náboţenskou svobodu. 
46

 URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug Dědinka v údolí: Prvých 105 rokov 

1902 - 2007. Stará Pazova (Republika Srbsko): GKP SavPO, 2008, s. 21. ISBN 978-86-903775-4-1. 

Obrázek 6 – Osidlování Báčky, 2. Etapa stěhování Slováků na „Dolní zem“, od poloviny 

18. stol. URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug Dědinka 

v údolí: Prvých 105 rokov 1902 - 2007. Stará Pazova (Republika Srbsko): GKP SavPO, 

2008. ISBN 978-86-903775-4-1, str. 25. 
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byl největší a pro nás také nejvýznamnější v Báčce
47

, protoţe zde vznikaly osady s 

nejvyšším počtem Slováků. Futocké panství získali roku 1744 Bratři Čarnojevičovci. 

Potýkali se s nedostatkem pracovní síly. Do těchto krajů se dostal, pro nás nějakým 

neznámým způsobem, svobodník Martin Čáni, původem z Málinca a přislíbil 

Čarnojevičovcům, ţe přivede slovenské poddané do vylidněného města. Při návratu domů 

do Peštianskej stolice rozhlašoval v kaţdé vesnici, ţe půjde s Novohradčany do Báčky. 

Kdo chtěl, mohl se přidat. 

Na jaře 1745 Čáni přivedl první osadníky, kteří se usadili v srbské vesnici Báčs 

ky Petrovec. Obec Báčky Petrovec
48

, ve které ţilo 19 srbských rodin, vyčlenila část 

svého chotára
49

. Smlouvu o osídlení Báčského Petrovce podepsali 25. května 1747 

původní (srbští) obyvatelé a poddaní (Slováci) pro bezpečnější a stálejší usazení. Více neţ 

90 % obyvatelstva bylo slovenské národnosti. V současné době zde ţije přes 80 % Slováků 

a je povaţovaný za centrum všech vojvodinských Slováků.
50

  

 

5.3 Sriem 

Sriem
51

 jako poslední z třech oblastí, kde se Slováci usadili (zbylé dvě jsou Banát a 

Báčka) byl postupně osidlován celé 18. století. Ţivotní podmínky zde byly obzvláště těţké, 

Neustálé střídání rakouské a turecké armády, mor a extrémně vysoké nároky zeměpánů. 

Jako celou Vojvodinu, tak i oblast Sriemu ovšem neosidlují výhradně jen Slováci. Mezi 

novými přistěhovalci jsou Srbové, Němci, Češi, Chorvaté, Maďaři a mnozí další. 

                                                 
47

 Oblast Vojvodiny 
48

 Název obce se drobně liší v Srbském, Slovenském a českém jazyce. Správně jsou názvy: Báčski Petrovec, 

Báčsky Petrovec a Báčky Petrovec. Často se také pouţívá pouze Petrovec 
49

 pozemky patřící obci 
50

 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa 

[online]. 2011 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-

pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
51

 Oblast na jih od Báčky, pravý břeh Dunaje. 
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„… počítal se Slovákmi – prisťahovalcami, o kterých sa rozchýrilo, že vedia zo země 

vyťažiť to zlato, čo hlad uspokojuje a my ho chlebom voláme“
52

 

Vesnice s druhým nejvyšším relativním počtem slovenských obyvatel ovšem měla 

vzniknout aţ mnohem později. 

 

5.4 Založení osady Lug 

V době kdy se 19. století chýlí ke svému konci, začínali slovenští muţi, v době po 

sklizni, kdy uţ nebylo tolik práce v hospodářství, chodit pracovat na pozemky kníţete 

Odescalchiho. Tady na severním svahu Frušky hory rubali dřevo. Jelikoţ jsou tyto 

pozemky odděleny Dunajem od nejjiţnějších slovenských osad, odkud tito chlapi 

pocházeli, byl pro ně problém vracet se domů, zejména v dobách kdy nebyla řeka úplně 

zamrzlá. Málokdy se proto vraceli domů a ţili nedaleko dnešní vesnice v dřevěných 

stavbách pro dočasné ubytování. Pro svoji tvrdou práci si Slováci udělali u vrchnosti dobré 

jméno. Kníţe Odescalchi se proto rozhodl, ţe si zkusí tyto pracovité lidi udrţet. Začal 

                                                 
52

 URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-FICO. Lug Dědinka v údolí: Prvých 105 rokov 

1902 - 2007. Stará Pazova (Republika Srbsko): GKP SavPO, 2008, s. 22. ISBN 978-86-903775-4-1. 

 

Obrázek 7 – Osidlování Sriemu, založení osady LUG. URBAN, Kristián, Samko KUKUČKA a Miloslav KOLÁR-

FICO. Lug Dědinka v údolí: Prvých 105 rokov 1902 - 2007. Stará Pazova (Republika Srbsko): GKP SavPO, 2008. 

ISBN 978-86-903775-4-1.  
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proto připravovat zaloţení nové osady, která měla vyrůst nedaleko dočasných dřevěných 

staveb.  

„Tak by noví osadníci mali horu pod nosom a svoju rodinu tu, vedľa seba, a 

nemuseli by sa ani v snehových závejoch brodiť“ 

Podle plánu se mělo údolí, které místní nazývali Lug (slovensky znamená Háj, 

odtud název obce) nejdříve vykácet. Na nově vzniklém volném prostranství se vyměřily 

dvě ulice (severo-jiţní a východo-západní). V místě styku obou ulic se ještě vyměřily 

pozemky pro školu, kostel, obecní dům a hostinec. 

Kdyţ byly tyto přípravy v plném proudu, zbývalo ještě nalákat nové osadníky. 

Kníţe proto nechal ve všech okolních slovenských osadách a buben vyhlásit:  

„Kto chce ísť do novej dediny, ktorá sa zakladá v suseckom chotári v Srieme, na 

území Odescalchiho panstva bývať, aby sa hlásil u obecného predstavenstva vo svojej obci 

a aby si vybral vysvedčenie. S týmto vysvedčením nech sa hlási u pána „oberferštera“ 

v Suseku kvôli dodelenia zeme“
53

 

Roku 1902 přichází do Lugu noví osadníci, jejichţ původním domovem byly 

převáţně vesnice Hloţany, Petrovec a Kulpín
54

. O těchto nově příchozích máme dokonce 

kompletní záznamy. Jedná se o seznamy, ve kterých se uvádí jména a místa odkud noví 

osadníci přišli.
55

 První rok byl pro obyvatele velmi těţký. Domy ani pozemky ještě neměli 

a krom práce na kácení dřeva si museli ještě obstarat, co budou jíst. Z toho co si 

vypěstovali ještě odevzdávali pánovi. Tento první rok byla postavena Koliba, velké a 

dočasné ubytování pro osadníky. Po tom co tyto práce skončili, mohla se kaţdá rodina 

ještě jednou rozmyslet a rozhodnout zdali zůstane nebo odejde. Těm, kteří se rozhodli 

neodejít, byl vyměřen pozemek na stavbu domů. Tyto pozemky měli Slováci splatit do pěti 

let. Aţ poté si je mohli nechat napsat na své jméno. V roce 1903 přibylo ještě několik rodin 

a tak osada po prvním roce měla 73 domovních čísel. Ţivot tu byl ze začátku velmi těţký, 

Slováci si ale tvrdou prací na polích a v zimě v lese začínají postupně vydělávat. Vrchnost 

                                                 
53

 VEREŠ, A. N.N. LUG. Báčski Petrovec: Kníhtlačiareň úč. spol. Petrovec, 1930, s. 207. 
54

 Nachází se cca 10km severně od Lugu, 3km za Dunajem 
55

 Všechny tyto záznamy jsou k nahlédnutí v: VEREŠ, A. N.N. LUG. Báčski Petrovec: Kníhtlačiareň úč. 

spol. Petrovec, 1930, s. 207 
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se proto v roce 1905 rozhodla, ţe sem pošle stavební komisi, aby zaevidovala majetek. To 

ovšem znamenalo, ţe majetky si lidé museli vykoupit dřív, neţ bylo dohodnuto.  

