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Abstrakt: 

Ze zemí bohatého Severu se do středomořské oblasti stěhují lifestyloví migranti intenzivně od 

osmdesátých let. Lifestylová migrace ve Španělsku má různé podoby: potkáme zde cizince od 

bohatých majitelů jachet u Marbelly, přes důchodce v bytových komplexech v Almuñecaru, po 

surfaře v Tarifě. Tato práce se zaměřila na lidi, kteří si jako své nové místo zvolili oblast La 

Alpujarra. Žijí v domech na samotách – cortijos, podle čehož jsou jejich obyvatelé nazýváni 

cortijeros. Jejich životní styly jsou předmětem této práce, společně s obecnějšími strategiemi 

praktikovanými v lifestylové migraci, schopnostmi potřebnými pro tento pohyb, a hodnotami, které 

je motivují.  Deset let výzkumu umožnilo dát dohromady studii, kde se střetávají jak názory a plány 

nově příchozích do oblasti, tak jejich činnost, příběhy a otisky v reálném světě. Pokouším se zde 

nastavovat různé úhly pohledu: představuji optiku lifestylové migrace, kontraurbanizace, 

antropologie materiální kultury, historie, pozitivní psychologie. V závěru navrhuji myslet pozitivní 

antropologii, která by se zaměřovala přímo na studium takových praktik, které se zdají přispívat 

k pochopení „dobrého života“; které směřují jak k individuálnímu well-being, tak k vytváření 

společenských struktur ohleduplných jak k lidem, tak k životnímu prostředí. 

   

Klíčová slova: lifestylová migrace; kontraurbanizace; dobrý život; pozitivní psychologie; pozitivní 

antropologie; schopnosti; strategie; hodnoty; Španělsko, La Alpujarra 

 

Abstract:  

Lifestyle migrants from the affluent North move to the Mediterranean region intensively from the 

80’s. Lifestyle migration to Spain takes different forms: here we meet rich yacht owners in 

Marbella, retired people in the housing complexes in Almuñecar, or surfers in Tarifa. This work 

focused on people, who chose their new place in the region of La Alpujarra. They live in the remote 

houses called cortijos, which gave name to their inhabitants – cortijeros. Their lifestyles are the 

subject of this work, together with more general strategies practiced in lifestyle migration, the skills 

needed in such a move, and values they pursue. Ten years of research enabled to get together both, 

opinions and plans of the newcomers in the region, and their activities, stories, and imprints in the 

real world. I try to present different perspectives: the lens of lifestyle migration, counter-

urbanization, material culture anthropology, history, positive psychology. At the end, I propose to 

think a positive anthropology that would focus on studying such practices that seemed to work 
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towards understanding “the good life”; that work towards both individual well-being, and creating 

social structures considerate to humans and the environment.  

 

Key words: Lifestyle migration; counter-urbanization; good life; positive psychology; positive 

anthropology; skills; strategies; values; Spain; La Alpujarra 
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Úvodem 

 

Antropologický popis společností je fascinující pro svou komplexnost. Všechny jevy, které mají 

s určitou lidskou společností co do činění, jsou v antropologii zkoumány a podrobovány analýze. 

V komplexní době to není jednoduchý úkol, vezměme jen v úvahu, že se v nedávné době přidala 

k našim životům další realita – realita virtuální, která se v realitě fyzické projevuje a musí tak být 

rovněž podrobována zkoumavému pohledu etnografa. V této práci se podíváme pozorně na elitní 

migranty z bohatého Severu do oblasti La Alpujarra, ve španělské Andalusii. Už tato jednoduchá 

věta v sobě nese otázky v zárodku, za nimiž čeká spousta dalších. Jací elitní migranti? Otázku po 

elitních migrantech budeme muset rozvést na elitní migraci a různé výklady těchto pojmů. Také 

budeme muset zodpovídat otázku po bohatém Severu
1
, a proč by z něj měl někdo emigrovat. Místo 

určení hraje také velkou roli – elitní migranti jsou lidé, kteří si vybírají, kde chtějí žít. Bude nás tedy 

zajímat konkrétní místo, co do své krajinné charakteristiky, tak historie a společnosti. A bude nás 

samozřejmě zajímat další zajímavá antropologická otázka: co se tady vlastně děje? I na tuhle se 

pokusím odpovědět. 

O jednoduchých popisech skupin si antropolog může nechat zdát. Tím je práce zajímavější. 

Zkouším vrhat světlo pomyslných reflektorů z jednoho místa na další, abych osvětlila některé jevy, 

o kterých vypovídám, aniž bych si nárokovala nějaký objektivní pohled. Takový totiž z podstaty 

věci neexistuje. Jedním z těchto jevů je lifestylová migrace, kterou bude nutné šířeji uvést, protože 

v českém badatelském prostředí se koncept lifestylové migrace dosud příliš nevžil. Je třeba 

předeslat, že antropologie lifestylové migrace je zde užita jako nástroj, použitá optika, nikoliv jako 

teoretizující disciplína. Z obsáhlé literatury o lifestylové migraci uvidíme, že se tato optika 

zaměřuje různými směry – zkoumá důchodce z bohatého Severu na Costa del Sol, surfaře na 

marockém pobřeží Atlantiku, jachtaře v Turecku, následovníky New Age v indickém Varanasí, 

britské příslušníky vyšších středních tříd uchvácené francouzskou ruralitou, i českého chalupáře. O 

lifestylovou migraci se zajímají vědci především z oborů sociální a socioekonomické geografie a 

antropologie. S konceptem lifestylové migrace se otevřela schůdná cesta, jak fenomén migrace, 

která jde v jakémsi protiproudu migrací předcházejících, uchopit. 

Lifestylová migrace je jedním úhlem pohledu na mnou zkoumaný fenomén. Zatímco lifestylový 

migrant je kdokoliv, kdo si ze své elitní pozice může zvolit místo, kde chce pobývat, předmětem mé 

studie byli lidé specifičtěji vyhranění. Tuto specifičnost, na počátku výzkumu pociťovanou spíše na 

instinktivní úrovni, se podařilo zachytit v průběhu výzkumu, teoretizace a průběhu psaní. Bylo 

                                                           
1
 V práci rozlišuji sever (geografické určení) a Sever (označení kulturní oblasti). 
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nevyhnutelné věnovat více prostoru psychologii, oboru, ve kterém nejsem školená. Etnografický 

popis však předpokládá, že pozorovaná společnost bude popsána komplexně, antropolog tedy 

exkurzi do jiných oborů přijímá jako jeden ze svých úkolů a může jen doufat, že profesionálové 

z příslušných oborů budou k jeho práci shovívaví.   

Zde předkládaná případová studie lifestylové migrace v La Alpujarra je etnografie zaměřená na lidi, 

kterým se říká cortijeros - lidé z domů na samotách
2
. Nejsou jedinými lifestylovými migranty 

v oblasti, zúžit zaměření pozornosti však bylo pro výzkum nezbytné. Pozorovala jsem, co tito lidé 

dělají, a jak to dělají: v souhrnu mě zajímaly jejich hodnoty, schopnosti, strategie, různé způsoby, 

jakým uvádějí své sny v realitu. Musela jsem si několikrát předefinovat hodnoty, jak je v lifestylové 

migraci chápu. Během studia a výzkumu, v článcích a prezentacích, které této předkládané práci 

jsem si osahala výbušný potenciál tématu hodnot a našlapuji terénem jak minovým polem, přesto ho 

nemíním opustit. Na této cestě jsem zabrousila do pozitivní psychologie, která se zabývá, zhruba 

řečeno, hledáním takových duševních struktur člověka, které jsou optimální pro jeho zdravý růst, 

vývoj a životní štěstí celkově. Počátky psychologie jsou svázané se studiem patologií, tedy duševní 

nemocí. Až mnohem později se psychologie začíná zabývat zdravým člověkem a ptát se, co vlastně 

jeho zdraví konstituuje, jaká je optimální zkušenost, která lidem může přinést psychické zdraví. 

Antropologie sice nezačala u patologie, avšak dílem se její pozornost (po ztrátě hlavního studijního 

materiálu - segmentovaných společností) soustředila na problematické jevy ve společnosti, z části 

také proto, že je schopná na některé otázky nacházet odpovědi a přinášet návrhy řešení. 

Rozeznáme-li některé jevy jako problematické, či negativní, pak se také otevírá otázka po tom, co 

jsou ty jevy pozitivní. V antropologii sice praktikujeme nehodnotící přístup, ale příliš důsledným 

aplikováním tohoto pravidla bychom si zavřeli zajímavé cesty hodné zkoumání. Vypuštěním 

z vědeckého bádání všeho, o čem by mohly vyvstat pochyby, se dostáváme ke zkoumání ničeho, 

jak píše ekonom E.F. Schumacher: „Pokud se omezím na poznání, které uznám jako bezpochyby 

pravdivé, minimalizuji risk, že se dopustím chyby. Ale zároveň maximalizuju risk toho, že mi 

uniknou ty nejjemnější, nejdůležitější a nejprospěšnější věci v životě“. (Schumacher 1977:11). 

Nastínila jsem zde stručně směr, kterým tuto práci povedu – od lifestylové migrace k pozitivní 

antropologii. Mým hlavním úkolem je, přes množství odboček, tento kurz udržet. 

                                                           
2
 Lokální název pro dům nebo hospodářství na samotě. Výraz cortijo může označovat malý domek, jakousi kamennou 

kůlnu bez podlahy, kde si pastevci nechávají sůl pro ovce a nářadí, případně tam přespávají, když se pohybují se 

stádem v horách. Cortijo se ale rovněž používá pro hospodářský statek (farmu), kde v minulosti žily a pracovaly celé 

rodinné jednotky. Takové cortijo má své jméno, často podle rodiny, která jej obývala. Jména velkých cortijos 

najdeme zanesená v podrobných mapách. 
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1. Lifestylová migrace  

1.1. Optikou lifestylové migrace 
 

Mezinárodní lifestylová migrace není v českém badatelském prostředí frekventované téma. I my se 

s ní však setkáváme ve vyšší míře; již běžně žijeme s cizinci, kteří v České republice zůstávají 

proto, že se jim u nás z rozličných důvodů líbí. Neusazují se primárně kvůli práci, obchodu, či 

studiu, ale pro život jako takový. Nejen Praha se může pyšnit kosmopolitním životem, cizinci se 

usazují také v menších městech. V posledních desetiletích není překvapením potkat na Šumavě 

Holanďana, který se před několika lety usídlil v nedaleké vesnici, protože mu doma bylo těsno. 

Česko má nesporně pro cizince svou přitažlivost, v Evropě však drží prim jižnější destinace, 

především pak oblast Středomoří. Ty nabízejí příjemnější klima, klidnější životní tempo, donedávna 

nabízely také levnější nemovitosti. Za sluncem migrují staří i mladí, bohatí i méně majetní, lidé 

různých zájmů a postojů. Lifestylová migrace je mnohovrstevnatý pohyb: koncept zastřešuje tak 

různorodé fenomény jako je migrace důchodců do resortů s příjemným klimatem, kontraurbanizace 

(také označovaná jako amentní migrace), ekologicky uvědomělá migrace, kočovné životní styly 

marginalizovaných lidí ze zemí globálního Severu nebo sportovní migrace. 

Zároveň se také Češi stávají lifestylovými migranty, to znamená, že migrují nikoliv primárně za 

vyšším výdělkem či ze studijních důvodů, ale také za jiným klimatem, jiným sociálním prostředím 

nebo do oblastí, které jsou příhodné jejich specifickému zájmu. Před pádem železné opony se 

v českém kontextu mluvilo převážně o politické emigraci. S otevřením hranic na Západ začali lidé 

po Evropě cestovat jako turisté, za lépe placenou prací, zintenzivnil a proměnil se mezinárodní 

pohyb studentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Dnes se stále více setkáváme také s 

lifestylovou migrací. Najdeme Čechy žijící ve Španělsku, Portugalsku nebo Řecku, tedy v zemích s 

vysokou nezaměstnaností a v hluboké ekonomické krizi. Důvody pro život v těchto zemích jsou jen 

zřídka ekonomického rázu; teplejší klima, pomalejší životní tempo nebo kulturní jedinečnost oblasti 

jsou v lifestylové migraci rozhodujícími faktory. Také u lidí z České republiky došlo k proměně 

vnímání vlastního života s tím, jak se stáváme součástí bohatého globálního Severu.  

Lifestylová migrace přináší do antropologie skutečně nové otázky. „Současní migranti jsou 

převážně pracovníci, kteří se stěhují z míst, kde se narodili a vyrostli, na místa, kde mohou lépe 

zhodnotit svou pracovní sílu,“ uvádí Kearney v pojednání o antropologických teoriích migrace 

(Kearney 1986: 331). Lifestylová migrace jde často opačným směrem; z míst, kde se dá zhodnotit 
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pracovní síla, na místa, „kde se dá žít“. V lifestylové migraci se setkáváme s pohybem lidí, kteří 

jsou určitým způsobem privilegovaní. Mluví se o pohybu relativně bohatých osob, přičemž míra 

jejich zajištění se výrazně liší místo od místa a člověk od člověka. Velmi privilegovaný migrant si 

může pořídit dům a jachtu v Saint Tropez a žít životní styl rentiéra. Může ovšem upřednostňovat 

chladnější klima a pořídit si statek v Asturii. Pokud je ekologicky a sociálně motivovaný, může se 

rozhodnout pro projekt soběstačné komunity a realizovat jej v Argentině nebo Ekvádoru. Ovšem ne 

všichni privilegovaní migranti disponují velkým ekonomickým kapitálem. Migrace 

v globalizovaném světě je však pro ně možná právě i pro ty, kteří peněz moc nemají. Jsou jim totiž 

zaručena práva mobility. Mají více informací, a pokud je dokážou využít, mohou docílit lepšího 

svého životního stylu. Jak zlepšení životního stylu vnímají je také relativní a souvisí přímo 

s otázkou hodnot. Socioložka Hana Librová ve svých pracích o decentralizaci osídlení používá pro 

kontraurbanizační pohyb termín „elitní migrace“. Elita však, v tomto výrazu, neoznačuje skupinu 

běžně tak vnímanou – lidi disponující kapitály a mocí. Podle běžných sociologických kritérií by 

elitní migrací byl označován spíše suburbánní pohyb
3
. 

Lifestyloví migranti vyjednávají své životní styly na základě sociální reality, která na počátku 

migrace stála, a využívají jiné druhy kapitálů. V rozhodnutí pro migraci často hraje roli osobní 

krize, životní křižovatky, které si vynucují rozhodné řešení. V případě britských důchodců (např. 

Casado-Díaz, Kaiser, Warners 2004), kteří se stěhují do Španělska, nebo francouzských důchodců 

mířících do resortů v Maroku, mohou být (a často jsou) tato rozhodnutí ekonomicky motivovaná. 

Jejich důchody jim v zemi původu nemohou zajistit takový životní styl, jaký ze stejných důchodů 

mohou žít na Costa del Sol. Právě z této geografické a kulturní oblasti pocházejí jedny z prvních 

prací, který fenomén stěhování se za životním stylem konceptualizují jako lifestylovou migraci, 

zpracované britskou antropoložkou Karen O'Reilly. Její kniha The British on the Costa del Sol je 

významnou publikací, která fenomén otevírá odborné antropologické obci (2000). Tato autorka, 

společně s další britskou antropoložkou Michaelou Benson, která se ve výzkumu primárně zaměřuje 

na Brity žijící ve Francii, položily základ pro studium lifestylové migrace a jejich knihy, ať vlastní 

etnografie nebo publikace pod jejich editorským vedením, jsou nepostradatelnou literaturou pro 

výzkumníky a autory, kteří se lifestylovou migrací chtějí zabývat. Tyto autorky přinášejí následující 

dynamickou definici lifestylové migrace: je to „prostorová mobilita relativně bohatých lidí všech 

věkových skupin, kteří se stěhují (ať částečně nebo natrvalo) na místa, která jsou smysluplná, 

protože z rozličných důvodů nabízí potenciál pro lepší kvalitu života. Termín „lifestylová migrace“ 

                                                           
3
 „Užití slova „elitní“ je založeno na jejich způsobu života, který splňuje představy hodnotící sociologie o pozitivním 

sociálním chování v nejrůznějších dimenzích, a to v míře, která je výzkumníkovi, zavázanému badatelskou skepsí, 

až nemilá“.  (Librová 1997: 35)  
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je pokusem zastřešit koncepty jako „migrace důchodců (retirement migration), zájmová migrace 

(leasure migration), [mezinárodní] kontraurbanizace, druhé bydlení - chalupářství (second-home 

ownership), amenitní migrace (amenity-seeking migration) a sezónní migrace“ (O’Reilly, Benson 

2009: 2). Optikou lifestylové migrace můžeme studovat také kontraurbanizační pohyby uvnitř 

národních států – v české odborné literatuře se setkáme s pojmy jako kontraurbanizace, rezidenční 

mobilita nebo amenitní migrace. Antropologie lifestylové migrace rozpracovává témata, která 

mohou z jiných perspektiv unikat. Samotná konstrukce lifestylu obyvatele zajištěného Severu, který 

je představen mnohosti volby postmoderního světa, je velkým tématem, avšak nese s sebou celé 

spektrum dalších otázek. Zajímavé bude zastavit se blíže u otázek jako je gentrifikace. Zde můžeme 

vidět jakési zvýhodnění příslušníků určitých státu na základě jejich mocenské síly v mezinárodní 

politice. Lifestylová migrace dále kombinuje několik předpokladů o pozdních moderních 

společnostech, tekutou modernitu a kosmopolitismus (Bauman 2000). Individuální narace 

komunikují tuto mobilitu jako způsob úniku negativním vlivům současných společností a 

lifestylová migrace může být viděna jako aspekt širšího trendu, jako je individualizace a rostoucí 

touha po seberealizaci.  

Lifestylová migrace není jen fenoménem zajištěných středních tříd bohatého Severu. Lifestylovou 

migraci si jako životní strategii volí také lidé, kteří nedisponují ani finančními prostředky, ani 

významným sociálním kapitálem jako je tomu např. u New Age Travellers (Hetherington 2000; 

Halfacree 1996). Migrace v tomto případě může být odmítnutím setrvat na sociálním dně, ze 

kterého se v západní společnosti nemohou zvednout. Rozhodnutím pro migraci využili své jediné 

privilegium, kterým disponují – pas země, jejíž občané mají zajištěný volný pohyb ve většině částí 

světa. Migrace jim umožňuje vytvořit si nový, odlišný kulturní a sociální kapitál, který jim zajistí 

živobytí. Zároveň získávají novou identitu a dávají svým životům smysl, ať už se jedná o život v 

alternativních komunitách ve Španělsku (Goméz-Ullate 2006), budování hospodářství v Bulharsku 

(Majerová 2014) nebo Portugalsku (Sardinha 2013), meditování v indickém Varanasí (Korpela 

2013) či křižování mořských vlků na lodích ve Středomoří (Rogelja 2013).  

V antropologické literatuře najdeme další typy migrace, které může termín lifestylová migrace 

zastřešit, například milostná migrace (Trundle 2009) a dlouhodobé pracovní pobyty dobrovolníků v 

různých oblastech a sférách. Russell King v článku Towards a New Map of Migration spíše než o 

typech migrace mluví o spektru kontinua. Lifestylová migrace by se pak blížila k definici 

„migrantů 'svobodné vůle', kteří volí migraci k uspokojení neekonomických životních ambic, jako 

jsou lepší vzdělání nebo důchod v příjemném scénickém nebo klimatickém prostředí“ (King 2002: 

92). Na druhou stranu někteří migranti vypovídají, že vlastně neměli na vybranou. Proto King 

hovoří o spektru kontinua, kde není možné vést jasnou dělicí čáru mezi tím, kdo odchází na základě 
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svobodného rozhodnutí, a kdo je k migraci nucen vnějšími faktory. V lifestylové migraci se dále 

setkáváme s termínem expat, tedy „ex-patriate“ – krajan žijící mimo vlast, vystěhovalec, emigrant. 

Pochází z anglosaského prostředí a označuje původně Brita/Američana/Australana žijícího v 

zahraničí. Expat je vlastně emigrantem ze své vlasti, nicméně tento výraz získal specifický význam. 

Vztahuje se k označení těch, kdo odešli z bohatých zemí, do kterých se mohou vrátit a disponují 

takovými pasy, které jim zaručují velkou volnost pohybu. Na internetu najdeme různá fóra expatů 

z různých oblastí jejich výskytu po světě. Řeší a diskutují problémy, každodennost v cizí zemi nebo 

si sdělují zajímavé kulturní postřehy. Neobjevuje se zde však zatíženost výrazem „migrant“, který 

v sobě může zahrnovat negativní konotace. Janoschka a Haas navrhují chápání „lifestylové migrace 

jako privilegované formy mobility v závislém vztahu mezi dvěma póly turismu a migrace. 

Lifestylová migrace je privilegovaná, protože se povětšině neděje primárně z ekonomických 

důvodů. Lifestyloví migranti povětšině přináleží k bohatým společnostem západní hemisféry a 

vybírají si stěhovat se částečně nebo permanentně na místa s nižšími životními náklady (často, ale 

ne nutně v zemích s nižším příjmem), a tak zhodnocují mnohonásobné příležitosti, které rozdíly 

v kupní síle a sociální a symbolické mocenské vztahy umožňují v globalizovaném světě. Toto 

rovněž implikuje, že lifestyloví migranti mají privilegovaný občanský status a projevují 

privilegované způsoby vztahování se k lokálnímu obyvatelstvu, zvláště ve srovnání s jinými 

skupinami migrantů“ (Janoschka, Haas 2014:2). 

Výzkum migrace, turismu a kontraurbanizace nejsou výhradně antropologickými tématy; zabývá se 

jimi řada dalších disciplín – sociologie, kulturní a sociální ekologie, populační ekologie, geografie, 

demografie, noetika, nebo psychologie. Můžeme téma nahlížet z různých úhlů pohledu, u všech 

disciplín však můžeme zaznamenat posun od mechanistického modelu (také behavioristického či 

redukcionistického) směrem k chápání agentnosti migrantů – lidí v pohybu, tedy nejen lifestylových 

migrantů, ale lidí v migraci obecně. Spolu s tím přestává být migrace vnímána jako akt, o kterém je 

možno uvažovat v kategoriích „před“ a „po“ migraci. Mluvíme o životě „v“ migraci. Termín 

transmigrant (Glick Schiller, Basch, Szanton Blanc 1999) postupně nahrazuje termíny imigrant a 

emigrant. Glick Schiller mluví o „transborder citizenship“ u lidí (nejen lifestylových migrantů), 

kteří se pohybují a jsou ve vztahu nikoliv k jedné vládě a systému, ale ke dvěma (či více) právním 

systémům, sociálním polím a kultuře; tyto vztahy přijímají a v rámci těchto vztahů jednají (Glick 

Schiller 2005).  

V čem je tedy přínosná optika lifestylové migrace? Podrobuje zkoumání určité prvky migračního 

procesu, které z jiných perspektiv unikají. Především je zde problematizován životní styl jako 

takový a jeho význam v migračním procesu (srv. Benson, O’Reilly 2015). Doplňuje studium 

migrací o poněkud opomenutý střední proud; nachází se někde mezi migrací vysoce 
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kvalifikovaných pracovníků, které různé národní státy mají zájem přijímat, ekonomickými 

migranty, jejichž přijímání státy regulují a krizovými emigranty, jejichž přijímání vyžaduje podporu 

a péči. Lifestyloví migranti sledují své osobní zájmy, čímž zároveň odhalují a prověřují nastavení 

současného rozvržení světa: na jedné straně jeho strukturám přitakávají, na druhé straně se vůči 

němu vymezují. Mnozí z nich se pohybují na okrajích či ve skulinách onoho proudu, kterým se 

většinová společnost nechává unášet bez pochybností.   

1.2.  Gentrifikace, neokolonizace  
 

Stručné nastínění konceptu lifestylové migrace otevírá další témata. S lifestylovou migrací se 

zviditelňuje fenomén celosvětové gentrifikace - tedy apropriace určitých míst elitními třídami v 

neprospěch původních obyvatel. Tento proces probíhá jak ve městech, tak ve venkovských 

oblastech. Privilegované obyvatelstvo osidluje krajinu na základě svých preferencí a obsazuje 

luxusnější, módní nebo zdravější životní prostředí, zatímco sociálně slabší skupiny se stěhují na 

základě nutnosti (primárně za prací). Otázkami gentrifikace rurálních oblastí i urbánního prostoru 

ve Španělsku se zabývá například výzkumná skupina kolem Michaela Janoschky z Universidad 

Autónoma de Madrid. V článku Gentrification in Spain and Latin America - a Critical Dialogue 

(Janoschka, Sequera, Salinas 2013) zkoumají obsah a diskursy debat o gentrifikaci. Opět se jedná o 

optiku, kterou jsou nahlíženy určité procesy; potom mluvíme o státem řízené gentrifikaci, 

gentrifikaci na pozadí mezinárodní migrace, gentrifikaci urbánní a rurální. Ve Španělsku je 

residenční turistika (termín zahrnující jak turismus, tak lifestylové migranty) významným 

gentrifikátorem v pobřežních oblastech. Stát podpořil rozvoj rezidenční turistiky (Martínez 2004). 

Zároveň došlo (a dochází) k organickému osidlování na místech, které lifestyloví migranti sami 

objevili a rozvíjejí. Lifestyloví migranti se stálým pobytem – residencia, mají též volební právo a 

tedy možnosti zasahovat do rozhodování o dalším rozvoji komunit (Janoschka, Durán 2014: 73). 

V gentrifikaci se mluví o apropriaci určitého prostoru za účelem bydlení nebo podnikání – tento 

koncept se rozvinul prvotně v urbánním prostředí. Pokud dochází ke gentrifikaci rurálního prostoru, 

pozorujeme odlišné podoby gentrifikace (srv. Phillips 1993, 2004, Halfacree 2006a, Hines 2010). 

Zakládání přírodních rezervací, kde je regulováno, jakým způsobem se může příroda používat, 

může zasahovat do života původních obyvatel tak, že zcela promění způsob jejich života. Například 

Hines popisuje gentrifikaci v Montaně, kde původní obyvatelstvo jako těžaři a chovatelé dobytka 

přichází do konfliktů s novými příchozími ze střední třídy městského prostředí. Zatímco první mají 

k prostředí vztah produktivní, pro druhé má příroda plnit funkci rekreační (postproduktivní). (Hines 

2010). Na španělském Costa del Sol můžeme mezi gentrifikaci rurálního prostoru zahrnout 
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například přeměnu pastvin a dalších volných ploch na golfové kurty (s tím také další spojené 

situace ohledně užití vody a další).  

Stěhování se za lepším životem je vždy na místa, která se lidem zdají, z jakýchkoliv příčin, 

atraktivnější. Tato místa však měla své obyvatele už před příchodem migrantů. Lokality, které 

začnou být přitažlivé pro lifestylové migranty, začnou měnit svou povahu. Prvním jevem proměny 

místa je zvyšování cen nemovitostí. Další příchozí lifestyloví migranti zaplatí vždy více než 

předchozí migranti (Waldren 2003, Macleod 1999). Nově objevená místa rovněž inspirují 

developerskou výstavbu a podnikání, jak ze strany soukromých podnikatelů, tak regionů a států. 

Dále můžeme pozorovat státem řízenou gentrifikaci - state led gentrification (srv. Jurdao Arrones 

1990, Martínez 2004). Do takových oblastí se stěhují výhradně ekonomicky privilegovaní migranti. 

Někteří původní obyvatelé se snaží vytěžit z nově nastalé situace a svoje nemovitosti zhodnocují. 

Jindy jsou nátlakem vystěhováváni, odehrávají se nucené výkupy, atd. Někteří autoři ve spojení 

s lifestylovou migrací používají pro popis těchto jevů termín kolonizace (Jurdao Arrones 1990, 

O’Reilly 2012). Slova jako „imperialismus“ a „kolonizace“ používá antropolog Jurdao Arrones v 

knize España en venta (Španělsko na prodej), kde pozoruje a rozebírá rozvoj residenční turistiky v 

Mijas poblíž Marbelly od padesátých let minulého století (Nash 2001:30). Post-koloniální stopy 

sleduje rovněž Karen O’Reilly ve svém novém výzkumu lifestylových migrantů v Malajsii 

(O’Reilly 2016). Antropolog David Nash je v tomto ohledu velmi přímočarý v článku Tourism as a 

Form of Imperialism (Nash 1989).  

 „Ano, kolonizujeme Španělsko. A vždycky jsme to dělali,
4
“ řekl mi s úsměvem Brit, který se 

účastnil mých výzkumů v roce 2006. Prováděl mě obchodem s anglickými potravinami 

v alpujarském městečku s tisíci obyvateli. I zde bylo možné najít anglické obchody, bary a další 

podniky, přestože nijak zvlášť prosperující. Ve Španělsku zůstává symbolem kolonizace Gibraltar, 

pod britskou nadvládou od počátku osmnáctého století. Poznámky ohledně nové kolonizace ze 

strany původních obyvatel zaznamenala při výzkumu studentka Lucie Remešová v marockém 

Taghazoutu Její informátor mluvil o „podlé kolonizaci“ - dříve se kolonizovalo se zbraní v ruce. 

Dnešní lifestyloví migranti nemají zbraně, obsazují nová území díky (finanční) komparativní 

výhodě a místní lidé tak nejsou vůči nově příchozím ostražití. (Remešová 2016). 

V lifestylové migraci tedy můžeme pozorovat postkoloniální stopy, především pak ve volbě míst, 

na které se lifestyloví migranti stěhují (O’Reilly 2016). Je patrná preference míst s kolonizační 

historií (např. Francouzi upřednostňují pro lifestylovou migraci Maroko, kde z kolonizační 

                                                           
4
 „Yes, we colonize Spain. And we have always done it.“ (Ugíjar: 8/2006) 
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minulosti přetrvala francouzština, zájem Britů o Španělsko je relativně setrvalý od nástupu 

novověku). 

Gentrifikace je spojena s ekonomickým kapitálem. V lifestylové migraci pozorujeme velmi často, 

jak migranti těží z komparativní výhody vyšší kupní síly oproti původnímu obyvatelstvu (rozdílu 

v rentách). Lifestyloví migranti jsou však schopní využívat dalších kapitálů, například politických 

konexí, pro aktivní vytváření svého životního stylu. Michael Janoschka například sleduje, jak se 

lifestylovým migrantům v Alicante daří pozastavit další výstavbu v oblasti, kam se za sluncem 

odstěhovali (Janoschka 2011: 226). Lifestylová migrace je jednou ze sil, která přispívá k 

celosvětové gentrifikaci (v obou případech – urbánní i rurální gentrifikaci) a zároveň v sobě nese 

postkoloniální stopy, které jsou patrné například ve volbě nového životního prostoru.  

 

1.3. Lifestylová migrace a turismus 
  

Rozhodnutí začít žít v jiné zemi je často motivované předešlou zkušeností s návštěvami v určité 

oblasti.
5
 Opakovaná příjemně strávená dovolená je často uváděna jako důvod následného pohybu, 

O'Reilly a Benson proto mluví o turismem motivované migraci. (Benson, O’Reilly 2009: 615). 

Turismus a lifestylová migrace se vzájemně prolínají a těžko mezi nimi určit jasnou hranici. Toto se 

promítá i do označení těchto vzájemně blízkých pohybů; ve Španělsku a Portugalsku se vžil termín 

„rezidenční turismus“.   

Mnozí lifestyloví migranti hledají své uplatnění v rozvíjení turismu – stávají se provozovateli 

hotelů, restaurací, půjčoven aut, lyží a surfových prken, často se věnují obchodu s nemovitostmi ve 

své oblasti, atd. (Macleod 1999, Waldren 2003). V některých oblastech je vznik turismu přímo 

spojen s příchodem prvních lifestylových migrantů, kteří mohli těžit z komparativní výhody svých 

domácích ekonomik (v Evropě bohaté země Severu) oproti hostitelským zemím (v Evropě např. 

oblast Středomoří nebo země bývalého Sovětského bloku). V Portugalsku, Španělsku nebo Řecku 

bylo až do devadesátých let možné koupit nemovitosti za pohádkově nízké ceny, což umožnilo 

lifestylovou migraci i relativně nemajetným migrantům ze Severu a jejich dlouhodobé usazování se 

v nových destinacích, což rovněž znamenalo společenskou změnu v lokalitě. Někdy přineslo také 

pozitivní změnu vnímání reality u místních obyvatel, zjistili, že někdo může nalézat v jejich krajině 

zalíbení, a že i zde jsou možnosti a pracovní příležitosti. Někde došlo o pozvednutí zájmu o danou 

                                                           
5
 Předchozí turistická zkušenost není podmínkou. Setkala jsem se s Brity, pro něž byl odchod ze země první zároveň 

první zkušeností v cizině. Vždy se jednalo o “working class” migrant.  
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oblast u spolukrajanů lifestylových migrantů. To je také důvodem, proč se často shoduje národnost 

lifestylových migrantů a turistů v určité oblasti (Macleod 1999, Nash 2001).
 
   

V antropologii turismu rozvíjí E. Cohen myšlenku následnosti, se kterou se lidé v pohybu objevují 

na nových místech (Cohen 1973). Nejprve jsou to drifteři, kteří se dostávají na doposud neobjevená 

místa unášeni proudem náhod a událostí. Ti jsou pak následováni backpackery, kteří už mají ideu 

míst, na která se chtějí podívat a za jejich autenticitu jsou připraveni platit fyzickým nepohodlím. 

Zároveň vytvářejí svou specifickou kulturu s vlastním stylem oblékání a zájmy (Hampton 2010). Po 

nich teprve přichází i masový turista v případě, že pro něj byla vybudována patřičná infrastruktura; 

turista není připraven platit nepohodlím a vyžaduje definovaný itinerář pobytu nebo cesty (Cohen 

1973). První lifestyloví migranti jsou velice blízko zmíněným drifterům, kteří před desítkami let do 

různých zapomenutých regionů Středomoří zabloudili. Antropologie turismu a lifestylové migrace 

se proto zabývají mnoha společnými tématy. V popředí jejich zájmu stojí například profil turisty a 

migranta včetně zemí, ze kterých se rekrutují, změna fyzické a sociální reality v přijímací oblasti, 

interakce mezi nově příchozími a původním obyvatelstvem. Přestože je lifestylová migrace 

turismem motivovaná a najdeme mezi nimi mnoho podobného, sami migranti se vůči turismu a 

kategorii turisty vymezují (srv. Waldren 1997, Benson 2010, Gmelch 2004).  

Na španělském pobřeží Costa del Sol jsou rezidence lifestylových migrantů od moderních 

turistických resortů těžko k rozeznání, o třicet kilometrů dál do vnitrozemí však lifestyloví migranti 

obývají tradiční domy a při jejich rekonstrukci jsou často citlivější než původní obyvatelé (podobně 

jako chalupáři v Čechách s citlivým přístupem k lokální architektuře přispěli k záchraně některých 

domů, které dnes můžeme považovat za kulturně-historické dědictví). Jak turisté, tak lifestyloví 

migranti pozměňují fyzickou a sociální realitu vybrané destinace. Někdy se jedná o změnu zcela 

destruktivní povahy v případě rezortů, které, aby ožily a generovaly zisk po tři měsíce v roce, zcela 

zničili původní infrastrukturu a po zbytek roku na místě zůstávají takzvaná „města duchů“. Jinde 

lifestyloví migranti obydlují místa, která lokální obyvatelstvo opustilo a nadále opouští, jako je 

tomu například v Asturii, Galicii nebo právě v oblasti La Alpujarra. Opět, stejně jako v Kingově 

pojetí migrace obecně, se v lifestylové migraci jedná o pohyb na škále kontinua, od predačního 

luxusu
6
 na plážích u Marbelly

7
 po život ve skromných podmínkách zapomenutých vesnic v Řecku 

                                                           
6
 Predační luxus je charakterizován neomezenou spotřebou, přivlastňováním  luxusních statků bez ohledu na 

ekologickou stopu či sociální dopad (srv. Librová (2003: 25-65). 

7
 Marbella se nachází na Costa del Sol nedaleko Málagy. Její klima přilákalo například bývalého saudsko-arabského 

krále. Faht bin Abdul Azizab Saud nechal za léta svého života ve městě tak velké množství peněz, že starosta 

Marbelly (později vyšetřován a zatčen pro korupci) vyhlásil třídenní smutek, když král zemřel a přestal utrácet. 

Historie symbiózy města a ropného šejka začíná v roce 1974, kdy místo identifikoval jako ráj na zemi, kde se bude 

oddávat naleštěnému luxusu a utrácet horentní sumy. V osmdesátých letech si postavil palác Mar Mar, pro nějž si 
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nebo Turecku. Některé oblasti přitahují migranty, kteří chtějí „být lokální“, jiné oblasti vyhovují 

lifestylovým migrantům, kteří kromě změny klimatu nechtějí na svém způsobu žití nic měnit. 

Někteří Britové vypovídají o změně svého životního stylu a přináležení, jako například lifestyloví 

migranti v oblasti Lot, avšak nadále se vztahují spíše ke svému původnímu socio-kulturnímu 

prostředí a zůstávají příslušníky středních tříd kultur svého původu (Benson 2010: 79-80).  

 

1.4. Kontraurbanizace 
 

Kontraurbanizační pohyby se zájmu badatelské pozornosti dostávají zhruba od 70. let 20. století. 

Termínem kontraurbanizace je označován pohyb, kdy se lidé stěhují do přírody nebo na venkov;  

termín neoznačuje stěhování se na periférii velkých měst a do přilehlých vesnic, odkud obyvatelé 

dojíždí za prací, či vznik satelitů. Tento pohyb je v anglicky psané literatuře označován jako 

exurbanization (srv. např. Löffler & Steinincke 2006, Mitchell 2008). Například Dwight Hines 

(2010: 514) chápe kontraurbanizaci jako rurální gentrifikaci, proces, kdy jsou venkovští obyvatelé 

pracujících tříd nahrazovány středními třídami (Hines 2010: 514, Phillips 1993: 124). 

Studiu fenoménu kontraurbanizace se v českém prostředí věnovala (a nadále věnuje) Hana Librová 

a na toto téma publikovala knihy o ekologickém luxusu Pestří a zelení a Vlažní a váhaví (1994, 

2003)
8
. Jak v zahraničí, tak v Čechách, je pro kontraurbanizaci charakteristické, že se neděje 

primárně z ekonomických důvodů. V české badatelské tradici se také zabydlel termín amentní 

migrace, jak jej zmiňují například autoři Bartoš a Kušová: Zpravidla lze rozlišit dvě základní formy 

amentní migrace (Moss, 1994). Jednak je to migrace za lepším životním prostředím (natural 

amenities), jednak migrace za kulturními zvláštnostmi území (cultural amenities). Mezi kulturní 

zvláštnosti lze zahrnout i specifický životní styl či povahu místního společenství. V obou případech 

jsou to však vnitřní, psychické faktory, které vedou migranty ke změně místa, kde budou žít. (Bartoš 

a Kušová 2005: 315) 

                                                                                                                                                                                                 
jako předlohu zvolil Bílý dům, a v Puerto Benus zakotvil sedmdesátimetrovou jachtu. Počet luxusních vozů 

objednávaných pro šejkův dvůr šel do tisíců a začaly vznikat půjčovny specializované na krále a jeho společnost. 