„Nebol to malý groš, ale vypli sa našinci a zdolali aj tú prekážku“
56

 

Hned z počátku bylo v Lugu 34 školou povinných dětí, proto místní provizorní 

škola vyrostla hned po tom, co se Luţané přistěhovali. Prvním učitelem byl pan Ďuro 

Širka. Nebyl povoláním učitel. Profesionálního učitele se Lug dočkal aţ později. V roce 

1910, kdy se Luţané začínali vzmáhat, zahájili stavbu kostela. Po dvou letech usilovných 

prací se podařilo kostel dokončit. V tomto kostele se i vyučovalo, coţ si dodnes někteří 

místní pamatují. První kapitola ţivota Lugu se uzavírá aţ s první světovou válkou, jejíţ 

řinčení zbraní se nevyhnulo ani této dědině.
57

 

 

5.5 1. světová válka a meziválečné období 

20. století nedělalo příliš velký rozdíl v historii jednotlivých slovenských vesnic v Srbsku. 

V této kapitole se proto bude pojednávat o této etapě dějin z hlediska celé slovenské 

enklávy. 

S posledními výbuchy první světové války se mohutné základy Rakouska-Uherska 

otřásají v základech. Jen pár dní před podepsáním míru mezi státy na straně Dohody a 

Rakouskem-Uherskem
58

 se osamostatňuje velká část Uherska – 29. října 1918. Tímto 

dnem se zrodil státní útvar známý pod jménem Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů (dále jen 

SHS).
59

 O téměř měsíc později - 24. listopadu 1918 se oblasti Báčka a Banát, obývané 

Slováky, připojily k Srbsku. Tak se stalo, ţe se všechny slovenské vesnice ve Vojvodině 

ocitly pod správou SHS.
60
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Ţivot ve 

vojvodinských 

vesnicích byl 

po Velké 

válce
61

 ve 

velmi 

zbídačeném 

stavu. Jelikoţ, 

se ale přestal 

projevovat 

nacionální 

útlak, mohl 

společenský 

ţivot opět 

začít oţívat. 

Zakládalo se 

velké mnoţství 

spolků, 

knihoven a jiných institucí.
62

 

Do druhé světové války, byla země pod vlivem fašistických států, to i přes to, ţe 

většina obyvatel byla antifašistického smýšlení. „Vojvodina se rozdělila třem stranám: 

Báčka připadla Maďarsku, Sriem získal Nezávislý chorvatský stát a Banát přináleţel 

okupačnímu systému Srbska, který byl de facto pod správou domácích Němců“
63

 

 

5.6 2. světová válka 

V průběhu II. světové války i na oblast Vojvodiny dopadla bída hubených 

válečných let. Například starší obyvatelé Lugu vzpomínají na to, jak jim Němci brali 
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 Do roku 1939 bylo toto označení vţité pro 1. světovou válku 
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 Padina 1806 - 1996. Nový Sad: Biroelectronic, 1996. ISBN 86-901823-1-4, str. 50. 
63
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HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Krystýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 2011 [cit. 
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domácí zvířata i část úrody. Vyprávějí i o tom, ţe ač se u nich přímo nebojovalo, byli 

zapojeni do války. Pomáhali a ukrývali partyzány, které nechávali ţít ve svých domech 

v lidových krojích. Němci, kteří měli moc ve svých rukou, nutili obyvatele pracovat ve 

„švábských“
64

 vesnicích. Zakázána byla také spousta činností, například zabijačky. Tyto 

zákazy ovšem uměli místní Slováci obejít.
65

  

„Kovačičania sa však vynašli a zabíjačky robili aj na povale.“
66

 

 

5.7 Období po 2. světové válce 

Právě toto utlačování Němci bylo příčinou, ţe pokojné vztahy s Němci, jaké byly 

před válkou, nepokračovaly. Situace došla aţ tak daleko, ţe byli Němci z Vojvodiny 

odsunuti. Jejich majetek byl znárodněn, nebo zůstal leţet ladem. 

Z pohledu místních 

přichází po druhé světové 

válce ta nejlepší léta. Všichni 

měli slušnou práci, nikdo 

neodcházel za hranice 

z ekonomických důvodů a 

menšiny nebyly utlačovány. 

Práva menšin, tedy i Slováků, 

byla posílena ústavou SFRJ (Socialistická federativní republika Jugoslávie) z roku 1974. 

Autonomní oblasti měly pravomoci republiky včetně vlastního zástupce.
67

 Na tuto dobu 

vzpomínal kaţdý, s kým jsme při terénních výzkumech bavili. Lidé vyprávějí, jak si mohli 

koupit cokoli chtěli, cestovali kaţdý rok k moři, ţe by si nikdo nekoupil ojeté auto nebo, ţe 

                                                 
64

 nemeckých 
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v bývalém Československu jim přišly ceny neuvěřitelně nízké. Ţádný zlatý věk ovšem 

nemůţe trvat věčně. 

Přichází devadesátá léta a na celý Balkán se řítí katastrofa v podobě války a 

rozpadu Jugoslávie
68

. Kdyţ se k moci dostává Slobodan Milošević, který silně útočí na 

ústavu z roku 1974, jeţ zajišťovala práva menšin, nastávají krušné časy i pro Slováky. 

Mezinárodní blokáda a válečné hospodářství vyvolávají hyperinflaci. Slováci, ač se jich 

ani tato válka přímo nedotkla, se museli opět postarat sami o sebe. Peníze, které jeden den 

vydělali, byly druhý den uţ jen bezcennými kusy papíru. Místní vyprávějí, jak válku přeţili 

díky tomu, ţe jako Slováci vţdy drţeli pospolu a vzájemně si pomáhali. Místní jen velmi 

neradi na toto období vzpomínají.  

Například Luţanům přinesla válka nejen ekonomickou ránu. Ţivot se ztíţil i 

z geopolitického hlediska. Vyhlášením Chorvatska 25. června 1991 jim vznikla hned vedle 

vesnice překáţka v podobě státní hranice. Od té doby mají mnohem dále do úřadů, do 

jiných slovenských vesnic, v některých případech za hranicí zůstali i příbuzní. Zajímavostí 

můţe být, ţe dnes mají místní speciální pas na překračování srbsko-chorvatské hranice.  

Od ukončení bojů se Srbsko a s nimi i slovenská menšina nikdy plně 

nevzpamatovala. Dnes je zde vysoká nezaměstnanost a nízké platy. To společně s tím, ţe 

„Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí“ poskytuje vysoká stipendia srbským Slovákům, 

kteří se rozhodnou studovat na Slovensku, je hlavní důvod proč dnes většina mladých 

odchází za hranice. Jelikoţ je jejich rodnou řečí slovenština, nemají problém uchytit se na 

Slovensku. To jsou hlavní důvody proč se většina z nich nevrátí do rodné Vojvodiny.  

„Ekonomická situace je to co nás přinutilo se sem přestěhovat, ekonomika bude i to co nás 

odtud vystěhuje“
69
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 Místní říkají, ţe to byla malá Amerika. 
69

 Ján Brna, ředitel základní školy v Báčky Petrovci, září 2012 
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6 Slováci v Srbsku pohledem statistiky70 

Pro ukázání velikosti a významu této menšiny se velmi hodí jeden ze silných 

nástrojů kvantitativní vědy - statistika. Následující odstavec by proto měl přinést základní 

numerické informace doplněné o geografické údaje. Jedná se o údaje poměrně staré, 

jelikoţ sčítání lidu se provádí pravidelně cca jednou za 10 let a doba vzniku tohoto 

příspěvku je jiţ po dalším sčítání v roce 2011, ovšem před vyhodnocením výsledků.  

 

6.1 Celkové počty 

V roce 2002 byl počet Slováků v Srbsku 59 021, z toho 56 637 ve Vojvodině. 