Rozmohly se nejen půjčovny aut, ale celá další odvětví služeb založená na cateringu naftovým miliardám. Velké 

peníze přilákaly další vyznavače predačního luxusu (golf, jachting), zmnožily se podvodné developerské aféry. 

Lifestyloví migranti v těchto oblastech jsou různých národností (Britové, Holanďané, Rusové, Arabové, aj.), 

společným jmenovatelem jejich migrace je velké množství finančních zdrojů a ekologická a sociální bezohlednost. 

(Varhaník Wildová 2012: 78-87)  

8
  Výrazem „pestří“ autorka označuje lidi, kteří si zvolili cestu alternativy v porevoluční České republice. Uskromňují se 

v oblasti konzumu, hledají hodnotnější a ekologicky příznivější život a aktivně vytvářejí svůj životní styl v rámci 

svých možností a představ. 
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V České republice, podobně jako v mezinárodní kontraurbanizaci, není jasná hranice mezi 

ekonomickými a ostatními motivacemi. U českého chataření a chalupářství můžeme pozorovat 

specifické rysy české kontraurbanizace
 
(Šustrová, Šimon 2012, Šimon 2011, Librová 1997, Bartoš a 

Kušová 2005). Významný je zde kontraurbanizační pohyb u důchodců – tedy lidí s rentou. Lidé, 

kteří svůj produktivní věk žili ve městech, věnovali svůj čas, úsilí a prostředky na udržování a 

zvelebování chalup a chatových objektů v nejrůznějších částech České republiky. Tato místa si 

zvolili během aktivního dospělého života, protože jim dávala z rozmanitých důvodů smysl. Po 

dlouhý čas se na místa vraceli na víkendy a na prázdniny, vytvářeli si k místu vazby, vytvářeli 

vazby s místní komunitou. S přechodem do důchodového věku mnozí zvažují své ekonomické 

možnosti a trendem se stává odchod z měst a přetvoření původně druhého bydlení v bydlení stálé. 

Přestěhování se z města do vlastního bydlení v oblasti většího klidu, pomalejšího tempa a nižších 

výdajů je jak ekonomicky výhodné, tak naplňující. V mezinárodní kontraurbanizaci migranti více 

využívají komparativní výhody v rentách. 

Na druhou stranu, pro lidi v produktivním věku představuje mezinárodní kontraurbanizace spíše 

ekonomické obtíže než výhody. Na rozdíl od zabezpečených migrantů se stěhují do oblastí s nižší 

nabídkou pracovních míst a celkově do oblastí chudších. To, co je pro zajištěné migranty 

komparativní výhodou, funguje protisměrně v případě migrantů v produktivním věku. 

Kontraurbanizační pohyb byl v posledních letech velmi usnadněn lidem volných profesí díky 

rozvoji v komunikačních technologiích: IT specialistům, překladatelům, editorům, a dalším 

profesím, označovaným také jako teleworkers. V rurálním prostředí se také uživit specializované 

řemeslnické profese nebo lidé v oblasti služeb (Varhaník Wildová 2012b, Benson & O’Reilly 2009: 

612).  Lifestyloví migranti však velmi zřídka uplatní své pracovní životopisy při hledání obživy 

v místech, kde se usazují.  Jednak zde existuje jazyková bariéra, kterou jen málo migrantů dokáže 

překonat a dostat se na úroveň rodilých mluvčích, zároveň mají místní lidé při obsazování míst před 

cizinci přednost. V současnosti ve Španělsku platí předpis, že chce-li podnikatel nabídnout pracovní 

místo, je povinen jej po dobu tří měsíců nejdříve nabízet místním lidem. Cizinec může být přijat do 

pracovního poměru až poté, co se na místo nepřihlásí nikdo s odpovídající kvalifikací (stejná praxe 

funguje ve Francii). Lifestyloví migranti v produktivním věku jsou v tomto ohledu odkázáni pouze 

sami na sebe, na svou vynalézavost, schopnosti či zdroje z domova. Nové trendy v životním stylu 

otevřely některé možnosti, jako je například rozvoj agroturistiky, objevila se móda „hand-made“ a 

„bio“. Lifestyloví migranti, kteří se stěhují do rurálních oblastí, nacházejí zde své uplatnění, 

respektive tento sektor vytvářejí. Blíže se o tom zmíním v kapitole Dojíždět nebo sloužit. Catering 

turistům může představovat příležitosti, předpokládá však shodu představ o „ruralitě“ a 

autentičnosti, které se ne vždy shodují s představami lidí, které kontraurbanizační pohyb volí.  
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V zájmu o permakulturu
9
, samozásobitelství a barter (donedávna v oblasti zcela běžné) můžeme 

vidět jak odmítavou odpověď na imperativy konzumní společnosti, tak čistě smysluplné jednání, 

založené na individuální argumentaci k otázkám, které klade běžný život. K jejich jednání je vede 

celá řada předpokladů, ze kterých vychází také širší vnímání sociální reality, např. uvědomění
10

, že 

planeta není nevyčerpatelným zdrojem nebo že peníze mají velice relativní hodnotu. Lifestyloví 

migranti rovněž investují své finanční zdroje do projektů, které nejsou za současného systému 

životaschopné (rentabilní), vytváří ale zcela odlišnou strukturu (ekologickou a sociální). 

Kontraurbanizace je migrace z měst do rurálních oblastí. Už tady se musíme zastavit a ptát se, co je 

to „rurální“. Tuto otázku podrobně zkoumá například britský humánní geograf Keith Halfacree 

(1996, 2006, 2007). Hlavním předmětem jeho studií je britský rurální prostor, který má svá 

specifika, obecné úvahy o rurálním prostoru jsou však aplikovatelné v širším měřítku.  Halfacree 

navrhuje pohlížet na rurální skrze Lefebrův model konstrukce prostoru: tedy jako fyzické místo 

(rural locality), životy lidí žijících v rurálním prostředí (lives of the rural) a representace rurálního 

(representations of rural space) (Halfacree 2006a:52). Co je po post-produktivistický model 

charakteristické? V Alpujaře vidím variabilitu rurálního prostoru, tak jak ji popisuje Halfacree. Od 

dřívější funkce venkova, charakterizované produktivismem, pozměnila se funkce a vnímání 

rurálního prostoru. V britském kontextu toto vysvětluje na dvou modelech – produktivistickém a 

postproduktivistickém. Zatímco poválečná Británie směřovala venkov ke zvyšování produkce 

k zajištění potravinové soběstačnosti země, současná situace zrcadlí světové globalizační vlivy a 

venkov je směřován více k rekreační funkci, rurální idyle. V postproduktivistickém modelu dochází 

k větší diversifikaci. Vedle rurální idyly můžeme pozorovat superproduktivismus (výnosnější 

plodiny, intenzivnější postupy), ale také alternativní pokusy žití na venkově, jako je např. hnutí zpět 

k půdě – „back-to-the-land“ (Halfacree 2006b, 2007a). Back-to-the-land rozvíjí přístup 

konsubstanciální, tedy vytváření rurálního prostoru tím, že v něm lidé žijí a využívají zdrojů daného 

místa. Na druhou stranu rurální idyla a superproduktivismus vytvářejí ruralitu závislou na současné 

globalizované ekonomice. Halfacree spojuje konsubstanciální back-to-the-land s „radikálními“ 

praktikami jako soběstačnost, ekologické stavby a permakultura a mluví o radikální ruralitě 

(Halfacree 2006b: 313). Pro lifestylové migranty v La Alpujarra je právě radikální ruralita 

                                                           
9
   Permakulturu rozumějme jako principy a systém, který se zasazuje o to, abychom si zařídili kvalitní a harmonický 

život, aniž bychom neúměrně zatěžovali životní prostředí nebo jej přímo devastovali. Formuluje tři základní 

principy: péči o Zemi, péči o lidi a spravedlivé podíly. Zahrnuje tedy přímý vztah k půdě skrze zahradničení, ale 

rovněž se zabývá architekturou, ekonomií a etikou (srv. Hauserová 2016:7) 
10

 Zde se jedná o ekologické uvědomění (ecological mindfulness) zahrnující omezování vlastní spotřeby, které podle 

psychologických studií zároveň přispívá k hlubší spokojenosti jednotlivců (srv. např. Malec 2013, Brown, Kasser 

2005).  
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významným motivem pro život v této oblasti
11

. Zde je patrné, jak odlišná může být ruralita 

v různých oblastech – českém kontextu, kde máme tradici zahrádkářství, nejsou vnímány praktiky 

samozásobitelství jako radikální. V britském kontextu je však přinejmenším neobvyklé zavařovat 

vlastní okurky, dělat marmelády, mít ve sklepě uskladněná vlastní jablka a brambory nebo uvařit si 

polévku z vlastní zeleniny.   

 

Obrázek 1: Rurální idyla v La Alpujarra a její reprezentace. Předjaří 2017.  

Významnou reprezentací, která v postproduktivistickém rurálním prostoru hraje roli, je výše 

zmíněná rurální idyla. Tato venkov vnímá jako místo pro rekreaci, pro znovunabytí sil unaveného 

urbanity. Produktivní funkci venkova přijímá okrajově. Lidé žijící každodenně na vesnici této 

representaci čelí, ale také ji mohou využívat. Předpoklad, že život na vesnici je jednodušší, plnější, 

bohatší či zdravější, vytváří poptávku po takových oblastech, která přinese pozitivní změnu kvality 

života. Bohatými lifestylovými migranty jsou vyhledávány oblasti jihozápadní Francie (Benson 

2009, 2010), v Provence (Mayle 2002), Toskánsku (Mayes
 
1997). Konzumenti rurální idyly tak 

definují rurální prostor na základě určitých estetických představ. Přijímají některé prvky, jako jsou 

pomalejší životní tempo nebo lokální kuchyně, avšak vztah k půdě a místní komunitě zůstává v 

pozadí. Obliba druhého bydlení může některé venkovské oblasti paralyzovat; majitelé druhého 

                                                           
11

 Výraz radikální ruralita je zcela pochopitelný v kontextu součaného britského venkova. Zároveň velmi alarmující, 

když je slovem „radikální“ označena nejpřirozenější praktika člověka – živit se ze země. 
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bydlení v oblastech nežijí, akorát přijíždějí a očekávají funkční místní samosprávu. Avšak 

zvyšování nákladů na bydlení v závislosti rostoucích cen nemovitostí na vesnici znemožňuje život 

běžných lidí, jejichž příjmy nejsou srovnatelné s lidmi z měst.  

V případě Alpujarry přicházeli lifestyloví migranti zprvu do oblasti, kterou původní obyvatelé 

opouštěli. Nepředstavovala pro ně možnosti realizace, byla spojována s chudobou a zaostalostí. 

Lifestyloví migranti však přicházeli s jiným osobním nastavením, s jinými možnostmi a 

preferencemi. V oblasti, která se díky své geografii vyhnula větší industrializaci, hledali místo pro 

své projekty, pro konsubstanciální život s prostředím. Migranti přejímali životní styl nové lokality 

v určitých prvcích, jiné odmítali, vytvářeli si vlastní kulturu. Působení migrantů v oblasti přilákalo 

další lifestylové migranty. Zároveň s tím se probudil zájem zajištěných Španělů z měst o oblast jako 

rekreační zónu a pořizují si zde druhé bydlení. Rurální idyla je v současnosti významnou 

reprezentací (vyšší části oblasti jsou klasifikovány jako Parque Natural de Sierra Nevada). V 

Alpujaře tedy můžeme pozorovat dva hlavní proudy: rurální idylu, konstrukci založenou na 

idealizované představě tradičního venkovského společenství (chalupářství, turismus), a radikální 

(konsubstenciální ruralitu), která hledá nový vztah člověka a venkova v postmoderním světě. Tyto 

představy přicházejí v kontakt s rurálním prostředím, s představami původních obyvatel, s lokalitou, 

s možnostmi jednotlivců. Nejsou oddělitelné od politického a ekonomického vývoje, zvláště pak 

v mezinárodní kontraurbanizaci.
12

 

                                                           
12

 Například pád libry a ekonomická krize v roce 2008 (během doby mého výzkumu) znamenal nucený návrat 

některých migrantů zpět do země.  
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1.5. Lifestylová migrace a dobrý život 
 

There are many organic gardening and self-sufficiency 

movements within the UK who continue to this day to claim that 

The Good Life was inspirational and influenced their own 

lifestyle changes. In many ways, the show was years ahead of its 

time in addressing ideas that were then far from mainstream.  

Wikipedia: The Good Life
13

 

Žít ve společnosti znamená přijmout její pravidla, aby se člověk mohl stát sociální bytostí. Na 

druhou stranu pravidla nejsou vždy nastavena tak, že je lidé vyhodnotí jako dobrá nebo spravedlivá. 

Otázku po tom, jak dobře žít si kladou lidé frekventovaně: zabývají se jí filosofické směry, 

náboženství, myšlenkové směry, lidé hledají individuální odpovědi. V mezinárodní 

kontraurbanizaci je výskyt této otázky frekventovanější než v mainstreamové společnosti: všichni 

lifestyloví migranti si před odjezdem kladou otázku, jestli to má doma vlastně smysl.  

Z čeho odcházejí? Z podstatné části z urbánního prostředí bohatého Severu. Žít v takové společnosti 

znamená vstoupit do nekonečné směny vlastního životního času za peníze, jejichž osud už je 

prakticky předem určen vzorci konzumního chování v závislosti přináležení k určité společenské 

třídě. Deset až šestnáct hodin denně tráví dospělé socializované bytosti mimo rodinu a jejich děti ve 

školních zařízeních se mění v cizí lidi. Přes relativní materiální zajištění se lidé těžko zbavují 

pocitu, že něco nestíhají, nezvládají, něco jim uniká. Neustále vyvěrá na povrch nespokojenost se 

životem, který je redukován na pracovní výkon v odcizených institucích. Tato nespokojenost se v 

širokém měřítku řeší různými formami eskapismu, jako jsou konzumace alkoholu a drog, sexuální 

dobrodružství, krátké a hektické dovolené, atd. Tyto a další formy eskapismu životní situace neřeší, 

nasvědčují však, že osobní nespokojenost jedinců je sdíleným břemenem.  

V tomto oddíle bude významnější otázka po kvalitě života, po životním stylu. Úvodní článek knihy 

Lifestyle migration: Expectations, Aspirations and Experiences z pera autorek Karen O'Reilly a 

Michaely Benson nese název Escaping to the Good Life? (2009). Co je zde míněno dobrým 

životem? „Dobrý život bere na sebe různé tvary a formy; narativy artikulují touhu stále hledat 

                                                           
13

 Na seriál The Good Life mě upozornil jeden z informantů při prvním výzkumu v La Alpujarra v roce 2006 a uvedl 

jej přímo jako jednu z motivací, které jejich rodinu přiměly k migraci a změně životního stylu. 
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útočiště před tím, co popisují jako mělkost, individualismus, risk a nejistota současných (západních) 

životních stylů. Hledají je v pociťované autenticitě smysluplných míst. Jak demonstrují mnohé 

příklady v této knize (stejně jako z mnoha studií předešlých), je lifestylová migrace o úniku, úniku 

od někudy a něčeho, a zároveň únik k sebenaplnění a novému životu – k rekreaci, obnovení, 

znovuobjevení sebe sama, vlastního potenciálu nebo ‚skutečných‘ vlastních přání“ (O’Reilly, 

Benson 2009:3). 

Hana Librová se nad dobrým životem zabývá na několika stránkách knížky Vlažní a Váhaví (2003: 

66-75). Spojení nachází hlavně mezi ‚dobré’a ‚jednoduché‘, přičemž jednoduchost je v komplexní a 

komplikované společnosti vzácná kvalita. Kvality „dobré“ a „jednoduché“ zkoumá ve vztahu 

k ekologicky příznivým způsobům života. V této rovině se pohybuje také britský komediální seriál 

The Good Life (1975-8). Z dobrého života se stal pojem a úsloví, jako když pro rurální idylu 

použijeme v češtině termín „jako z Babičky“.  

V tomto úspěšném komediálním seriálu televize BBC tvůrci hází kritiku do řad britských středních 

tříd a představují ekologicky uvědomělý, jednodušší a smysluplný život, alternativní životní styl s 

důrazem na samozásobitelství a soběstačnost. Hlavní postavy, manželé Barbara a Tom Goods, se 

nestěhují na venkov, když se rozhodnou svůj život změnit, o soběstačnost bojují v předměstské 

vilové čtvrti Londýna. Zůstávají v domě na předměstí, vedle svých středně třídních sousedů, a 

vzájemně si nerozumí. Sousedka stříhá růže, zatímco Goodovi hnojí květák. Farmářské snažení 

manželů Barbary a Toma Goods často vzbuzuje posměch, což je nutí jak pochybovat, tak se 

utvrzovat v tom, že jejich jednání je správné – „dobré“. Stejně tak migranti za životním stylem 

neustále rekapitulují své jednání. Vyznačují se vysokou dávkou reflexivity, a jak zdůrazňují Benson 

a O'Reilly v teoretizaci migrace za životním stylem: „postmoderní člověk nemůže jinak, než být 

reflexivní“ (Benson, O’Reilly 2009:617). 

Příběh seriálu a příběhy lifestylových migrantů v La Alpujarra jsou podle podobného scénáře. Tom 

Good, designér reklamních obalů, ve čtyřiceti bilancuje svůj dosavadní život. Materiálně nestrádá - 

má dům a stálé zaměstnání. Pro potravinářskou firmu navrhuje design obalů snídaňových cereálií. 

Zjišťuje však, že už nemá sílu, aby navrhl dalšího zbytečného plastového hrocha, který by měl 

zvýšit prodejnost produktu. Vyslovuje otázku po kvalitě života ve společnosti dostatku. Na základě 

svobodného rozhodnutí opouští profesní dráhu a společně se ženou Barbarou proměňují svou 

zahradu na organickou farmu, kde chovají prasata, kozu a slepice a snaží se balancovat na hranici 

soběstačnosti. Na počátku jejich cesty k dobrému životu je rozhodnutí vystoupit z pracovního 

kolotoče, rozhodnutí přestat dělat věci, které člověka nebaví a nenaplňují, o jejichž smyslu a 

společenském přínosu pochybuje. Odchod ze zaměstnání znamená chybějící finanční příjem, což 

znamená snížení životních nákladů, sledujeme pokusy o barterový obchod, výrobu vlastní elektřiny, 
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obrovský entuziasmus, ale i zklamání z fatální neúrody. Rozčarování, pochyby a nedostatek však 

manželský pár překonává převážně s úsměvem a pevnost partnerského vztahu vyvažuje neúspěchy.  

Letmo jsem nastínila, že dobrý život je tématem, které je problematizováno jen filosofy a umělci, 

oslovilo i mě v této akademické práci. Dobrý život je něco, co se hledá, k čemu se utíká, co je 

vyjadřované lifestylovými migranty jako motivace k migraci. Norský antropolog Thomas Hylland 

Eriksen říká: „Antropologie nemůže odpovědět na otázku, jaké společnosti jsou lepší než jiné; 

jednoduše proto, že si takové otázky neklade. Na otázku po dobrém životě antropologové musí 

odpovědět, že každá společnost má pro toto své vlastní definice.” (Eriksen 2010: 199) Ovšem jak je 

tomu v globalizované společnosti? Jaká je naše definice „dobrého“? Během let studií jsem si 

nemohla nevšimnout, jak reagují sociální vědci, když se snažím otevírat témata dobrého života. 

Reakce je podobná jako u běžných lidí: odvrácení pozornosti, kritika méně významného detailu, 

podrážděná emotivní reakce. Každý patříme do nějaké dílčí společnosti, stále ještě se pokládáme za 

občany národních států, vnímáme regionální přináležitost, tvoříme různé zájmové skupiny. 

Nemůžeme však dále odvracet pozornost od faktu, že jako celek tvoříme jednu globalizovanou 

společnost, a že bychom měli vážně uvažovat o tom, kam se chceme ubírat. Ruth Benedictová 

mohla napsat knihu o kulturních vzorcích proto, že lidé jsou schopni své kultury různě 

konfigurovat, preferovat různé hodnoty. Pomocí dalších mechanismů se tyto hodnoty stávají ve 

společnosti mainstreamovými. Před námi tedy stojí úplně základní otázka: jsme schopní naší 

globalizovanou společnost „dobře“ nakonfigurovat na základě poznání, které nám společenské vědy 

přinášejí?  

1.6. Ideové cesty lifestylové migrace: odkud se to všechno vzalo?  
 

Lifestylovou migraci a kontraurbanizaci spojují někteří autoři s gentrifikací, jak jsem uvedla výše. 

Díky kapitálu mohou migranti osidlovat místa, kde není dostatek pracovních příležitostí nebo také 

místa, která jsou pro ně esteticky přitažlivá. Následkem jejich migrace mohou původní obyvatelé 

ztratit konkurenceschopnost (zvýšení cen nemovitostí). Gentrifikací rurálního prostoru, jako je 

například tvorba přírodních rezervací, mohou původní obyvatelé ztratit tradiční způsob obživy. 

Gentrifikace je tedy určitý proces, který se děje skrze určité aktéry (gentrifikátory), v angličtině 

uváděné jako „gentrifiers“ (např. Phillips 1993, Hines 2010). Phillips například rozeznává 

profesionální a marginální gentrifikátory. Mezi ty profesionální řadí aktéry, kteří druhé bydlení na 

britském venkově zařizují, renovují, prodávají – tedy najatí makléři, architekti a stavbaři (1993: 

134). Také v mezinárodní migraci operují profesionální gentrifiers; dům ve Španělsku je možné 

koupit a vyřídit administrativu předtím, než dojde k samotné migraci. Rozhodnutí migrovat je 
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výsledkem dlouhého procesu, který je formován různými vlivy: vedle osobního příběhu je to 

nabídkou realitních kanceláří, lifestylové časopisy, televizní pořady, literatura, v neposlední řadě 

rovněž bankovní domy, které nabízejí financování druhého bydlení. 

V případě mezinárodní kontraurbanizace, která je tématem této práce, se setkáváme ještě s dalším 

fenoménem – středomořský venkov je odlišný od venkova bohatého Severu. Velká Británie 

například nabízí málo prostoru pro alternativu. „Venkov byl uchvácen super-bohatými,“ vysvětluje 

mi Gerard, jeden z bohatších lifestylových migrantů, se kterým se seznámíme dále v textu. 

„Uchvácení“ anglického venkova se datuje hlouběji do historie, není jen výsledkem nové poptávky 

po rurální idyle. Odehrává se od počátku industrializace (srv. např. Hobsbawm 1987, Polanyi 

2006). Velké zábory půdy (enclosures) byly rozhodující pro industrializaci – jednak umožnily 

produkci potravin ve velkém a zároveň přinutily rolnictvo, drobné řemeslníky a volnou sezónní sílu 

k migraci za prací do továren, kam by jinak dobrovolně neodcházeli. Rolnictvo v Anglii prakticky 

neexistovalo již v padesátých letech osmnáctého století (Hobsbawm 1987:29).
 
Pro člověka s 

omezenými finančními prostředky je rurální život v Anglii spíše nereálným snem, stejně tak v 

přelidněném Holandsku. Země jako Německo a Francie sice neprošly tak drastickým vývojem jako 

Anglie, skromný život na venkově je však i zde velice náročný na počáteční investice.  

Lidé chtějí žít na venkově, v každodenním kontaktu s přírodou. Toto však je však pro některé těžko 

dosažitelným luxusem. Nový luxus, jak jej definuje Hans Magnus Enzensberger (citováno 

z Librová 2003: 54-56), zahrnuje takové statky, které se v současném světě stávají stále 

nedostupnějšími; je to čas, pozornost, prostor, klid, příroda a bezpečnost.  Co je pro člověka dobré a 

luxusní, rozpoznala již dříve šlechta, např. v designování barokní krajiny se nezapomnělo na lesíky 

pro kratochvíle a obory uměle osazované lovnou zvěří. Taková krajina ovšem vyžaduje, aby v ní 

nepřekáželi lidi. Buržoazie převzala její roli vytváření luxusních statků v rurálním prostředí. Toto 

popisuje například George Orwell ve svých zážitcích z dětství: hořké utrpení nemajetného 

stipendisty mezi buržoazní smetánkou bylo nejnesnesitelnější po prázdninách, kdy se chlapci 

vraceli do školy z honosných usedlostí ve Skotsku, které se po vylidnění venkova pro účely 

industrializace stalo ideálním místem pro letní sídla nejmocnějších a lov tetřívků jejich utužujících 

se ratolestí (Orwell 1996). 

Míst, kde by tyto luxusní statky byly k dispozici pro všechny, ubývá. Dochází k tomu, že na 

počátku života v klidném rurálním prostředí stojí migrace. Na jedné straně tedy můžeme pozorovat 

„push“ faktory: na život v rurálním prostředí na bohatém Severu dosahují jen bohatí. Na druhou 

stranu pozorujeme také „pull“ faktory: vlivy, které utváří imaginace migrantů. Zaměřím se v tuto 

chvíli na různé vlivy, které mohly působit na obrazivost lifestylových migrantů. Neobsáhnu zde 

všechny možné vlivy (migranti pochází z různých zemí), primárně se budu zabývat těmi 
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anglosaskými. Britové jsou jednak nejvýraznějšími a nejpočetnějšími migranty v Alpujaře, zároveň 

se jejich vlivy šíří díky jazykové srozumitelnosti a kulturní a politické dominanci spíše k migrantům 

z ostatních zemí, než naopak.
14

 Bylo by bezesporu zajímavé, zaměřit se také na vlivy, které 

formovaly cesty například českých migrantů v Alpujaře, ale rozsah této práce je limitovaný. 

 

1.6.1. Literatura 
 

Literatura s tématikou lifestylové migrace tvoří samostatný beletristický žánr. Často se jedná 

zároveň o kvalitní etnografický a antropologický materiál. Píšící expaté jsou výborní pozorovatelé, 

amatérští etnografové a jejich tvorba nepostrádá sebereflexi. Ostatně britský kolonialismus stál u 

zrodu vědeckých disciplín jako je antropologie a antropologická lingvistika. Zájem nezůstal jen na 

půdách univerzit, zkoumání cizích kultur či kulturní turistika patří mezi oblíbené koníčky britských 

lifestylových migrantů. Autoři se tedy rádi pouští do poznávání cizích kultur a svého osobního 

vývoje. Díky tomu nám tato literatura odhaluje mnohé z motivací, postojů a životů samotných 

migrantů, které jsou tématem této studie.  

V českém prostředí se s literaturou nebo filmovou tvorbou na téma životního stylu v zahraničí 

nesetkáváme často; čtenářům může být známý například Rok v Provence britského autora Petera 

Mayleho, na jehož knihu volně navazuje i filmová adaptace románu. Některé knížky s tématikou 

lifestylové migrace jsem si vypůjčila od páru migrantů v důchodovém věku, kteří se usadili na 

malém cortiju nad vesnicí Mecina Bombarón. Překvapilo mě především, kolik knih z onoho žánru 

nacházím v jedné knihovně, tituly znějí v lecčems podobně: Snowball Oranges: One Mallorcan Winter, 

Vanilla Beans and Brodo: Real Life in the Hills of Tuscany, The Olive Harvest, Extra Virgin: Amongst the 

Olive Graves of Liturgia, Shooting Caterpillars in Spain: Two innocents abroad in Andalucia.  

V názvech se, podle typu lokality, opakují názvy exotických plodin jako pomeranče, citrony, olivy. 

Dále jsou to geografická určení jako „na jihu, na kopci, pod sluncem“. Pokud píše autor druhý nebo 

třetí díl, v názvu se s velkou pravděpodobností vyskytne jméno jeho nejoblíbenějšího psa. Podobné 

jsou i obsahově. Lifestylový román je psán v první osobě, zahrnuje osobu migranta – spisovatele, 

jehož osobní život je v podstatě dějovou linkou. Stýká se s dalšími lifestylovými migranty, kteří 

jsou pro něj duchovním ostrůvkem civilizace. Domorodci v této literatuře vystupují spíše jako ne 

příliš inteligentní kompars, který nechává vyniknout jedinečnosti autora. Na rozdíl od těchto 

                                                           
14

 Tím mám na mysli, že Shakespeara, Sherlocka Holmese, britský parlamentní systém, či Monthy Pythons zná každý 

průměrný český absolvent gymnázia, zatímco průměrný Brit stále na mapě hledá Československo. 
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„domorodců“ dokáže postmoderní lifestylový migrant ocenit půvab krajiny, jedinečná historie 

místa, tradiční způsob hospodaření a řemeslný um, a zároveň si uchovat odstup (či spíše 

povýšenost). Tyto neduhy v sobě nese například román Under the Tuscan Sun od americké autorky 

Frances Mayes. Její vyprávění je plné osobních pocitů při pohledu z okna, na strom v zahradě nebo 

na polorozpadlou zeď. Osobní pocity jsou prokládány citacemi z klasické literatury a vlastními 

filosofickými úvahami. 

'An olive leaf he brings, pacific sign,' píše Milton v Paradise Lost. Holubice, která přilétla 

zpět na archu se snítkou v zobáčku, si zvolila dobře. Olivové stromy v sobě skutečně nesou 

jakousi pečeť míru. (Maynes 1997:69)
 

Autorka je uchvácena starobylou italskou kulturou i současnými italskými sousedy a jejich 

temperamentem, avšak hosty na večeři nachází pouze mezi dalšími lifestylovými migranty – 

intelektuály. Jedině s nimi může své postřehy, pocity a objevy skutečně sdílet. Kniha je rovněž 

průvodcem správným nakupováním – jak koupit nemovitost, správný nábytek, jídlo a služby. Také 

se dozvíme, jak se autorce podařilo tento životní styl zafinancovat skrze rozumné majetkové 

investice. Maynes je klasickou představitelkou Bobos, tedy bourgeous bohemians, jak představil 

novou americkou elitu americký sociolog David Brooks (2001). Tato třída podařeně smísila starou 

protestantskou etiku WASPs s uvolněným volnomyšlenkářským stylem šedesátých let. Tak se 

dostali do vedení firem manažeři, kteří se místo oběda věnují buddhistické meditaci, kupují si 

celozrnný chléb, mají slabost pro staré oprýskané zahradní nářadí a dovolené tráví nikoliv v 

odpočinku, ale v osobním rozvoji. Mezi Bobos patří také autor Peter Mayle (2002), který se 

zabydlel ve francouzské Provence a napsal o tom nejednu knihu. Opět se dočítáme, jak renovovat 

starý vesnický dům, zařídit jej nábytkem od brocants - francouzských vetešníků a starožitníků, jak 

bydlet v domě, který má historii, jak se podílet na jeho rekonstrukci, kříšení historie místa k životu, 

pomalu a s rozvahou. Jak jíst lokální potraviny, které jsou vždycky lepší, chutnější, zdravější než v 

Anglii nebo Americe. Jak se bavit se sousedy, kteří sice nedosahují autorovy intelektuální úrovně, 

ale ví, jak a kde najít lanýže. 

Při rozboru lifestylových románů ale můžeme najít počátky ještě dříve, ať je to v hlubší historii 

nebo v dětské literatuře u hledání krajiny snů. Finding the Neverland je příběh Angličanům 

notoricky známé pohádky o Petrovi Panovi, o níž jsme diskutovali s několika Brity. Hledají v 

migraci své Neverlandy? V pohádce je Neverland v podstatě místo neexistující, žijící jen skrze 

fantazii dítěte. Ani z originální předlohy samotné nezískáme bližší popis, protože „Neverland vidí 

každé dítě jinak“. Je to místo obývané vílami, Petrem Panem a dalšími ztracenými chlapci, dětmi 

které odmítly vyrůst. Petr Pan je schopen létat, což mu umožňují „úžasně nádherné myšlenky“. 

Stejně jako řecký bůh pastýřů, stád, horských divočin, lovu a hrubé, vitální muziky hraje na píšťalu. 
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Umí zhmotňovat své představy, prochází vymyšlenými okny a dveřmi a celkově je to nebojácný 

chlapec, který sice pociťuje v ohrožení strach, nicméně míní, že zemřít bude neuvěřitelné 

dobrodružství. Metafory, které nalézáme v Petrovi Panovi, nás odkazují k věčnému dětství, snění, 

hře, nespoutanosti a hledání.
15 

Neverland je místo nehotové, nedotažené, což mu dovoluje nabývat 

stále nových forem. Dalším předobrazem lifestylové migrace jsou příběhy, které představil 

čtenářům Jonathan Swift. V Gulliverových cestách představoval fantastické krajiny a v dětských 

čtenářích přiživoval cestovatelského a objevitelského ducha. Ovšem Gulliver není pouhým turistou, 

ale lifestylovým migrantem. S bytostmi, se kterými se setkává, tráví dlouhé časové úseky a poznává 

specifičnosti toho či onoho místa. Zároveň jsou příběhy kritikou zkostnatělé anglické společnosti.  

Mezi literaturou lifestylové migrace je možné najít zajímavé a kvalitní autory, snad každá oblast 

lifestylové migrace bude mít své literární pokrytí. O dvacátých letech dvacátého století v La 

Alpujarra, jmenovitě v Yegenu a okolí, psal Gerald Brenan. Důvody, které ho přivedly do 

zapomenutých koutů Andalusie téměř před sto lety, jsou s těmi dnešními téměř identické.  

"Přirozeně se mě zeptáte, jak jsem došel k tomu, zabydlet se na tak vzdáleném místě.  

Nejstručnější vysvětlení je, že jsem rebeloval proti anglickému životu střední třídy. Dnes, v 

naší beztvaré společnosti to může znít divně, ale můžu vás ujistit, že každý, kdo vyrůstal od 

roku 1920, nemůže mít ponětí, jak dusivý byl život a jak málo prostoru k úniku bylo pro 

mladého člověka, jehož horizonty byly rozšířeny četbou poezie a který už nemohl být 

spokojený s rutinními profesemi.“ (Brenan 1963: 12) 

Mladý Brenan měl prostředky, ač omezené, aby se mohl věnovat četbě, samostudiu, skromnému 

cestování. Ve velice odlišné kultuře, jakou v té době byla andaluská kultura, prožil několik let, 

zpestřených občasnými pěšími výlety do Granady a měst na pobřeží. Jeho kniha je bezpochyby 

pěknou etnografickou studií, přestože autor není samotnou antropologií inspirován. Jeho zdroje jsou 

povahy filosofické, historické a cestopisné, odvolává se také na klasickou literaturu a poezii. I dnes 

je v oblasti patrná míra izolace od kulturního světa, ale v době Brenanova působení v Yegenu byla 

vesnice o tisíci obyvatelích ještě soběstačná a s okolním světem téměř nekomunikovala. V knížce 

můžeme pozorovat vznik životní styl skromného objevování, které není vázáno na institucionální 

vzdělání a slouží osobnímu zrání individua. Brenan chtěl napsat knihu a napsal jich několik; vedle 

South from Granada došel širokému přijetí např. The Spanish Labyrint (1943). Původním impulsem 

pro Brenanův životní styl však bylo poznání samo o sobě. Zkoumal lokální společenské systémy a 

kladl jej do kontextu s anglickou společností.  

                                                           
15

 A narážka na postavu Petra Pana se v angličtině objevuje jako metafora. "I am not Peter Pan" chce říci "já si bohužel 

nemůžu dělat co chci, musím respektovat určité zákonitosti." 
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"...standardy v jídle, oblékání a pohodlí všech, s výjimkou dvou nebo tří rodin, byly níže 

než standardy toho nejchudšího anglického zemědělce nebo dělníka v továrně. Znamená to, 

že se měli špatně? Naopak, řekl bych, přestože není způsob, jak měřit štěstí, dostalo se 

těmto hbitým vesničanům od života hodně..." (Brenan 1963: 13) 

Brenanova kniha je stále čtena a bezesporu nese určitou zásluhu na popularitě oblasti v letech 

osmdesátých. V tehdejším granadském undergroundu mezi prvními backpackery kolovaly 

ohmatané paperbacky. Kniha tak, podle jednoho ze starších migrantů, mnohé zlákala na jih od 

Granady (do Alpujarry) se vypravit.  

Brenan své působení ve Španělsku přerušil kvůli občanské válce v druhé polovině třicátých let. O 

občanské válce ve Španělsku pak podává svědectví George Orwell, který přišel bojovat na straně 

socialistických myšlenek. Jeho kniha Hold Katalánsku (1991) je vhledem do společnosti za 

poněkud nestandardních podmínek, nicméně shodně s Brenanem popisuje španělskou společnost 

jako Gemeinschaft, přestože každý z autorů má odlišný úhel pohledu. Toto je na celém Středomoří 

pro Brity velice přitažlivé; jelikož společenství pre-industriální éry vzalo v Anglii nenávratně za 

své, je značně idealizováno. Po odchodu ze společnosti pod kamerovým dozorem do tradičního 

rurálního prostředí je pro mnohé lifestylové migranty překvapením, že společenská kontrola v rámci 

Gemeinschaftu je daleko intenzivnější.  

Nejen s nečekanou sociální kontrolou tradiční andaluské společnosti se potýká další literát s 

autobiografickým příběhem z let devadesátých. Přidává k předchozím další zkušenost, už nejde jen 

o pozorovací a sebereflexivní pobyt mezi domorodci jako v případě Brenana. V knize Driving over  

Lemons líčí Chris Stewart (2006) příběh cizince, který se pokouší o autentický život spojený se 

starostí o zajištění prostředků na živobytí. V Austrálii se naučil stříhat ovce a se svým stříhacím 

strojem se snaží prorazit mezi domácími pastevci. Drží si vlastní stádo. Renovuje ruinu, začíná 

chovat drůbež a entusiasticky se rozepisuje o radosti, se kterou vařil první vejce od vlastních slepic. 

Vstupuje do odlišné společnosti, do majetkových a pracovních vztahů. Chce-li uspět, musí 

pozměnit způsob uvažování a plánování. V andaluské společnosti platí jiná logika v rodinných 

vztazích, v obchodě a podnikání, v pojetí času. La Alpujarra je navíc specifický region a je v 

samotné povaze hor, že jejich obyvatelé jsou svéráznější, a tak představují plnější charaktery pro 

románové zpracování. Také proto kniha uspěla, a nejen u Angličanů. V okolí Granady je na všech 

pultech k dostání španělský překlad už třetího pokračování knihy. Těší se živého zájmu městské 

španělské střední třídy, která si Alpujarru již také zařadila do svých dovolenkových itinerářů. Z 

pozice nezúčastněného pozorovatele, který si od své kmenové společnosti bere jakousi 

prodlouženou dovolenou, jak je tomu v Brenanově případě, je z emigrujícího Angličana aktivní 
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farmář. Co je na nové zkušenosti podstatné, je přijetí celosti života v jiné společnosti s nutností 

změnit nebo opustit profesi, reálně vyměnit dosavadní život za jiný. 

Literatura k tématu lifestylové migrace se neomezuje na Španělsko, v motivacích a zkušenostech se 

však vyjevují stále stejné paralely. O životě v Řecku a dalších zemích píše například John Mole 

(2008). Motivace pro odchod a postřehy o středomořské rurální společnosti jsou velice podobné. 