Nejvíce Slováků se nachází v Báčke 29 274 (51,68 %), v Banátu 18 013 (31,8 %) a v 

Sriemu 9 350 (16,51 %). Ve srovnání s rokem 1991, kdy bylo Slováků v Srbsku 66 863, z 

toho ve Vojvodině 63 941. Řečí absolutních čísel je patrný pokles počtu obyvatel o 7 842. 

V případně procentuálního vyjádření je tento úbytek roven 11,78 %.  

 

6.2 Rozmístění Slováků v rámci Vojvodiny 

Rozmístění a počty Slováků názorně ukazují následující tabulky a mapky. Údaje 

opět pochází z cenzu 2002.  

Nejvíce Slováků podle procentuálního zastoupení ţije v:  

 v Padině 96,79 % 

 v Lugu 93,37 % 

 v Jánošíku 91,63 % 

 v Selenči 91,19 % 

 v Hloţanoch 86,95 %  

Nejvíce Slováků podle absolutního počtu ţije v:  

 v Starej Pazove 5 848 

 v Kovačici 5 697 

 v Padine 5 575 
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 v Báčskom Petrovci 5 549 

 v Kysáči 4 505 

 

7 Slovenština a školství 

 

7.1 Slovenština 

 „Materinská moje reč taká si mi milá, akoby ma moja mať menom oslovila. 

Materinská moja reč poklad môj v cudzine… Keď sme v cudzine, vtedy si najviac to svoje 

vážiť vieme.“
71

 

 Slovenština, kterou zde mluví prakticky úplně všichni srbští Slováci, je zde na 

velmi vysoké úrovni. V slovenských obcích dokonce dochází k situaci, kdy se srbská 
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majorita stává menšinou. Pokud se například nějaká Srbka vdá za Slováka a ţijí v jedné ze 

slovenských dědin, většinou se naučí slovenskému jazyku. To naštěstí nebývá takový 

problém, protoţe srbština i slovenský jazyk pochází ze stejné jazykové větve slovanských 

jazyků, která spadá pod rodinu indoevropských jazyků. Jsou si tedy do značné míry 

podobné. Pokud je ovšem problém v nějaké větě či slovíčku místním nedělá ţádný 

problém plynule přejít do srbštiny. Z tohoto pohledu jsou plně bilingvní. 

Toho bylo a je moţné dosáhnout pouze neustálou péčí a kaţdodenním uţíváním 

rodného jazyka. Ač se ale místní snaţí sebevíc, některá slova mohou Slovákům ze 

Slovenska připadat zastaralá. Je to dáno tím, ţe slovenština srbských Slováků byla více neţ 

200 let odříznuta od vývoje jazyka na Slovensku. Příbuznost srbského jazyka je také 

výrazným faktorem. Místní někdy dokonce záměrně pouţívají srbské výrazy. Sami nám 

vysvětlovali, ţe některé slovenské výrazy nemají tu správnou údernost, expresivitu.
72

 Díky 

podobnosti těchto jazyků se posunuly významy některých slov. V článku, který vysvětluje 

významy těchto posunutých slov, jsou autorem nazývány jako slova klamivá. Tyto rozdílné 

významy jsou vysvětlovány na názorných ukázkách:  

„Sloveso prať patrí k celkom bežným slovenským slovám. V podmienkach 

bilingvizmu aj toto slovo používame však aj ako treba, aj ako netreba. Slovenské sloveso 

prať sa používa v súvislosti s odstraňovaním špiny z nejakej tkaniny, napr. prať košele, 

prať sveter, prať záclony. Tak isto sa používajú aj slovesá oprať, vyprať, zaprať. Srbské 

slovesá prati, oprati majú však širšie použitie. Používajú sa nielen v súvislosti so 

špinavými textilnými predmetmi, ale aj omnoho širšie. Takto sa podľa srbčiny u nás už 

vyskytujú aj spojenia, ako sú napr. „prať obloky“, „oprať si zuby“, „oprať riad“, „oprať 

ovocie, zeleninu“, „odporúčať časté pranie rúk“, „prať auto“. V slovenčine uvedené 

spojenia sú na zasmiatie, pretože vo vzťahu na odstraňovanie nečistoty z uvedených a aj 

iných predmetov alebo i častí tela použitím vody a čistiacich prípravkov alebo mydla sa v 

slovenčine používajú slovesá umyť a umývať.“
73

 

Slovensky se tedy mluví v rodinách, na slavnostech, mezi přáteli, mezi spolky a 

samozřejmě i ve školách. Právě díky vyučování slovenštiny na školách se jazyk tak silně 
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udrţuje i u mladé generace, která tak přebírá štafetu při uchovávání národní identity 

Slováků v Srbsku, jejíţ nedílnou část tvoří právě schopnost mluvit slovensky.  

Bylo zde zmíněno, ţe srbská slovenština se v určitých ohledech od té slovenské liší. 

Je ale nutno zmínit, ţe ani v rámci Srbska slovenština nemusí být vţdy všude úplně stejná. 

Všimli jsme si toho ve vesnici Pivnice, kde narozdíl od ostatních obcí mluví 

západoslovenským nářečím. Například „nerozprávajú“ ale „hovorí“ či místo „paradajek“
74

 

říkají „rajčiny“. S další jazykovou zajímavostí se můţeme setkat v Selenči, která je 

rozdělena na katolickou a evangelickou část. Podle příjmení lze rozpoznat jakého vyznání 

člověk je a většinou i v které části dědiny bydlí.
75

  

Jazyk jako jeden z nejdůleţitějších aspektů, na základě kterého se vymezuje většina 

etnických minorit, se zde udrţel zejména proto, ţe zde vţdy bylo Slovákům umoţněno mít 

vlastní školy a kostely. Později si mohli zaloţit i vlastní církev - slovenská evangelická 

církev augsburského vyznání v Srbsku. Díky nim se můţe slovenština předávat na vysoké 

úrovni. Také ale díky typu sídelní struktury, která jiţ byla popsána. Třetím velmi důleţitým 

faktorem, je homogennost obyvatelstva. V městečkách a vesnicích, kde Slováci ţijí, 

obvykle tvoří velmi silnou majoritu.
76

 Jsou zde proto jen malé tlaky na pouţívání 

většinového jazyka. V neposlední řadě je potřeba zmínit politiku Srbského státu, potaţmo 

autonomní oblasti Vojvodina. Tato politika je velmi příznivě nakloněna národnostním 

menšinám. Ve Vojvodině jsou důvody tohoto stavu zejména historické. Tato oblast je díky 

systematickému doosidlování v 18. stol. velmi národnostně pestrá. Díky tomu je zde 

moţné pozorovat vysokou míru respektu mezi jednotlivými kulturami. 

 

7.2 Školství 

Moţnost vzdělávat se v mateřském jazyce mají Slováci v kaţdé vesnici nebo městu, 

kde mají výraznější zastoupení (např. Padina, Kulpín, Hloţany, Báčská Palanka, Lug…). 

Buď je tam vyloţeně slovenská škola, nebo se v srbské škole nachází slovenská třída. Do 

slovenské třídy mohou chodit i děti jiné národnosti neţ slovenské. Ve školním roce 
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2010/2011 nalezneme speciální třídy (slovenské) pouze na ZŠ v Selenči, B. Petrovci, 

Hloţanech a Padině. Celkový počet ţáků činí 39. Lepší je situace u ţáků (tříd), na které se 

vztahuje pouze vyučovací jazyk slovenský. Jedná se o 3 122 dětí. Nejvíce dětí chodí do ZŠ 

Maršala Tita v Padině (593 dětí), dále ZŠ Jana Čajaka v B. Petrovci (434), ZŠ Mladých 

pokolení v Kovačici (414).
77

 

Slovenská gymnázia, kde veškerá výuka probíhá ve slovenštině, se nachází v 

Báčském Petrovci a v Kovačici. V rámci vysokoškolského vzdělání je moţné studovat 

slovenštinu v hlavním městě Vojvodiny na oddělení slovakistiky FF Univerzity v Novém 

Sadu. Většina mladých lidí ale odchází studovat do zahraničí, především na Slovensko. 