Popisuje zemi na jihu Evropy očima anglosaského vzdělaného urbanity. Zajímá ho jídlo, ať je to 

místní kuchyně či produkce, zkoumá místní mravy. Překonává jazykovou bariéru. Pouští se do 

renovace domu, do projektu, se kterým nemá sebemenší zkušenost. Začíná se sociálně vztahovat ke 

zcela odlišným sociálním bytostem, než se doposud v jeho životě dělo. Prochází neustálou 

sebereflexí a změnou. Historie Řecka hraje v jeho příběhu velkou roli; o historii země a jejím 

kulturním bohatství má hluboké znalosti do té míry, jaké byl schopen načerpat z klasické literatury. 

(Podobně migranti v Alpujaře studují dějiny Španělska, jeho kulturního styku s arabským světem, 

historii španělské občanské války a Francova režimu.
16

) Mole je také okouzlen kulturním 

bohatstvím Středomoří. Vykládá svým dětem staré řecké báje a pověsti, mnohdy se fyzicky dotýkají 

míst, o kterých se pověsti zmiňují. Do Řecka přišel jako zaměstnanec banky. Tam začíná věci vidět 

jinak a z města se pomalu dostává na venkov. Dál přehodnocuje své názory, postoje a cítění. Je 

osloven jednoduchostí života. Popis nemovitosti v rurálním prostředí v Řecku je opět velmi 

podobný tomu, co zažívalo a zažívá spousta dalších lifestylových migrantů po něm. (Podobné 

pasáže najdeme také v zmiňované knize Chrise Stewarta Driving over Lemons). 

Byla to ruina. Potřebovala by měsíce práce. Žádná voda, elektřina, telefon. Kam bych 

zapojil psací stroj? Prostý život je pěkná věc, ale radši bych, aby to za mě žili jiní a psali o 

tom knížky. […] Pak jsem vyhlédl předními okny. Omšelá okna se sama rozlétla. Sklo bylo 

vymlácené a okenice visely ve zdi na vlásku. Ale tahle nedokonalá okna rámovala dokonalou 

krajinu. Ruiny starých domů a Horiův beton zmizely z obzoru, zakryté stromy a záhybem ve 

svahu. Děšťová přeháňka vyčistila vzduch a zlaté ranní slunce ozářilo tuto scénu. V popředí 

mandloňové květy a malá kaplička v kontrastu s blyštivým olivovým listím a rašícími 

morušovníky. Pod kopcem kamenná chalupa s terakotovou střechou a proužek kouře z 

komína. Na terasách vyvázaná vinná réva a pasoucí se kráva na pozadí. Někde uprostřed 

okrouhlá planina posetá drobnými políčky a ovocnými sady. Uprostřed kuželovitý kopec a 

na něm kamenná věžička. A kolem ní pasoucí se stádo ovcí. V pozadí zelené, šedavé a 

                                                           
16

 Příkladem migrantů, pro které jsou lokální historie hlavním tématem, může být britský historik Ian Gibson, píšící o 

událostech za převratu v Granadě v roce 1936. Jeho kniha The Assassination of Federico García Lorca (1987) je 

uznávána jako jedna ze zdařilých historických výpovědí o počátcích Španělské občanské války a pozitivně přijímána 

španělskými čtenáři v Granadě.  
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purpurové hory a mezi nimi moře. Krajina vypadala zároveň pustá i plná. Byl jsem v ní 

vykreslen jako malá lidská postavička v malbách klasické krajinomalby, ohromen 

velkolepostí scény, ale zároveň pociťujíc potřebu toto obsáhnout a vtisknout tomu příběh.  

Balancujíc v šeru a kozím smradu, cítil jsem jakousi lehkost. Toužil jsem po tomhle 

idylickém světě. Chtěl jsem se dostat k oknům blíž, abych se přesvědčil, že ta vize je 

opravdová, ale díra v podlaze byla příliš široká. (Mole 2008:5) 

Autor vykresluje, jak je pohlcen obrazem, který se mu otevírá. Čte v krajině, která však pro něho 

není prostá významů. Například zná klasickou krajinomalbu, což mu umožňuje určitý úhel pohledu, 

vidí barvy v odstínech, které umí pojmenovat (terakotové střechy, purpurové hory). Během života 

mohl z různých podnětů načerpat zalíbení v rurální idyle. Olivovníky v něm budou probouzet 

historie ze starých řeckých bájí, zpracovaných v dílech západní filosofie. Jeho pohled do krajiny 

obsahuje jiná zjištění, než pohled jeho řeckého souseda, který nikdy nespatřil obrazy klasické 

krajinomalby. Autorovo zalíbení v popsané řecké krajině je odrazem jeho vkusu, kterému se, podle 

klasika teorií sociální distinkce Pierra Bourdieu (2006:1), po celý život učíme. Jedno nás přitahuje, 

jiné odpuzuje, a to na základě naší předešlé zkušenosti. Stávalo se mi, že lifestyloví migranti z 

Británie, když jsem se jich ptala na důvody jejich migrace do Španělska, začínali právě tím druhým 

koncem, tím, co je v jejich předešlé zkušenosti vymezuje negativně či nenaplňuje. Také Mole 

reflektuje možné vlivy, které přispěly k jeho afinitě k řecké krajině. 

Narodil jsem se a byl jsem vychován v Birminghamu. Mé nejranější vzpomínky jsou 

kopretinový záhon před dvojdomkem v Yardley na Coventry Road, krémové patrové 

autobusy, poškrábané vzory Jack Frost v oknech ložnice a z nich výhled na kouřící komíny, 

stará birminghamská býčí aréna. Pak později puntičkářské zahrádky, slepé uličky ve Slihullu 

s cestičkami do plání zelených polí, živé ploty a městské chodníčky Warwickshiru s domky z 

červených cihel. Jako Odyseus na své legendární cestě z Tróje domů na Itaku, cíl mé životní 

cesty měl ležet na Acocks Green. Ale ve mně namísto domova zela Birminghamem vykotlaná 

díra. Jak se podařilo, že jí zaplnil pohled z řeckého okna, nemohu doteď vysvětlit. Možná to 

byl obraz v  Birmighamské galerii umění, kam mě bral otec, když jsme šli do města. Kdo ví? 

(Mole 2008:6)  

Skrze postavu manželky přicházejí do hry pochybnosti o perspektivách projektu skromného 

rurálního života. Jde o pozici, kterou lze nazvat jako racionální v rámci západní společnosti. 

„A co že to bylo včera o tom, že budeme žít z půdy? Pěstovat olivy, rajčata a chovat kozy? 

Co je to s tebou? Zapomněl jsi na jednu věc. Nenávidíš kopání. Když chceš vypěstovat 

výhonky hořčice a řeřichy do salátu, zplesniví ti piják. A co budou dělat děti? Přemýšlel jsi 
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někdy o tom, proč Řekové odjíždí do Austrálie? Kde bereš ten pocit, že by ses tady mohl 

uživit, když to nedokážou místní? My jsme z města. Máme tituly“. 

Vím, že je to nádherný dům. A proč si myslíš, že je to tak levné kupovat krásné domky a 

farmy všude po Francii, Španělsku, Itálii a Řecku? Proč myslíš, že místní opouští ta krásná 

místa, aby žili ve slumech? Nejsou pitomí. Nikde to není krásné, když nemáš práci, peníze a 

žádnou perspektivu.“(Mole 2008: 199) 

Kniha popisuje druhou polovinu sedmdesátých let, kdy se domky ve Středomoří skutečně prodávaly 

levně. Velmi záhy se však rurální idyla stala módou, předmětem sociální distinkce a výhodným 

byznysem. Původní místní obyvatelé někdy mohli z prodeje domů profitovat, změna však byla 

často příliš rychlá, než aby si uvědomili, co se vlastně děje. Zatímco u nich (Řecko stejně jako 

Španělsko) se teprve rozmáhala modernizace (elektrifikace vesnic a s nimi spotřebiče jako ledničky 

a pračky), začali se z různých koutů Evropy vynořovat první lifestyloví migranti, kteří šli opačným 

směrem, směrem k jednoduchosti. V knize rozčarování místních obyvatel demonstruje například 

dialog manželky s řezníkovou manželkou: 

„Když jste poprvé přišli do vesnice, byli jsme zklamaní. Nevypadáte tak, jak si 

představujeme Evropany. Chcete žít tam na kopci a oblékáte se jak dělníci a jezdíte laciným 

starým autem. Ale teď už chápeme, že jste Evropani. Jste ve světě sami. Děláte si, co vás 

baví. Chceme být taky Evropani, ale ne takhle. Ti na kanoume? Co máme dělat? (Mole 

2008: 164)  

 

1.6.2. Hnutí: Punk a New Age Travellers  
 

Výše jsem nastínila možné motivace těch, kteří odcházeli ze společnosti, ve které se mohli uplatnit, 

protože jim to dovoloval původ, vzdělání, možnost zaměstnání, či finanční zdroje. La Alpujarra je 

coby oblast lifestylových migrantů v něčem specifická. Najdeme zde takové migranty, kteří nemají 

nic z toho, co výše citovaní dobrodruzi. Někteří se do Španělska dostali jen s pasem a batohem, 

někteří dorazili autem, které zaparkovali v jedné z komunit v přilehlém okolí Orgivy. Nemohu 

opominout jejich vliv. Také tito migranti disponují svými předobrazy k migraci, vytvářejí jiný druh 

výpovědi a ovlivňují tak mainstreamovou kulturu. Projevy kontra-kultury nemohli přehlédnout. 

New Age Travellers, pohybující se zprvu mimo města ve svých obytných vozech, se dostali do 

povědomí díky brutálním zásahům britské policie a později skrze rave parties udávajících takt v 

devadesátých letech. Stejně tak hnutí punk se otisklo do širokého povědomí.  
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Můžeme začít v sedmdesátých letech, kdy se ozývá hlasitý nesouhlas anglické working class. Tato 

léta v Anglii byla pro dělnické třídy zoufalá, byla to doba vysoké nezaměstnanosti korunovaná 

ultraliberálním thatcherismem, s nulovými vyhlídkami na únosnou budoucnost. Politický názor se 

dostává na světlo skrze silné spojení módy a hudby. Na hudební scéně se objevují The Sex Pistols, 

kteří v krátkém okamžiku přitáhnou množství příznivců. Odpadky v ulicích a celkovou 

beznadějnost masy mladých lidí bez budoucnosti výborně ilustruje film The Filth and the Fury o 

vzniku a krátkém trvání skupiny, která se stala ikonou odporu anglické working class. Stala se jí až 

ve spojení s jedinečným designem módního obchodu Vivienne Westwood Too Fast to Live, Too 

Young to Die. (Punk jako hudební styl a politické hnutí se formoval už v šedesátých letech, nicméně 

až do této doby jeho vliv nebyl velký.)  Projekt manažera Malcolma McLarena, který obchod vedl, 

mířil dále než k hudební produkci. Skrze image hudebníků vytvářel obrazy, situace. Další 

významnou figurou spojenou s vytvářením obrazu punkové skupiny byl Jamie Reid, tvůrce 

reklamních materiálů, obalů na desky, letáků a plakátů. V kolektivní akci nadšenců kolem 

komunitních kopírek vznikala vizuální tvář punku technikou „cut & paste“
17

. D.I.Y. kultura a 

brikoláž se staly módou, ale rovněž životní strategií.  

Malcolm McLaren a Jamie Reid tak vnesli do punku obsáhlejší poselství - ovlivnění situacionisty
18

 

a pařížskými událostmi v květnu 1968 začali pracovat s obrazy a vytvářet situace. Vytvářet identitu 

lidí, kterým byla jejich identita dána negací žádoucího. Anglická working class byla skutečně bez 

budoucnosti. Mladí lidé přijali hanlivé označení, stylizovali se záměrně do ošklivosti a nihilismu, 

přijali svou identitu založenou na svém bezejmenném původu, a situaci, kdy nemají práci, jsou bez 

vzdělání a bez budoucnosti: „jsem punk, dejte si pozor na peněženku“.  

The Sex Pistols otřásli také veřejností v televizním vysílání, když se v přímém vstupu objevili v 

interview s respektovaným moderátorem v pravidelném odpoledním pořadu
19

. Členové kapely byli 

opilí, sprostí, plivali na podlahu. Nerespektovali pravidla veřejného diskursu, nerespektovali 

pravidla ve spolupráci s nahrávacími společnostmi, otevřeně útočili na monarchii.  Nemyslím si, že 

                                                           
17

  Takto vznikly i významné symboly jako punková vlajka - roztržený union flag sepnutý dohromady spínacími 

špendlíky nebo koláž s britskou královnou, jejíž tvář zdobí spínací špendlík. Kontrakultura byla v tomto případě 

úspěšně komercializovaná a globalizovaná - tyto symboly zdobí desénové oblečení mladých japonských turistů, 

kteří se procházejí po Staroměstském náměstí v Praze.  

18
  Předmětem manifestu situacionistů je kritika společnosti spektáklu, mocných obrazů tvořených mocnými. V reakci 

na takové nastavení chtějí vytvářet obrazy vlastní. Jedná se o probuzení uvědomění sociálního aktérství, o 

uvědomění, že svět je neustále v procesu tvoření, a že entity, jež nás obklopují a tváří se jako předem dané a 

neměnné, spočívají celou svou vahou na našem přesvědčení o jejich existenci. Objevuje se zde marxistická kritika 

fetišismu, vztahování se ke věcem a institucím, které přestože člověkem vytvořené, dopadají na lidi jako svébytně 

existující a člověku nadřazené (srv. např. Situationist International; Guy Debord (1968) Societé du spectacle). 

19
 1. ledna 1976, pořad Today londýnské stanice Thames Television. 
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mladí punkeři studovali manifest situacionistů, obrazy však vytvářeli jak podle příručky. Útok na monarchii 

byl obrazový, hudební, slovní a skrze živé performance. Slova kontroverzní písně God Save the 

Queen způsobila stávku lisařů z Virgin Records, kteří odmítli desku s takovým textem.
20

 Vydání 

desky se shodovalo se stříbrným výročím královny Elizabeth, kdy se okamžitě prodalo 150.000 

kopií a manažer McLaren umocnil provokaci živým vystoupením z lodi na Temži před Houses of 

Parliament a Westminster Pier. Tyto obrazy se nutně otiskovaly do podvědomí britské společnosti. 

Vedle punkového hnutí, zhruba ve stejné době, dospěli v Británii jiní mladí lidé k tomu, že se 

důrazněji vymezí vůči mainstreamové konzumní společnosti. Inspirováni americkým hnutím 

beatniků a hippies hledají hodnoty jinde, než v materialismu, experimentují s komunitními projekty, 

zpochybňují vývoj společnosti směrem k rostoucí spotřebě a individualizaci. Mnozí se vydávají jiné 

hodnoty hledat na východ, především do Indie. Zájem o spiritualitu se ale probouzí i doma. Na 

britském venkově se objevili New Age Travellers, lidé v pohybu (srv. např. Davis 1997, 1996, 

2007b). Na počátku sedmdesátých let se nemíjeli úplně s většinovou společností, pořádaly se 

hudební festivaly svépomocí a zadarmo, do roku 1975 dokonce zažívají veliký rozkvět, svůj zlatý 

věk. Svobodomyslné festivaly tehdejší labouristická vláda přijímala jako sociální experiment a 

poskytovala k jejich konání volný prostor. Politické nastavení se však mění a thatcheristická vláda 

se po bojích s odbory vymezila také proti skupinám nových travellerů. Byl vyhlášen boj squattingu, 

který byl do té doby relativně tolerován. Mladí lidé, kteří se navraceli do rurálního prostředí a blíže 

přírodě během zimních měsíců volili pro svůj pobyt nepoužívané budovy. Squatting tak byl rovněž 

formou politické výpovědi, upozorněním na systém soukromého vlastnictví, který má vážné trhliny. 

S novou vládou následovaly vlny násilného vystěhovávání. Lidé zbavení útočiště si začali 

upravovat dodávky, náklaďáky a autobusy k celoročnímu bydlení a takto trávili svůj čas v 

neustálém pohybu, New Age Travellers přijali svou nomádskou identitu. Osmdesátá léta v Anglii 

zaznamenali další vlnu voluntary drop-outs
21

, další lidé se vydali žít své životy na cestě. Došlo také 

ke smíšení různých kulturních proudů. Punkoví příznivci, v počátku lidé čistě urbánní, se častěji 

objevují mimo města v autech, karavanech, starých autobusech a kamionech.  

                                                           
20

  God save the Queen / the fascist regime / they made you a moron /a potential H-bomb. 

God save the Queen / she ain't no human being./ There is no future / in England's dreaming 

Don't be told what you want / Don't be told what you need./ There's no future / there's no future for you 

God save the Queen / we mean it man / we love our queen / God saves 

God save the Queen / 'cos tourists are money / and our figurehead / is not what she seems 

Oh God save history / God save your mad parade / Oh Lord God have mercy / all crimes are paid. 

When there's no future / how can there be sin / we're the flowers / in the dustbin / we're the poison / in your human 

machine / we're the future / you're future.  

Zkráceno z:  God Save The Queen, Never Mind the Bollocks Here's the Sex... (1977) 

 
21

 Studenti odcházející z vysokých škol nebo lidé dobrovolně odcházející ze systému.  
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V roce 1985 policejní složky rozbily konvoj směřující na každoroční festivalové setkání u 

Stonehenge. Policejní akce, která vstoupila do anglické historie jako Battle of the Beanfield, 

zaznamenala nejrozsáhlejšímu zatýkání civilního obyvatelstva. Postupně se pak státu dařilo 

likvidovat prostředí, které by umožňovalo žít na venkově méně přizpůsobivým. Byl přijat zákon, 

který kriminalizuje parkování s autem za účelem pobývání, prakticky tak kriminalizuje samotnou 

fyzickou existenci New Age Travellers. Životy těchto lidí se stávají velice náročné a vysilující. 

Někteří se se svými auty začali vydávat mimo Anglii.  

Zákon z roku 1986 sice zakazoval pobyt v autech, ale nikoliv hudební produkci, čehož ještě na 

chvíli dokázali volnomyšlenkáři využít. Rave parties
22

, trvající jednu noc nebo i několik týdnů, 

tento zákon zručně obcházely. Umocňovaly též komunitního ducha; informace o tajných 

neinzerovaných setkáních (open-air či v opuštěných továrních halách) se šířila pouze ústně. Přesto 

se rave parties dostaly i do obliby mladých ze středních tříd. Tímto způsobem se otevřely možnosti 

výdělku pro ty, kteří novodobý nomádismus přijali jako životní styl – mohli nabízet catering pro ty, 

kteří přijížděli s penězi za víkendovou zábavou. V roce 1994 však přichází další zákon, který 

upravuje ten původní a zakazuje také parties. Administrativa Johna Majora uvádí v platnost 

Criminal Justice and Public Order Act (1994). Ten v podstatě znemožňuje volný pohyb po venkově. 

Ruší vyhlášku z roku 1968, která ukládá obcím povinnost zřizovat kaloviště pro Gypsies (srv. 

Halfacree 1996). Mobilní lifestyle není možný – v zákoně jsou specifikované úkony jako vyklizení, 

pokuty, vězení, zabavení a zničení vozů a karavanů (Davis 1997: 119). V devadesátých letech se 

další lidé v dodávkách rozhodli opustit Británii a vydat se do Španělska, Portugalska, Francie. Zde 

vidíme jeden z výrazných proudů lifestylové migrace do La Alpujarra. V Los Tablones u města 

Orgiva se na jaře každoročně konal Dragon Fest, bezpečně známý vyznavačům alternativní taneční 

kultury po celé Evropě
23

. Mezi účastníky této události jsem potkala mnoho Čechů, kteří jen kvůli 

Dragon Festu byli schopní přijet 3.000 kilometrů. Cortijeros, kteří jsou předmětem mé studie, se 

přímo nehlásí ani k hnutí New Age Travellers ani k Punku. Dragon Fest u Orgivy však navštívili 

všichni.  

                                                           
22

 Taneční večírky s rychlou elektronickou hudbou, světelnými show, často spojené s užíváním drog. 
23

 Festival alternativní kultury k oslavě příchodu jara (zaměření: environmentální orientace, akrobacie, trance, techno). 
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1.6.3. Televize a internet 
 

V devadesátých letech, kdy už se mnoho běžných Angličanů pokouší žít mimo Británii, přichází 

BBC s dokumentem, který nás světem expats ve Španělsku provádí podobně jako nedělní Receptář 

naší chalupou a zahradou. Scénář je jednoduchý: tvůrci seriálu Living in the Sun vyhledávají expaty 

žijící ve Španělsku, Itálii, na Floridě nebo v Austrálii a okem televizní kamery sledují, jak se na 

vysněných destinacích plní lifestylovým migrantům jejich sen o lepším životě. Sen o lepším životě 

se podařilo komodizovat a prodávat jednotlivé jeho segmenty cílovým skupinám, podle toho, na co 

mají. Střední třídy mohou aspirovat na samotné druhé bydlení, zbytek kupuje alespoň televizní 

show.  

Dnes můžeme mluvit o lifestylové migrace na klíč. Své migrační možnosti si zájemci zjistí po 

internetu. Šlo to už před patnácti lety. Anna z Maireny mi tak popsala svou cestu do Alpujarry. 

Nepatřila mezi příznivce New Age Travellers, ale osmdesátá léta prožila v Londýně na rave parties, 

v divoké zábavě. K drogám poznamenává: „Snědli jsme, na co jsme přišli.“
24

 Po těchto divokých 

letech se orientovala na práci, absolvovala kurz zaměřený na zahradničení, pracovala v tomto oboru 

jako obchodní zástupce firmy. Zajímala jí jóga a východní filosofie. Práce ji přestala naplňovat, 

protože jako obchodní zástupce strávila spoustu pracovního času v autě. V osobním životě prošla 

řadou nenaplňujících partnerských vztahů. Oba její (perfektně středně-třídní) rodiče propadali 

frekventovanému britskému neduhu léčit deprese alkoholem. Postupně zjišťovala, že takto její život 

nedává velký smysl. O lidech, kteří žijí jako expaté trvale v zahraničích, se doslechla v konverzaci s 

přáteli. Jednou v noci začala po internetu pročítat servery expatů, jejich diskusní fóra, prohlížela si 

domy na prodej, různé krajiny. Nakonec skončila s prací a vydala se do Španělska hledat svůj dům. 

Podobnou cestou šli i další lifestyloví migranti, kteří se chtěli usadit na nových místech. Anna 

později zprostředkovala první podnájem dalším Britům, mladému páru, který se přistěhoval do 

vesnice v roce 2005. A obracejí se na ní další, protože je schopná zajistit základní materiální a 

kulturní zázemí, které úplní nováčci ocení a za službu rádi zaplatí. Drifteři lifestylové migrace již 

připravili půdu, aby migrace „tolik nebolela“.  Když znají jazyk, vědí co je ke koupi a k pronájmu, a 

umožní dalším krajanům snadnější začátek na novém místě. Zájem je takový, že mohou vznikat 

zprostředkovatelské kanceláře. Stát se expatem se stalo komoditou, kterou je možné koupit jako 

turistický zájezd na Mallorcu. 

                                                           
24

 Salobreña: červen 2007 
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V současnosti posunul i dobrodružnější lifestylové migranty internet dopředu. Ti, kteří hledají svá 

nová místa, se mohou pohybovat prostorem jako housesitters, wwoofers a helpers. Hlídání domů a 

farem výměnou za bydlení, práce na farmě a stravu a ubytování, to je nízkonákladový způsob, jak si 

hledat „to své místo“, učit se jazyk, kulturně se adaptovat, získat kontakty. Lifestyloví migranti 

vytvořili prostor, v němž se dá pohodlně cestovat, ale i žít. Se zdokonaleným připojením k internetu 

se změnilo také něco z povahy housesitters a helpers. Zatímco před patnácti lety lidé psali farmářům 

dopisy, které posílali poštou, a dobrovolník přijel na jednu farmu za léto, v současnosti se díky 

zprostředkovatelským internetovým portálům pohybují velmi rychle a efektivně. Expaty najdou 

všude na světě, všude mají domy, domácí zvířata a chtějí cestovat. Na podzim 2013 jsem stála 

doma na terase v Mecině Alfahar. Telefonovala mi majitelka jakéhosi domu na Fidži, zda jí můžu 

dát reference na dva mladé Argentince, kteří se k ní hlásí na housesitting. Na svém profilu uváděli, 

že jako helpers pobývali v Lysé nad Labem, ptala se, zda jsou schopní zvládat neočekávané situace. 

Sítě housesittingu jsme rovněž vyzkoušeli osobně. Hlídali jsme kočku v Lisabonu, klíče od bytu 

nám majitelé předávali těsně před odletem. Ty jsme po čtrnácti dnech předávali následujícím 

housesiterům, které v majitelé předtím nikdy neviděli. Přes portál findacrew jsem se plavila 

z Portugalska na Kanárské ostrovy. Přes HelpX jsme asistovali při stavbě eco-lodge nedaleko 

marocké Essaouiry. Na jednu stranu tyto sítě znamenají jednodušší vstup do nové země, na druhou 

stranu noví objevovatelé mohou postrádat přímý kontakt s místní kulturou, protože jejich první 

setkání už jsou zprostředkovány jejich hostiteli.     

Prošli jsme zběžně možné zdroje, které mohly mít vliv na pohyb lifestylových migrantů. 

Nevyjmenovávám samozřejmě všechny zdroje, ani o nich nemusím vědět a individuálních 

pohnutek k migraci existuje nespočet. Avšak vidíme zde celou škálu veřejně dostupných návodů, co 

se životem, když s tím stávajícím není člověk úplně spokojen. V regálech knihkupectví je 

dosažitelná lifestylová beletrie a v televizi běží na pokračování dokument o expatech, kteří každý 

týden znovu zopakují, že v Anglii se nedá žít. Alternativci, kteří chtějí hospodařit, skrze internet 

rychle nacházejí cestu do jiných evropských zemí, kde se budou moci věnovat hospodaření. 

Migrační pohyb je možný a ví se o tom. 
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2. O metodě 

      

 „Anthropology is the comparative study of 

cultural and social life. Its most important 

method is participant observation, which consists 

in lengthy fieldwork in a specific social setting.“ 

T.H.Eriksen, The challenges of anthropology 

 

 
 

Studie k lifestylové migraci jsou převážně kvalitativní. Počítat lifestylové migranty je 

komplikované, ba nemožné; pohybují se rychleji, než jsou úřady schopné registrovat, využívají 

svého privilegovaného postavení, často jsou neviditelní mezi dvěma (a více) státy, ve kterých se 

vyskytují. Někdy jsou lifestyloví migranti k neviditelnosti donuceni politikou zemí, kde žijí, jak 

uvádí například Mari Korpela ve studii o Zápaďanech v Goa (2013). Korpela popisuje, jak se 

lifestyloví migranti v Indii pohybují v prostoru definovaným vízovou politikou (mnohdy 

nevypočitatelnou), dostávají pouze turistická víza, přestože mají v Goa domy a prožili zde dvacet 

let svého života. Pro úřady zůstávají turisty na dovolené. Ve Španělsku se pravidla udělování 

pobytu (residencia) průběžně mění. Když jsem o residenci požádala v roce 2006, dostala jsem ji 

téměř na počkání, jen na pas a uvedenou adresu pobytu. Dnes cizinci musí dokazovat, že jsou 

vlastníci nemovitosti a mají dostatek peněz na bankovním účtu
25

. Tyto politiky nutí cizince 

pohybovat se v šedé zóně a k dispozici máme jen hrubé odhady. Na druhou stranu jim jejich 

privilegovaná situace dovoluje pohybovat se v určitém prostoru relativně svobodně, nikdo 

neregistruje jejich přes-hraniční pohyb (tedy konkrétně pokud se jedná Španělsko a další země EU). 

Při studiu lifestylové migrace se nesnažím migranty počítat. Zpracovávám zde kvalitativní výzkum, 

kde si pokládám základní antropologickou otázku „co se tady děje“, po níž následuje otázka „jak se 

to děje“. První otázku zodpovídám částečně v předchozích kapitolách: děje se lifestylová migrace, 

                                                           
25

 Brit, který v roce 2015 pouze žádal o duplikát za poničený dokument, a je majitelem nemovitosti v hodnotě 260.000 

euro, musel dokazovat, že na jeho účtu je minimálně 10.000 euro. 
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tedy pohyb lidí nějakým způsobem privilegovaných na místa, která jim přijdou smysluplná. Tito 

lidé si vědomě volí svůj životní styl, ať se jedná o rezidence na pobřeží, farmářský život v rurálním 

prostředí nebo nomádský život na lodích. Tato relativně svobodná volba životního stylu implikuje, 

že se zabýváme studiem forem luxusu a tvorby hodnot. Prostředí, která si lifestyloví migranti volí, 

se liší podle jejich hodnot a estetických preferencí. Nás zde zajímají ti, kteří si zvolili rurální 

podhorské prostředí dobarvené kulturou hippies, travellers, lokálních zemědělců a pastevců koz. 

Jejich hodnoty a pojetí luxusu se liší od lifestylových migrantů o několik kilometrů dále – na Costa 

del Sol. To, co je všem společné, že v jejich vlastním pojetí se jedná o prostředí, ve kterém si sami 

chtějí představit svůj nový život, které si sami vybírají.  

S první otázkou se tedy ocitám na poli zkoumání hodnot; zajímá mě, k čemu se lidé vztahují, co 

upřednostňují před ostatními věcmi. S druhou otázkou se ptám, jak to vlastně dělají. Na to mi 

nemohou lifestyloví migranti odpovědět. Mohou mi říci, jaké mají plány a jak jich hodlají 

dosáhnout, ale zda se jim to podaří, zda budou jejich strategie úspěšné a zda prokážou dostatečné 

schopnosti, je velmi těžké předvídat. Může se jim podařit realizovat své představy rychle, když 

budou mít prostředky, schopnosti a štěstí. Ale také je možné, že budou muset dělat kompromisy a 

měnit strategie. Zúčastněné pozorování je pro povahu takového výzkumu nutnou podmínkou. Tato 

pozorování jsou vedena v terénních denících. Citace záznamů jsou v tomto textu vyznačeny 

v poznámkách pod čarou datem a místem. Zajímá mě, jaké hodnoty lidé preferují ve smyslu ideálů, 

ke kterým se vztahují – rozhovory s nimi budou stejně důležité, jako pozorování. Zajímá mě také, 

zda je rozdíl mezi těmito výpovědi o „ideálním“ – o tom, co má být, a tím, co je, ve smyslu 

materiálním, co je neodmyslitelnou realitou (Berger a Luckmann 1999). Na povahu rozporu ve 

výpovědích a skutečným jednáním upozorňuje antropolog německého původu Edward T. Fischer. 

Zabýváme-li se hodnotami, nejde nám jen o to, co se skutečně děje. Fischer, podobně jako 

ekonomové, rozlišuje „stated preferences“ - proklamované preference (co lidé říkají, že chtějí 

dělat/udělají/má být) a „revealed preferences“ - projevené preference (co „skutečně“ je/lidé dělají). 

Podle Fischera je důležité věnovat pozornost oběma typům preferencí – proklamované preference 

nemusí být nutně pokrytectvím, ale mohou nás odkazovat k hodnotám, ke kterým se lidé vztahují a 

podle kterých by jednali, pokud by k tomu byli lépe nastavené podmínky (Fischer 2012: 8). 

Ve svém prvním výzkumu, kdy jsem se začala orientovat na alternativce v podhůří Sierra Nevada, 

jsem sledovala jejich domácnosti, zařízení domů a zacházení s věcmi (Wildová 2010). Výzkumná 

metoda i analýza vycházely z přístupů školy Material culture (srv. Gell 1999, Miller 1987, 1998, 

Buchli 2002, Kopytoff 1986). Skrze studium domů, ve kterých migranti bydlí a které si staví, 

studium věcí a způsobů, jak s nimi migranti nakládají, jsem mohla pozorovat, jak používají 

kreativní přístupy inspirované D.I.Y. kulturou. Věcem dávají nové významy, domy jsou často 
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opravované s použitím recyklovaných materiálů, jsou respektovány původní základy staveb. Více 

než modernímu inženýrství se přístupy lifestylových migrantů přibližují brikoláži, a to nejen při 

stavbě a zařizování domu, ale rovněž celkově, v životní strategii (Wildová 2007: 22-27). Chápu zde 

koncept brikoláže, tak jak jej do antropologie zavedl Lévi-Strauss při analýze náboženství 

primitivních národů. Brikoláž na rozdíl od inženýrství zachází s tím, co je po ruce, podobně jako 

domácí kutil využije k opravám nejdříve materiál, který má dostupný v garáži nebo kůlně. Podle 

Lévi-Strausse se tímto způsobem vytváří myšlení, mýty a kulty primitivních národů, zatímco velká 

monoteistická náboženství postupují jako inženýrství, používajíc ty správné nástroje a materiály 

podle potřeby toho, co má být vytvořeno (Lévi-Strauss 1996). Zajímali mě více migranti ze samot, 

kteří jsou aktivnější, vyhraněnější, více inovativní. Nevýhodou je, že tito alternativní migranti se 

nechtějí nechat příliš zkoumat a toto není s podivem. Tito lidé odešli ze společnosti, aby se věnovali 

svým projektům a vlastním životům. Pocit špióna či vetřelce není pro antropologa neznámým, 

avšak mezi volnomyšlenkáři, alternativci, a v některých případech ne zcela legálními přistěhovalci 

je často intenzivní (srv. Goméz-Ullate 2004: 14). 

Dalším poznatkem, který přinesl první výzkum pomocí přístupů materiální kultury, bylo zjištění, že 

se lifestyloví migranti spíše než spotřebou vymezují produkcí (Varhaník Wildová 2007: 10-11, 

2012b). Tato produkce nemusí být dále komodifikovaná, často jsou producenti sami výslednými 

konzumenty. Vlastní produkce je na žebříčku hodnot vysoko, stejně jako schopnosti vytvářet vlastní 

projekty. Oproti dalším studiím současných životních stylů, které se soustředí na zkoumání 

spotřebního chování (Bourdieu 2006, Brooks 2001, Miller 1987, 1998), zaměřila jsem pozornost na 

produkci a schopnost kreativně tvořit. Brzy se začalo ukazovat, že produkce je v tomto případě 

záležitost jak ekonomická, tak psychologická. 

Začala jsem se více zajímat o ekonomickou stránku života lifestylových migrantů, protože, jak jsem 

již uvedla, La Alpujarra je oblast s mizivou zaměstnaností. Cortijeros jsou převážně hospodární 

lidé, nejsou však úplně bez prostředků. Někteří disponují většími, jiní menšími příjmy, přesto i ti 

nejbohatší se vztahují k prostoru, kam přicházejí, s myšlenkou životaschopnosti svého projektu do 

budoucna. Náklady na běžný život, v některých případech velmi nízké, stále zůstávají životními 

náklady. Všichni migranti, s výjimkou nemnohých rentiérů, řeší otázku příjmů.  

Metoda výzkumu se tak nabídla sama. Také já jsem musela tuto otázku řešit, pokud jsem se dál 

měla věnovat výzkumu, který se od počátku jevil jako dlouhodobý. V tento moment jsem se ocitla 

na stejné rovině jako zkoumaná skupina: byla jsem migrantem z rozvinutějšího Severu s aspiracemi 

na podobný životní styl. Zvolila jsem strategii, kterou aplikují lifestyloví migranti v La Alpujarra – 
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kombinaci příjmů, brikoláž, a další (viz také kapitola Experiment). Tato pozice pozorovací účasti
26

 

posílila emickou perspektivu studie.  

Jaké jsou možnosti lifestylového migranta? Je nereálné získat práci, která by odpovídala profesní 

kvalifikaci v zemi původu, pokud jde o jakékoliv zaměstnání ve státní sféře (učitel, úředník, 

policista, zaměstnanec pošty, knihovník, poskytovatel sociálních služeb, atd.), protože tyto pracovní 

pozice jsou pro cizince ve Španělsku prakticky nepřístupné. Migranti se mohou pokusit zabezpečit 

příjem lokálně v soukromém sektoru - vytvořit turistický projekt zaměřený na klienty ze země 

svého původu, stát se farmářem a producentem potravin či jiných produktů, provozovat živnost. 

Další možností je zajištění příjmu ze zahraničí, tedy ze země původu. Možné je rovněž kombinovat 

výdělek v zahraničí s životem v La Alpujarra. Nedostatek peněz v regionu (velice citelné v roce 

2008/2009) rovněž některé nutí k otázkám po podstatě peněz vůbec.  

Začala jsem se k lifestylovým migrantům vztahovat skrze práci, ať placenou, přátelskou výpomoc 

nebo barter. Vedle rozhovorů a zúčastněného pozorování se tak samotným etnografickým 

materiálem stává vlastní ekonomická činnost: práce, produkce a vztahy, které kolem této činnosti 

vznikají; studie tak nevyjímá osobní vztahy a prožitky výzkumníka a rodinných příslušníků. Z části 

podobně vedla svůj výzkum mezi britskými migranty na Costa del Sol O'Reilly – v místě výzkumu 

žila, angažovala se v místních spolcích, v organizaci kulturních akcí. Oddělování prvků pozorování 

a participace v zúčastněném pozorování považuje za mylnou dichotomii (O’Reilly 2000:12). 

Ovšem jak sama podotýká, během svého dlouholetého výzkumu se vlastně nikdy neocitla mimo 

vlastní kulturu (nemusela ovládnout cizí jazyk), přestože v současnosti provádí výzkum lifestylové 

migrace v Malajsii
27

. V tomto spatřuji jistou výhodu českého výzkumníka: migranti z bohatého 

Severu (Západu) mají odlišnou kulturu, na fenomén můžu nahlížet jak z pohledu out-sidera 

(nepocházím z britské, francouzské, německé společnosti), tak in-sidera (tak nějak k bohatému 

Severu patřím – jsem z Prahy, mám vzdělání západního typu, apod). 
  

Zabezpečení vlastní rodinné ekonomiky po dobu druhého výzkumného pobytu bylo koncipované 

jako brikoláž, jakou jsem mohla u migrantů vysledovat během svého prvního výzkumu. V říjnu 

2011 jsme jako rodina se dvěma dětmi odjeli do Alpujarry s minimálními finančními prostředky, 

ale rovněž s minimálními náklady na zabezpečení potřeb. Stěhovali jsme se na malé cortijo, kde 

jsme strávili dva měsíce výměnou za práci u jeho majitele, lokálního drobného hospodáře. Podobné 

výměny (bydlení, práce, produkce) se pak staly běžnou praxí. V rámci těchto vztahů může docházet 

k nedorozuměním, které jsou pro antropologa rovněž důležitým zdrojem poznatků.  

                                                           
26

 Waquant mluví o přechodu ze zúčastněného pozorování (participant observation) k pozorované účasti (observant 

participation (Wacquant 2011:87) 
27

 O’Reilly, osobní rozhovor, Basilej, září 2016 
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Rok jsme provozovali restauraci v jedné z menších vesnic, děti docházely do místní jednotřídky. 

Manžel si vyzkoušel nejrůznější práce: pracoval v truhlárně, na stavbách a opravách domů, oral s 

traktorem. Vedl kurz karate pro děti. Já jsem pomáhala s farmařením, na stavbě, starala se o koně, 

učila jsem Angličany španělsky. Organizovala jsem výtvarné dílny pro děti a kroužek šití pro ženy. 