Z 30 lidí zůstává v Srbsku pouze kolem 7.
78

 Jedním z důvodů je poskytování vysokých 

stipendií na univerzitách na Slovensku.
79

 Slovenská vláda touto „podporou“ do značné 

míry tuto slovenskou menšinu spíše likviduje, neţ ţe by jí pomáhala. Většina mladých 

totiţ zůstává na Slovensku i po dokončení studií. Tato situace nastává zejména díky tomu, 

ţe ekonomická situace je zde po válkách v 90. letech horší neţ na Slovensku. Otázka 

jazyka s tím úzce souvisí. Mezi starší generací je jednoznačně rozlišitelná skupina, která 

delší dobu studovala či pracovala na Slovensku
80

 a skupina, jeţ celý ţivot trávila v Srbsku. 

U prvně jmenovaných je na poslech slyšet, ţe pouţívají slovenštinu výrazně čistší. I ve 

slovní zásobě se ukazují jisté odlišnosti. Ti, kteří ţili celý ţivot v Srbsku, pouţívají více 

výrazů ze srbštiny a slov vzniklých postupným prolínáním těchto dvou jazyků. U mladé 

generace se druhá skupina postupně vytrácí.  

Tato situace bude mít do budoucna ještě závaţné důsledky. A to nejen z pohledu 

jazyka, ale i z pohledu celé menšiny. Bude velmi těţké překonat situaci, kdy velká část 

celé jedné generace odešla. Zejména díky tomu, ţe ti co odchází, se obvykle řadí mezi lidi, 

kteří dosáhnou vyššího vzdělání. Dalším závaţným problémem je nedostatek učitelů, kteří 

mohou vyučovat v Slovenském jazyce. Tento problém vzniká díky předpisům i díky tomu, 

ţe je málo absolventů pedagogických oborů. Od letošního roku platí v Srbsku zákon, ţe 
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kaţdý nově vystudovaný učitel musí odpracovat rok jako praxi. Za tu ovšem nedostává 

ţádné peníze.
81

 

 

7.3 Situace v Lugu 

Lug, jakoţto obec vzniklá druhotnou migrací má hlavní jazyková specifika stejná 

jako je popsáno výše. Můţeme se zde ovšem zamýšlet nad dvěma zajímavostmi. Tou první 

je vliv školy na formování jazyka. Jelikoţ zde první stupeň vyučuje pan Miloslav 

Báďonský jiţ od roku 1980, měl a má velký vliv na jazyk značné části mladších 

obyvatel Lugu. Druhou zajímavostí, která má jistě velký vliv je poloha Lugu. Dědina se 

totiţ nachází jen malý kousek od chorvatských hranic. Místní proto dnes mají velmi blízko 

jak k srbskému jazyku, tak k chorvatštině. Tyto jazyky dříve tvořily jeden. Tato 

Srbochorvatština se ovšem začala díky válkám na Balkáně postupně přetvářet v dva nové 

jazyky.
82

 Tato situace ovšem nastala teprve v nedávné době Je proto ještě brzo soudit, jak 

velký to bude mít vliv na jazyk místních obyvatel. 

 

8 Kuchyně srbských Slováků 

 Hlavní jídla, která si můţete v této oblasti dát, jsou úplně jiná, neţ kuchyně kterou 

byste očekávali při návštěvě našeho východního souseda. Oproti vyhlášeným slovenským 

sýrům se zde sýry zdaleka tolik nevyskytují. U ovčích sýrů jako jsou hrudka, oštiepok, 

brynza či parenica bude důvod poměrně prozaický – v podunajské níţině se téměř 

nevyskytují pastviny, proto zde nejsou ţádné ovce, potaţmo produkty z ovčího mléka. U 

sýrů z kravského mléka je situace velmi podobná, krávy se zde nějaké chovají, ale jde 

spíše o jednotlivé kusy. Na tomto příkladu je jasně patrné, jak nám bylo odpovězeno na 

otázku, proč si Slováci nezachovali původní kuchyni. Všichni nám shodně vypověděli, ţe 

důvody jsou především v tom, ţe zde byly dostupné jiné suroviny neţ na Slovensku a také, 

ţe spousta těţkých slovenských jídel by byla v místních výrazně teplejších podmínkách 

příliš těţká. 
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Druhým výrazným faktorem, který zde můţeme vypozorovat, je přejímání jídel 

mezi menšinami na tomto území. Jelikoţ na území Vojvodiny je velké mnoţství 

společenství různého etnického původu, stává se poměrně logickým krokem, ţe dochází 

k vzájemnému obohacování. U vojvodinských Slováků to je nejvýrazněji vidět v oblasti 

kuchyně. Jedné věci si všimnete hned, kdyţ vám donesou jídlo. K masu, případně omáčce, 

dostanete nejen přílohu, jak jsme zvyklí, ale také ošatku s bílým chlebem.
83

 Ten je asi 

nejpodobnější naší vece a podává zde zde ke všemu.  

„Ke ca islo pies chľeba, naveki sa prvo spraviu kvas. Prvo sa robiu s parom a 

potom s kváskom. Par sa robiu kukuřiční a otruboví. S takiho cesta sa robiľi hrudočke 

kerie sa potom sušiľi na parovom košiari. Ke ca pieklo chľeba nakazí cipou se dala 

enahrutka paru rozmočená do chľeboviho cesta. Abi Lépšie kyslo dodau sa ešte trocha 

kvásek. Poďejšie sa město paru potkvasuvalo zo starím cestom. Cesto sa robilo tag, že sa 

kus cesta dau do taňiera, to stálo na peci ednom tížím a pootom sa zozmočilo s kváskom a 

dalo sa do chľieboviho cesta. Múka sa naveki merala a z enej treťiňě sa spraviu kvas. To 

cez noc kyslo a ran osa potom ešťe zamísilo z druhou poosievanou múkou, soľou a ľetnou 

vodou. Nahalo sa ešťe kisnou, potom sa zasek miesilo a išlo sa vrať. Cipovi sa piekľi f 

ťapsi a cipoukef pauňički.Cipovi boľi do peť kilou a cipouke dve-tri kilovie.“
84

 

 Mezi další jídla převzatá z okolí můţeme jistě zařadit maďarský kotlíkový guláš. 

Oproti tomu jak jej známe my, je takto připravený guláš spíše polévkou. V kotlíku 

s klokotajícím obsahem ovšem nesmí chybět červená paprika, které se zde spotřebuje 

opravdu hodně - ať uţ v pálivé sušené formě nebo jako paprika čerstvá. Toto jídlo a pouţití 

papriky v kuchyni je převzato od Maďarů. Mezi dalšími převzatými jídly bychom dále 

našli srbskou klobásu. Tato pálivá pochoutka je chloubou zejména okolí Báčského 

Petrovce. Zde se vyrábí tak dobré hrubé klobásy, ţe jsou ceněné i oproti těm „originálním“ 

srbským. Tuto klobásu si můţete občas koupit i na slavnostech a trzích na Slovensku. 

Obvykle se prý po nich jenom zapráší a tak jsou k sehnání spíše jenom mezi srbskými 

Slováky. Kdyţ se jim zmíníte, ţe byste rádi klobásu, jistě vám nabídnou vlastní, s 

originální rodinou recepturou. Případně vám poradí, u kterého souseda ji určitě seţenete.  
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Tato masná pochoutka 

ovšem není jediná, kterou Slováci 

převzali od většinového etnika. 

Mezi další bychom mohli zařadit 

například čevapi
85

. Na Balkáně je 

proti těm českým dělají o něco 

menší, coţ ovšem obvykle bohatě 

vynahradí jejich počet. Můţeme se 

setkat i s variantou, kdy jsou tvarovány do kuliček se srolovaným plátkem slaniny 

uprostřed. Dalším jídlem, se kterým se zde setkáváme je pljeskavica. S tou se můţeme 

v různých podobách setkat na celém Balkánu. Z námi známé kuchyně by se toto jídlo 

nejvíce podobalo hamburgeru. K masu mezi dvěma bílými houskami se tu přidává čerstvá 

zelenina a maso se potírá omáčkou. Například paprikový ajvar či urnebes. 

Jako na celém Balkánském poloostrově i zde se velmi intenzivně potkáváme 

s pálenkou. Tento druh velmi silného alkoholu se zde vyrábí bez jakéhokoli přídavku cukru 

a připravuje se ze všeho ovoce, co zde roste. Mezi nejčastější druhy se řadí jablečné, 

švestkové, či různě kombinované. 

V Lugu se díky jeho výjimečné poloze
86

 mezi slovenskými dědinami můţeme 

setkat s několika specialitami. Okolní lesy, které před zaloţením vesnice pokrývaly i její 

oblast, jsou převáţně lipové. I díky tomu se zde velmi dobře daří včelám. A jelikoţ opylují 

převáţně tyto stromy, dostává jejich med specifickou lipovou chuť. Dříve bývalo v Lugu 

mnoho včelstev. Tomuto řemeslu, se ale věnují převáţně starší lidé, proto včelstev pomalu 

ubývá.  

Druhou plodinou, se kterou se tady můţeme v mnohem větší míře potkat, je víno. 

A to opět díky kopcovitému terénu. Nesetkáme se tu ovšem s ţádnou průmyslovou 

výrobou. Místní víno vyrábí maximálně pro své účely. 
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Obrázek 11 – Klobása, Eva Bosáková, 2011 
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9 Náboženství 

 Církev dříve měla pro dolnozemské Slováky společně se školou zásadní význam 

pro uchování jazyka, tradic a kultury. I díky příznivé politice, která byla v silném kontrastu 

s nepříliš tolerantní politikou v jejich původní domovině, se můţeme v této kapitole bavit 

o víře, kterou si místní přinesli a uchovali. 

 Náboţenství mezi Slováky najdeme hned několik. Všichni jsou sice křesťané, ale je 

zde několik směrů této víry. Oproti srbské pravoslavné většině u Slováků převládá 

evangelické
87

 vyznání, které vyznává kolem 80 % obyvatel. Druhou nejsilnější skupinu 

zde tvoří katolíci. Zejména v posledních letech se tu můţeme setkat i s dalšími směry. 

Mezi dalšími věřícími bychom našli například následovníky církve baptistické, Kristovy 

duchovní církve, Kristovy církve bratov, Nazaretské a Nestoriánské církve. 

 První slovenští evangelíci přišli na území Vojvodiny uţ kolem roku 1745 a právě 

u nich hrálo náboţenství jednu z hlavních rolí. To, ţe sem přichází Slováci-evangelíci, není 

náhodou. V „Horniakach“
88

 byli evangelíci podle principu cuius regio, eius religio
89

 často 

pronásledováni. Situace na „Dolní zemi“ byla o něco klidnější, mnozí z nich proto odešli. I 

přes to, ţe si jiţ tehdy ve své nové domovině zakládali vlastní kostely, byla jejich církev 

osamostatněna aţ v roce 1921 ve Staré Pazově
90

. Aţ do tohoto roku byla podřízena 

uherské církevní správě. V letech 1918-1921 se stala součástí Slovenské Evangelické 

církve na Slovensku.
91

 

Ve Vojvodině ţije 2,2 milionů obyvatel, z čehoţ je potom 8 % protestantů. 

Evangelická církev má kolem 50 000 členů. Je rozdělená na senioráty Báčský, Banátský, 

Sriemský a od roku 2008 nově zaloţený Německý seniorát. Rozsáhlá diecéze má 28 

církevních a 13 filiálních sborů. V současnosti má církev ve sluţbě 27 farářů (z toho 6 

farářek), v čele stojí biskup. Biskupem je Mgr. Samuel Vrbovský.
92
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V roce 1946 byl odebrán církvi majetek. Některé církevní sbory vlastní 

obhospodařovanoupůdu s maximální plochou 10 ha. Církev je financována z dobrovolných 

příspěvků a milodarů svých členů. I díky takto vybraným penězům se daří pravidelně 

vydávat měsíčník „Evanjelický hlásnik“, „Ročenku“ a „Evanjelický kalendár“ s počtem 

výtisků 17 000. Kaţdou neděli se také vysílá relace „Pohľady k výšinám“, kterou si můţete 

poslechnout v rádiu Nový Sad.
93

 

 Z hlediska víry je jistě nejvíce zajímavá obec Selenča. Tato dědina je totiţ téměř 

přesně napůl rozdělena na část katolickou a část evangelickou. Můţeme zde najít kostely 

a fary obou církví. Podle místních bylo dříve rozdělení poměrně striktní. Oba tábory vedle 

sebe ţily v poklidu, ale i přes to občas docházelo k různým šarvátkám. Dodnes se zde 

můţeme setkat, ţe jen velmi málo katolíků bydlí v evangelické části a naopak. I se stavbou 

kalvárie se místní vypořádali svérázným způsobem. Jelikoţ by měla být na svahu kopce, 

které ovšem v této krajině vůbec nejsou, rozhodli se místní, ţe si navrší svůj malý kopeček. 

Jednotlivá zastavení jsou sice na rovině, ale ke Kristovu kříţi musíte vystoupat po několika 

schodech. 

Valná většina Luţanů je příslušníky Evangelické církve augsburského vyznání. 

Ve středu vesnice stojí nově opravený modrý kostel a fara, které jsou pečlivě udrţovány. 

Pravidelně se zde slouţí mše, na kterou se obvykle schází především starší lidé. 

Je zajímavostí, ţe kdyţ nemůţe přijet farář ze sousední obce, zaujme jeho místo někdo 

z místních. Obvykle je to předsedkyně oltářního ţenského krouţku. Místní se ovšem 

svérázně vypořádávají i se zimou. Aby nemuseli vytápět celý kostel, schází se na faře ve 

společenské místnosti, kde pak probíhají mše. 

 

10 Organizace a spolky94 

Slováci v Srbsku se sdruţují do mnoha různých spolků a organizací. Mezi těmito 

institucemi můţeme najít seskupení čistě profesní, politické či zájmové. Jelikoţ je těchto 

spolků skoro aţ nepřeberné mnoţství, řekneme si proto pouze něco o těch důleţitých, 
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velkých a z kaţdé výše uvedené kategorie bude vybráno několik zástupců, které nám 

danou problematiku přiblíţí.  

První kategorií, která bude uvedena je kategorie spolků profesních. Rozmanitost 

těchto spolků si předvedeme na centru vojvodinských Slováků, městu Bački Petrovec. Zde 

se nalézá velké mnoţství různých uskupení, jakými jsou například: 

 

10.1 Sdružení řemeslníků 

Vznik tohoto klubu je datován jiţ roku 1842. Postupem času ale mnoho řemesel 

zanikalo a bylo nahrazováno jinými a současně se zvyšoval význam vzdělání. V Bačském 

Petrovci bohuţel nebyla a není ţádná odborná škola. Studenti proto jezdili do škol v okolí. 