Oba dva s manželem jsme ve vesnici zajišťovali drobné opravy všeho druhu. Během těchto a 

dalších činností jsme se setkávali s administrativními těžkostmi cizinců stejně jako další migranti 

před námi (např. registrace vozu nebo karta rezidenta), konzultovali jsme s nimi své možnosti, ptali 

se na jejich zkušenosti a sdělovali jim zkušenosti vlastní. Pro některé z migrantů jsme pracovali a v 

několika případech jsem se tímto způsobem dostala ke kompletnímu pochopení jejich ekonomické 

situace. S lidmi jsem mohla mluvit o jejich plánech a projektech, z nichž některé později došly 

realizace, jiné byly opuštěny a nahrazeny jinými. Dlouhodobé zúčastněné pozorování zde přineslo 

výsledky: vyjevila se obrovská dynamika zkoumaných životních stylů, flexibilita lifestylových 

migrantů a celkově vysoká proměnlivost života v migraci.  

Od začátku se ukazovalo, že cortijeros mají schopnosti, kterými běžný Zápaďan nedisponuje (viz 

kapitola Každodennost na samotách). Tyto schopnosti (a jiné další specifické) bylo nutné si osvojit, 

aby mohl být výzkum vůbec proveden. Dostávám se tak k zahrnutí tělesnosti, kterou se v sociálních 

vědách zabývá například francouzský sociolog P. Bourdieu nebo jeden z jeho žáků Loïc Wacquant. 

Ten zviditelnil metodu karnální sociologie studií z boxerského prostředí v Chicagu. Pro sociální 

vědy znovu objevuje karnální dimenzi bytí (Wacquant 2004). Wacquant v knize popisuje metodu 

„becoming“. Výzkum prostředí provádí z pozice začínajícího boxera v klubu, vstupuje do instituce, 

do které skrze bojový sport autor vrůstá. Pro studium lifestylové migrace je metoda v některých 

aspektech odlišná. Platí, stejně jako pro “becoming” u Wacquanta, že vnořením se do prostředí 

člověk získává výpovědi, na které by ho ani nenapadlo se zeptat. Lifestylová migrace však sleduje 

takový pohyb, který nemá určený rámec ani strukturu, není to instituce s pravidly. Lifestyle se 

neustále přetváří a mění směr, a má-li být výzkumník skutečným insiderem, musí být zároveň 

jakýmsi avatarem, tvůrcem vlastního životního stylu, pro který neexistuje scénář.  Sami lifestyloví 

migranti často krčí rameny nad dalším vývojem. Záleží na okolnostech, možnostech, ale také na 

jejich osobním vývoji. S lifestylovou migrací a cestou za svým snem lidé poznávají sami sebe: co 

jim vyhovuje nebo nevyhovuje, kde si představovali, že budou spokojení a nejsou. Nejedná se tedy 

jen o pohyb prostorem, ale rovněž o pohyb směrem do vlastního nitra. Motivace, které poháněly 

člověka před započetím migrace, se pak mohou lišit od motivací, které probíhají v migraci. 

Pro tento výzkum se tedy otevřela možnost provést jej z pozice insidera. Pozice byla výborná pro 

samotný terénní výzkum, ale potýkala jsem se s problémem při psaní textu, kde jsem postrádala 

dostatečný odstup a prostor pro reflexi. Náš pobyt v Andalusii byl sice přerušován odjezdy domů i 
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delšími pobyty v Česku, avšak i toto k životu lifestylových migrantů patří. Rovněž tuto zkušenost 

jsem potřebovala reflektovat; již z toho důvodu, že ji reflektovali jiní. (Nepříjemný dojem jakési 

závisti jsem měla ze strany lifestylových migrantů ve špatné finanční situaci, pro které bylo 

cestování v určité době nedostupné.) Získat odstup bylo důležité především z toho důvodu, že 

výzkum byl v případech několika domácností hloubkový a bylo třeba, aby z dat vystoupili migranti 

především skrze činnosti, kterým se věnují, a skrze opakující se životní příběhy, spíše než skrze 

osobnostní charakteristiky. Práce, přestože často zabíhá do psychologie, sleduje zachování 

antropologické povahy studie. Intenzivní charaktery lifestylových migrantů mohly ustoupit do 

pozadí v momentě, kdy jsem mohla pozorovat další domácnosti s podobnou strukturou, ať již 

v jiných částech Alpujarry, Španělska, nebo mezi lifestylovými migranty v jiných zemích. Hlavním 

předmětem mého antropologického zájmu jsou činnosti, schopnosti, životní strategie. Rozostřit 

„hlavní postavy“ bylo důležité také z dalšího důvodu: mým úkolem zde není psychologicky 

analyzovat osoby, ale životní styl, ideologii, vztahování se k životnímu prostředí, atd.   

S každým návratem do Alpujarry se objevovala nová zjištění, probíhal vývoj. Terénní výzkum 

nebyl časově ukončen až do dopsání práce. Navíc, vystoupit z terénu, který mě, zcela pohltil, 

přenastavil mé morální postoje, způsob práce a směřování, už v podstatě nešlo. Wacquant píše, že 

byl ve výzkumu boxerského prostředí skrze karnální sociologii několikrát málem sveden, připraven 

svou akademickou kariéru opustit a stát se profesionálním boxerem (Wacquant 2004: 4). Já jsem se 

svést nechala. Zvykla jsem si na pohyb venku, odcizily se mi budovy, sezení a psaní se pro mě stalo 

útrpnou činností, především pak se vytratil smysl sledovat akademickou kariéru, která by byla 

vázána na město a práci v městských budovách.   
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3. Život v La Alpujarra 

 

3.1. Název, geografické vymezení a stručná data v historii La Alpujarra 
  

O původu názvu pro podhůří Sierra Nevada na jihu Španělska – La Alpujarra – bylo napsáno hodně 

stránek. Může mít původ v arabštině, předrománských jazycích, ale také možná v latině. Faustino 

Rodríguez Monteoliva uvádí první pokus o vysvětlení původu slova v arabštině (16. stol.) u Luise 

de Mármol de Carvajal, které mělo znamenat: la rencillosa y la pendenciera.
28

 Arabové používali 

výraz Buxaira, Buxarra, v plurálu Albujarat. První zmínky o názvu se nachází v textech od 9. 

století, přičemž název označoval oblast větší, než je ta současná, často celou oblast od Granadské 

nížiny po pobřeží. Původ názvu z arabštiny vedl různé badatele a jazykovědce k různým závěrům 

podle toho, jak výraz členili. Někdy je název čistě geografickým pojmem, jindy pak nese jméno 

některého z prvních arabských osadníků, atd. Někteří badatelé připouští možnost, že Arabové 

přejali již zažité pojmenování z předrománských jazyků, kde předpona  Alp- znamenala horské 

pastviny a je možné ji zaznamenat v geografických názvech také na dalších místech Evropy. V 

latině pak název může vycházet z výrazu Alba Serra. Pokusů o vysvětlení tohoto toponyma je 

nespočet.  

Geografický název se vyskytuje i v množném čísle, které se poprvé objevuje v záznamech u 

Kastilského dvora z druhé poloviny 16. století, kdy se projednávalo znovuosídlení oblasti stále 

obývané Morisky i po jejich odsunu na konci století patnáctého. Historici a geografové, kteří 

přejímají název z textů, používají plurál a v plurálu se vyskytuje název také v Diccionario de la 

Academia Real, nicméně autoři, kteří s oblastí přišli do styku, používají singulár, jelikož tak byla 

oblast tradičně nazývána místními. V jednotném čísle o oblasti píše také většina autorů dvacátého 

století (srv. např. Hitos 1935, Spanhi 1983, Alcalá Zamora 1981). Určitý člen je součástí 

geografického názvu (podobně jako La Habana nebo La Mancha) a jako součást vlastního jména se 

i člen píše s velkým písmenem. Běžně se používá přídavné jméno alpujarreño/-a. (V češtině 

používám alpujarský/-á bez zdvojeného „r“, pro zdvojené „r“ není zvláštní důvod.) 

                                                           
28

  „Způsobující hádky a roztržky“  (Rodríguez Monteoliva 1995: 290) 
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Obrázek 2: Podhůří Sierra Nevada a oblast La Alpujarra dělí od pobřeží pohoří Sierra de Contraviesa. Také tato oblast je 
vyhledávaná lifestylovými migranty, situace s hospodařením je zde však komplikovaná nedostatkem vody. Jak je patrné ze 
schematické mapy, La Alpujarra je napájená tajícím ledovcem na vrcholcích Sierra Nevada. 

Geografické vymezení oblasti dnes je podobně nesnadné, jako když budeme pročítat historické 

prameny a v různých dokumentech se bude označení vztahovat k různě velké oblasti. V současnosti 

však žádné vymezení nezahrnuje do La Alpujarra pobřežní oblast. Občasně vyskytující se množné 

číslo Las Alpujarras může referovat k rozdělení na Alpujarra Granadina (západní část) a Alpujarra 

de Almería (východní část) a rovněž k rozlišení na Alpujarra baja, media y alta (vyšší, střední, 

nižší). Alpujarra Granadina a Alpujarra Almería společně zaujímají plochu 1400 km² a má asi 28 

obyvatel na kilometr čtvereční (McNeill 1992:35). Tvoří ji kolem čtyřiceti vesnic, z nichž větší 

centra (Orgiva, Ugíjar, Cádiar) leží na řece Guadalfeo. Nejčastěji je La Alpujarra vymezována 

dvěma přístupovými cestami ze severní strany masívu Sierra Nevada: od Granady ze západu přes 

Lanjarón a od Guadixu přes Puerto de La Ragua (Hitos 1935: 9). Pro svou nepřístupnost hrála v 

historii významnou roli, především jako azyl těch, kteří byli nuceni se v různých historických 

momentech skrývat před vládnoucí mocí a platforma pro odboj, ať už to byla křesťanská rezistence 

za Córdobského emirátu, muslimská rezistence za kastilské reconquisty, pronacionalistická 

rezistence za napoleonské invaze a protinacionalistická rezistence za Franka. Určitým způsobem je 

místem rezistence i dnes. 

K přiblížení příběhu Alpujarry mohu vycházet z mnoha historických i současných momentů a vždy 

vykreslit obraz kompletní. Zvolím-li si jako výchozí bod historicky patrně nejvýznamnějšího 

azylanta v Alpujaře, započnu příběh v roce 1492, kdy král Boabdil odevzdal Katolickým králům – 

Isabele Kastilské a Ferdinandu Aragonskému - klíč od Granady, čímž skončila maurská nadvláda na 
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Pyrenejském poloostrově. Poté se uchýlil do azylu v La Alpujarra společně s dalšími členy maurské 

aristokracie. K definitivnímu vyhnání došlo v roce 1571 po povstání, které bylo z La Alpujarra 

vedeno po tři léta od roku 1568 (např. Hitos 1935: 10). Vzhledem k tomu, že veškerá infrastruktura 

– především zavodňování pomocí elaborované sítě kanálů (acequías y albercas) – bylo dílem 

Morisků (Moors, Morros)
29

, kteří v Andalusii žili přes pět století, bylo přes téměř kompletní nové 

osídlení nutné po dvou rodinách na vesnici ponechat. Definitivní vyhnání pak bylo pro křehký 

ekosystém velkou ranou; z důvodů loajality byla oblast nově osídlena politicky spolehlivými lidmi 

z jiných částí zemí španělské koruny, kde se praktikoval odlišný způsob zemědělství, který si s 

sebou z planin do hor přinesli. Tito lidé dělali, co nejlépe uměli. Zasadili obilí a pokusili se na 

pastvinách pást stáda dobytka, způsobili tak ještě větší katastrofu, než předtím vojsko, které 

vykácelo stromy a vypálilo maurské vesnice. Došlo k dramatické erozi půdy, která byla s dešti 

spláchnuta do moře. Z té doby se datuje vznik delt na pobřeží. Technologie zavedené Morisky byly 

zčásti opuštěny, což se trvale podepsalo (spolu s jinými zásahy) na současné podobě krajiny 

(McNeill 1992: 96-99).  

Po vyhnání Morisků zůstala La Alpujarra jakoby zakonzervována bez technologických proměn 

(podobně jako celé Španělsko) a významných historických událostí. Gerald Brenan popsal ve výše 

zmíněné knížce své setkání s tradiční společností z éry před industriální revolucí v Evropě (1963). 

Jeho pobyt ve Španělsku přerušila občanská válka (1936-1939), která následně v případě Andalusie 

znamenala další stagnaci v rozvoji. Z Alpujarry byl také krátce po válce veden odboj, protože opět 

posloužila jako azyl lidem, kteří stihli opustit Granadu před úderem falangistů a dalších frakcí, které 

se podílely na puči generalisima Franca. Až v šedesátých letech docházelo postupně k elektrifikaci 

oblasti a budovala se dopravní infrastruktura. Současně s přicházející modernizací objevili oblast 

volnomyšlenkáři, kteří zde nacházeli zdánlivě neposkvrněnou krajinu, kde se zastavil čas. 

Osmdesátá léta zaznamenala zvýšený zájem o oblast, přicházeli noví migranti a usidlovali se s 

úmyslem zůstat trvaleji a hospodařit.  

O další historii se budu zmiňovat také v dalších kapitolách, zde jsem jen chtěla nastínit důležitý rys 

této oblasti. Periodicky poskytuje azyl politickým a ideologickým odpůrcům různých systémů, ať se 

jedná o režim Kastilské koruny, generalisima Franca nebo konzumní společnosti dneška (též 

Brenan 1963, Gibson 1987).    

                                                           
29

 Historicky označení pro Maury, kteří po reconquistě zůstali ve Španělsku a přijali křesťankou víru.  
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3.2. La Alpujarra v populační ekologii 
 

Ke stručnému vysvětlení ekologické historie oblasti jsem převážně čerpala ze studie McNeilla, 

který se zabývá nejen pohořím Sierra Nevada - La Alpujarra, ale rovněž dalšími pohořími 

Středomoří, které mají podobné podmínky a sdílí některé osudové momenty, které pozměnili (a 

pozměňují) jejich fyzickou podobu podnes. Vedle La Alpujarra jsou to Lucania (Itálie), Taurus 

(Turecko), Rif (Maroko), Pindus (Řecko). Běžné ekosystémy se s negativními dopady lidské 

činnosti vyrovnávají v různých časových horizontech. Tak i požáry, otravy prostředí, či vymýcení 

nebývají trvalé, dříve či později dojde k obnovení prostředí. Jinak je tomu však v marginálních 

ekosystémech. La Alpujarra, stejně jako další pohoří středomořské oblasti, jsou právě těmito 

marginálními ekosystémy.  

McNeill v prvních kapitolách osvětluje termíny z populační ekologie “overshoot” a “undershoot” 

(populační přestřel či přesah) a tyto koncepty uvádí v další souvislost, a to s objevením 

integrovaného trhu (1992: 2-7).  Každý ekosystém má svou nosnou kapacitu prostředí (carrying 

capacity). Pokud populace překročí mez této kapacity, není možné všechny obyvatele uživit a 

následkem toho dochází k reakcím. Ve světě zvířat je to hladovění, v lidském světě je situace 

komplikovanější a tak vedle hladomorů může překročení populační kapacity provázet migrace, 

války nebo také nový typ hospodaření. Zároveň se tak může měnit populační kapacita; to v případě, 

že dojde k objevení nové technologie (mechanizace v zemědělství) nebo jsou zavedeny nové, 

výnosnější plodiny jako například kukuřice nebo brambory dovezené z Ameriky. V každém případě 

musí překročení kapacity přinést adaptaci, jinak je nevyhnutelná demografická katastrofa. Pro 

ekosystémy jsou nebezpečné nejen overshoots. Podobné nebezpečí může představovat undershoot 

pro krajinu, která již byla člověkem obhospodařována a tedy pozměněna do takové míry, že je na 

jeho další práci závislá.  

Nosná kapacita kulturního prostředí má nejen horní práh, ale také spodní práh, a tyto fungují jako 

spojené nádoby. Při dosažení horního prahu z důvodů přelidnění může dojít k hromadné migraci a 

následkem toho v oblasti nezůstane dostatek pracovních sil, aby bylo možné praktikovat specifický 

typ zemědělství. V případě La Alpujarra jsou to především terasy a systém zavlažovacích kanálů, 

které se táhnou z hor Sierra Nevada (až 2500m). Jde o rozsáhlá díla, která se bez lidské činnosti 

neobejdou. Opuštěné terasovité svahy znamenají bez lidské činnosti erozi půdy. Středomořská 

pohoří kapacitu podle McNeilla neustále ztrácí. Jedná se o ony marginální, náchylnější ekosystémy, 
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které s dlouhodobou lidskou činností snižují svou populační kapacitu, protože zdroje jsou stále 

nesnadněji obnovitelné. V případě La Alpujarra dnes svítá naděje, že díky uznání Sierra Nevada 

přírodním parkem a trpělivému úsilí milovníků tohoto regionu, nemusí jít o nezvratný proces.
30

  

Dalším činitelem s dopadem na středomořská pohoří, který McNeill uvádí ve své knize, je 

integrovaný trh (1992: 8-11). Pro ekonomii hor je integrovaný trh těžko přijatelný, protože pro 

takové oblasti nebyla možná intenzifikace zemědělství nebo výroby. Hory mohou nabídnout pouze 

pracovní sílu, a to jen během zimy, kdy je zemědělská aktivita nižší. Přes sezónní migraci pracovní 

síly tvořilo samozásobitelství vždy významnou roli a hraje ji i dnes. Integrovaný trh je výhodou jen 

pro oblast, která má komparativní výhodu v určité produkci. Pro oblast La Alpujarra to byla 

například poptávka po nerostech. Tato komparativní výhoda přinesla obyvatelům dočasný prospěch 

v podobě nízkých platů horníků, pro životní prostředí však znamenala zkázu v podobě vykácených 

lesů od Granadské oblasti po Almerijskou poušť, což mělo za následek další rozsáhlou erozi půdy. 

Podobnou destrukci zažívá křehký ekosystém marockého Rifu. Poptávka západní Evropy po 

marihuaně umožňuje jeho obyvatelům skromné živobytí, monokultura však vyčerpává půdu, kterou 

je třeba vydatněji hnojit. Jako hnojivo se využívá trus koz a ovcí, které stále ve vyšším počtu spásají 

horský porost. Spontánní obnova takto vyhospodařovaného prostředí je těžko představitelná. 

Když oblast La Alpujarra zaznamenala příliv nových obyvatel ze Severu v šedesátých a 

osmdesátých letech dvacátého století, byli tito lidé nadšení nepoškozenou přírodou a nízkým 

stupněm západní „civilizovanosti“. K vytvoření tohoto obrazu přispěly oba faktory popisované 

McNeillem. Nosná populační kapacita oblasti byla nízká během populačního přestřelu v padesátých 

letech a šedesátá léta zaznamenala veliký odliv obyvatelstva. Integrovaný trh nepřinesl obyvatelům 

hor s přečerpanou půdou žádné komparativní výhody. Pronikání modernity naopak dále přispělo k 

emigraci původních obyvatel, kteří se vydali hledat finančně hodnocenou práci, mnozí směřovali do 

oblasti Murcía anebo dále na sever, kde mezi nejoblíbenější centra migrace patřila Barcelona. 

Úspěšní migranti byli pak schopní udržet původní majetek v rodinách. Menší vesnice, které nemají 

vlastní speciální produkci (především sušená šunka), jsou prakticky sponzorovány penězi dětí a 

vnoučat stárnoucích obyvatel.  

Z hlediska ekologie byla tato nedávná historie pro Alpujarru a Sierru Nevadu poměrně příznivá. 

Mezi nové technologie, které by byly schopné zvýšit nosnou kapacitu populace, patřila například 

                                                           
30

   Již dnes je toto viditelné. Hory se zazelenaly jen za dobu, kdy jsem měla možnost prostředí pozorovat. Na jedné 

straně je zde patrná snaha ochranářů, na straně druhé se projevuje pozitivně úbytek obyvatelstva. V přírodě 

například zůstává biomasa. Lidé prořežou stromy, větve však nechají na místě. Rodrigo (jeden z dále představených 

cortijeros) vzpomíná, že jako děti v noci kradli po stráních chroští na podpal.  Dnes zůstává tato biomasa v přírodě a 

obnova porostu je možná i přirozenou cestou. 
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anorganická hnojiva a hydroponie. Španělsko je velkým vývozcem hydroponicky pěstované 

zeleniny, velké pařníky specializované na tuto produkci však nejsou v žádné ze tří zón přírodního 

parku povolené. Místní obyvatelstvo sice na svých zahradách umělá hnojiva používá, stejně tak se 

na menších polích pěstují rajčata a další zelenina hnojená umělými hnojivy, neděje se tak ale ve 

velkém měřítku, jako o několik kilometrů dál směrem na pobřeží.  

 

Obrázek 3: Oblasti mimo přírodní rezervace a turistické resorty jsou postiženy “skleníkovým efektem”. Snímek zachycuje 
urbanizaci Albuñol, v těsném sousedství La Alpujarra. Tato zdevastovaná a erodující krajina je daní za mimosezónní zeleninu v 
supermarketech na severu Evropy.   

Oblast je rovněž využívána k rekreaci, nikoliv však v masovém měřítku. Velká část víkendových a 

sezónních návštěvníků se drží spíše v barech a ubytovacích zařízeních v turistických centrech, z 

nichž nejvýznačnější jsou Pampaneira, Bubión a Capileira. Turistické cesty a stezky v horách tak 

netrpí pod náporem návštěvníků, kteří se ve volné přírodě vyskytují spíše zřídka.  

Technologií, která je dnes pro tyto hory skutečně ohrožující a je hojně využívaná, je potrubní 

svedení vody směrem na pobřeží za účelem zemědělského využití a zásobování turistických resortů. 

Voda, dříve odváděná z hor strouhami, napájela vedle zahrad také volný porost v okolí své trasy ze 

svahů. Dnes tato voda, odváděná podzemním potrubím, palčivě chybí na místech, která dříve 

napomáhala vytvářet biodiverzitu prostředí. Díky plastovému potrubí nepřijde ani kapka vody 
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nazmar a na alpujarských stráních tak přežívají převážně jen suchomilné rostliny. Pro obnovení 

původních acequías by však bylo třeba více rukou, než může současný undershoot poskytnout. 

 

3.3. Hospodaření v minulosti a současnosti 
 

Hospodaření v Alpujaře má specifika daná prostředím. Většina svahů Sierry má sklon 15-30 stupňů, 

terén komplikuje množství barrancos (barranco - rokle, rozsedlina) vytvořené stékajícími proudy 

vody z hor. Většina vesnic leží mezi 800 až 1100 m n. m. a využívá pro zemědělské aktivity 

různých nadmořských výšek pod- a nad- vesnicemi, tedy mezi 500 až 2000 m n. m. Poloha kolem 

1000 m n. m. je ideální pro hospodaření s vodou. Ve vyšších polohách je voda příliš rozptýlená a v 

nižších polohách již příliš koncentrovaná do větších potoků a řek (v současné době není těžké tyto 

nesnáze řešit pomocí potrubí). Každá vesnice v minulosti tedy využívala obhospodařovatelnou 

půdu nad sebou a pod sebou, což dříve znamenalo zajištění variability ve sklizni (různé plodiny v 

různých výškách) a tedy pojistku proti hladomoru. Tento systém vertikality mohl vesnicím zajistit 

velkou soběstačnost, kterou popisuje Brenan v případě vesnice Yátor ještě ve dvacátých letech 

minulého století. 

Administrativně byla Alpujarra rozdělena na dvanáct tahas (taha - správní jednotka), což 

kopírovalo maurský systém; je to vlastně rozdělení dané barrancos, zmíněnými průrvami (např. 

Spanhi 1983). Tradice subsistenčního zemědělství nebyla nikdy přerušena, pouze pozměňována s 

příchodem nových plodin nebo technologií. Subsistenční zemědělství přetrvává, pro starší usedlé 

vesničany je přirozeností, pro jejich děti nostalgií, pro imigranty ze Severu objevením staronové 

cesty.   

Známky o životě v Alpujaře se datují i dříve, o konzistentním osídlení se mluví přibližně od osmého 

století našeho letopočtu, kdy oblast získala stálé obyvatele. Mezi desátým a šestnáctým stoletím 

zažívala oblast relativní klid a z Alpujarry se stalo úrodné údolí s fungujícím subsistenčním 

systémem a později exportem hedvábí jakožto významnou komoditou, obchodovatelnou díky 

přístavu Almería, který vzkvétal od 10. století. Alpujarra budí na první pohled dojem pustiny či 

polopouště, daří se v ní však mnohým plodinám, k nimž patří bez pochyby morušovníky. Jejich 

listy jsou jediným zdrojem potravy bource morušového. Tento živočich, který produkuje vlákno 

vhodné k výrobě hedvábí, je náročný nejen na stravu, ale také polohu a čistý vzduch. Po vyhnání 

Morisků došlo ke značnému zredukování jak stromů, tak technologie, avšak lidé se k této tradici 

vraceli a vracejí dodnes, ovšem již ne ve velkém. Například pamětnice z vesnice Meciny Alfahar 

vyprávěla, jak měla krabice s gusanos (larvami bourců) na půdě, jak se o ně starala a jak vlákno 
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zpracovávali. (Některé radnice dnes nechávají vysázet kolem silnic morušové aleje a organizují se 

workshopy zaměřené na výrobu hedvábí.) 

Oblast dále produkovala jedlé kaštany, mandle, fíky, a víno, v nižších polohách olivy a citrusy. Před 

příchodem modernizace do La Alpujarra se pěstovalo na malých terasovitých políčkách obilí, dnes 

již tato aktivita zcela vymizela. Nahradily je plodiny s vyšší výnosností jako kukuřice a brambory, 

které se do oblasti dostaly v osmnáctém století. Veškeré zemědělství je založeno na občasné a 

vydatné zálivce – agricultura de riego, čemuž odpovídá způsob výsadby a rovněž výběr plodin. 

Svahy mají mimo kultivované plodiny hustý porost křovin a polodřevin - maquis a garrigue / 

matorral y tomillares, z jejichž květů produkují včely med, který byl a je významným doplňkem 

zemědělské produkce.  

Materiální život zde byl vždy náročný. Lidé v horách měli široké portfolium aktivit, aby si zajistili 

skromné živobytí. Věnovali se rozmanitým činnostem v různých nadmořských výškách. Několik po 

sobě jdoucích neúrod mohlo znamenat hladomor, což se nestávalo často, díky variabilitě 

zemědělské produkce (McNeill 1992: 114-115). Častější hrozbou byly války, které neohrožovaly 

horské vesnice přímo, ale narušovaly tak obchod, který znamenal vždy významnou doplňkovou 

aktivitu k subsistenčnímu hospodaření. To je jedním z důvodů, proč z horských komunit bylo 

verbováno tolik lidí - války narušovaly tok sezónní migrace, která byla pro fungování komunit 

důležitá. Sezónní migrace byla prakticky předpokladem pro život v horách. Na hektar půdy 

odhaduje McNeill práci alespoň dvou mužů, tedy daleko více, než obilí vyžaduje v nížinách. Tyto 

práce bylo třeba pokrýt mezi dubnem a zářím. Úroda vyžadovala mnoho sil, ovšem nikoliv 

placených. Toto museli tedy zajistit rodinní příslušníci, domácnosti bez velkého počtu dětí měly 

malé vyhlídky na zdar. Ovšem v zimním období nebylo možné, aby všichni zůstali pod střechou. 

Sezónní migrace tak nebyla jen zdrojem dodatečného příjmu, ale rovněž řešením problému, jak se 

zbavit přebytečných osob v domácnosti. Hospodaření na horách na jednu stranu záviselo na velkém 

počtu obyvatel, na druhou stranu nebylo lehké tak velkou populaci uživit. Nejen mužská síla byla 

zapotřebí pro horský život, ženy a děti byly pro fungování křehké ekonomiky hor nepostradatelné. 

Děti pracovaly na plný úvazek od osmi let (především jako pastevci) a ženy kromě domácnosti 

zajišťovaly dříví na topení, nošení vody, sběr ořechů a lesních plodů, aj. Za takového nasazení byla 

horská společnost očima prvních návštěvníků sociálně zaostalá, například děti neměli čas na školu, 

povětšině se učili pouze základním počtům a to pouze chlapci. Do současnosti se mezi místní starší 

populací setkáváme s analfabetismem (radnice například i v současnosti pořádají večerní kurzy pro 

dospělé, kde se učí číst a psát). Mezi doplňkové aktivity, kterým si místní vypomáhali ke 

skromnému živobytí, patřilo také organizované násilí. Gerald Brenan zmiňuje, že na cesty přes hory 

je dobré být vybaven především rychlýma nohama. Loupežení v La Alpujarra nebylo ničím 
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výjimečným, pokud se člověk chtěl dostat do Granady přes Puerto de La Ragua, do Almeríe, či 

Málagy.  

Významnou změnou v zemědělství byl příchod kukuřice v osmnáctém století. Kolem roku 1820 

kulminoval těžební boom
31

, který byl následován růstem populace do šedesátých až osmdesátých 

let. Alpujarra byla opět vystavena horní mezi nosnosti, pěstuje se všude, v každém kousku 

zapomenutého barranca. Opět následovalo drastické snižování populace: zhoršení prostředí a 

epidemie cholery zvýšily úmrtnost a přidává se také emigrace – do Amerik a do francouzského 

Alžírska. Po roce 1910 populace znovu rostla, přibližně do početního stavu v roce 1860, kdy se 

brambory pěstovaly až do nadmořské výšky 3000 metrů. Obyvatelstvo se v té době potýkalo s další 

epidemií, tentokrát se španělskou chřipkou, ovšem ve dvacátých letech populace opět roste. Ve 

čtyřicátých letech populace roste v celém Španělsku, v padesátých letech se La Alpujarra ocitá opět 

na hranici nosnosti. Na rozdíl od nížin nedošlo v La Alpujarra k inovacím, technologie používané v 

zemědělství byly stejné jako v roce 1750. Ve srovnání se zbytkem Španělska tak La Alpujarra stále 

chudla, následkem čehož docházelo k dalším a dalším vlnám emigrace. V padesátých letech odešla 

odhadem třetina obyvatel, což zlepšilo podmínky těch, kteří zůstali. Populace se opět dostala pod 

spodní hranici únosnosti. Emigrace navíc znamená odliv aktivních obyvatel, tedy těch, jichž by 

bylo v horách nejvíc zapotřebí. Odcházejí fyzicky nejzdatnější a nejschopnější a zůstávají starší, 

velmi mladí a nemohoucí. Oblast kolem Busquistaru si podržela populaci až do šedesátých let, kdy 

v roce 1966 dosáhla vrcholu těžba v přilehlých dolech, a pak následoval rychlý úpadek. Do dnešní 

doby se zachovaly ruiny dolů na rtuť, železo, olovo a mezi dnešními pamětníky můžeme najít 

mnoho těch, kteří v dolech za minimální mzdu pracovali. 

Subsisteční zemědělství a pastevectví i nadále zůstávalo hlavním zdrojem obživy i v polovině 

dvacátého století. K doplňkovým aktivitám se pomalu přidává turismus, který oživil vysokohorské 

vesnice Capileira a Bubión, kdysi jedny z nejchudších míst oblasti. Na významu získala alpujarská 

šunka, která již v devatenáctém století putovala do rukou politických patronů a dále do Madridu, z 

čehož ovšem samotní vesničané měli malý užitek. Jamón de Trévelez se však stal zvučnou značkou 

a v současnosti je snad jediným alpujarským produktem, který našel místo na integrovaném trhu. 

Cizinci ze Severu se v Alpujaře objevovali i dříve, než s příchodem osmdesátých let, kdy se dá 

hovořit o boomu. Oblast objevili dříve, než Španělsko intenzivně čerpalo evropské dotace na 

obnovu infrastruktury, které znamenaly enormní rozvoj ve stavebnictví a tím i pracovní příležitosti 

jak pro Španěly, tak pro cizince z různých zemí. Zatímco v osmdesátých letech se nemovitosti 

prodávaly za pár set liber
32

, od devadesátých let jejich cena strmě rostla vlivem lifestylové migrace 

                                                           
31

  K největší zkáze na porostech došlo v letech 1830 – 1860, kdy byla vykácena většina porostu Sierra de Gádor. 
32

 Podle Rodrigua z cortija nad Mecinou Alfahar, který se narodil a strávil své dětství ve Váloru. „En los ochenta se 
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a spekulace s nemovitostmi. S trochou nadsázky každý cizinec ze Severu, který uměl trochu 

španělsky, zde zkusil své štěstí s nákupem a prodejem nemovitostí.  Kolem roku 2005 však 

množství realitních kanceláří opět kleslo, ceny nemovitostí ustálily. Rovněž opadl stavební boom. 

Díky zájmu cizinců španělští starousedlíci reaktivně zbohatli, na jejich způsobu života se však z 

dlouhodobé perspektivy nezměnilo příliš. Pastevectví a subsistenční zemědělství a doplňkové 

aktivity jsou hlavním zdrojem obživy, doplňované migrací a remitencemi
33

 z ní plynoucí. Přestože 

během druhé poloviny dvacátého století můžeme pozorovat významné a rychlé změny, zapadají 

tyto v dlouhé historii oblasti jako běžné a periodicky se vynořující. Migrační vlny a nárazové 

hospodářské boomy se dějí na pozadí subsistečního zemědělství oblasti, která v politické historii 

poskytuje azyl odpůrcům společenských systémům té dané doby.    

 

3.4. Lidé dnes 
 

Je středa. Jedeme nakoupit do Ugíjaru. Musíme jet dopoledne, odpoledne totiž není 

otevřené „herbolario“ - obchod se zdravou výživou, kde je možné nakoupit žitnou nebo 

špaldovou mouku, ovesné vločky nebo lněné semínko do chleba. Ostatní obchody, které 

otevírají i odpoledne, tento sortiment nenabízí, i když i Antoniův obchod se snaží 

poptávce cizinců vycházet vstříc. 

Naším hlavním úkolem je nakoupit potraviny na vánoční pečení – večer dorazí z Orgivy 

sestra a vzhledem k tomu, že Španělé vánoční pečení neznají, o to více si tuto tradici 

hýčkáme. Přebýváme na cortiju u Francouzů na Los Membrillos, takže musíme o 

nákupech přemýšlet dopředu a důsledně, nejbližší dostupný obchod je právě v Ugíjaru 

nebo  Váloru, což je obojí vzdálené přes deset kilometrů ostrých zatáček. Zapomenout 

na pár šroubků v železářství znamená zpravidla také ztrátu celého dopoledne. 

Cortijo, ze kterého vyrážíme, leží asi dva kilometry od silnice. Dostupné je prašnou 

cestou, jako většina těchto samot obývaných cizinci. Projíždíme kolem cortija Don Juan 

a olivových hájů, kde hospodaří José Barbero. Je příjemný den a slunce v autě celkem 

pálí, ale necháváme zavřená okénka. Drobný prach z cest víří a způsobuje nepříjemné 

dýchací problémy. I přes zavřená okénka se usazuje v interiéru auta, podobně jako na 

poušti se písek dostane i do hodinového strojku. Dlouho nepršelo.  

                                                                                                                                                                                                 
regalaban casas.“ Polorozpadlé domy ve vesnicích bylo možné v osmdesátých letech získat i darem. 

33
 Remitence – příjem generovaný mimo komunitu některými členy této komunity, který slouží k podpoře této 

komunity, tedy příjem, který se vrací domů. 
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Dál zatáčkami nahoru míjíme mandloňové sady, ne příliš spravované, podle stavu 

stromů, jejichž koruny připomínají rozcuchané vlasy čarodějnic na sletu. U nájezdu na 

asfaltovou silnici okukujeme pečlivě spravovanou zahradu Miguela, vitálního 

sedmdesátníka, kterého můžete denně potkat s mulou na silnici vedoucí z vesnice na 

jeho pozemek. 

S manželem debatujeme v autě o tom, jak se často alternativní zemědělci nechají ve 

svém snažení strhnout k extrémismu a přestává s nimi být legrace. Jak s větší 

uvědomělostí a ukázněností, se kterou se zde lidé pouští do hospodaření a dalších 

projektů, vyprchává pomalu ten radostný duch, který sem tolik lidí přilákal. Potom snad 

ani není divu, že odsud děti rychle odcházejí, s přílišnou seriózností se do životů 

nenápadně vkrádá nuda. Při zmínkách o radikální alternativě automaticky dochází řeč 

na Elisu, Američanku, která bydlí na cortiju bez auta a příjezdové cesty a nedotkne se 

jiné než ekologicky vypěstované zeleniny. Její oddanost zdravé výživě je obdivuhodná. 

Ale je skutečně nutné se nechat strhnout alternativou, podobně jako se masy nechávají 

strhnout konzumem?    

V tu chvíli, v zatáčce nad Ugíjarem, spatříme Elisu, jak cestou do města šmejdí po 

příkopech u silnice a vytahuje odtamtud vyhozené plastikové láhve. Zastavujeme a 

nabíráme Elisu i s jejím úlovkem, který o chvíli později putuje do kontejnerů na plast v 

Ugíjaru. Je celkem logické, že binec v příkopech sbírají pěší, z auta ho není vidět. My 

rovněž plníme své batohy plastovým odpadem, když si vyjdeme na procházku do hor. 

S úsměvem se zdravíme, můj manžel dodává, že jsme o ní právě mluvili. Ona prý také už 

od Rodrigua slyšela, že jsme se vrátili. A prý že máme luxusní bydlení. Zmínka o 

luxusním bydlení mi není zrovna příjemná, a proto reaguji výkladem, že je běžné, že 

s vyšším počtem známých člověk bydlí líp. Když jsem přišla do Alpujarry poprvé, našla 

jsem bydlení, které mělo k luxusu hodně daleko. Například půl roku jsem strávila na 

cortiju za vesnicí bez zámku ve dveřích, což znamenalo neustálou péči o doklady, peníze 

a počítač při každém opuštění domu. (Ještě jsem nevěděla, že když dueño slibuje poslat 

zámečníka „zítra“, je lepší si ho opatřit osobně a pak požádat domácího o stržení 

nákladů z nájemného).  

S délkou pobytu nebo vyšší četností pobytů v Alpujaře se kvalita bydlení zlepšovala, 

stejně jako u mnohých dalších cizinců. Elisa říká, „to je pravda. A co říkáte počasí?“ A 

mluví se o tom, jak dlouho nepršelo a o kvalitě oliv, a to už se blížíme ke Ugíjaru a Elisa 

říká,“tady u kontejnerů mi zastavte, já se tu musím převléknout“. Vysprchovat se prý 

nestačila, tak alespoň trochu zkultivovat, protože jde za nějakou německou lady, která jí 
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chce přenechat na starost svůj dům, jelikož na čas odjíždí. Alespoň si Elisa teď dopřeje 

trochu toho luxusu.  