Mnoho z nich pak začalo pracovat v místních firmách a později někteří zaloţili i vlastní 

podniky. V současné době zde můţeme nalézt například zedníky, zámečníky, soustruţníky, 

klempíře, holiče, řezníky, kadeřníky, krejčí, elektrikáře, obuvníky a mnoho dalších. V roce 

1992 toto sdruţení slavilo jiţ 150 výročí a v této době bylo v obci evidováno 148 

řemesel.
95

 

 

10.2 Farmářský klub  

Klub mladých zemědělců byl zaloţen v roce 1956. Skládal se z 51 členů, které 

tvořila převáţně mládeţ z obce se zájmem o chov zvířat. Především to byl zájem o chov 

drůbeţe. Tento klub se účastnil mnoha výstav a pořádal na toto téma mnoho vzdělávacích 

přednášek. Klub si po celá léta udrţuje svoji tradici. Významně přispěl k vývoji 

a zlepšování ţivota v Bačském Petrovci.
96

 

Nalezneme zde i mnohé další profesní spolky, např. poľovnícky
97

, svaz rybářů, …  
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Druhou kategorií jsou politické organizace. Mimo lokálních politických uskupení, 

která působí v téměř kaţdé dědině, je zde NRSNM (Národnostná rada slovenskej 

národnostnej menšiny).  

 

10.3 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny  

Tato instituce, která byla zaloţená roku 2003 na základě Zákona o ochraně práv 

a svobod národnostních menšin
98

, je hlavní institucí, která zastupuje Slováky v rámci 

republiky Srbsko. Národnostní rada je dělena do 4 výborů, které mají za úkol pokrýt 

všechny aspekty ţivota Slováků. Tyto výbory jsou:  

 Výbor pre informovanie 

 Výbor pre vzdelávanie 

 Výbor pre kultúru 

 Výbor pre úradné pouţívanie jazyka a písma
99

 

Vízia NRSNM: „Ako legálna, legitímna a zastupujúca inštitúcia slovenskej 

národnostnej menšiny v Srbsku a inštitúcia menšinovej samosprávy z oblasti kultúrnej 

autonómie zakladať sa pre udržateľnosť úrovne získaných práv a kolektívnych práv 

slovenskej národnostnej menšiny, účinnú účasť príslušníkov menšiny vo verejnej činnosti 

podstatnej pre zachovanie osobitostí a rozvoj a zveľaďovanie práv slovenskej národnostnej 

menšiny v oblastiach kultúry, informovania, vzdelávania a úradného používania jazyka 

a písma.“ 
100

 

Poslední a jednoznačně nejpočetnější skupina jsou zájmové spolky. Sem bychom 

zařadili všechna sdruţení zabývající se především tradiční slovenskou kulturou (tanec, 
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muzika, výtvarné umění, …) Pro jejich velké mnoţství budou představeni jen někteří 

zástupci.  

 

10.4 Slovenské vojvodinské divadlo  

„Slovenské vojvodinské divadlo (SVD) vzniklo ako špičková inštitúcia 

vojvodinských Slovákov, ktorej poslaním a náplňou je rozvíjanie divadelnej kultúry 

na profesionálnej úrovni. SVD bolo založené na základe uznesenia Výkonnej rady 

Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny – zakladateľské práva a povinnosti 

následne prebralo na seba Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec uznesením zo dňa 

14.4.2003. Repertoárové a umelecké smerovanie kreuje Umelecká rada SVD. Divadlo 

riadi riaditeľ, ktorý je, rovnako ako manažment divadla, interným zamestnancom SVD. 

Na riaditeľskom poste zatiaľ sa vystriedali Vladimír Valentík, Ján Čáni a v súčasnosti 

funkciu riaditeľa zastáva Pavel Čáni.“
101

 

 

10.5  S.K.U.S P. J. Šafárik102  

Slovensý Kulturno-Umelecký Spolek jakoţto nástupce Československé besedy, 

která vznikla v roce 1920
103

 je v současnosti vedoucím spolkem, co se týká udrţování 

tradic v Novém Sadě. Tento spolek s 92. narozeninami ovšem nefungoval kontinuálně po 

celou dobu. Jeho činnost byla přerušena zejména druhou světovou válkou. Toto odmlčení 

přišlo uţ v roce 1939. V letech po druhé světové válce se navázalo na předchozí činnost, a 

ta byla plně vyvíjena aţ do let šedesátých, kdy činnost trochu polevila. V letech 1973-1974 

se ovšem činnost, díky chuti a zapojení studentů, opět rozběhla naplno. V rámci SKUS 

Šafárik je několik oddělení, které se věnují různým činnostem:  

 Folklórny súbor 

 Detská folklórna skupina 

                                                 
101

 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. BABIAK, Michal. ÚSTAV PRE KULTÚRU 

VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Slovackizavod.org.rs [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: 

http://slovackizavod.org.rs/pozoriste/slovacko-vojvodjansko-pozoriste 
102

 Slovenský jazykovědec a etnograf 19. století, celým jménem Pavel Josef Šafárik (Česky Šafařík) 
103

 Oficiálně byla registrována aţ v roce 1948, coţ ovšem nikterak nebránilo bohaté kulturní činnosti. 



 43 

 Spevácke skupiny a sóloví speváci 

 Divadelné skupiny
104

 

V neposlední řadě by bylo chybou nezmínit se o dvou velmi významných 

organizacích pro ţivot Slováků v Srbsku. Jelikoţ je ovšem nelze jednoznačně zařadit 

do vymezených kategorií, budou zde popsány samostatně.  

 

10.6 Matica slovenská v Srbsku  

„Zakladajúce valné zhromaždenie bolo na Národné slávnosti v Petrovci v dňoch 

14. a 15. augusta 1932 na nádvorí Slovenského gymnázia. Zhromaždenie zahájil Dr. Ján 

Bulík, predseda Prípravného výboru.“
105

 I působení této organizace bylo těţce 

poznamenáno během dějin. Činnost byla zakázána uţ v roce 1941, aby mohla být roku 

1945 opět obnovena. Tíţivá situace doby to ovšem povolila pouze na 3 roky, tedy do roku 

1948.  

„Veľkolepé a masové obnovovacie zhromaždenie MSJ(Matica slovenská v 

Juhoslávii - dnes premenovaná na maticu slovenskou v Srbsku) bolo 5.augusta 1990 v 

Petrovci. Odvtedy sa začína budovať nová matičná tradícia a kontinuita. Založená bola 

ako nepolitická celonárodnostná inštitúcia, ktorá ma za cieľ usmerňovať celkový 

národnostný život.“
106

 

V současné době má 29 místních odborů, kterým předsedá Katarína Melegová 

Melichová. 
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10.7 Ústav pre kultúru Vojvodinských Slovákov  

Tento profesionální ústav s velice krátkou historií, která se začala psát teprve roku 

2008 (tehdy ho zaloţilo Zhromaţdenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná 

rada slovenskej národnostnej menšiny), si za tuto velmi krátkou dobu vydobyl důleţité 

místo mezi slovenskými organizacemi v Srbsku. Tohoto dosáhl především díky pečlivému 

plnění cílů. Mezi tyto cíle se řadí: zachovávání, zvelebování a rozvíjení kultury 

vojvodinských Slováků.
107

 

 

10.8 Spolkový život v Lugu 

I přes to, ţe je to nejmenší čistě slovenská vesnice ve Vojvodině měli bychom i zde 

vzpomenout na některé spolky. Především na kulturně-umělecký spolek Mladosť, který 

svojí práci rozvíjí jiţ od roku 1971. Mezi dalšími spolky,které bychom měli jistě 

vzpomenut je i MOMS Lug.
108

Tento spolek například zorganizoval zájezd místních 

obyvatel na Slovensko.
109
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11 Lidové písně 

Podle mnohých autorů
110

 má právě slovenská lidová píseň velmi významnou úlohu 

pro zachování identity Slováků. Jedním z důvodů je to, ţe v dobách kdy ještě neexistovalo 

rádio, zpívalo se při kaţdé příleţitosti. Tato úloha slovenské národní písně ovšem postupně 

upadá s rozvojem techniky, kdy je snazší si lidové písně pustit, neţ je zpívat. Díky tomuto 

fenoménu se vyvinula potřeba písně sbírat. Ukazuje se, ţe pro mnohé z nich to je jediná 

moţnost zachování. V současné době je 

mezi vojvodinskými Slováky posbíráno jiţ 

více neţ 1 000 písní. Náměty pro tyto písně 

jsou vskutku různorodé, od lásky, přátelství, 

svateb, vojny, aţ po zlost či nevěru. Nejvíce 

se setkáváme s námětem lásky mezi 

chlapcem a dívkou. Pro to aby se i tyto 

náměty uchovaly mezi lidmi, se v současné 

době nejvíc zasluhují školy a kulturně-

umělecké spolky.
111

 