Pokračujeme na spodní náměstí, míříme k malé budově tržnice vedle kostela, kde jsou 

situovány některé drobné obchody: rybárna, obchod s ovocem a zeleninou, kde prodává 

Kubánka a Herbolario, kde prodává Angličanka, manželka stavbaře, se kterým na Los 

Piojos teď pracuje můj manžel. S provozovatelkou Herbolaria jsme se v neděli potkaly 

na trhu v Nechite a ujistila mě, že u ní seženu jak mouku na chleba, tak další 

ingredience.  V uličkách jindy vyhaslého městečka je neobvykle rušno, zjišťujeme, že 

dnes se koná trh, stejně jako každého 5. a 20. dne v měsíci. Máme štěstí, protože se nám 

okamžitě daří zaparkovat pod kostelem u budovy tržnice, kde sídlí prodejna Herbolario, 

a hned odtud vcházíme do té části trhu, kde se nabízí zelenina a další zemědělské 

produkty. Stánkaři s horami oblečení a bot se koncentrují z druhé strany, na hlavní třídě 

od kostela nahoru směrem k výjezdu. 

V Herbolariu si počkáme, váží se tu koření, čaje, semínka a mouka na váhu a osobní 

přístup nedovolí urychlit obsluhu zákazníků. V tento moment jsou tu dva muži – starší je 

Němec od Yegenu a mladší Holanďan z Meciny. Dali se spolu do hovoru o 

blahodárných účincích zelené řasy na čištění střev a tak na mě dochází řada. Muži si 

vyměňují telefony, poté Holanďan odchází.  Provozovatelka válčí se špatně fungující 

váhou na koření, její vlastní si někdo půjčil na trh. Herbolario pod jejím vedením je pro 

okolí Ugíjaru požehnáním, je dobře zásobené a ceny nejsou přemrštěné.  

Vydáváme se na trh, hned první malý stánek se zeleninou a olivovým olejem vypadá 

zajímavě. Malý producent nabízející částečně vlastní produkci, kterou doplňuje další 

zeleninou, která však už nevypadá ani lokálně ani bio. Ovšem kilo česneku za euro si 

nikdy nenechám ujít. Pět litrů kvalitního olivového oleje za sedmnáct euro také není k 

zahození. 

Hlavní zeleninový trh se odehrává na spodním náměstí v Ugíjaru, kterému se také říká 

Plaza de fuente. Stálé místo si tam se stánkem vybudovala Serena, která prodává jak 

svoje produkty, tak produkty dalších členů sdružení malých hospodářů „Alpujarra 

verde“, které založila. Úspěch jejího stánku spočívá v pečení, vždy prodává domácí 

krájené dorty, piškoty, slané koláče připravované z kvalitních produktů. Nemá v tomto 

ohledu konkurenci, místní pekárny znají pár receptur z bílé mouky, rafinovaného cukru 

a oleje, což lifestylovým migrantům úplně nevyhovuje. Zastavujeme se u ní okouknout 

dnešní nabídku a zezadu na rameno mi klepe Nina, co má cortijo nedaleko Meciny 

Alfahar. Má svůj vlastní stánek, dnes prý trochu zastrčený, většinou bývá vedle Sereny, 
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ale dnes se tam roztáhnul „ten z Orgivy“. Nina prý na sortimentu svého stánku pracuje 

od léta, prodává dream catchers, čepice, vánoční pohlednice a girlandy, a něco málo ze 

své zemědělské produkce. 

Po nákupech základních potravin ve dvou samoobsluhách na hlavní, kde je třeba se 

šikovně prosmýknout mezi stánky, prodavači a kupujícími, se ještě vracíme přes spodní 

trh dokoupit zeleninu. Mezi protilehlými stánky Niny a Sereny se tvoří hloučky převážně 

alternativních cizinců, pro které je, stejně jako pro místní Španěly, trh korsem, místem a 

časem společenského setkávání. Každého pátého a dvacátého v měsíci můžete v ulicích 

ospalého Ugíjaru potkat téměř každého, kdo v okolí žije. 
34

 

 

Následující popis je záznamem o běžné cestě na nákup. Vyvstává tu však množství motivů, kterým 

se dále budeme věnovat podrobněji. Zde jen stručně upozorním na některé z nich. 

V prvé řadě je to motiv zdravého životního stylu. Dva muži, kteří diskutují v prodejně Herbolario o 

zdravé výživě, nejdou jen nakupovat čistící řasu, protože je to v módě. Sami se rovněž věnují 

zahradám, semenům lokálních druhů rostlin, ekologickým stavbám, alternativnímu vzdělávání 

svých dětí. Nejsou zde výjimkou, ale spíše normou. Ti z migrantů, kteří ještě před několika lety 

běžně myli své nádobí nejlevnějším saponátem z místního koloniálu, dnes přijali novou normu a 

přešli na Ekover či přírodní mýdla. Za ekologicky nezávadné potraviny a další produkty jsou tito 

lidé ochotni zaplatit nemalé částky, zatímco jiné statky (oblečení, elektronika, aj.), které jsou 

předmětem maistreamového konzumu a sociální distinkce, ustupují do pozadí.    

Dalším motivem je shánění zboží, nedostatkovost. V odlehlejších částech Andalusie, kterou toto 

malé město je, příliš nefunguje tržní chování. Vysoká nezaměstnanost je paradoxně doprovázená 

nedostatkem řemeslníků a zboží. Španělské zákony živnostníkům určují vysoké náklady na sociální 

pojištění (nejnižší sazba je 250 euro měsíčně), místní lidé proto dávají přednost nezaměstnanosti 

před podnikáním. Sehnat zámečníka nebo automechanika není vždy snadné. Lifestyloví migranti 

pak využívají služeb řemeslníků ze svých řad, kteří opět balancují na hraně a své živnosti provozují 

načerno. Výběrová nedostatkovost v oblasti produktů a zboží je dlouhodobá. Cizinci si zabezpečují 

některé produkty sami (prodejny anglických potravin, zdravé výživy), drobně podnikají (truhlář, 

stavbař, kameník, elektrikář), ale nemají specializované obchody na náhradní díly, zemědělskou 

techniku, sklad krmiva pro hospodářská zvířata. 

                                                           
34

 Los Membrillos: 20. 12. 2013. 
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Počasí a voda nejsou jen konverzačními tématy. Počasí se sleduje v krátkodobé a dlouhodobé 

perspektivě, přizpůsobují se mu pracovní činnosti, druhy vysazovaných plodin, doby sklizní. Má-li 

pršet, lidé mají nejvíc napilno, aby připravili zahrady a rovněž zadrželi ve svých albercas co nejvíce 

vody.  Operace kolem zabezpečení vody jsou předmětem nezištné výpomoci: lidé si pomáhají při 

stavbě nádrží nebo terasovitých úpravách, které mají zabezpečit ukládání vody v půdě.  

Sociální provázanost mezi lifestylovými migranty je veliká. Než jsme se dostali na první nákup do 

města, Elisa už věděla, že jsme přijeli z Česka a u koho bydlíme. Ugíjar leží geograficky v srdci La 

Alpujarra, není však ničím zvláště zajímavý nebo významný. Funguje jako menší spádové město, 

pro mnohé ideální velikosti: má zdravotní středisko, střední školu obecného zaměření, benzinovou 

pumpu a několik obchodů od potravin po stavebniny. Na rozdíl od Orgivy se zde vyskytuje jen 

málo neznámých cizinců, lidé o sobě vědí, funguje zde systém společenské kontroly.  

Bydlení je dalším tématem. Jsou cortija velmi skromná, které si člověk v podstatě za léto uplácá 

rukama. Na druhou stranu jsou cortija, do jejichž rekonstrukce investovali majitelé velké peníze. 

Lépe situovaní cizinci s pohodlně zařízenými domy přijali praxi, že při svých odjezdech 

přenechávají bydlení spolehlivým známým. Pro hospodáře, kteří žijí ve spartánských podmínkách a 

vlastní fungující cortijo teprve budují, je to příjemná změna. Po finanční krizi v letech 2008/2009, 

která znamenala odliv některých lifestylových migrantů, není problémem sehnat bydlení výměnou 

za hlídání domu, příležitostné opravy, apod.  Jakmile člověk získá důvěru ve společnosti místních 

lifestylových migrantů, bydlení najde zadarmo nebo za symbolickou cenu. Před krizí byla situace 

odlišná, najít bydlení bylo obtížnější a nájmy se pohybovaly kolem 200 euro za byt nebo dům. 

Trhy plní funkci společenského setkávání. Na trhy se nejezdí jen nakupovat, ale také potkávat lidi, 

vyměňovat si informace. Lifestyloví migranti v tomto směru rozvíjí aktivity trhů se zbožím z druhé 

ruky, bleší trhy, neboli car-boot-sales. Mnoho lifestylových migrantů na trzích prodává pravidelně 

nebo občasně, nebo si tuto činnost vyzkoušeli v minulosti.   
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3.5. Když na trh, tak do Orgivy 
 

Čtvrteční trh v Orgivě nejlépe ilustruje rozmanitost obyvatel Alpujarry. Potkáte tu prakticky 

kohokoliv. Primárně se na trhu prodává zelenina, ale žádné omezení ohledně povahy zboží 

neexistuje: nakoupíte tu ložní prádlo, kuchyňské zboží, šperky a další rukodělné výrobky od 

artesanos, koření, domácí celozrnné pečivo, prostě cokoliv, s čím se prodejci rozhodnou zkusit 

štěstí.  

 

Obrázek 4: Trh v Orgivě v roce 2006, kdy v České republice o farmářských trzích neměli lidé ponětí. V Alpujaře vlna bio-eko 
zeleniny přicházela společně s prvními lifestylovými migranty. 

Prodávají tu Španělé, z nichž poměrnou část tvoří španělští gitanos, kteří se obchodní činnosti 

věnovali tradičně. Potkáme zde muslimy, ať již původem z muslimských zemí nebo konvertity, 

nejčastěji Súfí
35

. Potkám zde britského armádního důstojníka ve výslužbě, realitní makléřku, 

                                                           
35

  Větev islánu orientovaná na mystickou zkušenost.  

Např. http://elpais.com/elpais/2015/01/21/eps/1421845208_671813.html?id_externo_rsoc=FB_CC 
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indického babu. Angličtina, francouzština, němčina jsou běžnými jazyky, které mezi stánky 

zaslechnu. Tím se však pestrost nevyčerpává. Toto městečko s necelými šesti tisíci obyvateli 

registruje na radnici 68 různých národností
36

. Geografická poloha a výhodné klima přispěly k tomu, 

že město Orgiva se stalo vyhledávaným domovem lifestylových migrantů. Usazují se zde lidé 

bohatí i zcela nemajetní, avšak velmi výrazně působí zvláště příznivci hippies, ravers a New Age 

Tavellers
37

, zmiňovaní stoupenci súfismu zde mají významnou komunitu, místo zde nacházejí 

mnozí další nezařazení, blíže nezařaditelní. Není to jen město samotné, ale také jeho nejbližší okolí, 

které přispívají ke specifičnosti Orgivy. Nad Orgivou směrem k vesnici Cañar se rozkládá údolí 

nazývané Beneficio, kde našlo domov mnoho travellerů, experimentátorů nebo životních ztracenců. 

V této komunitě
38

 jsem strávila prvních čtrnáct dní svého pobytu v Alpujaře (duben 2006), než se 

mi podařilo sehnat první pronájem. Takové fluktuanty nemají v Beneficiu příliš v lásce, stany 

v dolní části údolí nejsou vítány. Přesto zde dočasný azyl vyhledává stále mnoho cestovatelů. Část 

tohoto údolí byla zakoupena mužem (lifestylovým migrantem) se zajímavým projektem: že půda 

zde může být využívána lidmi, kteří k ní naleznou reciproční vztah, budou se o údolí podle svých 

možností starat a podle svých schopností z něj budou mít užitek. Jde o principy lidí hlásící se k 

Rainbow Family, která vychází především ze vztahu k Matce Zemi. Tato představa do jisté míry 

funguje, od osmdesátých let v Beneficiu nalezlo domov mnoho lidí, pěstují se zde různé plodiny a 

v omezeném množství i chovají hospodářská zvířata. Lidé si zkonstruovali obydlí z přírodních 

materiálů, vzniklo několik pecí na chleba (občasně k zakoupení na čtvrtečním trhu v Orgivě). 

Fungování volné komunity není nikdy bez potíží a vedle „přátel země“ přitahuje volný pozemek k 

pobývání také lidi bez velké motivace k vlastní aktivní činnosti. V současné době se „zakladatel“ 

Beneficia věnuje jinému pozemku s jiným typem komunitního života, založeném na náboženské 

pospolitosti v rámci širší muslimské komunity v Orgivě. Podobně jako v Beneficiu se zde lidé za 

práci na pozemku nebo za nízký nájem v užší či volnější spolupráci starají o půdu, přičemž zde 

funguje daleko vyšší společenská kontrola mezi jednotlivými členy komunity.  

Podobně je tomu ve čtvrti El Morreón, ve které dlouhodobě pobývají lidé – lifestyloví migranti, 

kteří žijí nízkonákladovým životním stylem. Zde jsem strávila několik týdnů na jaře 2016 a v zimě 
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 Od roku 2010 do 2016 se počty národností registrovaných na radnici v Orgivě pohybují mezi 60-70. Srv. např. 

http://elpais.com/elpais/2015/01/21/eps/1421845208_671813.html 

http://alcaldesadeorgiva.blogspot.com.es/2011/12/orgiva-celebra-su-diversidad-en-las-v.html 
37

 Podobné laděné lidi popisuje antropolog Anthony D’Andrea v článku Neo-Nomadism: A Theory of Post-Identitarian 

Mobility in the Global Age na Ibize. Alpujarští alternativci jsou poněkud usedlejší než globální nomádi z Ibizy a 

indické Goa, ale stále si zachovávají mobilitu (srv. D’Andrea 2006). 
38

 V této práci používám slovo komunita ve dvou základních významech. Pouze komunita Beneficio  odpovídá prvnímu 

významu, teda jakémusi společnému soužití lidí v každodenní interakci, s potřebou společných pravidel. V druhém 

významu používám slovo komunita pro skupinu lidí spojených na základě zájmu, oblasti, ve které žijí, apod. 

Používám-li výrazy „místní komunita“ nebo „surfařská komunita“ neznamená to, že ti lidé žijí společně pod jednou 

střechou, ani že se navzájem všichni znají.   

http://elpais.com/elpais/2015/01/21/eps/1421845208_671813.html
http://alcaldesadeorgiva.blogspot.com.es/2011/12/orgiva-celebra-su-diversidad-en-las-v.html
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2017. V současnosti zde nalezneme mnoho upravených obydlí, na kterých je patrno, že nevznikaly 

jednorázově a podle plánu architekta. Mnohdy stavby bez povolení na nejasně definovaném 

pozemku jsou výsledkem brikoláže, balancováním mezi nutností bydlet a nedostatkem peněz, mezi 

dočasností plánů a reálnou dlouhodobostí pobytu. Na počátku mnoha takových pobytů bylo třeba 

jen zaparkované auto vedle cesty, kolem něhož pomalu začala vznikat předzahrádka a po několika 

letech se podle schopností příchozího mohlo místo prvního zaparkování proměnit v kamenný 

domek se zahradou a vodní nádrží v podobě bazénu. 

   

Obrázek 5: Podobně upravených, původně motorových vozidel, najdeme v El Morreónu desítky. Některé vozy jsou 
provozuschopné a jejich majitelé zůstávají pouze dočasně, další jsou uzpůsobené trvalému bydlení a s jejich pohybem už se 
nepočítá. 

Více o počátcích komunit Beneficio (1987) a El Morreón (počátek osmdesátých let) se dočteme v 

práci o alternativních komunitách ve Španělsku (Goméz-Ullate 2004: 324-325). Na počátku vzniku 

komunity Beneficio, podobně jako u dalších komunit orientovaných na ekologické principy a 

sdílení, se konala sbírka na zakoupení půdy pro komunitu. Toto je známé pod termínem „liberar la 

tierra“, tedy „osvobodit půdu“. Komunita Los Cigarrones, která stála na počátku tradice 

Dragonfestu, přestala v nedávné době existovat, ať již k tomu přispěly zásahy úřadů, naštvaní 

sousedé nebo záplavy přilehlé řeky Guadalfeo.
39 

Dragon festival konající se od roku 1997 přilákal 

každý rok více a více příznivců, nejen New Age Travellers nebo vyznavačů open techno-parties, ale 

také běžných návštěvníků kulturních akcí. Radnice Orgivy však nebyla vůči festivalu otevřená a 

                                                           
39

 Např. http://officialdragonfestival.blogspot.cz/p/history.html 
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jeho konání v roce 2010 definitivně zakázala. Dragon festival se přemístil k teplým pramenů u 

Santa Fe na pozvání místní starostky, kde byl místní komunitou lépe přijat a koná se dále. 

Město Orgiva z volnomyšlenkářů, kteří oblast objevili a zvolili si za své domovy, vyzískala mnohé. 

Východní filosofie, jóga, ekologická produkce, permakulturní přístupy, alternativní medicína či 

alternativní vzdělávání a celková spiritualita a barevnost místa přilákala i další cizince, méně 

vyhraněné proti konzumerismu a tradičním hodnotám. Vzrostla hodnota pozemků a nemovitostí, 

nejvýrazněji právě v Orgivě a okolí. Například nedaleká vesnička Tijola, kde bydlí autor místního 

bestselleru Driving over Lemons, se stala módní čtvrtí – Melisa z Los Piojos zde koupila a 

zrenovovala svůj první dům, aniž by tušila, o jak lukrativní nemovitost se bude jednat. Po šesti 

letech byla hodnota domu trojnásobná.  

Podobný fenomén jsem mohla pozorovat v Tarifě, která se stala vyhledávanou destinaci surfařských 

entusiastů. Surfaři vytvořili image města, tedy významně zvýšili jeho tržní hodnotu. V ulicích je 

mnoho obchodů a restaurací, fungují hotely a hostely. Samotná surfařská komunita však zůstává na 

okraji; zisky, které městu plynou, půjdou k užitku původních obyvatel Tarify, respektive těch, kdo 

dávají veřejným financím směr. Orgiva je ke svým novým obyvatelům podobně macešská. 

Protěžuje místní obyvatele a podporuje aroganci administrativy, včetně policie. Situace v dalších 

alpujarských městečkách není taková, k cizincům je celkově postoj spíše neutrální.  

Do Orgivy se nejezdí jen na čtvrteční trh. Jezdí se tam nakupovat specializované zboží, které se 

nesežene na vesnicích nebo v menších městech - stavební materiál, krmivo pro zvířata, zvířata, 

náhradní díly na auta, vyřizovat administrativu. Zároveň je Orgiva křižovatkou černého trhu, drogy 

nevyjímaje. Především jsou to španělští gitanos, kteří obchodují s čímkoliv, z čeho je profit a 

dokážou se domluvit s policií.    

Nemůžu opominout kulturní význam Orgivy. Vzniklo a vzniká zde množství asociací, spolků a 

pracovních skupin, ať se jedná o ekologické zemědělce, nezávislé porodní asistentky, hudební 

formace, pořádají se kulturní akce, ať nezávislé nebo ve spolupráci s městem. Živost tohoto města, 

která zaujme na první pohled, není jen zdánlivá – na šest tisíc obyvatel je koncentrace činností, 

národností a životních stylů velmi ojedinělá.  
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4. Cortijos a cortijeros 

4.1. Každodennost na samotách 
 

V následujícím textu se budu věnovat popisu a rozboru sociálního života několika vybraných domů 

- cortijos, s jejichž obyvateli jsem měla možnost trávit delší časové úseky. Poznala jsem jejich 

každodenní životy, širší okruh jejich rodin a přátel, jejich zdroje a způsoby příjmů, jejich životní 

styl a vztahování se k Alpujaře. Jejich příběhy, mnohokrát vyprávěné a diskutované, měnily podobu 

podle aktuálního úhlu pohledu lifestylových migrantů. Vyjevovaly se tak důležité zlomové 

okamžiky v jejich osobních historiích, způsob utváření každodennosti, nesoulady v osobních 

příbězích, nesoulad v preferencích proklamovaných a projevených. Nevyjímám jedny nebo druhé 

z šetření, kladu však větší důraz na činnosti a schopnosti. Opět bych zde připomněla metodologii. 

Důležitá je pro mě kombinace výzkumných metod. V diplomové práci jsem se věnovala především 

výzkumu za pomoci metody materiální kultury,
40

 v této práci se více zaměřuji na to, jak lidé 

fungují. Potřebovala jsem se dostat do takové pozice, kdy budu moci pozorovat věci v procesu, 

získávat nové výpovědi a srovnávat je s pozorovanou realitou. Taková pozice musí být aktivní, 

musí se odehrávat v aktivním čase lidí, o kterém chci vypovídat.  

Nesoulad ve výpovědích a jednání lidí může být vykládána v různých kontextech různě. Ve vztahu 

k minulosti někteří vyzdvihují svojí agentnost, jiní svou osobu upozaďují za souhrny náhod a běhu 

událostí. Sociální psychologie tento jev popisuje například z pohledu teorie kognitivní disonance: 

lidé chtějí být sami se sebou ve shodě, motivy a vnímání svého jednání proto upravují tak, aby tomu 

odpovídaly. Jediný způsobem, jak zjistit, čím je neshoda způsobena, je kontrolovaný experiment.
41

 

Toto však není možnost pro kulturní a sociální antropologii. Přiblížit se pochopení toho, jak se věci 

skutečně dějí a jak je lidé dělají, je práce kombinující vhledy historického kontextu, zázemí rodiny a 

přátel migrantů, jejich výchozí ekonomické pozice. Zároveň mi nejde o čistě psychologickou studii, 

zaměřuji se na pozorování činností a schopností. Na druhou stranu k psychologii se zde 

                                                           
40 Věnuji se zde především domům a jejich zařízení, také s důrazem na stěhování – co si lidé z původního domova 

přiváželi, bez čeho se rozhodli obejít a jak si designují svá nová bydliště. Už zde je skrze předměty vidět, jak se 

mnohdy představy liší od později žité skutečnosti. 

 
41

 People are often unaware of why they act in certain ways or chase their beliefs in one direction or another; so, in a 

complex situation, simply asking people to explain their behaviour will usually not yield reliable results (Aronson 

2007: 409).  
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nepřestávám obracet – zkoumám také motivace a hodnoty, které přísně antropologicky nebo 

sociologicky vysvětlit nelze.  

Svojí osobu z výzkumu nevyjímám. Pokud jsem já sama aktérem a sázím s cortijeros stromy, vařím 

večeři, starám se o koně a vstupuji do ekonomických vztahů, ať nefinančních nebo finančních, 

pozměňuji tak jejich život tím, že jednám a mám názor. Abych znala jejich názor, já též musím 

s nějakým přijít. Vím, že svým jednáním ovlivňuji své okolí. Nemohu-li se ze studie vyjmout, 

nabízí se ještě možnost, a to rozvést aktérství výzkumníka dál: pokud chci získat informace o tom, 

jaký mají lidé ve vesnici vztah k barteru, sama barter nabídnu. Z reakcí na takovou nabídku se 

dozvím daleko víc, než kdybych se lidí ptala, zda si mezi sebou vyměňují zboží. Ve vesnici jsem 

takto směňovala práci a díky tomu jsem měla možnost zjistit, jaká dynamika ve vesnici funguje. Na 

nabídku barteru lidé reagovali různě, bez mé nabídky, tedy intervence do sociálního prostředí, bych 

ale tuto informaci nezískala. Tímto „antropologickým experimentem“ si vypomáhám v hledání 

cesty, základních informací, není však daleko od lifestylu, který zkoumám – lifestyloví migranti 

stále něco zkouší, jsou to experimentátoři. Opět jsem z počátku čerpala nejvíce z přístupů materiální 

kultury. Soustředím se na věci spojené s životem na samotách: získávání elektrické energie, způsob 

hospodaření, ekonomie domácnosti, nákupy. Skrze tyto se nám otevírají okruhy více komplikované 

– tedy sociální vztahy rodinné, přátelské i pracovní.  

Jak tedy cortijeros žijí? Cortijeros  si k životu volí odlehlé stavení - „cortijo“, zpravidla s dostatkem 

půdy k hospodaření (ovocný sad, volná půda, prostor pro zvířata). Označení cortijeros je mezi 

původními obyvateli je spíše nelichotivé. S příchodem modernizace do vesnic v padesátých a 

šedesátých letech minulého století (elektrifikace, silnice a zásobování, či zavedení systému 

sociálních dávek) začali Alpujařané cortija pomalu opouštět. Mezi staršími obyvateli je dostatek 

pamětníků, kteří jako děti na cortijách vyrůstali. Život dospělých i dětí byl na těchto usedlostech 

náročný; byly obývány rozšířenými rodinami, které do velké míry byly soběstačné. Život na nich 

byl však spojován se špinavým, nízkým, chudobou a sociální vyčleněností. Také s nevzdělaností, 

přestože i pro cortija byly zřizovány školy v dosahu. Děti do nich ovšem chodily podle uvážení 

rodičů, kteří často preferovali zaměstnat dítě v užitečnější činnosti, jako byl sběr dřeva a roští nebo 

pasení koz a ovcí.  

Dnešní cortijeros si svá místa dobrovolně volí, nejsou k nim vázáni narozením nebo sňatky. 

Vybírají si je pro jejich estetiku či užitnost, často v kombinaci obou dvou. Cizinci začali projevovat 

o tyto opuštěné samoty zájem, výrazně patrný od osmdesátých let minulého století. Pro místní 

obyvatele to nebylo dobře pochopitelné, status cortijeros byl nízký, a kdo měl možnost, stěhoval se 

do vesnice. (Despekt vůči cortijeros měl i další rovinu – život na cortijos se vymykal bedlivému oku 

společenské kontroly lidí z vesnice. Mohlo se tam dít prakticky cokoliv.) Cizinci však prokázali, že 
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mají schopnosti usedlosti spravovat jinak a dokonce oživit sociální dění na nich. Na cortija se 

stěhují nikoliv z nutnosti, ale proto, že vidí možnosti pro vytváření svého životního stylu. Budují 

funkční hospodářství, esteticky zajímavé zahrady, rekonstruují ruiny s citlivým použitím materiálů, 

zařizují je vybraným nábytkem, nepřivádí k domům sloupy elektrického vedení, jelikož ve většině 

dávají přednost ostrovním systémům. S tím, jak cortija rozkvetla a začal se na ně vracet sociální 

život, rostl také status usedlostí a jejich obyvatel. Z nelichotivého označení získalo označení 

cortijero na důstojnosti – dnešní cortijeros mají schopnosti, know-how a vkus. V neposlední řadě 

také disponují prostředky, aby své představy uváděli v realitu. V posledních letech se k životu na 

cortijách vracejí i bohatší Španělé z oblasti, avšak povětšině se jedná o druhé bydlení a odlišný 

životní styl.   

V semiaridním prostředí středomořského masívu s převážně křovinatým porostem jsou cortija jako 

malé oázy kultivované po staletí, s napojením na zavlažovací systémy albercas y acequías. Jsou to 

ostrůvky zeleně uprostřed zlatavého moře vysušených trav na svazích hor, často s nádhernými 

výhledy do krajiny. „Rurální idyla“ však není zadarmo. Cortijeros musí nutně přijmout určité 

danosti. V prvé řadě je to přístupnost na cortijo. Cesty k domům si udržují majitelé sami, případně 

ve spolupráci se sousedy nebo příslušnou radnicí, pokud je část cesty veřejná. (Cortija mohou být 

vzdálená od silnice až deset kilometrů, nejčastěji je to mezi 2 - 4 km). Na údržbu cesty ale není 

vždycky čas nebo prostředky, a pak se svépomocí spravují jen ty nejpalčivější úseky. Na tyto cesty 

jsou vhodná auta s pohonem na všechny čtyři kola, ty však vlastní jen bohatší cortijeros (pořizovací 

cena je vysoká a spotřeba benzínu rovněž). Běžně se jezdí spíše ve starších vozech za hranicí 

technické způsobilosti. Tak se život řídí spíše náladami přírody, než středoevropským časem. Pokud 

si to počasí nepřeje, je nejlépe nikam nejezdit, anebo jít pěšky. Pokud napadne sníh, v podstatě se 

zastavuje čas. Deště a silný vítr je také nutné respektovat a přizpůsobovat tak své plány možnostem 

- řídit se méně daty v kalendáři a časem na hodinkách a více tím, co se kolem aktuálně děje. 

Například práce přes počítač s přesnými deadliny je v tomto ohledu komplikovaná. Přestože 

cortijeros jsou ve většině připojení k internetu přes anténu (běžné cca od roku 2010), stačí silnější 

vítr, aby zařízení vyřadil z provozu. Slabší solární systémy, zvláště pak v zimě, zabezpečí energii 

sotva na svícení či nabití mobilního telefonu.  

Rozpor „příroda versus středoevropský čas“ nejvíce doléhá na cortijeros s dětmi ve školním věku, 

které každý den dojíždí do vesnic nebo městeček. V roce 2006 po srpnovém přívalovém dešti zůstal 

na jednom cortiju uvězněný můj syn, kterého jsem nechala u známých přespat přes noc. Cesta podél 

koryta řeky v Torvizcónu během několika hodin zmizela pod přívaly vody, pro auto zůstala cesta po 

několik týdnů neprůjezdná. Zatímco já jsem šla pěšky po neexistující cestě své dítě vyzvednout, v 

opačném směru jela dcera oné známé do vesnice do školy – na koni. Kombinace obtížně 
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udržovaných cest, počasí a mnohdy špatně fungujících aut vyžaduje velké nasazení a schopnosti. 

Pak se matky a otcové, kteří jsou za takových podmínek schopni zabezpečit běžný provoz okolo 

dětí školního věku a sami se pak věnovat vlastní práci, stávají hrdiny všedního dne. Pro tuto 

skupinu vyžaduje život na cortijách enormní úsilí. Stává se, že zprvu nadšení rodiče-hospodáři po 

roce či zimě strávené na cortiju dají přednost dočasnému pobytu ve vesnici nebo městečku. Mladý 

španělsko – izraelský pár (Fatima a Amit) mají dvě malé děti a uvítali proto příležitost bydlení 

zdarma na cortiju Angličanů, kteří se rozhodli odpočinout si na určitou dobu od hospodaření a 

vycestovali po Evropě. Přestože cortijo je dobře zařízené, dokonce s připojením na elektrickou síť, 

takže zde odpadají problémy s energií, po roce se rodina rozhodla odejít: „Dny jsou jeden jako 

druhý. Děti si neužívám, jsou mi na obtíž. Je potřeba to změnit. Amit si našel práci v Ugíjaru 

v truhlárně a my se tam stěhujeme“.
42

    

Vedle cest k usedlostem jsou to zavlažovací kanály a voda obecně, které jsou na denním programu 

cortijeros. Často je potřeba vozit pitnou vodu od pramenů, protože na pozemek se dostává pouze 

užitková voda skrze zavlažovací kanály. Také jejich zprovozňování a opravy vyžadují spoustu 

práce. Zanedbání z minulých dekád souvisí s opuštěním hospodářských stavení, o to intenzivněji se 

cizinci snaží s vodou hospodařit. Je rovněž třeba starat se o to, aby z cortijos odcházela voda čistá, 

to znamená trativody přes čistící systémy, které předpokládají, že v odpadu z domácnosti se 

nebudou vyskytovat chemické čistící látky a velké mechanické nečistoty. Na žádném 

z popisovaných cortijos není možné vhodit toaletní papír do záchodu.  

Nejen s vodou, hospodaří se s energiemi všeobecně, jak jsem již uvedla výše. Nikdo z cortijeros, se 

kterými jsem se v La Alpujarra setkala, nemá tak výkonný solární systém, aby utáhl automatickou 

pračku s ohřevem vody (lze však kombinovat plynový ohřev vody s pracími programy bez ohřevu). 

Používání elektrického nářadí vyžaduje generátory a ty vyžadují benzín. Ledničky, pokud je 

cortijeros používají, jsou většinou na plynové bomby. Na plynových bombách se vaří a je třeba je 

dovážet z města. Je třeba šetřit s lidskou energií – takzvaně nejet na plný plyn, protože kdykoliv 

může nastat situace, která vyžaduje celého člověka (nehoda, nepředvídatelná změna počasí). Také 

je to nejlepší způsob, jak předcházet zraněním. Úrazy jsou vysoce nežádoucí, cortijeros musí být 

opatrní, jak při každodenní činnosti, tak náročných stavebních pracích nebo kácení stromů. 

Lékařská pomoc je vzdálená a cortijeros ji vyhledávají jen v opravdu nutných situacích, jako jsou 

vážné zlomeniny nebo bodnutí škorpiónem. Ani v těchto případech však nemohou očekávat příjezd 

sanitky. Topí se dřevem. Všechna cortija jsou vybaveny různými typy kamen a krbů a motorovými 

pilami.  

                                                           
42

 Bérchules: 3.3.2012 
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Život na cortijách se změnil, určitý stupeň izolace však zůstal jejich výraznou charakteristikou. Na 

jednu stranu je samota cortijeros vyhledávána, na druhou stranu je třeba se naučit žít také s jejími 

negativními aspekty, což se nepodaří všem, kteří mají zájem o ty pozitivní. Život na cortijos se 

proměnil ve struktuře sociálních vztahů. Před příchodem modernity bylo hospodářství udržováno 

rozšířenou rodinou, málokdy prostou neshod a hašteření. Noví cortijeros obhospodařují cortija v 

jiném sociálním uskupení. Jednotlivec, pár, nebo nukleární rodina, se rozhodují pro tento způsob 

života na základě svobodného rozhodnutí a vztahy, které pak následně vytváří a jejichž jemným 

předivem omotávají své samoty, jsou vztahy založené na zájmu o spolupráci nebo na vzájemné 

náklonnosti. (Z toho však nevyplývá, že cortijeros nenaráží na nesnáze se sousedy.) Rozvíjí se také 

koncepty dobrovolné pomoci na farmách uvedené výše - housesitting, WWOOF, HelpX, a další. 

Samoty nejsou pohodlným místem k žití, pokud chod nezabezpečuje víc lidí. 

Zaměřuji se sice na činnosti, „dělání věcí“, ale v lifestylu jde o víc. Je třeba vidět individuální 

psychologii lidí a jejich životní přesvědčení, motivace, hodnoty, jejich kulturní a sociální zasazení, 

jejich specifické a výjimečné schopnosti. Můj text o cortijeros je tedy souhrnem výpovědí 

migrantů, analýzou materiální kultury, společenských a ekonomických vztahů, historického 

kontextu lidí i míst, ve kterých se vyskytovali a vyskytují. Podrobně jsou tato data v denících 

z terénního pobytu v La Alpujarra mezi 2011-2014. Další data byla získávána při kratších (2-4 

měsíčních) pobytech v letech 2015-2017. Všichni lidé z pozorovaných usedlostí znají můj 

výzkumný projekt a k psaní o nich mi dali svůj souhlas. Někteří migranti se vyjádřili odmítavě a 

zmínky o nich, které se vyskytují v terénních denících, nejsou v tomto textu použity. Všechna 

jména v textu byla pozměněna, stejně pak jména jejich usedlostí. Neuvádím věk osob, není nijak 

významný. Osoby jsou zde popisovány s celými rodinami, přibližné věkové zasazení tedy vyplývá 

z kontextu. Došlo i k dalšímu kódování: někde jsem pozměnila národnost lifestylových migrantů, 

někde geografickou lokalizaci. Výpovědi migrantů, které jsou zde uváděny, spíše než 

z polostrukturovaných rozhovorů vychází ze spontánních rozhovorů z každodenního života, které 

jsem zapisovala nejčastěji na konci dne anebo ráno před započetím dalšího pracovního dne (zápisy 

jsou v češtině, angličtině, španělštině a občasně francouzštině podle toho, jak se mi hovory 

vybavovaly). Vyhověla jsem přání jednoho z informátorů Achima Burkarda uvádět jeho jméno u 

projektu eko-vesnice Valle de sensaciónes (viz dále v kapitole Valle se sensaciónes).  
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4.2. Los Castaños 
 

Jako první zde uvedu zkušenost z cortija Los Castaños, které v sobě kombinuje mnoho prvků a 

vlivů. Na Los Castaños jsme strávili intenzivně podzim a zimu 2011/2012, pracovně jsme se na 

tomto hospodářství angažovali také dříve i potom. Popis zkušenosti z tohoto cortija bude také 

dobrým uvedením do tématu, protože jeho majitel se v oblasti narodil a do výzkumného poznání 

přinesl mnoho z historie oblasti. Prolíná se zde původní tradiční a nový životní styl cortijeros 

s důrazem na rostlinnou produkci, péči o půdu a vodu. 

Přestože je Rodrigo rodilý Alpujařan, řadím cortijo Los Castaños mezi domácnosti lifestylových 

migrantů z několika důvodů. Rodrigo strávil hodně času cestováním, z oblasti jako mladý nejdříve 

odešel a teprve po letech si zde pořídil pozemek, kde se usadil s manželkou Belgičankou. 

Z manželství mají dva syny, dnes již dospělé. V současnosti spolu manželé již nežijí, po dvaceti 

letech došlo k pozvolnému rozchodu a žena se vrátila do země svého původu. Všichni členové 

rodiny se však stále okolo domu v různých časových intervalech pohybují, přestože jen Rodrigo 

natrvalo. Žili a žijí „na dvou židlích“, jak geograficky, tak administrativně. Oba synové nějaký čas 

studovali v zahraničí. Oba mluví plynule oběma mateřskými jazyky. Transnacionální migrace pro 

ně představuje určité výhody; využívají možnosti sociálních výhod, které nabízí země původu 

manželky, a rovněž výhod plynoucích z rozdílů v příjmech v jedné a druhé zemi, možnost 

vzdělávání a kariéry pro své děti v obou zemích. Toto know-how „jak to kde chodí“, je velkou 

devizou informovaných transnacionálních migrantů. Je to sociální kapitál, který umožňuje řešit 

životní situace pro usedlé obyvatelstvo velice obtížné. Například vysoká nezaměstnanost mladých 

lidí ve Španělsku je setrvalý problém. Mladší Rodrigův syn má však díky matce možnost o 

prázdninách brigádně pracovat za dobré peníze, navíc v oboru, který studuje. Díky manželce a její 

rodině se páru po léta dařilo pronajímat malé cortijo ve spodní části pozemku k rekreačním účelům 

za středoevropské ceny. Rodrigo na druhou stranu zná výborně prostředí, ve kterém se pohybuje. 

V Alpujaře se narodil a vyrostl v rodině se sedmi dalšími sourozenci.  

Svoji půdu získal od několika různých majitelů a jednotlivé části spojil v celek. Je na to patřičně 

hrdý a často mluví o tom, jak vše vybudoval z ničeho. (Přinejmenším jeden z bývalých majitelů si 

však stěžuje, že mu Rodrigo za jeho pozemek nikdy nezaplatil.) Není jisté, zda je toto tvrzení 

pravdivé, nicméně sám Rodrigo se občas rád pochlubí, jak si při stavbě domu jezdil pro materiál 

k místnímu obchodníkovi se stavebninami a zaplatil až o několik let později. Podobný přístup má 



70 

 

ke svému mechanikovi. Ten mu občas odmítne spravit auto, dokud Rodrigo nezaplatí účet za 

opravy předchozí. Takové jednání není ojedinělé, na alpujarském venkově se jedná téměř o 

standardní přístup. Můžeme vidět výhody, kterých využíval belgicko-španělský pár: na jedné straně 

bohatá klientela ze Severu, ochotná platit za rurální idylu, tedy za horskou boudu bez elektrického 

proudu. Na druhé straně výhoda domácího prostředí: nákup na dluh za lokální ceny, znalost zákonů 

(a způsoby jejich obcházení), znalost místních lidí.  

 

Obrázek 6: Na stavbu “rustikálního” pařníku se použily mladé větve z prořezu vegetace u nádrže. Stavba potvrdila svou 
životaschopnost. V únoru 2017 jsme ji u Rodriga našli nepoškozenou. 

Rodrigo je rovněž pamětníkem počátků lifestylové migrace v Alpujaře. Mohl jako dítě pozorovat 

španělskou společnost v sedmdesátých letech, zažil vlnu příchodu volnomyšlenkářů v osmdesátých 

letech dvacátého století a od té doby udržuje s lifestylovými migranty styky. Zná se s migranty, 

kteří už v La Alpujarra nežijí. Například s Australanem, který strávil v oblasti několik let v letech 

osmdesátých a devadesátých, udržuje styky a stará se o jeho dům v nedaleké vesnici. (Tento dům 

jsme si také později pronajímali). Své příjmy také často váže na lifestylové migranty nebo na 

turismus. Lifestylová migrace je Rodrigovou každodenností, prostupuje jeho životem skrze aktéry, 

s nimiž je v běžné interakci. Zároveň však je jeho pozice zvýhodněná jeho španělským původem, 
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především se jedná o snadnější jednání s úřady. Dostane práci od radnice, když se nějaká nabízí. 

Přesto se potýká s velice podobnými problémy jako alternativní hospodáři cizích národností. Když 

pořádá na svém cortiju setkání nebo oslavu, cizinci bývají v převaze.  

Cortijo Los Castaños je tím, nad čím žasnou všichni návštěvníci Alpujarry. Je to skloubení čehosi 

tradičního a zároveň západního, toho, co se většina cizinců vydává do Alpujarry hledat. Cortijo je 

situované dva kilometry nad vesnicí, k níž administrativně přináleží. Ve výšce 1.500 m n. m. 

poskytuje místo výhledy na krásné scenérie nezatížené rušivými civilizačními prvky, není odsud 

vidět ani silnice, ani dráty elektrického vedení. Dům, respektive domy, jsou postaveny z kamenů, 

které jsou nasbírané na stráních okolo domu. (Kameny byly nasbírány potají, protože se dům nalézá 

v druhé zóně národního parku a sběr čehokoliv je zde zakázán.)  Na celém rozlehlém pozemku je 

jeden velký dům, kde bydlí Rodrigo a dříve jej obýval s rodinou. Asi dvě stě metrů pod ním je malý 

domek, který sloužil k pronájmu v době, kdy o něj klienti jevili zájem. Dnes jej Rodrigo používá 

jako občasné ubytování pro návštěvy, pomocníky na farmách a podobně. Asi tři sta metrů nad 

hlavním domem vzniká nový domek, miniaturní, který má také sloužit případným návštěvám. Nad 

stavbami na stráni je umístěn ještě vyřazený karavan, kde je možné také příležitostně přespat. Ve 

vesnici o šest kilometrů dál má Rodrigo dům a malou restauraci, kterou kdysi provozovali se ženou. 

Několik let se o restauraci staral starší syn. Také ji pronajímal lifestylovým migrantům jako 

provozovnu. Rodrigo má k dispozici množství nemovitostí, ale nikdy nejsou tato místa plně 

využívána.  

Způsob stavění vychází u Rodriga z původních stavebních postupů pro Alpujarru typických. U 

domu jsou nejdříve vztyčeny obvodové zdi z kamenů. Na ně jsou položeny střešní trámy.  Dále 

následují břidlicové desky (losas), které pokryjí plochu střechy a z níž je vytvořen lem kolem ní. 

Dále následuje vrstva betonu, což je změna oproti uváděným tradičním způsobům, kdy se používal 

rákos a vrstva zeminy (López Tovar 1999: 71-74). Nejsvrchnější část střechy je tvořena vrstvou 

launy, jílovité půdy, která má schopnost absorbovat vodu za deště a za slunečného počasí se opět 

vysušit. Tak chrání ploché střechy před nápory vody za deště. Rodrigo se drží tradičních postupů, 

avšak beton jako spojovací materiál používá, což je běžná praxe, které se vyhýbá jen málokdo. 

Rodrigo zakomponovává do stavby staré dřevěné prvky, které se mu podaří sehnat ze starších 

staveb - trámy, dveře, okna, dále pak staré dlaždice a další doplňky.  

Vedle obytných prostor se na pozemku dělají další konstrukční práce, např. stavba pařníku, stavba 

nádrže na vodu. Pozemek je třeba oplocovat, což je typ práce, kterému se Rodrigo věnuje v podstatě 

neustále. V těchto polohách parku se volně pasou krávy, které jsou schopné zničit všechno, co 

člověk zasadí. Ohroženy jsou především mladé stromky. Zeleninovou zahradu, která přitahuje 

divoká prasata, je třeba ohradit plotem s hustšími oky, než se používá jako ochrana proti dobytku. 
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Zvlášť je třeba ohradit také nádrž na vodu, aby se zabránilo nehodám, kdy do nádrže spadne osoba 

nebo zvíře. Ploty značně znepříjemňují pohyb po pozemku, nicméně pro toto hospodářství jsou 

nezbytné. Hlavní oplocená část je kolem hlavního domu a k ní postupně přibývají další oplocené 

části podle toho, jak se Rodrigovi daří rozvíjet hospodářství. Tento rozvoj má podobu organického 

bujení spíše než plánovaného rozvoje. Části, které jsou do-oplocovány, jsou k hlavní části 

přilepovány a množí se tak množství vchodů, zástrček a patentů, které je třeba pozorně otevírat a 

zavírat, což je velice náročné především s ohledem k tomu, že na hospodářství se lidé pohybují 

většinou s plnýma rukama. Pohyb po hospodářství tak není plynulý, na což si také Rodrigo občasně 

stěžuje.   

Voda je do domu přiváděna od pramene. Je to hodně složitý systém plastikových hadic, často jsme 

šplhali až tři km do kopců, abychom zprovoznili potrubí, které se mohlo někde zavzdušnit. Pitná 

voda byla víceméně dobře přivedená, systém byl vylepšován více než dvacet pět let. V roce 2012 se 

Rodrigo zabýval více užitkovou vodou. Chtěl vytvořit nádrž (alberca), což se mu podařilo 

uskutečnit. Situaci v jeho případě komplikuje, že se po pastvinách volně pohybují krávy, které 

poškozují jak hadice, tak kanály. Vodu jsme řešili neustále, bylo běžné chodit a předělávat to, co se 

udělalo předešlý den. S vodou se přirozeně šetří, jak při spotřebě v domácnosti, tak při plánování 

zahrady a hospodárného využití vody na zalévání. Elektrickou energii v domě zabezpečuje solární 

systém, avšak vystačí maximálně na světlo. Generátor se používá na provoz pračky, elektrické 

nářadí, míchačky, ale i počítač a nabíjení telefonů, používání kuchyňských spotřebičů, atd. Malé 

cortijo má velmi slabý systém, v zimě často nezabezpečí ani svícení. Solární systém a elektrika 

nejsou Rodrigovou silnou stránkou, spíše se snažil elektriku používat co nejméně. Pokud byl se 

systémem nějaký problém, řešil ho Rodrigo za pomoci známých, kteří se na svých cortijách tímto 

zabývali intenzivněji. Taková pomoc je však vždy omezená. Je třeba znát specifika domu, obvodu, 

je to založeno na neustálém pozorování, jak se systém chová a kde může být chyba. Jednorázová 

návštěva málokdy vyřeší celý problém, a zcela mizivě přispěje k zefektivnění systému.  

Těžko říci, zda omezení spotřeby elektřiny na cortiju ve výsledku něco ušetří. Generátor se uváděl 

do provozu i kvůli zapnutí počítače nebo nabití telefonu. Podobnou diskrepanci ve snaze snížit 

náklady jsem mohla pozorovat v zacházení s autem. Rodrigo se často vyjadřuje, že to snad bez aut 

bylo lepší a jednou by chtěl žít bez něj, ale najezdí toho překvapivě hodně. Často jsou důvody pro 

cestu skutečně zbytné: „tak jsem jel do Ugíjaru k Antoniovi. Měl jsem chuť na sýr.“ Auto pro něj 

představuje svobodu. Má dodávku Volkswagen Transporter, s níž může jak vozit stavební materiál, 

tak vyjíždět na delší cesty a v autě spát. V létě 2012 začal mluvit o nutnosti pořídit si na popojíždění 

v okolí něco menšího, že velké je neekonomické. Zanedlouho si takové auto pořídil. Za 500 euro ho 

uchvátila „Panda“, jak mi představil ojetý Seat Ibiza, se kterým teď ušetří na benzínu při tom 
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okolním popojíždění. Ještě než stihnul auto přehlásit na své jméno, zaplatil na opravách 1000 euro a 

nedlouho poté auto definitivně odstavil na horní části svého pozemku vedle podobně nepojízdného 

Landrovera. Po této příhodě se opět vrátil k opravám své původní dodávky. Rodrigo tedy chce šetřit 

na energiích a na benzínu, avšak nejedná se o komplexní řešení, které by skutečnou úsporu 

přinášely. Jedná spíše impulzivně, vždy ve víře, že „tentokrát to vyjde“.       

 

Obrázek 7: Cortijo, které jsme obývali na podzim a v zimě 2011, nebylo na tyto měsíce vybavené. V nadmořské výšce 1.500 m 
teploty padají na nulu. Byla nám zima. 

V hospodaření se věnuje pěstování různých plodin, z nich některé jsou vyzkoušené a jejich setbu 

praktikuje každý rok, to jsou například rajčata, papriky, česnek, cibule, bazalka, dýně, z u nás méně 

známých habas (druh luštěnin) a acelgas (druh mangoldu). V jeho zájmu jsou ovocné stromy, na 

jeho pozemku jsou všechny stromy typické pro tuto oblast a nadmořskou výšku: kdoule, moruše, 

mandloně, jedlý kaštan, víno. Snaží se sázet a starat se o méně obvyklé ovocné stromy jako jsou 

hrušně a jabloně. V horní části cortija jsme na podzim 2011 vysázeli společně jabloňový sad. 

Zabývá se roubováním, aktivně vyhledává lokální specialisty a rád se dozvídá o starých 

zapomenutých odrůdách. Zajímá se o včelařství, má úly a někdy se mu podaří stočit vlastní med, 

někdy se včelstvu nedaří, ale dál se pokouší je obnovovat. Pravidelně se navštěvují s 
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včelařem/hospodářem z Contraviesy a sdělují si své poznatky. Ze zvířat si drží slepice a do kurníku 

mu přibyli holubi, které chová jeho syn. Kolem domu jsou vždy alespoň dva psi a neurčitý počet 

koček. Rodrigo si nepřeje víc zvířat, kterým by musel věnovat pravidelnou pozornost. Občas si od 

místních honáků půjčuje menšího koně, v době kolem dostihů, nebo když má náladu se svézt nebo 

udělat radost dětem. Ze zahrady skutečně jí, je do velké míry soběstačný. Zpracovává sezónní 

ovoce, vyrábí marmelády, tomate frito a další produkty. Peče si kváskový chléb, ale nevyhýbá se 

kupovanému pečivu. S Rodrigem jsem dělala bílé víno z jeho hroznů jednoduchým způsobem, kdy 

se sklizené hrozny nacpou do pytlů, vyšlapou se do díže a šťáva se slévá do demižonů, nechá 

vykvasit a posléze lahvuje. Víno bylo po půl roce výborné, svěží a jiskrné. Rodrigo se spíše vyhýbá 

léčivům oficiální medicíny, na zahřátí a slabost ordinuje panáka domácí pálenky. Pere jen 

ekologickými pracími prostředky, k hygieně a mytí nádobí používá výhradně mýdlo, které před lety 

s manželkou navařili z použitého fritovacího oleje z restaurace, kterou provozovali. 

Obývali jsme tři měsíce malý dům ve spodní části pozemku, který byl dříve určen k rekreačním 

účelům pro zahraniční klientelu. Na zimu to bylo bydlení pro rodinu dost nevhodné, především 

kvůli neřešenému topení (nevýkonná kamna, špatně řešený komín, atd.) a slabému solárnímu 

systému. To jsou věci, které pro letní bydlení nejsou důležité, a proto se s nimi při konstrukci domu 

zvlášť nepočítalo. Zima se obecně v oblasti takzvaně „překlepe“ a systematicky neřeší. Během 

trvalejších zimních dešťů si sousedé navzájem sdělují, kde jim kape či zatéká do domu. Rodrigo 

dokáže být velmi přesvědčivý, například nějakou dobu se mu dařilo nás přesvědčit, že kamna na 

cortiju jsou výkonná, akumulují teplo a hřejí.  

Rodrigo je výrazná osobnost, avšak v Alpujaře nikoliv výjimečná. Téměř každá vesnice má 

podobného Rodriga – španělského svérázného samotáře s minulostí cestovatele po Evropě a dalších 

kontinentech, jehož příběh je hustě spleten s lifestylovými migranty.  
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4.3. Los Membrillos 
 

„Ještě jednou se přestěhuju, to mi věř,” vyslovil se Didier během jednoho pracovního odpoledne na 

cortiju Los Membrillos.
43

 Didier a Carla jsou světoběžníci, což jim však nebrání rozvíjet 

zemědělské projekty, konkrétně budovat levandulovou farmu. Na farmě (cca 900 m.n.m.) založili 

levandulová pole, zasadili mnoho stromů, vytvořili zeleninovou zahradu. Na cortiju intenzivně 

pracují: staví, sázejí, sklízejí, zároveň se však věnují společenskému životu. Rádi pořádají hostiny a 

zvou ostatní cortijeros nebo své známé z větších dálek. Sami cestují, ať je to do Francie navštěvovat 

dceru s rodinou nebo na jiné destinace. V jejich případě bylo přestěhování se do Španělska nikoliv 

odchodem z centra, ale naopak, chtěli se přiblížit stárnoucím rodičům. Předchozích dvacet let žili za 

Atlantikem v Portoriku, kam se rovněž nadále vracejí. Žije tam jejich syn s rodinou, a navíc tam 

mají pracovní povinnosti: také v Portoriku postavili dům, který pronajímají a starají se o něj. 

Mimoto rádi cestují na nová místa. Zkušenost přeplavby oceánu na lodi ve dvou (během prvního 

těhotenství Carly) a jejich nový život v neznámém prostředí v Karibiku se zapsaly do jejich 

životních postojů: jsou to dobrodruzi, schopní kdykoliv začínat znova. Když Didier říká „ještě 

jednou v životě se přestěhuju,“ Carla je váhavější: „člověka stojí víc úsilí, najít si nové přátele, teď 

když jsme starší.“  

Majitelé cortija los Membrillos jsou mobilní. Do domu investují peníze, se kterými se do oblasti 

přistěhovali z Ameriky, ale zatím zde nemají významný zdroj příjmu. Didier přispívá do rozpočtu 

dobře placenou prací námezdního kapitána – na zakázku převáží malé plachetnice, od krátkých cest 

v rámci Středozemního moře po transatlantické cesty. Na podzim 2012, během hlídání jejich domu, 

jsem se rozhodla o životním stylu spojeném s lodí dozvědět více, abych tuto zkušenost neměla 

zprostředkovanou jen rozhovory, ale také skrze tělesnost, stejně jako každodennost hospodářů, kteří 

se věnují půdě a zvířatům.  

Na tomto cortiju jsme se vyskytovali v různých časových úsecích. Nejdříve manžel jako placená 

síla při opravě a stavbě domů v letech 2007/2008, dále jako hosté při různých příležitostech a také 

jako housesitters / hlídači domu v momentech jejich nepřítomnosti. Poprvé tři týdny v období 14.9. 

– 5.10. 2012, v zimě 2013/14 jsme strávili hlídáním domů s krátkou přestávkou čtyři měsíce. 

V březnu 2015 jsme si pronajímali jejich druhý dům, který postavili na odlehlé části pozemku. 
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V zimě 2016/2017 jsme opět strávili na jejich cortiju dva měsíce jako housesitters během období, 

kdy zůstávali v novém domě u Tarragony. 

 

 

Obrázek 8: Na větrné hůrce, kterou Francouzi teprve osázeli, bylo třeba vyřešit venkovní sezení. Didier nakoupil skleněné dveře 
v bazaru a vytvořil tak zimní zahradu. Není to přípustná stavební úprava v této oblasti, ale silný vítr tak řeší více lidí. 

Logiku domů, funkčnost a údržbu jsme si vyzkoušeli velmi zevrubně. Tyto domy známe asi 

nejlépe, protože jsme řešili různé závady a nehody během nepřítomnosti majitelů. V roce 2013 

pronajímali zmíněný druhý dům mladému španělskému páru, který se rozhodl odejít z města a 

v Andalusii započít zemědělský projekt. Tito nájemníci nám zprostředkovali zajímavou zkušenost. 

Jako nově příchozí si teprve zvykali na život v režimu, kdy je potřeba šetřit s energiemi a 

předcházet nehodám za nepříznivého počasí. Jejich neznalost vyjevila, že tyto věci nejsou 

samozřejmostí: opravy a řešení problémů byly často na programu dne (zničené baterie solárního 

systému nevhodným užíváním, vylomení vjezdových dveří, protože zůstaly otevřené za silného 

větru, apod.) Přestože ze svého pohledu řadím cortija na Los Membrillos mezi luxusní a uživatelsky 

nenáročná, pro lidi z měst stále představuje takový život výzvy. 

Co se týče energetické zabezpečenosti domu a vody, jsou majitelé Los Membrillos velice aktivní. 

Zkoušejí, instalují a promýšlejí nová řešení. Strávili dvacet let v Portoriku a začínali tam od nuly 

s tím, že v restauraci na začátku vařili kávu nad otevřeným ohněm a doma svítili svíčkami. (Také 
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proto Didiera dokáže dovádět k šílenství neschopnost návštěv a nájemníků s energiemi a 

materiálem šetřit.) Mají výkonné solární panely – v domě se dá svítit, běží počítač, hudba, dají se 

používat kuchyňské spotřebiče, nabíjet mobilní telefony. Pračku nemají a prádlo si nechávají prát 

v prádelně u Ugíjaru. Toto hodnotím jako velmi elegantní řešení, pračky na samotách vyžadují 

mnoho energie ze strany vhodné instalace a obsluhy.  

Jak jsem uvedla, jejich dům je příjemný a pohodlný. Didier funkčnost domu neustále promýšlí a 

řeší. Krbová kamna například dvakrát v místnosti stěhoval (což znamenalo vybourání ze zdi a 

stavba nového komína), než byl s výsledkem spokojený. Na samostatný okruh je solární ohřev 

vody. Mají vlastní nádrž na zalévání, voda do domácnosti přichází z jiné nádrže a vodu na pití si 

vozí v lahvích od pramene, cca 2 km od cortija. Na stavební práce se používá generátor. O věci, 

které jim slouží, se snaží dobře starat. Před odjezdem z domu vše pečlivě uklízejí na své místo, 

zamykají, zabezpečují. Jsou naučení předvídat nepřízeň počasí a předcházet škodám způsobených 

nedbalostí. 

Cortijo si pořídili jako zachovalou ruinu, takže dům má původní plán s nízkými stropy, byly 

zachovány původní stropní trámy. Původně tento dům zamýšleli zrekonstruovat a prodat a sami pak 

obývat dům, který na druhé části pozemku postavili kompletně nový. Avšak ukázalo se, že původní 

dům je na obývání vhodnější než nový dům, který má vyšší stropy a celkově odvážnější plán, 

inspirovaný provzdušněnými stavbami z Karibiku, a není zrovna vhodný pro alpujarské podmínky. 

V letních měsících má své velké přednosti, nabízí dvě chladnější místnosti v přízemí, které se 

ovšem v zimních měsících mění v neobyvatelné. Tento druhý dům občasně pronajímají a přemýšlí 

o jeho prodeji.  

Opravu a stavbu domů prováděli Didier a Carla osobně, stejně jako uvedli v realitu svůj zemědělský 

projekt. Oba jsou zvyklí tvrdě fyzicky pracovat. Jejich tempo bylo vysilující i pro mladší lidi. Sestra 

s nimi pracovala několik dní na levanduli a mluví o vysilující námaze. Já jsem osobně 

intervenovala, když mého manžela začala intenzivně bolet záda. Přiznal se, že při stavbě zdi kope 

do skály krumpáčem. Na moje námitky, že takovou práci snad může Didierovi odmítnout, kontruje 

manžel: „Když to neudělám já, tak si ten krumpáč vezme do ruky on sám.“
44

 Připravit ve zdejším 

terénu pole znamená především odstranit všudypřítomné kamení. Přestože na zorání půdy se 

používá motorový kultivátor, kamení je třeba vysbírat ručně. A to ne jednou, půda kamení vyvrhuje 

průběžně, podobně jako hřbitovní půda vyvrhuje staré vybělené kosti. Motorový kultivátor je jediný 

stroj, který je zde při zemědělských pracích používán, pro sázení, hnojení, sklizeň se žádná 
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mechanizace nepoužívá. (Obecně se v Alpujaře zemědělských strojů využívá méně z důvodu 

nepřístupnosti terénu). 

Carla jednak fyzicky pracuje, jednak zabezpečuje zázemí pro stavbu (včetně péče o pracovníky), 

zařizuje veškerou administrativu. Při práci na projektech zaměstnávají další osoby, jako jsou zedníci 

nebo pomocníci/přidavači (peónes). Jak postřehl můj manžel, Didier projevoval ve výběru 

pomocných sil sociální cítění a na práci si najímal lidi, kteří si skutečně potřebovali vydělat peníze, 

protože se sháněním práce měli problémy. Občas to bylo i na úkor plynulosti a výkonu. Například 

bulharský zedník najímaný v roce 2008 měl velice často problémy s ojetým vozem, takže se mu ne 

vždy dařilo dojet na cortijo a uskutečnit smluvené práce. Jeho dlouhodobé finanční problémy se 

jednou pokusil řešit tak, že si za nepřítomnosti Didiera a Carly odvezl baterie k jejich solárnímu 

systému. (Od té doby preferují, aby v jejich domě někdo známý přebýval, když na delší dobu 

odjíždí.) V roce 2012 si Didier oblíbil svérázného španělského zedníka, svérázného alpujarského 

samotáře, který ostatní „zaměstnavatele“ uváděl v šílenství. Z hor přijížděl na motorce, ovšem 

nikoliv podle domluveného plánu, ale podle toho, jak se ráno vyspal a chtělo se mu pracovat. 

Jednou se smíchem Carla vzala kalendář do ruky a počítala: z dvaceti plánovaných dnů se mu 

podařilo tenhle měsíc přijet třikrát!
45

 Didier si ale pochvaloval, jak je šikovný a že na něj má 

uklidňující vliv.  

Stejně jako u Rodriga je jejich každodenní práce nesmírně fyzicky náročná. A stejně jako u Rodriga 

je každodenní práce doprovázená stížnostmi na bolesti zad a dalších namožených částí těla. 

V případě Didiera mě překvapilo množství léků proti bolesti, kterými tyto problémy řeší. Carla se 

zajímá spíše o alternativní možnosti léčby, její lékárnička obsahuje sadu homeopatik první pomoci 

– při bodnutí hmyzem či škorpiónem, při šoku z popálenin a podobně. Rovněž pak hojivé masti 

jsou součástí domácího vybavení. 

Didier a Carla rádi pořádají hostiny a dobré jídlo a pití je pro ně důležité. Znají obchody v Granadě, 

v Almeríi, v Motrilu, kde je možné koupit maso, protože lokální řeznictví nemají zajímavou 

nabídku. Důvěřují arabským řezníkům, co se týče drůbeže a skopového. Každoročně se účastní 

soutěže o nejlepší skopovou pečínku „Concurso de choto“ v Sorvilanu na Contraviese, kde se také 

pravidelně umísťují na předních místech. Z Francie vozí sýry na ochutnávku, na kterou zvou přátele 

a známé. Mají venkovní pec na pizzu, kterou postavil Didier. Pizza je jedním z důležitých chodů 

také proto, že v Portoriku provozovali pizzerii a jsou na to hrdí. Nakupují také ve 

velkých supermarketech, o jejichž nabídce mají dobrý přehled. V Alpujaře jim chybí výběr ryb a 

mořských plodů, přestože z mého pohledu Středoevropana je toho v nabídce hodně. 
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Nejsou striktně eko/bio orientovaní, jako mnoho dalších cortijeros, avšak poměrnou část ovoce a 

zeleniny si zabezpečují vlastní produkcí. Carla se stará o zahradu, kde má rajčata, papriky, bazalku, 

cibuli, brambory, cukety, dýně, maliny, a další. Vedle zahrádky je malý výběh pro tři slepice, které 

zcela pokryjí jejich spotřebu vajec. Jiná zvířata nechtějí. „Buď budeme cestovat, a my chceme 

cestovat, anebo mít zvířata.
46

“ Vysázeli množství ovocných stromů. Sázení dokonce předcházelo i 

samotné rekonstrukci cortija. Bylo to nutností v reakci na překvapivé chování předchozích majitelů, 

kteří jim pozemek prodali. Zatímco při nákupu byl pozemek chráněn před větrem vzrostlými 

stromy (mandloně a fíkovníky), krátce po prodeji stihli bývalí majitelé ještě všechny tyto stromy 

vykácet na dřevo a novým majitelům tak zanechali v podstatě větrnou hůrku. Opět se tedy sázeli 

ovocné stromy jako mandloně, fíkovníky, kdoule, jabloně a vinnou révu a s nimi také topoly, které 

se vysazují v případě, kdy je třeba ochránit pomaleji rostoucí stromy proti větru. Poslouží jako 

větrolam, pak se stromy pokácí a nechají prostor dorůstajícím ovocnanům.  

 

Obrázek 9: V zátiší u krbu najdeme nejen jihoamerické a karibské vlivy. K těm spadá lampa na reproduktoru vlevo a plechová 
mořská panna nad krbem, zatímco vpravo ve výklenku se představují artefakty z různých cest a od různých přátel. V tomto 
“oltáři” se ocitla i matrjoška, kterou jsme na přání Carly přivezli z Čech.   
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Jejich cortijo je vkusně a zajímavě zařízené. Najdeme tu jak francouzské vlivy, tak karibské a 

jihoamerické. Majitelé jsou velice společenští a rádi se obklopují tvořivými lidmi. Dům je plný 

uměleckých děl, povětšině darů od autorů samotných. Z dekorací v domě je patrná jejich 

cestovatelská vášeň. Jsou velmi orientovaní na rodinu. Přestože jejich dospělé děti žijí se svými 

rodinami daleko (syn v Portoriku a dcera ve Francii), udržují s nimi častý kontakt. Navštěvují se, 

často si telefonují a píší po internetu. Rádi poznávají nové sousedy bez rozdílu národnosti (na rozdíl 

od většiny nově příchozích migrantů). Jejich velkou výhodou pro začátky ve Španělsku byla znalost 

španělštiny. Částečně proto si tuto zemi vybrali, když se po dvaceti letech v Karibiku rozhodli pro 

změnu a stěhování do Evropy. Mezi jejich návštěvníky jsou rovněž přátelé z amerického 

kontinentu, kteří přijíždí na delší dobu. Didier a Carla nemají problém s lidmi sdílet společnou 

domácnost po delší čas, pokud tito lidé mají schopnosti pro společné soužití. Rádi propojují známé 

s podobnými zájmy.  

Přestože každé cortijo je ve své podstatě samota, některé samoty jsou více osamocené, protože tam 

končí příjezdová cesta. Cortijo Los Membrillos je méně osamocené, leží na lomu hřebenu a 

křižovatce cest k dalším cortijům. Někdy se tam „dveře netrhnou“, viz následující zápis. 

 

Rušný den. Už projel španělský soused, místní jahodový magnát. Na kus řeči se zastavil Tom, 

britský instalatér v důchodu, o němž si snad už nikdo neví, kdy se přistěhoval do Nechite. Vypadá 

jakoby tu žil odjakživa.  Španělsky nemluví ani slovo. 

Zastavila se tu Luisa. Bydlí na cortiju čtyři kilometry vzdáleném, ale ráda chodí na dlouhé 

procházky se psem a občas se zastaví. Především když ví, že jsme tam my. Dříve měli s Didierem a 

Carlou dobré styky, v současnosti jsou v jakémsi sporu a nemluví spolu. Přesto při svých 

procházkách nezapomene zkontrolovat, zda sousedům neusychají stromy, zda je v pořádku nádrž a 

solární panely jsou na svých místech.  

Mluvíme o slavnosti Reyes Magos v Mecině a v Salobreñi, kde teď tráví s mužem hodně času, 

protože na jaře tam otvírají zmrzlinárnu. Luisa vypráví, jak se přestěhovali na horní cortijo, a jak 

se tam jede. Mluvíme o Melise z Los Piojos, jak připravuje koně na dostihy. Taky o Adamovi a 

Lauře, co před půl rokem prodali cortijo v údolí a teď se plaví po středomořských přístavech, 

protože Lauře se na širé moře nechce. Vypráví o jejich známém instalatérovi z Francie, který teď 

kotví v Maroku, protože v Evropě je to drahý. Tam je v přístavu M'diq jedinou plachetnicí mezi 

rybářskými loděmi. Mluví o svém manželovi Danielovi, že chce taky vyjet na moře, ale že jí se 

nechce: „Já ráda chodím. Jsem suchozemská“
 47

.  
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Je běžné, že když se hovory na Los Membrillos stáčí na moře o lodě. Jak se po mé zkušenosti 

s vyplutím na moře ukázalo, je mezi cortijeros námořníků nebo potenciálních námořníků více. Patří 

mezi ně také Luisy partner. Ti v Alpujaře žijí více než deset let a pomalu se chystají na změnu. 

Daniel zrenovoval v Alpujaře několik domů a podařilo se jim prodat je dalším cizincům, nyní se 

stále více ubírají směrem k pobřeží. Důvodem je, mimo jiné, Danielova loď. Jedná se o malou 

plachetnici, kterou měl donedávna v přístavu a Almerimaru, nyní je na cortiju na zahradě a čeká na 

opravy, aby ji pak znovu spustil na vodu v Salobreñi. 

Rozhovor s Luisou zde není uveden náhodně. Přestože jsou Didier a Carla velkými originály, opět 

najdeme mezi cortijeros další, kteří tíhnou k podobnému lifestylu a volí podobné strategie. Luisa 

s Danielem necestovali přes Atlantik, zato kočovali po Francii s maringotkou taženou koňmi. Takto 

žili se dvěma dětmi po dva roky, než se na čas usadili na atlantickém pobřeží. Do Alpujarry přišli 

v roce 2002 a v současné době už zrenovovali a prodali v Alpujaře čtyři cortija a mezitím odchovali 

několik koní. Jejich strategie je podobná, jako Didiera a Carly: v domech, které staví nebo renovují, 

bydlí (zpočátku spíše vedle něj, Luisa a Daniel pro tyto účely používají karavan). Když dům 

dostaví, dají ho se vším všudy k prodeji a stěhují se na další ruinu nebo pozemek. Ne všichni 

lifestyloví migranti jsou schopní svépomocní stavitelé (viz následující kapitola) a tito Francouzi 

nalezli v dalších lifestylových migrantech dobré zákazníky. Nejsou tolik společenští jako Didier a 

Carla, ale společnosti se úplně nevyhýbají, jsou vidět na venkovských slavnostech, navštěvují se 

s dalšími lifestylovými migranty. Daniel je raději sám, kdy hraje na kytaru, věnuje se zvířatům nebo 

kutilství. Luisa, která se ráda vidí s lidmi, vyráží sama na procházky nebo se připojí ke kurzům 

místní Asociación de mujeres. Stejně jako Didier a Carla žijí život od projektu k projektu, 

v personálním obsazení „ona a on“. Vzhledem k povaze projektů se do velké míry v dynamice páru 

osvědčuje tradiční model dělby práce. Své projekty koncipují tak, že v nich je finančně zhodnocená 

mužská práce (stavba, navigace lodi, apod.), zatímco ženy zabezpečují všechno ostatní, vaří, 

stěhují, zařizují administrativu, starají se o děti, rodiče, společenský život a především, vykazují 

nezdolnou trpělivost.   
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4.4. Los Piojos 
 

Druhým domem, které rekonstruovali Daniel a Luisa, je cortijo Los Piojos (cca 700 m.n.m.). Na 

podzim 2007 je prodali Angličanům Melise a Geradovi
48

. Tento dům se nikdy nezamyká. Umístění 

farmy je celkem stranou od ostatních cortijos, končí tam cesta a náhodně kolemjdoucích lidí se tam 

moc nevyskytuje. Kolem vždy pobíhá smečka psů. „Tady stejně není co ukrást,“ říkají majitelé. 

Popřípadě vtipkují na téma své roztržitosti, že v tom jejich chaosu by nedělali nic jiného, než 

hledali klíče. Nicméně na Los Piojos je toho k ukradení stejně jako na jiných statcích – auta, 

vybavení domu, solární panely a baterie, stroje a nástroje, zvířata a jezdecké vybavení, stavební 

materiál, atd. To, co je odlišné, je přístup majitelů. V podhůří Sierra Nevady jsou mimo jiné kvůli 

bezpečí a důvěře. To, že by se jim mohlo něco ztratit, není důvodem k neklidu. Klíčky od auta se 

nechávají v zapalování a technický průkaz za stínítkem. 

Majitelé cortija patří k těm lépe zajištěným Britům v oblasti. Melisa a Gerard koupili dům krátce 

poté, co se spolu seznámili a začali žít. Do Andalusie dorazili každý zvlášť (Melisa žila sama 

několik let nedaleko Orgivy), avšak s podobnou zkušeností. Oba měli za sebou partnerský vztah, 

který je spíše vyčerpával, než naplňoval. Gerard má z bývalého vztahu dvě dospělé děti, se kterými 

je nadále ve styku, s bývalou manželkou kontakty omezil na nejnutnější minimum. Melisa děti 

nemá a s bývalým partnerem se nestýká. Dost se rozčiluje, když se na něj dostane řeč. Gerard 

pracoval před odchodem do Španělska jako marketingový specialista pro nadnárodní firmy více než 

dvacet let. V jeho životě jde tedy o velký zvrat: před příchodem do Španělska žil v přesném opaku 

k tomu, co zde lifestyloví migranti hledají: pro firmu pracoval od devíti do pěti, splácel hypotéku a 

půjčky, měl náročnou manželku s vysokými spotřebními nároky. Bývalá manželka komentuje jeho 

nový životní styl jako: „life in poverty at Los Piojos“.
49

 Jejich zkušenosti z bývalých manželských 

svazků je vedli k rozhodnutí, že do dalších nebudou vstupovat a rozhodli se pro registrované 

partnerství.  

Do oblasti se dostala Melisa skrze ženu, se kterou organizovala charitativní běhy v Anglii. Tato 

starší kolegyně se na důchod přestěhovala do Orgivy, Melisa se za ní přijela podívat a už zůstala. U 

Gerarda došlo ke změně v jeho životě, jak tuto událost popisuje, za „mystických“ okolností. Při 

jedné ze služebních cest letadlem seděl vedle muže, který mu poradil, že by měl navštívit určitý 
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 Správně bych měla psát „Britům“, držím se zde však místního diskursu, kdy se španělsky všem lidem z Velké 

Británie říká „los ingléses“. 
49

 Mecina Alfahar: 8. 3. 2013 
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klášter v severní Anglii. Vydal se do onoho kláštera a tam mu jeden z mnichů řekl, že jeho 

posláním je psát pohádky pro děti. S tímto zjištěním později odjel do Andalusie, kde se s Melisou 

potkali. V období mezi 2009-2011 se Gerard a Melisa ocitli ve finanční situaci, kdy pro ně život na 

Los Piojos nebyl únosný. Nejsou to hospodáři nebo stavitelé schopní rekonstruovat si dům sami, 

přestože se Melise předešlý dům podařilo dům v Tijole opravit a úspěšně prodat. Na tyto práce si 

však najímají lidi, jedná se tedy o investiční záměr, nikoliv o vlastní práci jako v případě Didiera a 

Carly nebo Daniela a Luisy. V oné kritické době zvažovali prodej svého cortija a několik měsíců 

bylo v nabídce k prodeji. Avšak v lednu 2012 došlo k významné změně. V rodině Gerarda se v 

Anglii podařilo úspěšně prodat pozemky v blízkosti jednoho z londýnských letišť díky tomu, že 

prošla změna účelového využití půdy. Melisa a Gerard se mohli vrátit na Los Piojos a věnovat se 

svým vlastním projektům.  

Dva roky, kdy žili mimo Španělsko ve zcela odlišném plánu, byly podle nich velice přínosné, 

přestože ne vždy pohodlné. Melisa pracuje s koňmi a v tomto oboru také zkoušeli rozvíjet pracovní 

projekt - natáčet prezentační videa exkluzivních plemeníků. Objížděli exhibice v obytném autě, kde 

spali a pracovali. Tento projekt brzy opustili, nějaký čas pomáhali přátelům s prací v Singapuru. 

V Británii Melisa objevila svůj velký potenciál v oblasti služeb pro super-super-rich jako elitní 

vychovatelka, hospodyně a trenérka koní. Jako důvěryhodná osoba s dobře zajištěnými známými si 

vždy v Anglii dokázala vydělat. Do Británie jezdí občasně zařizovat administrativu. Při jednom z 

těchto rychlých pětidenních výletů stihla vydělat 500 euro - její známí si chtěli zajet zalyžovat a 

přišlo jim vhod, že se jim Melisa postarala o dům a zvířata
50

. Po této dvouleté přestávce se koním 

věnuje na Los Piojos, na plný úvazek. Gerarda koně sice zajímají, avšak pro Melisu jsou prioritou. 

Studuje metodologické přístupy školy Intelligent Horsemanship
51

, dává kurzy chovatelům, trénuje 

koně, připravuje koně na převozy, studuje psychologii koní. Podobně jako u Rodriga jsem se 

věnovala pěstování rostlin a skrze Los Membrillos jsem se dostala k lodím, cortijo Los Piojos 

představovalo výzvu přiblížit se koňům. Nabídla jsem se Melise pomáhat s rutinou jako je čistění 

stájí, krmení, úpravy terénu, asistence u výcviku či koňské manikúry, abych lépe dokázala vnímat 

úhel pohledu koňařů.   
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Los Piojos: 5. 4. 2013 
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 http://www.intelligenthorsemanship.co.uk/ 
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Obrázek 10: Přestavba původních stájí na další obytnou jednotku. Také na Los Piojos se počítá s hosty a dalšími lidmi kolem 
domácnosti.  

Dům Angličané koupili jako zrekonstruované cortijo od Daniela a Luisy, kteří uvedli dům do 

obyvatelného stavu. Od té doby celý komplex postupně procházel dalšími úpravami. Aktivně jsme 

se na těchto úpravách podíleli jako placená síla. Jednak to byly úpravy směrem k většímu pohodlí a 

rozšiřování obytných částí a rovněž se rozvíjelo zázemí pro koňské podnikání. Vznikly nové stáje s 

velkými skladovacími prostorami a ze stájí původních se vybudoval samostatný domek pro hosty 

nebo účastníky kurzů, které pořádá Melisa. Terén kolem domu ve svahu byl terasovitě upravený. 