Jelikoţ píseň se lépe zpívá za 

doprovodu na nějaký hudební nástroj, 

přinesli si Slováci na „Dolní zem“ i hudební 

nástroje. Nejčastěji se jednalo o nástroje, 

které jim pomáhali se při pastvách, např. různé píšťaly, fujary, gajdy. Na gajdy se hrálo i v 

Aradáči ještě před píšťalami a houslemi. Z Aradáče jsou známé „Meškárky“
112

 hrající na 

harmoniku. Zajímavým nástrojem byla také citara. Nástroj obdélníkového tvaru měl 11 

strun a pokládal se na stůl. V Aradáči ho nazývají „cimbala“. Její pravzor by mohl být 

nástroj „tambura“ ve tvaru obdélníku se 4 strunami.
113
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„Keď bolo najťažšie, keď sa na oku zaleskla slza, na ruke mozoľa, na čele pot, keď 

z rany krv prskala bojujúc za cudzie záujmy, náš človek aj vtedy mal východisko a liek za 

svoje srdce a dušu. Každé bremeno sa našou milo zvučnou slovenskou pietou dalo zdolať. 

Nie div, že človek vystavaný novým okolnostem, ktoré od koreňa zmenili spôsob jeho života 

si zachoval hudobno – štýlovo staršie piesne, melodické prvky a tonálne štruktúry aké sa 

nezachovali ani na Slovensku.“
114

 

 Jedena píseň určitě nevymizí z paměti Slováků ve Vojvodině. Tato píseň s názvem 

„Po nábreží koník beží“ je totiţ jejich neoficiální hymnou. 

Po nábreží koník beží, koník vraný, 

skadiaľže si, šuhajíček, maľovaný? 

[:Skadiaľ som, stadiaľ som, 

slovenského rodu som, duša moja.:] 

 

Z tej jedličky dve hrdličky na tú lúčku. 

Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku. 

[:Rúčku ti podávam, 

tebe verná ostávam, duša moja.:] 

 

Pod lipkou, nad lipkou iskieročka, 

skadeže si moja milá frajerôčka. 

[:Skadiaľ som, stadiaľ som,  

slovenského rodu som, duša moja.:] 

 

  

                                                                                                                                                    
 
114

 BÁĎONSKÝ, Miroslav. Úloha l'udovej hudobnej a folkórnej tvorby pri zachovaní identity Slovákov vo 

Vojvodine. Báčsky Petrovec, 2009. Diplomová práce. Univerzita v Novom Sade Pedagogická fakulta v 

Sombore. Vedoucí práce Dr. Milovan Miškov, str. 27. 
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Povedz že mi, duša moja, čia ty budeš, 

povedz že mi, duša moja, čia ty budeš? 

[:Už som povedala, 

že ja budem len tvoja, duša moja.:]
115

 

 

 Svojí písničku má i Lug. Jelikoţ jeho velkou místní zajímavostí je, ţe neleţí 

v rovinách, ale ve svazích a ţe je jednou z nejslovenštějších vesnic, je často vzpomínán 

jako „malá Bratislava“. 
116

 Místní ovšem o Lugu častěji hovoří jako o dědince v údolí. 

Coţ je i název písničky o této vesničce. 

Tam neďaleko Dunaja 

z kraja Fruškej hory, 

stúlilo sa mestečko 

v hlbokom údolí. 

 

Medzi štyrmi brehmi 

jeho domy stoja, 

iní ho Lug menujú, 

ja: dedinka moja. 

 

Tam som sa narodil 

a žil prvé dni svoje, 

stadiaľ sú mi rodičia, 

Bratia a sestry moje. 
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 Po nábreţí koník beţí. In: Riekanky.sk [online]. 2010 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 
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Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 
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Preto ho ja ľúbim, 

čiastkou seba menujem, 

A zo všetkých strán sveta 

rád k nemu cestujem. 

 

  (Andrej Gustav Marčok) 

12 Slováci v Srbsku a média 

 Média, jako jedna z nejdůleţitějších forem dnešní kultury rychlého šíření informací, 

existují i mezi Srbskými Slováky. Dokonce počet různých televizí, rádií, novin či časopisu 

je aţ překvapivý. Význam těchto médií v dnešní době je především osvětový – pomáhá 

udrţovat jazyk, rozšiřovat nové informace o tom co se v této komunitě děje. Také ale 

pomáhá posilovat uvědomění si vlastní jedinečné identity. V neposlední řadě tato média 

upozorňují na různé problémy a potřeby, čímţ pomáhají k tomu, aby se mohly řešit. 

 

12.1 Rozhlas 

 Novosadský Rozhlas (Radio Novi Sad) vysílá kromě srbštiny v šesti jazycích 

nejpočetnějších vojvodinských menšin, a to maďarském, slovenském, rumunském, 

rusínském, ukrajinském a romském. Slovenská redakce novosadského rozhlasu existuje jiţ 

od roku 1949. V současnosti vysílání ve slovenském jazyce probíhá na novosadské 

frekvenci 90.5
117

 MHz denně ve třech časových blocích: ráno 7:00 – 9:30, v odpoledním 

bloku od 15:00 do 18:00 a v noci od 22:00 do 24:00. Dramaturgie ranních relací má 

všeobecně informativní charakter, v odpoledních, resp. nočních blocích je rozšířena 

o tematicky zaměřené pořady. Kromě státního existují ještě regionální rozhlasové stanice 

vysílající ve slovenštině. Je to Rádio Bačka a dále rádia v Báčském Petrovci, Kovačici, 

Staré Pazově, Báči, Šídu, Zrenjaninu, Odţaci a v Bačské Palance.
118
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 Moţnost poslouchat i online: http://tunein.com/radio/Radio-Novi-Sad-2-905-s86579/ 
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 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, str. 37. 
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12.2 Tisk 

Tisková media jsou co do počtu, zdaleka nejvíce rozvinutou skupinou médií Slováků 

ve Vojvodině. Mimo mnohých knih, které zde vycházejí, je zde i velké mnoţství časopisů, 

které vycházejí pravidelně. Tyto časopisy bychom mohli rozdělit do skupin. První budou 

časopisy náboţenské, oproti tomu druhé časopisy mají světský charakter. 

 Mezi První skupinu náboţenských časopisů bychom mohli zařadit zejména 

„Evanjelický hlásnik“
119

 (zaloţen 1926) a „Cesta života“
120

 (zaloţen 1972). Jsou tu ovšem 

i další: „Evanjelické slovo“
121

, „Úsvit“
122

, „Otvorené dvere“
123

 a „Padinské zvony“.
124,

 
125

 

Ve vojvodině vychází i další náboţenské časopisy.
126

 Zde uvedené ovšem bohatě stačí pro 

názornou ukázku jejich bohatosti a mnoţství. 

 Z druhé skupiny, tedy z oblasti světských časopisů musíme zmínit především „Hlas 

ľudu“ jehoţ náklad pravidelně dosahuje více neţ 6000ks a převáţně politicky zaměřený 

„Dolnozemský Slovák“. Tento časopis se nevydává pouze v Srbsku, ale na celé „Dolní 

zemi“. Koneckonců to má i v podtitulku: „Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a 

Srbsku“. 
127

 Jelikoţ i pro Slováky jsou nejdůleţitější jejich nejmenší, začali uţ v roce 1864 

vydávat časopis pouze pro ně. Tento časopis vychází dodnes a nese název „Zornička“. 

Kdyţ tito malí čtenáři dospějí, mohou odebírat „Index“, studentský časopis, který je určen 

jen pro ně.  