Například několik dlouhých týdnů se stavěla podpůrná zeď ve svahu, aby nedošlo k jeho sesuvu. 

V té době to nepředstavovalo aktuální nebezpečí, nicméně se Angličané rozhodli nechat terasy 

spravit jako jeden z prvních kroků před dalšími úpravami terénu. Na nové terasy byly vysázeny 

olivovníky, především kvůli zpevnění půdy. Zásobování užitkovou vodou mají jednak z potoka, 

jednak z nádrže nad cortijem. Pitnou vodu si vozí od pramene, který je vzdálen 4km. Naplňování 

lahví pitnou vodou je tak běžným završením každého nákupu v městečku. Starost o vodu a její 

zdroje je, jako u ostatních cortijeros, jedna z nejvyšších priorit. Proto si vyžádali Rodriga, aby 

vyřešil některé nesnáze, které s nádrží měli. Při té příležitosti se mu podařilo pod svahem najít další 
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pramen, z něhož je možné vodu (po individuálním uvážení) pít. Gerard a Melisa běžně zaměstnávají 

placené řemeslníky a další pracovní síly, zvou si rovněž dobrovolníky skrze síť HelpX, a pokud 

chtějí vycestovat, pak si hledají spolehlivé lidi na hlídání skrze portály Mindmyhouse nebo 

Trustedhousesitters.  

Gerarda bych s trochou nadsázky nazvala „sociálně uvědomělým kapitalistou“. Když se dozví, že je 

někdo ve finanční nouzi, vymyslí práci, jak by jej mohl zaměstnat, aby mu pomohl. Přispívá na 

dobročinné projekty. Přispívá jednotlivcům na jejich projekty darem nebo bezúročnou půjčkou. 

Znepokojují jej sociální a politické nepokoje a konflikty, také s nimi se zabývá ve své básnické 

tvorbě. Melisa je sportovně založená (běh, plavání, kolo, koně). Není vysloveně vyhraněná vůči 

konzumní společnosti, ale v koupelně má jedno mýdlo a jeden šampon. Jednou jsem ji viděla 

nalíčenou. Nemluví a potřebě šetřit jako Rodrigo, nicméně rozumně plánují každou cestu autem.  
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4.5. Los Burros 
 

Když jsem se v roce 2006 poprvé ocitla v Ugíjaru o polední pauze, hledala jsem místo k osvěžení. 

Našla jsem otevřený podnik, o kterém na první pohled nebylo pochyb, že tam najdu lifestylové 

migranty, které jsem hledala pro svou diplomovou práci. Anglicky mluvící barmani, nástěnka, 

domácí knihovna, dětský koutek, kulečníkový stůl. Několik počítačů s přístupem na internet. 

Domácí dort pod poklopem na baru, vedle Olive press, místní expat-noviny v angličtině zdarma. 

Tady jsem se začala mezi místními orientovat, kdo bydlí ve městě, a kdo na cortiju a co dělá
52

. 

Hudební bar byl i kulturním centrem. Občas zde bylo možné zajít na živé koncerty. Pořádaly se 

oslavy narozenin, večery čtení, diskuze. Před barem venku dva stolky, u kterých proběhlo stovky 

konverzací o smyslu života a jeho nalézání v Alpujaře. Příležitostně se konaly akce venku před 

barem, promítání filmu na prostěradlo natažené na zeď domu. V letech 2006 – 2008 bylo místo 

důležité rovněž jako komunikační uzel. Málo lidí mělo přístup k internetu na cortijách, a chytré 

telefony s připojením na internet byly ještě budoucností. Lifestyloví migranti však měli potřebu 

internet používat, jejich přátele v zemích původu a městech již byli všichni on-line. Bar připojení 

nabízel, přestože na něj vždy nebylo spolehnutí. (Kvůli komplikacím s internetovým připojením 

jsem musela v roce 2007 přestat s prací po internetu, protože spojení prostě nebylo vždy dostupné. 

Zatímco v Praze byli lidé běžně on-line, pro mě přečtení emailu znamenalo jet půl hodiny do města 

s tím, že vůbec není jisté, zda jim bude fungovat.) V patře nad barem byl sál, nárazově otevřené 

taneční studio, které si pronajímali různí instruktoři a organizovali svoje kurzy. Navštěvovali jsme 

tam kurzy capoeiry a hip-hopu. V oblibě byly při večírcích dress-up parties, kdy se doprostřed 

podniku přinesly truhly s funky oblečením, parukami a nejnemožnějšími doplňky, které opíjející se 

účastníci večírku postupně na sebe navěsli. Po půlnoci jsou zaručeně všichni převlečení a zubí se na 

sebe v černých brýlých. (Lifestyloví migranti se rádi převlékají.)  

S jednou z provozovatelek jsem seznámila na příjezdové cestě k jejich cortiju, kam mě poslali 

místní, když jsem se ptala po cizincích. Poslali mě na Los Burros. Serena jela proti mně po prašné 

cestě, v pokročilém stádiu těhotenství, jedno malé dítě na zadním sedadle. Smála se, když jsem jí 

vylíčila, proč s ní chci dělat rozhovor. Taky absolvovala kurzy antropologie, ale takový samostatný 
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 Alex z Ugijáru vtipně rozděluje lifestylové migranty na town loonies a cortijeros. Town loonies proplouvají 

prosluněným městem od baru k baru, než jim dojdou úspory a jedou zpátky do Anglie (červenec 2006). I díky této 

poznámce informátora jsem se začala zajímat více o cortijeros, o ty zajímavější lifestylové migranty, kteří se přijeli 

do Španělska nikoliv rekreovat, ale realizovat.  
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výzkum prý nedělali. Na vzdělání má takový názor, že ho má člověk používat tak, aby si dokázal 

poradit se životem. 

 

 

Obrázek 11: Lokální nástěnka v baru byla před desíti lety důležitým zdrojem informací. Oznámení jako pronajmu, přenechám, 
sháním a daruji štěňata do dobrých rukou, se přestěhovala na nástěnky facebookové (2006). 

Zmíněný podnik provozovaly se sousedkou z Los Burros. Ohledně jeho provozu se vyjádřila bez 

váhání: „Já nechci dělat bar, ale člověk něco musí… Já bych se nejradši věnovala jen zemědělství.“ 

Tomu se skutečně věnuje naplno a využívá k tomu všechny možné nástroje, co má po ruce. Serena 

je v oblasti zemědělství místní trend setter, dobře informovaná a nápaditá. Kolem jejich domu je 

stále několik wwoofers, dobrovolníků, kteří přijeli přidat ruku k dílu a pochytat nějaké know-how. 

Do Španělska přišli s partnerem a ročním synem, dcera se jim narodila už tady. Na Los Burros přišli 

najisto. Chtěli se usadit a hospodařit. Předtím strávili nějaký čas na Mallorce, ale ta pro ně byla 

drahá, aby si něco pořídili sami. Sem přišli za Simonou, sousedkou, která žije na cortiju o pár set 

metrů dál, a se kterou provozují bar společně. Ta přišla do Španělska s více lidmi, její projekt tady 

byl jakýmsi prodloužením kooperativy, kterou založili v Anglii. Ani Simona nechce dělat bar, chce 

se věnovat koňům. Teď žije s partnerem a dospívající dcerou. Obě dvě se věnují jak baru, tak 
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činnostem, které uvádějí jako ty, kterým by se chtěly věnovat výhradně. Zajímá mě, jak je to 

možné. Když jsem v Ugíjaru v baru, zpravidla je tam potkám. Když jdeme procházkou na Los 

Burros, s velkou pravděpodobností je tam potkám také. V každém momentě, kdy je zastihnu, něco 

dělají a pravděpodobně u toho i další osoby provádějí smysluplnou činnost. Především Serena je 

schopná vytvářet práci pro další lidi a v práci je vhodně sladit. 

Los Burros je spíše trsem usedlostí, které postupně přešly do vlastnictví několika lifestylových 

migrantů, kteří navzájem spolupracují. Vedle Simony a Sereny obývá další cortijo anglicko-

německý pár, vedle jsou španělští hospodáři. Jejich spolupráce se blíží modelu, který najdeme 

v popisech McNeilla jako funkční. Dohodnou se, když je potřeba upravit společnou strouhu, která 

přivádí vodu na cortija. Dokážou společně zorganizovat společenské akce. Na druhou stranu 

nevytváří komunitu, každá rodinná jednotka si žije po svém a má své vlastní projekty.    

Serena je hostitelkou mnoha dobrovolníků na organických farmách. Je zaměřená na jídlo, na 

produkci a výrobu a dokáže zvládat hodně lidí kolem sebe. Když přišli do oblasti s rodinou, tedy 

partnerem a ročním dítětem, žili rok v jurtě, než zrekonstruovali ruinu do obyvatelného stavu. Jurta 

vedle domu zůstala a nyní slouží k ubytování dobrovolníků, kteří o to projeví zájem. Serena má 

vědomě vyřešený vztah k věcem, používá je, dokud slouží. Používá mnoho věcí ze skládek a 

smeťáků, nových věcí kupuje minimum. Věci v domácnosti slouží do roztrhání. Nedělá si velkou 

hlavu s úklidem, po zahradě i po domě se povaluje spousta věcí, které by mnozí považovali za 

nepořádek. Myslí se tu však ekologicky, cortija mají kompostovací záchody, nepoužívají se 

chemické záchody. Dětem je dostupná elektronika, ta se do domu, podobně jako v jiných 

domácnostech, dostává skrze prarodiče.  V tomto hospodářství jsou důležitější věci než uklízet. 

Uvařit, upéct, prodat, běžná rutina. Jsou tu děti, které rostou a rozvíjejí se; věnovat se jejich rozvoji 

je stejně důležité, jako zabezpečovat rodinou ekonomiku a nezapomínat na sebe. Serena si najde čas 

chodit na kurzy flamenca a oslavit narozeniny svých dětí (zve na ně hodně lidí, jsou to téměř 

veřejné společenské akce). V jejím domě jich vždy pobíhá o několik víc, než jsou ty její vlastní. 

Tyto (různé) děti také Serena někam neustále odváží do školy, na zájmové kroužky, k někomu nebo 

od někoho. 

Serena říká, že chce být ekologický zemědělec. V jejím případě se jídlo mění v revoluční projekt. 

Vaření, pečení a produkce jsou její hlavní pracovní náplní, kterou si vydělává na živobytí. 

Nezůstává ale u toho, že nabízí domácí dorty a slané koláče v baru nebo na trhu. Jde k podstatě 

věci, k půdě, semenům, tradičním formám hospodaření. Založila semennou banku u místní radnice. 

Založila sdružení místních hospodářů Alpujarra verde, v němž si sdělují poznatky, společně 

nakupují sadbu, setkávají se na seminářích a organizují vzájemnou výpomoc na farmách. 

Samozásobitelství tvoří nepostradatelnou součást jejího hospodaření. Když se bavíme o olivovém 
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oleji, uvádí spotřebu jejich domácnosti asi padesát litrů na rok, což z vlastní sklizně pohodlně 

pokryjí.  

 

 

Obrázek 12: Jak to všechno stihnout? Není možné koukat na pořádek. Na zahradě a v domě se děje množství projektů, míhá 
spousta lidí, probíhá hromada dětí.  

Nedlouho poté, co jsme mluvili o strastech okolo baru, Serena a Simona zanechali jeho provozování 

dalšímu Angličanovi, stejně jako ony podnik od předchozích Angličanů převzaly. Jejich společné 

působení ale neskončilo. Mají zkušenost s organizací a cateringem, mají prostory, mají koně. 

V roce 2008 jsme byli poprvé účastni dostihům na Los Burros, organizovaných svépomocí lidmi, za 

organizačního vedení Sereny a Simony. Je to tak nějak všechno dohromady. Organizátoři připraví 

zázemí, prodávají občerstvení, z kterého mohou získat malý profit, ale účast na akci je zadarmo. 

Z hlediska rentability v poměru hodin práce strávených přípravou a obratu z občerstvení na akci jde 

o zcela ztrátový podnik, ale takhle není možné v Alpujaře počítat. Pokud se lidé věnují 

samozásobitelství a vlastním činnostem, nabývají peníze jinou hodnotu. I když je výdělek jedné 

osoby 50 euro (počítaje tři dny práce), pořád je to padesát euro za akci, která má smysl a spojí 

množství lidí ve společné zábavě, nikoliv euro na hodinu.  
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Ve fungování domácností z Los Burros dochází k propojování vlastních zájmů a veřejné akce. Koně 

jsou jejich koníčkem a životní náplní. Stejně tak produkce potravin a jejich zpracování, a zároveň 

jsou obživou. Serena a Simona umně kloubí své zájmy a obživu v komplexní činnost, která zároveň 

nechá profitovat další osoby, které si mohou na akcích přivydělat, například v kuchyni při přípravě 

jídel nebo jako obsluha při samotné akci. Mnoho dalších poskytuje svoje služby zadarmo, protože 

je to jednak těší, anebo se chtějí prezentovat. Toto se týká fotografů, dýdžejů a dalších muzikantů, 

nebo dalších koňařů, které přispěli k programu exhibicí.  

Zatímco Serena se orientuje především na produkci potravin, Simona se věnuje hlavně zvířatům. 

Kolem domu pobíhá několik psů, někteří ve výslužbě a pravidelně odkojuje štěňata, která jí přišla 

do cesty. Zároveň je řemeslně a výtvarně zdatná a také si příležitostně touto činností vydělává při 

úpravě interiéru pro další lifestylové migranty. 

 

  

 

Obrázek 13: Na Los Burros se konají každoročně koňské dostihy, s každým ročníkem jsou zajímavější a profesionálnější. 
Fotografie z roku 2012 zachycuje defilé v maskách, které hlavnímu dostihu předchází. 
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Serena a Simona organizují dostihy, provozovaly bar, pořádají koncerty a jiné akce. Obě mají 

partnery, kteří na akcích rovněž participují, ale také oba nezávisle pracují ve svých profesích, při 

stavbách a rekonstrukcích domů. Do domácností přispívají mužskou fyzickou silou a know-how, 

také nezanedbatelnými financemi z placené práce. Avšak hospodaření a akce většího rozsahu jsou 

v ženské režii. V mé zkušenosti bylo Los Burros první usedlostí, kde jsem viděla v praxi něco, co 

bych nazvala „moderním matriarchátem“. Později jsem si uvědomila, že tento pocit není způsoben 

jen tím, že ženy organizují akce a partneři jim v tom pomáhají. Je v tom rovněž určitá silovost. Obě 

jezdí na koních a obě jsou zvyklé na fyzickou práci. Serenu zastihnete s motorovou pilou, Simona 

mě učila pracovat s úhlovou bruskou. Serena vozí ve starém gazíku nespecifikovaný počet dětí po 

hrbolatých cestách. Na nové 4x4 nemají. Peněz nikdy neměli moc, ale patří k těm několika málo 

lifestylovým migrantům, kteří se dokážou uživit tím, co skutečně chtějí dělat. Partner Simony si 

občas postěžuje, že nejsou peníze a mohlo by to být lepší, když si klepe na pánvičku jedno vejce, co 

našel v kurníku. To však částečně patří k jeho roli kovboje v širokém klobouku, kterému je rozumět 

každé čtvrté slovo.        

4.6. Valle de sensaciónes 
 

Jeden člověk projevil zájem, abych o něm psala jmenovitě. Achim Burkard je původem z Německa 

a bydlí v údolí nedaleko Yátoru. Taky mi hned vysvětlil, o co u něj v projektu jde. Jedná se o 

experiment. Tak jej prezentuje také na svých internetových stránkách:  Experimentální prostor pro 

kontakt s přírodou, objevování komunitního života, permakultury, ekologických staveb a umění.
53

 

Údolí Yátoru se nestalo jeho bydlištěm a působištěm hned. Zatoulal se sem několikrát, poprvé tu 

strávil delší čas jako výrobce hudebních nástrojů. Dlohodobé vztahy s lidmi z okolí mu pak 

usnadnili koupi údolí, dobře schovaného asi dva kilometry za vesnicí, když přišel k penězům skrze 

malé dědictví. Ze starého anglického hasicího vozu, který slouží jako ložnice, vychází šlachovitý 

rozcuchaný chlapík. Vypadá jako jogín. Mimo to, že jogínem skutečně je, je taky matematikem, 

hudebníkem, zahradníkem, vynálezcem, stavitelem, a všechno to realizuje ve svém údolí senzací. 

Experimentuje s přírodními stavbami. Najdeme u něj dům dřevěný, korkový, stromový, kruhový, 

všechny jsou nízkonákladové a všechny po většinu času obydlené. Achim málokdy zůstává v údolí 

sám, přestože rodinu v pravém smyslu nemá. (Většinou však po jeho boku najdeme krásnou 

přítelkyni.) Navíc koncipuje svůj prostor i pro jiné lidi. Jednak zve známé a přátele ke společným 

rituálům (my jsme například dorazili na fiesta de luna llena, kterou pořádá o úplňcích pravidelně), a 
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zároveň nabízí některé kurzy veřejnosti – workshopy ma výrobu nábyktu, bubnů, různé stavební 

techniky, ale také spirituálně zaměřené, léčivé rituály, sociálně komunikativní semináře, hudební 

session.  

V údolí se nejen experimentuje, ale také hodně pěstuje, k čemuž jsou zde výborné podmínky, 

jelikož se jedná o odstíněný prostor relativně v nízkých polohách (cca 500 m.n.m.), kde je celoročně 

velmi příjemné klima. Achim si pro svůj jogínský život nemohl vybrat lepší prostředí, skutečně 

nepotřebuje o moc víc než kraťasy a tričko. Na počátku projektu použil peníze, které dostal jako 

dědictví po rodičích, ale opět, jako v případě Sereny a Simony, tam finanční zdroje končí. Byla 

období, kdy neměl peníze vůbec žádné, což řešil tak, že nenakupoval žádný materiál a jedl buď ze 

zahrady, anebo co přinesli lidi na návštěvu. 

 

Obrázek 14: Pracovní mandala, osobní vynález Achima. Reaguje na nutnost systematizace komunitního života, kdy je třeba 
běžné domácí práce mezi lidi aktuálně přítomné v domácnosti tak, aby se všichni podíleli na chodu a nedocházelo ke zbytečným 
nedorozuměním na základní úrovni.  

Valle de senaciónes je jediným zde uváděným místem, kde se pracuje se spiritualitou či esoterikou. 

U některých lidí tyto přístupy budí pobavení. Elektrikář Pierre, který s Achimem bydlel přes půl 

roku, dramatizuje své vyprávění: “Tam se děly věci... Vodu čistili zaříkáváním!” Se mnou Achim 
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nikdy o těchto praktikách nemluvil, ale na internetových stránkách jsou spirituální akce v nabídce. 

Já jsem se zajímala o jiné věci: jak udělat bazén ze starých pneumatik, pračku na lidský pohon 

(bubny pračky jsou spojené s jízním kolem, stačí si sednout a šlapat) nebo venkovní sprchu.    

Na jaře 2007 jsem u Achima strávila několik hodin konverzace s Jessicou. Předtím jsem ji u 

Achima neviděla, musela přijela nedávno. Ani tu nebyla na dlouho. Minimalismus. Krátké kalhoty, 

vršek od plavek, něco si tak psala do bloku. Achim mě s ní seznámil. Měla za sebou zajímavý 

příběh. Dokončila střední školu a podařilo se jí sehnat zajímavou práci pro britskou vládu. 

Pracovala jako administrativní síla na odboru pro trvale udržitelný rozvoj. Zpočátku to bylo 

zajímavé, zpracovávali granty na zajímavé výzkumy zelených technologií, dost toho scestovali při 

návštěvách ekologických projektů. Postupem času se ale dostala do vnitřního rozporu: kolem sebe 

mohla pozorovat rostoucí byrokracii, granty byly finančně předimenzované, za ekologickými 

projekty se lítalo letadly na otočku. Viděla, jak i její práce poškozuje životní prostředí. U ní osobně 

došla situace do kritického bodu, kdy musela práce zanechat a odejít z městské společnosti vůbec. 

Říkala, že v tomto momentě ještě úplně neví jak dál, přinejmenším bude žít tak, aby po ní zůstávala 

minimální ekologická stopa. Jako svůj největší přínos pro životní prostředí viděla nevydělávat 

peníze. Zajímala se o „zelené peníze“, systémy LETS a barter. Byla velice klidná a vyrovnaná.  

Tam jsem o alternativních měnách slyšela poprvé.  
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4.7. Od samotářů po vesnice  
 

V Alpujaře, i mezi cortijeros, vidíme velkou rozmanitost lidí i příběhů. Zatímco Los Burros je plné 

dospělých a dětí, na Los Castaños žije Rodrigo jako samotář. Vedle španělských samotářů najdeme 

v Alpujaře množství cizinců, kteří preferují ústraní a soukromí. Život v jednom na cortiju je 

poněkud nesnadný, jak jsem mohla pozorovat. Práce, i kolem jednoduchého domu, je mnoho. 

K tomu je potřeba zabezpečovat příjem. Domy samotářů nabízí méně pohodlí, často můžeme vidět 

nedokončené projekty, na které už nezbyla energie.   

Poslední dům v barrio alto v Mecině Alfahar patří Andymu. Do Španělska přijel z Manchesteru 

před desíti lety. Přijeli jako kompletní rodina. Měli dva dospělé syny, jeden z nich přijel 

s partnerkou a malou dcerou, posledním členem rodinného týmu byla Andyho matka. Na počátku 

migrace stála rodinná krize. Rodina se během pobytu ve Španělsku rozpadla. Každý začal svůj nový 

příběh. Manželka si našla španělského přítele, později se vrátila do Británie. Zpočátku to byla pro 

Andyho velmi bolestná událost, po letech zjistil, že jejich soužití bylo bolestné od začátku. Jejich 

synové se vrátili do Anglie. Také v partnerství syna došlo k rozchodu s partnerkou. Tento syn otce 

občasně navštěvuje s malou dcerou. Andyho matka žila sice v samostatném domě, ale neustále 

velice blízko. Ve Španělsku před čtyřmi lety zemřela. Celou rodinu provázel alkoholismus. Po 

několikaleté katarzi, kdy se rodina rozpadla a matka zemřela, se dokázal Andy s alkoholem 

vypořádat a začít žít život podle svého. Má malý kus půdy, kde zkouší sázet různé plodiny, což rád 

diskutuje se svými španělskými sousedy. Z domu, který původně zakoupil s rodinou, používá dvě 

místnosti, kuchyň a jednu obytnou místnost, ve které spí. Zbytek domu zůstává neopravený a 

chátrá. Andy se soustředil na prostory, které aktivně využívá, kde je mu příjemně a kam rád pozve 

hosty. Hodně času tráví hrou na kytaru a skládáním vlastních skladeb. Po smrti jeho matky jsem 

s ním strávila intenzivní týden v truchlení a v rozhovorech o problémech, které jejich rodinu 

provázely v podstatě celý život. Vzorce nemocného chování se předávaly z generace na generaci, 

stejně jako alkohol a střídání nenaplňující práce. Zjednodušení prostoru a života celkově pro 

Andyho znamenalo nový start – vypořádal se se závislostí na alkoholu a výrazně přeladil 

z dřívějšího negativního tónu. Změna priorit a jiné strukturování času byla důležitá, aby se dokázal 

sám zorientovat.  

Samotářství není výsadou mužů, na cortijách najdeme také mnoho výrazných žen. Pod Nechite žije 

na malém cortiju bez příjezdové cesty Elisa, padesátnice velmi orientovaná na zdravou stravu a 
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biodynamické pěstitelství. Od ní jsem se poprvé dozvěděla o ručním lisu/odšťavňovači na trávu, 

který prý má dobrého výrobce v České republice. Chtěla, abych jí ho v Čechách sehnala. Je dobře 

informovaná o bio-semínkách, nechává si je posílat z celého světa (včetně z USA, na což má 

vypracované různé strategie, protože legálně se to nesmí). Také ona žila původně s partnerem. 

K jejich rozchodu došlo před více než dvaceti lety, přesto se Elisa stále v určitých ohledech o 

bývalého partnera, který bydlí nedaleko, stará.  Zároveň finančně podporuje svojí dceru na studiích. 

Její každodenní program je nabitý, navíc komplikovaný tím, že Elisa nemá k domu příjezdovou 

cestu a i dřevo na topení nosí domů v batohu na zádech. Tato dáma je v neustálém pohybu, vždy už 

někde už měla být. (Nina na její adresu podotýká, že je asi nejzdravějším člověkem, kterého zná). 

Podobně jako Andy velice zúžila svůj osobní obytný prostor a dbá na detaily. Její chloubou jsou 

dveře z anglického jasanu. U Elisy na návštěvě, přestože domluvené, jsem měla pocit, že něco 

nesedí. Chtěla mi uvařit kávu, ale dvakrát jí převrhla nedodělanou z konvičky na sporák. Běžně 

kávu nedělá, ale má jí tu pro návštěvy. Pije jen bylinné čaje. Přišlo mi, že je nervózní z další osoby 

v domě. Venku se s ní komunikuje mnohem lépe. Na zahradě mi ukazuje „million things to do”.
54

 

Elisa je neustále v běhu. Žije sama, což samo o sobě vyžaduje hodně práce kolem domu. Má 

dospělou dceru, která studuje na univerzitě, tu finančně podporuje. (Peníze Elisa vydělává zpravidla 

hlídáním dětí, vařením v restauraci nebo na kulturně-komerčních setkáních.) Má tedy nabitý 

program, chvíli po naší schůzce „musela běžet“ na schůzi výboru ohledně zavlažovací vody.  

Nina je další samotářkou. Její cortijo leží čtyři kilometry od vesnice. Auto používá, ale věčně řeší 

nějaké problémy s jeho provozem. Někdy jezdí na kole. Byla u nás doma pravidelnou návštěvnicí 

na hodinách šití, které jsem rok provozovala v roce 2013 v Mecině Alfahar. My jsme jí občasně 

navštěvovali, pomáhali jsme jí na zahradě, při stavbě kurníku, atd. Její historie příchodu do 

Alpujarry není nijak veselá. Po smrti otce žila celkem spokojeně v Londýně, “jezdila si na kole po 

Shepherd‘s Bush”, až na ní matka udeřila, že už za ní nebude platit container storage plný věcí po 

tátovi. Vznikla otázka, kam s tím vším. Alpujarru navštívila Nina kdysi před lety. Přítel, se kterým 

přijela, se zamiloval do jiné, mladší. „A já bez peněz, nejdřív v Beneficiu, pak v Granadě, vůbec 

jsem nevěděla, co tu dělám. Pak po letech, když jsem měla řešit, kam se všemi těmi věcmi po 

tátovi, věděla jsem, že ve Španělsku se dá dům pořídit levně. “ Nina tehdy koupila dům v Mecina 

Bombarón, jednou tam prostě vystoupila z autobusu. Přijela bez auta, protože v té době neměla ani 

řidičák. Hledala dům, co by mohla zakoupit, skoro koupila cortijo nad vesnicí, vzdálené hodinu 

chůze, od čehož jí uchránila nějaká místní Španělka, větu si Nina pamatuje dodnes: „¿Estás 

flipando? Sin coche ¿allí?“ Dala na praktické rady, cortijo nekoupila a později koupila dům přímo 
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ve vesnici. Proč se vydala zrovna do Španělska nemá jinou souvislost než to, že v té době trochu 

španělsky mluvila.
55

 Cortijo, na kterém teď přebývá a chce si vybudovat jako svůj skutečný domov, 

koupila před dvěma roky. Nina měla peníze, které chtěla investovat do pozemku, na kterém by se 

dalo žít. O ten dům, co má teď, už se zajímala dřív u jedné realitní kanceláře. Šla se tam zeptat a 

dáma z realitky jí nehorázně urazila, když jí odmítla dům ukázat s tím, že na to nemá peníze. 

Později, když už realitní kancelář neexistovala, odkázal jí na tuto nemovitost známý, který jí našel 

k prodeji na internetu. Nakonec se k domu dostala ještě přímější cestou – cortijo shodou okolností 

prodávala její sousedka z Meciny Bombarón. Teď chce postupně cortijo dodělat, zbavit se věcí 

z domu v Mecině Bombarón a ten prodat.
56

 Všechno dělá pořádně, už to nechce měnit. Když dělá 

kurník, chvíli to trvá. Pracuje na něm dva měsíce, ale nepodařilo se jí ještě práci dotáhnout. Kurník 

samotný je dělaný s precizností, s jakou mnoho lidí nedodělá svá vlastní obydlí. Výběh má sloupky 

zapuštěné v betonu, králičí síť rovněž shora, jako voliéra. Běžně se lidé tak slepicemi nezaobírají, 

když jedna pojde nebo ji odnese liška, pořídí si další. Niny slepice má však jméno. Slepici má od 

kuřice v kleci a připravuje pro ní toto luxusní bydlení. Vypráví mi svůj sen o tom, že jí slepice 

snesla první vajíčko a protože se dočetla, že první vejce mívají neobvyklý tvar, zdálo se jí o velmi 

bizarním vejci. Nina je zaměřená na detaily. Nina u mě doma strávila dost času při kurzech šití 

(mimo jiné nebyla začátečnice, upravila už si hodně převleků na dress-up parties) a neměla vůbec 

problém se u mě doma pohybovat. Nejen šít, ale také nakouknout pod pokličky, dojít si do 

koupelny, a něco hledat ve skříni. O to více mě překvapilo, jak úzkostlivě pak hlídá pohyb osob, 

když jde o návštěvu u ní doma. Až jsem se jednou ohradila, jak mi bylo nepříjemné, že musí 

neustále kontrolovat, jestli můj syn zavřel dveře na západku nebo správně zatáhl závěs. Nina 

vysvětlovala, jak je to kvůli kočce a těm hysterickým psům, ale pak také šla dále k jádru problému. 

„Ty stojíš nohama na zemi. Ale já někde lítám ve vzduchu a pořád se musím něčím přichytávat.“ 

Její petlice, zarážky, závěsy, zástrčky, ta pečlivost, která mi u cortija jako je její přišla naprosto 

zbytečná, je pro Ninu denním chlebem. Pokud by se nesnažila neustále všechny věci mít pod 

kontrolou, ztratila by se v nich. Celá situace kolem domu v Mecina Bombarón, který je vlastně jen 

skladiště věcí po otci, je těžko pochopitelná. Je to finanční zátěž v situaci, kdy Nina má v kapse 

deset euro a má platit daň z nemovitosti 500 euro. Je si vědomá toho, že má problém. Pendluje mezi 

cortijem, kde by chtěla žít a domem ve vesnici, kde se prochází podél zdi, protože je plný věcí. 

Nemůže ho pronajmout, nemůže ho prodat. Řeší svou situaci, řeší svou osobu. S hlavou v oblacích 

prochází životem, z mého pohledu je velmi nepraktická. Vzpomíná, jak ji místní Španělka 

vymlouvá koupi cortija hodinu od vesnice, když nemá auto. Po několika letech, s domem ve 
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vesnici, si však pořídí jiné cortijo. Auto sice má, ale není vždycky pojízdné. Chtěla žít na cortiju a 

žije na něm, i když zatím přespává v karavanu, protože v domě je zima. Asi nejlépe by takové 

jednání vystihovalo slovo houževnatost. Nějak to zvládla, nějak to zvládne. V Alpujaře najdeme na 

cortijách překvapivě dost samotářů (a samotářek), vzhledem k tomu, jaké úsilí takový život 

vyžaduje. Jsou svérázní, mají své vrtochy a vědí o nich.  

Na cortijách bydlí také samotáři, kteří se s nikým nebaví, respektive samotářské páry. Občas o nich 

padne slovo nějaké slovo v hovoru, protože cortijeros chtějí vědět, kdo vedle nich bydlí. Vedle 

Niny, například, do vzdálenosti jednoho kilometru najdeme cortijo, kde bydlí anglický pár, který 

evidentně preferuje soukromí, s nikým nemluví, na veřejnosti se neukazují. Přestože jde o mladé 

lidi, jde z nich trochu strach. Jejich pozemek je nezvykle oplocený. Přestože cortijeros oplocují 

některé části pozemku, na kterých pěstují plodiny, proti zvěři, příjezdová cesta k domu zůstává 

zpravidla volná. Také se v Alpujaře vyskytují cizinci bez aspirací na hospodaření nebo cokoliv 

jiného. Mají své finanční zdroje a společně s anglickým tiskem a alpujarským sluncem jim to stačí 

ke štěstí. Mají rentu. Utrácí míň, než v Anglie, ale všechno nakupují v supermaketech. Vysloužilý 

armádní důstojník, rovněž s rentou, říká: „když tady pověsím prádlo, je za půl dne suché“.
57

 

Nad Mecinou Bombarón je celá čtvrť malých domků pro pěkné bydlení na důchod. Jeli jsme na 

jedno z nich navštívit dva argentinské cestovatele, kteří přijeli kvůli housesittingu jednoho 

z cortijos.
58

 Majitele domku známe z anglického baru v Ugíjaru. Je to poklidný pár v důchodovém 

věku, z Británie odcestovali nalehko a začali žít ve Španělsku v karavanu, parkovaném na různých 

destinacích, převážně na pobřeží. Po osmi letech se rozhodli pro jednoduché cortijo. Ložnice, 

kuchyně, příslušenství, terasa na slunném svahu, zahrada kolem tvořená starými mandloněmi. Něco 

z mandlí seberou. Housesitters si zvou kvůli svým pěti kočkám. Přenechávají jim k dispozici dům, 

auto 4x4, plnou spižírnu a lednici.  

V La Alpujarra se děje setkávání společenských tříd, jaké by se v zemi původu migrantů (zde 

mluvím především o Velké Británii) velice pravděpodobně nedělo. Gerard z Los Piojos, který 

pracoval po většinu života v korporacích, se v Británii nesetkával s lidmi, kteří v jeho domově 

dělali stavební úpravy. Dnes na Los Piojos vaří přidavačům čaj. V Británii se nikdy nesetkal s 

instalatérem, jejich pracovní časy se navzájem kryly tak, že mezi nimi musel fungovat prostředník, 

který od executive managera převzal zadání a peníze a dohlížel na řemeslníka. Melisa by v Jersey 

nezvala na večeři Simonu, která prožila undergroundová léta v Brightonu a jejího přítele.  Na jedné 

straně se kolem v Alpujaře setkáváme s New Age Travellers, tedy drop-outs z úplného okraje 

společnosti, na druhé s lidmi z finančnictví a marketingu.  
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Příslušníci různých tříd tendují k setkávání se se „sobě rovnými“, s „těmi druhými“ se však 

setkávají ve společném fyzickém prostoru a čase. Tvorba bližších vztahů není vyloučená, pokud se 

navzájem zaujmou. Se „sobě rovnými“ se lidé vztahují a přibližují na základě předešlé známosti 

(škola, rodina, bydliště, dlouhodobá přátelství), s „těmi druhými“ se setkávají, protože to jsou 

sousedé, dodávají jim nějakou práci, obchodují s nimi. Společenské třídy nemizí, ale fungují zde 

vedle nich jakési „společenské trsy“. Prostředí Alpujarry by tak mohlo nasvědčovat rozmělňování 

třídních rozdílů, ale nemohu takový předpoklad potvrdit. Překvapivě jsem ale pozorovala, že se 

distinkce v tomto případě děje opačným směrem – working class se vymezuje vůči středním a 

vyšším třídám. Lidé, kteří přišli s minimem prostředků do oblasti, kdy jejich život začal být 

barevnější a smysluplnější, a kde mohli získat půdu pro skromné hospodaření, jsou v posledních 

desetiletích svědky další gentrifikace tohoto prostoru. Jejich vymezování vůči nově příchozím, kteří 

disponují ekonomickým, kulturním a sociálním kapitálem, je pochopitelné – v podání středních tříd 

se jedná o „jakousi hru“ na únik ze společnosti, ponechávají si totiž výhody, které měli i před 

započetím migrace. 

Cizinci jsou zprvu okouzleni místní tradicí vesnických slavností – fiestas, ale nadšení opadá během 

několika málo let. To, co se zpočátku jeví zajímavě a exoticky, se jeví méně zajímavé, když člověk 

tyto události vidí podruhé, potřetí. Navíc i zde prochází vesnický život tvůrčí krizí, stěžují si i 

místní obyvatelé. Sousedka Encarna z Meciny Alfahar vypráví o fiestas, kdy lidé z vesnice hráli 

divadlo a na slavnosti se dlouho připravovali, dnes mnohé organizuje radnice a oslavy se točí kolem 

konzumování jídla a pití.  

Cortijeros vytvářejí společenský život na samotách, pokud jsou založením společenští. Nic jiného 

jim nezbývá, v okolí se toho skutečně moc neděje. Na Los Membrillos měli hřiště na petanque 

postavené dříve, než dokončili rekonstrukci cortija. Často jsme byli pozváni na nedělní oběd a partii 

“koulí” posléze. Naše rodina je více sportovně založená a zvali jsme ke kolektivním sportům na 

hřiště ve vesnici další lifestylové migranty. Manželovi se podařilo uspořádat sérii přátelských 

zápasů, na které se dostavili cortijeros z okolí. Gerard z Los Piojos, který miluje týmové akce, 

dostal na první plánovanou akci svého známého ze studií, který bydlí u Salobreñi (cca 70km). Kvůli 

zápasu přijeli v neděli i s manželkou a dospělým synem. Přinesli jsme muziku a reproduktory, a 

každý z účastníků si dal záležet, aby jeho osobní dres vyjadřoval plně osobnost nositele. (Cortijeros 

se rádi převlékají.) Společenský život má tuto D.I.Y. povahu, o zábavu se lidé buď postarají sami, 

nebo za ní musí cestovat relativně daleko. Za „vyšší“ kulturou se jezdí do Granady, tedy 100 km. 

Kulturní akce vymýšlejí lidé, když mají podnik a potřebují vymyslet doprovodný program, aby 

oslovili zákazníky. V Cástarasu provozovali do roku 2007 bar dva mladíci ze severu Španělska. 

Občasně pořádali Jam sessions, když jim přijel kamarád hudebník z Guadixu. Jeden z nich byl 
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biolog, věnoval se místní fauně a uspořádal několik vycházek do přírody. My jsme provozovali bar 

rok poté a také jsme programy vymýšleli. Nebylo to z přebytku tvůrčí energie, ale z nutnosti 

zaplatit nájem. 

Některým se daří etablovat jako společenská centra, například výše prezentované Los Burros, kde 

se konají dostihy a mnoho dalších společenských akcí. Achimův projekt Valle de sensaciónes je 

poněkud odlišný – je více zacílený na zákazníky z větší dálky, než na místní obyvatelstvo. 

Spolupracuje s dalšími projekty ekovesnic, které participují na stejné myšlence – studují 

permakulturní přístupy, rozvíjí techniky a schopnosti. Zároveň otevírají toto pole dalším lidem. 