 Existuje zde ovšem i celá řada menších deníků. Pro jejich velké mnoţství zde 

zmíníme pouze některé z nich. Z regionálních například „Bubeník aneb Kovačicko-

Padinské zvony“ a „Kisáčské noviny“. Z těch specielně zaměřených bychom vybrali 

zejména literární časopisy „Klasy“ a „Nový život“. Je tu i rodinný časopis „Rovina“, který 

vychází pravidelně kaţdý měsíc. Je zde i celá další řada časopisů, toto ovšem pro ilustraci 

bohatosti místní tiskové tvorby je dostačující. 

                                                 
119

 Měsíčník 
120

 Vychází kaţdé dva měsíce 
121

 Nevychází pravidelně, Selenča. 
122

 Měsíčník, Kisáč. 
123

 Čtvrtletník, Báčki Petrovec. 
124

 Čtvrtletník, Padina. 
125

 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, str. 35. 
126

 Autor se s nimi setkal například v Pivnici. 
127

 Zaloţen roku 1902, vycházel aţ do roku 1920, opět obnoven byl aţ v roce 1996. 
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12.3 Televize 

 Televize, jako dnešní hlavní nositel zpráv je nesmírně důleţitý i ve Vojvodině. 

Někteří místní obyvatelé zde mají k dispozici slovenské televizní kanály.
128

 To je moţné 

pouze díky kabelové technologii. Proto k nim nemají přístup zdaleka všichni. Funguje zde 

ovšem i několik menšinových televizí. Jednou z nich je například televize v Báčsky 

Petrovci.
129

 K ní se řadí ještě televize v Kovačici.
130

 Tato televize je společně s rádiem 

jednou institucí.
131

 Jako další je potřeba zmínit televizi ve Staré Pazově
132

. Tuto televizi je 

jako ostatní moţno sledovat i v online prostoru.
133

 Nakonec musíme zmínit ještě největší 

z televizí, která má také část vysílání ve slovenském jazyce. Tou je televize v Novém Sadě. 

Oficiálně se tato televize jmenuje „Radio Televizija Vojvoodine“.
134

 

 

13 Slováci v Maďarsku 

Maďarsko, jako místo odkud přišli Slováci do Vojvodiny, je ještě dodnes obydleno 

lidmi hlásícími se k této národnosti. Počet Slováků ţijících v této zemi je podle sčítání lidu 

z roku 2005 stanoven na 39 260 obyvatel. Podle počtu, který je podobný počtům Slováků 

v Srbsku, by se se mohlo zdát, ţe slovenská kultura se zde musí udrţovat stejně jako 

v Srbsku. 

Tak se ovšem situace jeví pouze zvenčí. A to i díky tomu, ţe se dnes v Maďarsku 

zakládají nové spolky, které mají udrţet slovenskou kulturu. Díky těmto spolkům se tato 

kultura dostává blíţe lidem. Tento pohled můţe podpořit i fakt, ţe v poslední době byl do 

učebních osnov základních škol, v místech kde Slováci ţijí, zařazen i předmět vyučující 

tradiční slovenskou lidovou kulturu. Ve městě Sarváš dokonce můţeme najít uţ od roku 

1949 slovenskou školu. Podle takto prezentovaných dat se situace jeví výrazně pozitivněji 

neţ je skutečnost. 
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 Např.: Markýzu, televizi Joj a další. 
129

 Tuto televizi je moţno sledovat online na stránkách: http://www.tvpetrovec.com/ 
130

 Vesnice v Banátu.  
131

 Moţnost sledovat na stránkách: http://www.rtvok.com/ 
132
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133
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134

 Dostupné z: http://www.rtv.rs/ 
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Dnes se například ve zmíněné škole vyučuje v maďarštině, pouze odborné výrazy se 

překládají do slovenštiny. Autoři, kteří danou oblast navštívili, popisují, ţe i ředitelka školy 

se s ostatními bavila maďarsky, i přes to jako Slovenka velmi dobře slovenštinu ovládá. Na 

ulicích dnes slovenštinu uţ neuslyšíte. 

Slováci v Maďarsku patří mezi ty minority, které podlehly asimilačním tlakům. Přes 

to si uvědomují svůj původ a v posledních letech se snaţí o obnovu a udrţení různých 

slovenských tradic. 
135

 

 V porovnání se Slováky v Srbsku jsou na tom ovšem výrazně hůře. 

Nejviditelnějším aspektem je to, ţe nepouţívají slovenský jazyk. Velkým rozdílem je, ţe 

v Maďarsku byla Slovenská tradice na dlouhá léta přerušena a obnovuje se aţ v posledních 

letech. Srbští Slováci mají tu výhodu, ţe dvě nejdůleţitější instituce pro zachování tradiční 

kultury – školství a náboţenství nebyly na území Srbska nikdy vedeny ve většinovém 

jazyce. 

 

14 Závěr 

Hlavním cílem bylo zmapovat slovenské osídlení v Srbsku a ukázat jejich současný 

ţivot. Tyto cíle byly naplněny za pomocí tří terénních výzkumů. Bylo nasbíráno mnoho 

podkladů, které byly shrnuty do této práce. Pro ukázku současného ţivota ve Vojvodině 

byl natočen filmový dokument, který se pro velké mnoţství srbských Slováků zaměřil 

pouze na vesnici Lug. 

Slovenská menšina v Srbsku se v současné době velmi dobře udrţuje. I přes to, 

ţe mnozí mladí dnes tuto zemi opouští a odjíţdí do domoviny svých předků, není tato 

etnická menšina bezprostředně ohroţena asimilací. Ta zde sice postupuje, ale jen velmi 

pomalu. To zejména díky tomu, ţe slovenské osídlení ve Vojvodině je početné a ţe je 

velmi kompaktní. K lepší situaci místních Slováků přispívá i srbský stát, potaţmo 

autonomní oblast Vojvodina, která má velmi příznivou politiku vůči etnickým menšinám. 

Bohuţel je tato oblast dodnes velmi silně ekonomicky i sociálně postiţena nedávnou 
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balkánskou válkou. I přes to se místní Slováci snaţí svojí dnes uţ jedinečnou kulturu 

prezentovat v co nejlepším světle. Tento pohled, který se dostává k zájemcům o tuto 

menšinu, ovšem plně neodpovídá realitě. Při příjezdu do Srbska, do oblastí kde ţijí 

Slováci, se můţe zdát pravdivý. Tato zdánlivá pravdivost se ovšem po delším pobytu 

v tomto prostředí pomalu vytrácí. Zejména za to můţe špatná ekonomická situace 

poválečného Srbska a sociální problémy, které tento násilný rozpad Jugoslávie zapříčinil. 

Tato menšina se zde udrţí i do budoucna, ale díky novým podmínkám to bude vyţadovat 

mnohem více práce neţ kdykoli dříve. 

 Navázání a udrţení kontaktů s touto menšinou je jistě nejen zajímavé, ale můţe být 

i uţitečné. Jelikoţ Slováci v Srbsku jsou nám jazykově velmi blízcí a zároveň plně ovládají 

i srbštinu, můţe nám znalost a dobrý kontakt na tuto minoritu pomoci rozvinout obchodní 

styky i v této zemi. K navázání takovéto spolupráce je ovšem potřeba nejdříve poznat 

jejich kulturu, k čemuţ se snaţí přispět i tato práce. Jelikoţ ekonomická situace dnes nutí 

Slováky stěhovat se zpátky na Slovensko, bude potřeba kaţdá pomoc pro zachování této 

jedinečné kultury. I tak jsou místní nejlépe se udrţující minorita Slováků v celém světě. 

Pestrost jejich kultury je v mnohém větší neţ v jejich původní domovině. I díky tomu 

určitě stojí za to věnovat jim pozornost. V posledních letech rostoucího napětí, hrozí, ţe se 

budou opakovat hrůzy nedávné balkánské války. Tomu je potřeba za kaţdou cenu zabránit 

a nejlepšími prostředky k tomu jsou tolerance a pochopení. 
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