Ekovesnice mají jako projekt vytvářet prostředí zaměřené na hledání života v rovnováze s přírodou, 

tedy s důrazem na permakulturu ve všech ohledech – v zemědělství, stavitelství, ale rovněž v 

komunitním a sociálním životě. U Achima jsem o ekovesnicích slyšela poprvé, stejně jako o 

zelených penězích a etických bankách. Achim z příjmů za kurzy přežívá, což by nasvědčovalo 

tomu, že o jeho experiment je zájem. U ekovesnic mě zaujala další stránka věci, organizovanost a 

nasazení. Achim, kromě jiného, je programátor. Vytváří webové stránky jejich projektu, ale vytváří 

také další sítě. S dalšími ekovesnicemi se potřebují propojit, sdílet zkušenosti a rozšiřovat je.  

4.8. Antiteze 
 

Vidíme, že není snadné definovat ideologii lifestylových migrantů v Alpujaře, není jedna a není 

jednotná. Obecně je přijímána ekologická ohleduplnost; někteří migranti jsou velmi důslední 

(nekoupí jinou než bio zeleninu a zrecyklují všechno, včetně vlastních exkrementů), jiní se pro-

ekologicky vyslovují, ale nedokážou ve svém životě učinit patřičné změny, a těm, kterým je to 

jedno, se spíše nevyslovují, protože sociální tlak působí směrem k ekologickému uvědomění. Zdá 

se těžké, najít společného jmenovatele.  

Snáze můžu ukázat, co cortijeros nemají, nechtějí nebo nedělají. Zpravidla na cortjách nenajdeme 

televize. Některé věci se mezi cortijeros nenosí, například parfémy, laky na nehty, laky na vlasy. 

Kosmetika a čisticí prostředky celkově jsou pod drobnohledem: odpadní voda vyteče u cortijeros na 

pozemku do kořenové čističky nebo trativodem do vlastní půdy. Chemikáliím se cortijeros 

vyhýbají, i když nepatří zrovna mezi ekologické aktivisty bojkotující petrochemické koncerny. 

Zřídka jsou vidět mezi cortijeros zlaté šperky
59

. Nikdy nepoužívají žehličky. Nepoužívají fény ani 

vysavače. Silné pracovní nástroje – flexy, hoblíky, míchačky – jsou napájené z agregátu.   
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 Nemyslím si, že je to jen věc vkusu. Velkou roli hraje symbolika: zlato je metaforou pro bohatství a snad i sociální 

bezohlednosti. Dále je tento kov zatěžkán největším ekologickým tlumokem vůbec (na 10g zlata se přemístí 3, 5 

tuny hmoty plus chemikálie). Zlaté šperky nejsou vidět ani na trzích, kde potkáváme umělecké šperkaře.   
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Určitým způsobem se nechovají. Když jsme přijeli v roce 2012, setkala jsem se s Melvinem. Sám 

mě oslovil, že prý dělám v oblasti výzkum, a že ho to zajímá. Mluvil o sobě jako vysokoškolském 

profesorovi. V mluvě používal obraty: „říkám svým studentům…“ a „ten výzkum, co dělám…“ 

Prezentoval jako vědec na poli „natural science“, který má grant na výzkum a také ho živí jeho 

firma – „environmental consulting“. Do Alpujarry se přestěhovali z New Yorku. Melvin má 

okouzlující manželku, která se angažuje v aktivitách přátel školy a mimoškolní činnosti. Z jejího 

popudu se organizoval kroužek karate, který vedl můj manžel a kam chodili jejich dva synové. 

Melvin s rodinou utráceli hodně peněz. Kolem domu, rodiny a zvířat nechali vydělat peníze 

mnohým migrantům – hlídání dětí, soukromé hodiny, zájmová činnost, péče o koně a další zvířata, 

zahradní úpravy, stavební práce, a další. Koho Melvin nezaměstnával, toho alespoň zval na drink. 

Rád posedával v anglickém baru, zabředal s hosty do hovorů a často se mu podařilo partnera 

v debatě pěkně vytočit. Mě přinejmenším dvakrát. Zmínila jsem se o své poslední debatě s ním 

Nině.  

„Melvin? He is the biggest wanker. He pisses everybody off“, byla její okamžitá reakce. A 

pokračovala bez zaváhání vykládat jeho historii: „Koupil cortijo na Contraviese vedle Liz. Nejdřív 

všechno v pořádku, že jim Liz bude hlídat děti a něco si přivydělá. Ale pak oni začali řádit. Během 

tří měsíců měli všechno postavené, i dům a hned si všechno pořídili, psy, koně, spoustu dělníků a 

jak bylo tohle hotové, tak skoupili okolní pozemky a domy. Zničili příjezdovou cestu nepřiměřenou 

vrstvou štěrku. Problém je, že jí mají s Liz společnou. Simona z Los Burros učí jeho kluky jezdit na 

koních, prý, že jí je Melvin ukradený, prostě si přivydělá. Ale jinak ho nemůže nikdo vystát. Je 

šílený, jaký je na svoje děti a jak o nich mluví. 'Nerds, lazy bastards.' Mají víc peněz než 

rozumu.“
60

  

S Melvinem jsme se několikrát bavili na různá témata týkající se života ve Španělsku, půjčil mi 

knihu o environmentální historii oblasti. Nejdříve ji vychválil, a že si o ní popovídáme, až to přečtu. 

S obsáhlou knihou jsem strávila dva měsíce. Když jsem mu jí vracela, započal debatu o využití 

lokální půdy a neschopnosti místních jí využívat, odvolával se na knížku a na čísla, která uvádí: 

„Let’s see the figures!“ Čísla našel, nicméně knížku stěží četl. Chválil autora za nestrannou 

vědeckou práci, autor knihy však zaujímá pro-environmentalistická stanoviska. K číslům si Melvin 

dosazoval vlastní kontext, autorův argument neznal. „Podívej se na ty španělské farmáře. Jsou 

pitomí, nadřou se v těch svazích a k ničemu. Kdyby četli můj výzkum o pesticidech a geneticky 

upravených plodinách…“
61

 Chtěla jsem s Melvinem udělat rozhovor pro účel mojí práce, ale 

nedošlo na to, bylo velmi složité se s ním domluvit na termínu. Jeho způsob mluvení s lidmi byl 
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 Mecina Alfahar: 19. 2. 2013.  
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 Cádiar: 12. 2. 2013. 
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konfliktní: i když rozhovor začal poklidně, během chvíle Melvinův oponent vybuchnul nad nějakou 

nehorázností. Vypadalo to, jako když se tím Melvin baví. Další frustrací z rozhovorů byla jakási 

marnost – ty rozhovory nikam nevedly, nic se z nich člověk nedověděl (cortijeros si neustále 

předávají užitečné informace). Melvina bavilo zaujímat různé argumentační pozice, zatímco 

cortijeros zaujímají k problémům zpravidla pevný postoj. V debatě o zemědělství ve zdejším 

prostředí jsem přijala v několika bodech jeho stanovisko; řekla jsem, že má pravdu a chystala se 

odejít. Melvina vyjádřil nesouhlas: „to jsem myslel, že budeš ostřejší.
62

 V průběhu času vycházelo 

najevo, že Melvin sám o sobě vypovídá různé věci, takže není možné si o něm udělat nějaký 

koherentní obrázek. Cortijeros v Alpujaře mohou být podivíni, samotáři, významní sociální aktéři 

nebo úplně nenápadní lidé, ale jsou koherentní. Melvin si s oblibou stěžoval na místní poměry. Na 

to, jak věci nefungují, na byrokracii, na neschopnost konkurence, že se tu nedá nic sehnat. 

„Všechno si nechávám poslat z Anglie. Sem na poštu, do Ugíjaru. Chodím sem každý den.“ Na 

místní poměry si občas stěžují i ostatní migranti, ale ne tak hlasitě. Nakupují na internetu, ale není 

to předmětem konverzací (nepřijeli sem nakupovat). Melvin působil v každém ohledu jako pěst na 

oko, jeho osoba byla v rozporu s kulturní normou. V březnu 2013 se Melvin i s rodinou odstěhoval 

do Británie s tím, že děti potřebují dostat pořádné vzdělání. Těžko říct, proč vůbec v Alpujaře byli. 

Možná chtěli koupit výhodně pozemek, ale to mohli udělat i jinde. V Andalusii je mnoho jiných 

míst, pro běžné Angličany možná zajímavější. Možná byl Melvin lobbista od Monsanta, který zde 

trénoval své argumentační techniky. Kdo ví? V každém případě se skrze jeho osobu vyjevilo, co 

nejsou ochotní ostatní cortijeros přijímat. Cortijeros se vymezují vůči agrochemickému průmyslu, 

necitlivým a unáhleným zásahům do krajiny, nemají moc peněz a jsou rádi, že mohou žít ve 

Španělsku. Jak mi několikrát Lucy zopakovala: „we love Spain, Katcha“. Rodrigo mi říkal vtip o 

rozdílu mezi normálním a ekologickým zemědělcem: ten první hnojí ve dne, ten druhý v noci. 

Ekologické zemědělství se stalo normou, která je sice porušovaná, ale každý si to raději nechá pro 

sebe. Cortijeros přistupují k úpravám terénu ohleduplně, důležité kroky, jako je úprava společné 

příjezdové cesty, diskutují se sousedy. Melvin do oblasti přivezl to, před čím z Anglie alpujarští 

lifestyloví migranti utíkají. 
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5. Schopnosti, strategie, hodnoty 

Při výzkumu pro diplomovou práci jsem byla zaskočena tím, jak jsou ti lidé, na rozdíl od nás z 

„civilizace“, šikovní. Téma schopností bylo přítomné v práci od počátku, občasně zastíněné jinými 

tématy a polozapomenuté, ale vždy se znovu dostávalo na povrch. Blízko schopností – tedy umět 

věci udělat, jsem pozorovala strategie – tedy způsoby řešení situací. Aby lidé byli schopní 

realizovat své plány, potřebují oboje. Například jedna ze strategií, jak začít v novém prostředí, je 

otevřít si vlastní restauraci. Ale na druhou stranu to předpokládá, že má člověk odpovídající 

schopnosti k tomu, aby mu tam chodili lidi. Bar zkoušeli provozovat mnozí lifestyloví migranti, se 

kterými jsem se setkala a mluvila. Málokterým se dařilo podnik provozovat úspěšně.  

Pak zde máme téma hodnot - téma ožehavé, až třaskavé, kterému se raději sociální vědci vyhnou, 

když mají možnost. Proto se teď pokusím objasnit takové pojetí hodnot, se kterým pracuji v této 

práci. Hodnotami nazývám oblasti, ke kterým se lidé zde vztahují, které jsou v popředí jejich zájmu, 

tedy jejich priority. Mnoho z lifestylových migrantů žije s pětieurovkou v kapse, bez perspektivy, 

že najdou nějaké zaměstnání. Ti šikovní najdou úkolovou práci: zpravidla pracují pro své krajany, 

kteří teprve přicházejí a ještě disponují penězi ze země původu. Přitom ale na svém pozemku sází 

stromy, zúrodňují kamenitou půdu, budují výběhy pro koně. Nemůžu nevidět, čemu ve skutečnosti 

dávají přednost. Jedna věc je, že o svých prioritách mluví, další věc je, že se tyto jejich priority 

posléze materializují a jsou nepřehlédnutelné. V tomto smyslu mluvím o hodnotách, mluvím o 

oblastech, ke kterým se lifestyloví migranti vztahují.  

Jak lidé dospívají k tomu, že něco má hodnotu, když mainstreamová společnost míří jiným 

směrem? Kde se berou první průkopníci, kteří nejsou ochotni připustit, že daný rámec hodnot, ve 

kterém se vyskytují, je ten správný? Americký sociology Paul H. Ray a psycholožka Sherry Ruth 

Anderson vysledovali ve Spojených státech množství lidí, kteří se hodnotově odklánějí od většinové 

společnosti. Použili pro ně pojmenování kulturní kreativci (Ray, Anderson 2000). Tito lidé se 

neshodují s hodnotami, jako jsou orientace na zisk, rostoucí spotřeba, či soutěživost. Kulturní 

kreativce spojuje zajímavá charakteristika, na kterou Ray poukazuje. Tito lidé mají dojem, že jsou 

ve svém uvažování sami. Těžko můžeme vyloučit kulturní difuze, lidé mohou číst podobné knihy, 

vidět stejné filmy, podobně vnímat jiná umělecká díla. Nicméně se také mohou ideově shodnout 

čistě na základě vyloučení nežádoucího, nesmyslného jednání: jak nesmyslné jsou šestiproudové 

dálnice, po kterých se denně auty sjíždí do měst statisíce lidí, aby strávily pracovní dny 

v kancelářích prací, která je nebaví a o jejímž přínosu pochybují. Jednoduše myslí. Anebo 

formulováno jazykem vědy: používají myšlení jako kognitivní nástroj. Stejně jako lidé všude na 
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světě mohou používat sluch, aby je varoval před blížícím se nebezpečím, mohou používat myšlení, 

aby zjistili, že práce je může i bavit. K takovým závěrům může docházet v různých částech světa 

zcela nezávisle. Věda a technika přináší pokrok: transport patří k nejvýznamnějším změnám 

poslední doby. Nic však nenasvědčuje tomu, že jsme přišli na to, jak žít spokojenější a plnější 

životy. Spíše jsme svědky opačné situace, jsme rozlítaní, nesoustředění a frustrovaní, když denně 

přesouváme obrovské množství osob a hmoty. Fosilní paliva nám umožnila pohyb a větší komfort, 

ale životy lidí na Západě zároveň drasticky zrychlila. Ropa je předmětem válek, přidejme otrávené 

životní prostředí, vodu a vzduch. Otrávení jsou lidé, kteří po práci utrácí peníze za spotřební zboží, 

které nepotřebují. Na to člověk nepotřebuje být génius, aby ho napadlo, že něco není v pořádku. 

Myšlenka dobrého života jakoby vyvstávala sama z kognitivního poznávání, přemýšlení a 

zkušenosti. Kulturní kreativci jsou si podobní všude ve světě, jednoduše přemýšlejí. Přestože v této 

práci mluvím převážně o kontraurbanizaci, nelze ideově tento proud oddělit od širšího dění: 

vznikání spontánních městských zahrad (urban gardening), alternativních měn a celkově odlišného 

vidění nastavení priorit ve společnosti.  

Ale vrátím se k hodnotám, které pozoruji u lifestylových migrantů v Alpujaře. Ve sportovní 

lifestylové migraci, například, je více zřetelné, jaké priority jsou určující. Lucie Remešová 

pozorovala turismus a lifestylovou migraci vyznavačů surfingu v marockém Taghazoutu. Zatímco 

pro většinu turistů se jedná o týden dovolené, za kterou zaplatí a odvezou si přiměřené zážitky, pro 

„soul surfers“ představují vlny a prkno životní styl. Je pro ně hodnotou, ke které se vztahují 

v prvním řádu a jsou ochotní přizpůsobit celou svojí existenci (i kdyby se jednalo o časově omezené 

období). (Remešová 2016).  U migrantů v Alpujaře nejsou priority takto zřetelné či výrazné. Mnozí 

se hledají a formují, jejich hodnoty dostávají tvar v procesu migrace. Snažila jsem se odhalit ty, 

které se v Alpujaře opakovaně objevují a mají materiální základ. Ve studii jsem nechala stranou 

spirituální orientace, přestože tyto jsou v Alpujaře také intenzivně zastoupené, jak jsem zmínila 

v kapitole Valle de sensaciónes. (Avšak najdeme tu i další příklady: Orgiva má významnou 

komunitu Sufi, u Pampaneiry je vyhlášený buddhistický klášter, apod.) Prosvítají zde další hodnoty, 

které není snadné uchopit, ale které mají pro lidský život veliký význam, například důvěra. 

Lifestyloví migranti často nezamykají nebo svěřují klíče od svých domů do rukou někoho jiného. 

Na jednu stranu mají důvěru v lidi, že jejich majetek nepoškodí nebo nezcizí, na druhou stranu 

přijímají i možnost, že se tak může stát (a taky se nic nestane). Potvrzují tímto důvěru v sebe samé, 

že se s takovou situací dokážou vypořádat.  
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5.1. Oblasti vztahování se - půda, kůň a loď 

Pro tento moment tedy vypustím abstraktní hodnoty jako je zmíněná důvěra, zůstávají nám 

k prověření materiální oblasti vztahování se, které jsem pro Alpujarru identifikovala. Jsou tři – 

půda, kůň a loď. Někde se vyjevují jednotlivě, někdy v kombinaci, s důrazem na různé prvky 

oblasti. 

 

5.1.1.  Nevyhovující český termín „půda“ 
 

Zájem migrantů o půdu byl v centru mé pozornosti od počátku výzkumu, v oblasti Sierra Nevada je 

tato oblast nejzřejmější, především v zájmu nových obyvatel o ekologické zemědělství a 

samozásobitelství. Ovšem český výraz „půda“ není zcela vyhovující termín, který by odpovídal 

anglickému „land“ nebo španělskému „tierra“, které v sobě zahrnují více významů. Výrazy se 

používají pro významy půda, pozemek a území. Oba tyto jazyky, v současnosti dominantní v oblasti 

španělské Andalusie, používají termíny „land“ a „tierra“ jak ve významu nemovitého majetku (to 

buy land, comprar tierra), tak ve významu hodnocení jeho kvality (the best land, tierra fértil). 

Oproti tomu český výraz půda je vázán spíše na druhý zmíněný význam. Mluvíme-li o nákupu 

půdy, pak se jedná především o půdu k zemědělským účelům (hospodářskou půdu), nikoliv o 

pozemek určený ke stavbě domu či na spekulaci. Také výrazy označující pozemkové magnáty mají 

v angličtině a španělštině spojení se slovy „land“ a „tierra“ - „landlord“ a „terrateniente“. Příčinu 

toho, že se v angličtině a španělštině výrazy významově shodují, zatímco v češtině je třeba význam 

upřesnit, můžeme hledat v kolonizační historii Španělska a Anglie, kterou České země postrádají a 

ve způsobu hospodaření, tak jak se v minulosti rozvinul na Britských ostrovech a Pyrenejském 

poloostrově. V našem lexiku by termínu „landlord“ odpovídal výraz statkář
63

 a pro překlad spojení 

„to acquire new land“ bychom použili spojení „získat nová území“. Vidíme, že „land“ a „tierra“ 

mají daleko širší význam, než je české „půda“, budu jej však používat, protože má asi nejblíže k 

významu anglického „land“, jak se k této oblasti vztahují lifestyloví migranti v La Alpujarra. Také 

výraz budu specifikovat v různých kontextech.       

                                                           
63

 S měnící se situací v Česku bychom mohli použít výraz „pozemkový magnát“. 
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5.1.2. Půda: kolonizace a svoboda 
 

Lifestyloví migranti, se kterými jsem v La Alpujarra prováděla výzkum, přichází převážně ze zemí 

s kolonizační minulostí. Nejsilněji zastoupená národnostní skupina jsou Britové, kteří bývali svými 

vládami a obchodními společnostmi ke kolonizaci v historii motivováni (srv. např. Anderson 2006, 

Darwin 2007, Hobsbawm 1987, Ryder & Silver 1970). V případě osídlování Severní Ameriky byla 

ochota lidí odejít za půdou do zámoří podmínkou úspěšné expanze. Vlády a obchodní společnosti 

musely vyvinout úsilí pro vytvoření takového obrazu, který by motivoval lidi k velmi nejistému 

pohybu. Vytváří se ideoscapes a mediascapes a následně také skutečný fyzický pohyb (srv. 

Appadurai 2005). Pro Brity je díky jejich koloniální minulosti (a rovněž současnosti) snadnější 

migrovat než pro Čechy, kteří byli po staletí vládami motivováni spíše k sedativnímu způsobu 

života. Pro expanzi se představuje vidina lepšího života, která vychází z možnosti nabýt půdu a stát 

se vlastním pánem. Tento obraz obsahuje též představu osobní svobody západního typu.  

Mezi nejčastěji zastoupené národnosti v La Alpujarra patří Britové, Holanďané, Němci a Francouzi. 

Mezi nimi jsou patrné kulturní rozdíly, ale obraz spojení půdy, lepšího života a osobní svobody je 

ve shodě. Všichni tito mají rovněž zájem, aby nákup půdy v zahraničí nebyl omezován a 

administrativně komplikován (srv. např. Benda-Beckman, Benda-Beckman, Griffiths 2005). 

Sjednocení evropského trhu bylo v tomto usnadňujícím krokem, ale již v období 1962 – 1974 za 

Frankova diktátorského režimu, kdy stát potřeboval generovat zahraniční kapitál, bylo možné 

rozvíjet aktivity, které vedly k získávání půdy do osobního vlastnictví. Ve spolupráci obchodních 

společností a španělské vlády byl rozvíjen program, ve kterém se započal rozprodej pobřeží Costa 

del Sol bohatým Seveřanům (Martínez 2004, Varhaník Wildová 2012a:79).  

Většina migrantů intuitivně chápe a přijímá místní zvykové právo ohledně nákupu a spravování 

půdy. Příkladem toho může být veřejný nesouhlas migrantů s nerespektováním lokálních nepsaných 

pravidel u svých krajanů, jelikož ta vnímají jako příslušející ke krajině a její specifičnosti. Zmínila 

jsem nesouhlas, který migranti vyslovovali s chováním Melvina při úpravách jeho pozemku. V 

tisku a diskuzích vyvolalo nesouhlasnou reakci například chování Britky (mimo jiné členky 

parlamentu), která nerespektovala břemeno průchodu po pozemku a ohradila jej. Její chování bylo 

srovnáváno s britskou arogancí v Indii za Britského Rádže (Varhaník Wildová 2012a: 80). Migranti 

se však vymezují vůči španělské administrativě, která komplikuje převody nemovitostí, zdražuje 

úkony a zavádí ke stávajícím nové. Michael Janoschka píše o migrantech na Costa Blanca, kteří se 

díky svému sociálnímu a kulturnímu kapitálu dokážou lépe organizovat a bránit vůči nově 
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přijímaným zákonům, umožňujícím developerům v zájmu další výstavby vyvlastňovat půdu z 

osobního vlastnictví (srv. Janoschka 2011). 

V současnosti je lifestylová migrace nabízena a zprostředkovávána nespočtem specializovaných 

firem. Pro Brity není administrativně složité se z domova jako lifestyloví migranti odstěhovat na 

různě dlouhé časové úseky. Děti rodičů, které se narodily v zahraničí, mají britské pasy, do Británie 

se vrací studovat, přestože někteří žijí celoživotně v zahraničí. Britské občanství, stejně jako dalších 

států severní Evropy, přináší jejich nositelům spíše výhody než nevýhody, proto nemají mnoho 

důvodů toto měnit. Státy, jejichž občany lifestyloví migranti zůstávají, ze vztahu mají rovněž 

prospěch. Rozšiřující se lifestylovou migrací narůstá nemovitý majetek ve vlastnictví občanů 

příslušných států v zahraničí, a s tím následně šíření příslušné kultury a obchodu. Španělsko je 

hostitelskou zemí největšího počtu Britů, různé odhady se pohybují mezi 700.000 až 1.000.000 

osob.
64

 Vztah k půdě, imperiální expanze a kolonizace jsou spojené nádoby. Myšlenka imperiální 

expanze byla živá v předválečné Anglii v boji o Afriku (srv. např. projev Cecila Rhodese v roce 

1885
65

), za vlády Margaret Thatcherové a v určité formě je možné takto vnímat i lifestylovou 

migraci. 

Pro migranty ze Severu bylo objevení zaostalých oblastí Středozemí (zprvu především přímořských 

rybářských vesnic) s extrémně levnou pořizovací cenou domů a pozemků nadějí na nový, 

smysluplný život mimo industrializovanou společnost (srv. např. Waldren 2003, Brenan 1963). 

Přestože prodejní cena půdy a nemovitostí (nejen v přímořských oblastech) od počátku lifestylové 

migrace několikanásobně vzrostla, oblast Sierra Nevada a další podobné oblasti zůstávají možností 

pro méně majetné, jak se stát vlastníkem domu a pozemku, což by nebylo v zemi jejich původu 

možné.66 Mezi migranty pozorovanými v La Alpujarra najdeme takové, kteří po počáteční investici 

do pořízení nemovitosti zůstali zcela bez prostředků na živobytí a perspektivy placené práce. Být 

vlastníkem domu a půdy je však dostatečnou satisfakcí k tomu, aby svůj život vnímali jako 

hodnotnější, svobodnější a radostnější než před započetím migračního procesu. Například Andy 

zmiňovaný v kapitole Od samotářů po vesnice, žije na okraji vesnice ve svém domě a s nedalekým 

pozemkem téměř bez příjmu. Občasně získá práci u některého z bohatších krajanů a pak si nakoupí 

potravinové zásoby, tabák a krabici vína a splatí své malé, deseti-eurové dluhy u sousedů a 
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 Zdroj: Institute for Public Policy Research (ippr.org) 
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  I was in the East End of London and attended a meeting of the unemployed. I listened to wild speeches, which were 

just a cry for bread bread bread and on my way home I pondered over a scene and I became more than ever 

convinced of the importance of the imperialism … in order to save 40.000.000 inhabitants of the United Kingdom 

from a bloody civil war, we colonial statesmen must acquire new lands... The Empire, as I have always said, is a 

bread and butter question. If you want to avoid civil war, you must become imperialist... (Ryder and Silver: 130) 
66

 Viz např. Hoggart, Buller, Black (1995):  „Ti, kdo chtějí dosáhnout  rurálního nebe, musí buď dělat kompromisy 

nebo jej hledat mimo Británii.“ (Citováno z: Gallent., Mace., Tewdwr- Jones 2005: 101-102) 
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známých. Říká, že v životě nebyl šťastnější, než když pracuje u sebe na pozemku nebo opravuje 

dům. Se španělskými sousedy diskutuje o vhodnosti plodin, které by měl či neměl pěstovat. Na svůj 

pozemek je hrdý, často a rád ho ukazuje známým nebo kolemjdoucím. Zve lidi na návštěvu se 

slovy: „Come to see me. You either find me at home or on my land.“ K tématům svobody je 

citlivější než další krajané, kteří byli profesně a finančně úspěšnější. Z jeho života v Anglii si odnesl 

zkušenost z call center a od výrobní linky na spodní prádlo, typických „shit jobs“ dnešního 

prekariátu.
67

 Pozoruje, jak je svoboda v Alpujaře spojena s určitými omezeními; je třeba dodržovat 

místní pravidla, která nejsou vždy ve shodě s chápáním individuální svobody západního typu. 

Zároveň si nepřestává připomínat, jak je rád, že je tady a nikoliv v Anglii. Bez této reflexe se může 

stát z života v Alpujaře past. Člověk je připoután k domu v oblasti, kde nevidí východisko z 

finanční situace, protože běžný trh práce v této oblasti v podstatě neexistuje.  

Expaté se rovněž potýkají s hodnocením v širším sociálním poli. Jednak je to hodnocení ze strany 

známých a rodiny v zemi původu. O romantické farmě se Gerardova ex-manželka vyjadřuje s 

opovržením: „...your life of poverty at Los Piojos“. Takový výrok je citován částečně v žertu, 

nicméně má tendence vyvolávat pochybnosti o vlastním jednání. Skutečně má cenu věnovat se této 

půdě? Návštěvy krajanů skutečně vnášejí pochyby, jak jsme si mohli vyzkoušet sami skrze 

návštěvy rodinných příslušníků a známých z Čech. Přestože tedy lidé odcházejí z vlastního 

přesvědčení do oblastí, kde doufají žít svobodnější život v méně stratifikované společnosti, kultury 

v sobě se nezbaví. Michaela Benson píše o transformaci – lidé se nevymaní ze svých kulturních 

daností, pouze přesouvají své umístění v jejich rámci. O britských migrantech ve francouzském 

kraji Lot píše: „Určité sociální struktury, především střednotřídní kultura, měly nadále vliv na 

jednání migrantů“ (Benson 2012: 1689). Forma je odlišná, ale obsah zůstává.  

Společenská kontrola přichází také z prostředí, kde se migranti usazují, jak reflektuje Andy 

z Meciny Alfahar. Jeden z důvodů pro migraci je absence života komunity, na druhou stranu v 

Alpujaře je komunita někdy až příliš omezující. Neustálý společenský dohled na španělské vesnici 

mnohé migranty překvapil, přičemž reakce na toto se různí. Jednou ze strategií pro uchování 

soukromí je ovládat itinerář sousedů a přizpůsobovat jejich režimu své aktivity – tímto způsobem se 

expaté stávají ve vesnicích neviditelnými. Jiní berou absenci soukromí jako přijatelnou formu 

sociální kontroly a „přijmou hru“. Ve vztahu k půdě je třeba dělat kompromisy se sousedy, 

především pak vzhledem k přístupu k vodě. Přestože pozemky mají stanovené množství vody, které 

mohou v určených časech čerpat, je třeba se o svá užívací práva přihlásit a společně s tím také o své 
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 Prekariát – Prekarizované skupiny jsou lidé v ohrožené životní situaci, kteří nedosahují na sociální jistoty jako 

zaměstnání a bydlení. Definice prekariátu se liší, Andyho předešlé zkušenosti ale jasně spadají do typických prací na 

krátkodobé smlouvy, s možností okamžitého vyhazova. Termín prekariát ale není běžně používán, všichni Britové 

používají v diskuzích o své společnosti termín working class.  
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povinnosti. Údržba zavodňovacích systémů -albercas y acequías- na jednu stranu znamená 

nezávislost na vodovodní společnosti, na druhou stranu znamená domlouvat se a spolupracovat 

s ostatními lidmi. Cortijeros tak žijí jinou podobu svobody - takovou, která je spojena s vlastnictvím 

půdy v Alpujaře. 

5.1.3. Půda a dům  
 

Mezi lifestylovými migranty je rovněž zastoupena skupina těch, kteří se věnují nákupu a prodeji 

nemovitostí obchodně a také těch, kteří nákup půdy vidí jako bezpečnou investici, ať se jedná o 

jakoukoliv lokalitu. Také v Alpujaře najdeme spekulanty s nemovitostmi, realitní trh má zde však 

jistá omezení. Ta plynou z několika faktorů. Po realitní horečce od devadesátých let minulého 

století do roku 2008, kdy se ceny domů vyšplhaly nejvýše, výrazně ubylo realitních společností 

(respektive jejich počtu poklesu před cenovým boomem). Lidé, kteří se realitami v oblasti i nadále 

zabývají, činí tak spíše na částečný úvazek. Také v oblastech na pobřeží došlo k výraznému poklesu 

zájmu o nemovitosti, důvody tohoto však nelze přičítat pouze finanční krizi. Na pobřeží proběhlo 

několik fází výstavby bytových jednotek, často nekvalitních a za předražené ceny. Cizinci měli 

zájem o poklidné bydlení v menších komunitách a přemrštěná urbanizace jejich představy už 

nesplňovala. Prázdné byty a celé domy, opásané bannery „poslední volné byty“, lemují celé Costa 

del Sol.  

V Alpujaře nejsou nemovitosti úplně vhodné ke spekulaci. Každý dům a pozemek je vázaný na 

prostředí a komunitu silněji, než uniformní nemovitosti. Na vhodného kupce, který by měl o určitý 

dům nebo pozemek zájem, je možné čekat desítky let. Cizinci, nejčastěji Britové, tak mnohdy za 

vysoké částky nakoupili těžko obchodovatelný majetek, kterého se v případě potřeby těžko zbavují. 

Mladá Britka, která strávila dvanáct let v New Yorku, koupila na Contraviese dům s pozemky za 

90.000 eur. Po nákupu se vyjevily problémy s vodou a bylo evidentní, že nemovitost by si vyžádala 

obrovské investice. Další komplikací bylo nečekané těhotenství a žena se navrátila do Británie, kde 

její partner sháněl práci. V problematické situaci zažádala o příspěvky v hmotné nouzi, avšak na 

státní příspěvky nárok ze zákona nemá, protože je majitelkou nemovitosti.
68

 Ne všichni migranti 

jsou schopní žít bez příjmu, jako Andy z Meciny Alfahar (a mnozí další). Vysoká nezaměstnanost, 

omezené možnosti v podnikání a rostoucí byrokracie španělského státu také část vlastníků 

nemovitostí žene zpět do země původu, ať natrvalo nebo dočasně. Dům a pozemek se v tomto 

případě stává břemenem, které neslouží, ale vyžaduje péči, pozornost a investice. Vlastníci 
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 Mecina Alfahar: 14.3.2103 
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nemovitostí však zřídka sahají k řešení situace prodejem nevyužívaného majetku pod nákupní 

cenou. Velice častým řešením nastalé situace je pak pronájem domu, zahrady a pozemků výměnou 

za práci, ať již jsou takové dohody uzavírány na základě osobní známosti nebo skrze portály, které 

vlastníky a zájemce o bydlení a hospodaření výměnou za práci a údržbu zprostředkovávají. V 

Alpujaře neplatí předpoklad, že nemovitost je jistá investice, která neztrácí na ceně. 

Ať již se jedná o nákup půdy nebo její kultivaci (a tedy energetický náklad), investice převyšuje 

zisk, který je schopná půda – pozemek v Alpujaře přinést. Pokud mluvíme v termínech dnešní 

ekonomické doktríny je tento vztah nerentabilní. Vlastnictví půdy však má další implikace, jak jsem 

načrtla možné vztahy výše (například status, přináležení ke střední třídě, svoboda). Nemovitost stále 

zůstává jedním ze způsobů, jak se vztahovat k budoucnosti, dům svého majitele přežívá a jeho 

práce na domě a pozemku s ním. Starost o dům znamená přináležení k lokalitě, skrze níž se tento 

vztah aktivně buduje. Západní civilizace se v současnosti dostala do bodu, kdy se zisk vytváří ze 

schopnosti pohybu a nezakořeněnosti. Vytváří se obraz, že klíčem k bohatství je pohyb, přestože 

západní blahobyt spíše vychází ze schopnosti ostatní lidi půdy zbavovat.69 Status vlastníka domu a 

půdy je v Británii, Francii, Německu či Holandsku pro většinu nedosažitelná kategorie
70

. V 

Andalusii bylo možné koupit ruinu s pozemkem od cca třiceti tisíc euro (v méně preferovaných 

oblastech mohou být náklady ještě nižší). Možnost stát se vlastníkem půdy a změnit své 

společenské postavení (často jen v sebereflexi) tak často převýší racionální úvahu a kapacitu a 

možnosti projekt rozvíjet.  

Dům v některých případech hraje v lifestylové migrace ústřední roli jako strategie. Někteří migranti 

si udělali živnost z rekonstrukce ruin a stavby domů, což jsme mohli vidět v kapitole Los 

Membrillos. Didier a Daniel se zabývají rekonstrukcí tradičních domů, zabývají se vlastně 

historickými alpujarskými designy. Zachraňují staré části domů, staré dveře, okna, jezdí po rastro 

trzích a prodejnách, hledají „autentické“. Svou práci stavbařů zhodnotí lépe jako rurální idylu. Není 

to úplně jednoduchý úkol. Jak se během času ukázalo, dochází u alpujarských domů ke střetu 

starých a nových technologií a dobře řešených domů je ve skutečnosti velice málo. 
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 Toto můžeme pozorovat jak na jihoamerickém kontinentě, který slouží jako výrobna potravin pro bohaté státy světa, 

na ostrovech jihovýchodní Asie, kde lokální obyvatelstvo své území nuceně podstoupilo turismu, stejně jako 

anglická industrializace vyhnala lidi z venkovských oblastí při záborech půdy (viz výše Hobsbawm 1987 o 

enclosures).  

70
 Česká migrantka v Holandsku, která se do Česka pravidelně vrací, mluví o Češích jako „milionářích bez koruny.“ 

Majitelé domů, zahrad a sadů s nízkými příjmy zatím přežívají v Česku i ve Španělsku, ovšem i my pozorujeme 

gentrifikační procesy venkova, s následkem zvyšujících se cen nemovitostí a půdy. 
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Vedle tradičních domů se v s Alpujaře setkáváme se staviteli experimentálních domů, jak jsme 

mohli vidět v kapitole Valle de sensaciónes. Ti však mohou experimentovat pouze v nižších 

polohách Alpujarry; oblast je rozdělena na tři pásma – v horním pásmu Parque natural de Sierra 

Nevada podléhají stavby přísným regulacím správy parku, druhé pásmo je uznáno jako kulturní 

dědictví a nedovoluje jiné než tradiční ploché střechy, ve třetím pásmu už je možné stavět i podle 

jiných plánů. Tyto regulace jsou v reálu absurdní. Rodrigo, který bydlí v nejvyšším pásmu ochrany 

a postavil tradiční kamenné cortijo bez vnější úpravy, sbírá kameny na stavbu v noci, aby jej nikdo 

neviděl, protože kameny se v rezervaci nesmí sbírat. Na svazích pomalu erodující Sierry Nevady 

není ničeho víc, než kamení (což jsme si vyzkoušeli mnohokrát při zemědělské činnosti), ale na 

stavby se musí dovážet. Na druhou stranu ve vesnicích probíhá nová výstavba „tradičních“ domů, 

avšak tradičního na nich, kromě plochých střech, není nic. Staví se z tvárnic a betonu, tradiční 

postupy zajímají spíše jen vybrané lifestylové migranty. 

 

Obrázek 15: Stavební technologie jsou v popředí zájmu. Experimentátoři si sdělují svoje poznatky, alternativním technologiím se 
vyučuje v kurzech.  V Tijole u Orgivy jsme se byli podívat na dům postavený z bahna a slámy.  

Na cortiju Los Burros organizovali pozvání Mika Reynoldse, amerického architekta, který ve svých 

stavbách recykluje různé materiály, především je známá jeho zeměloď se základem ze starých 

pneumatik vyplněných sutí. Mike Reynolds přišel konceptem biotechture. Představuje domy, které 

jsou soběstačné, vyrobí si potravu i energii ke svícení, topení a běžnou spotřebu, recyklují vlastní 
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odpad. Nazývá je bydlením pro skutečné lidi (real people)
 71

. Pro alternativce v Alpujaře je Mike 

Reynolds stavitelským guruem (v Česku se mu dostalo také dobrého přijetí, i u nás má jeho 

ekologická architektura své příznivce). Film Architekt odpadu ukazuje cestu Reynoldsova 

experimentu – od staveb z recyklátu se dostal k domům, které jsou nezávislé na infrastruktuře 

(elektrické síti, komunálních službách, atd.) a zde se dostal do rozporu se zákonem. Byla mu 

odebrána licence architekta, kterou obdržel zpátky až po uznání za práci na Andamanských 

ostrovech po katastrofě způsobené tsunami. Reynolds ukázal, že stavebním materiálem může být 

cokoliv (fakt dobře známý obyvatelům zemí rozvojového světa), ale také, že to může dobře 

vypadat. Etablovaným recyklačním prvkem jsou zazděné láhve z barevného skla nebo okna a zadní 

dveře z aut.   

Pobyt venku je ve středomořské oblasti přirozený, o čemž svědčí i rozvinutá kultura callejeros
72

. 

Lifestyloví migranti (s omezenými financemi) se nejen venku pohybují, ale rovněž v prostoru bydlí. 

Často se můžeme setkat s kuchyněmi a koupelnami pod širým nebem, ať už je to sprcha mezi 

bambusem nebo vana s brutarem, určená pro relaxační koupele pod širým nebem. Využívané je 

bydlení v karavanech, stanech, jurtách, v jakýchkoliv obytných jednotkách, které poskytnou 

potřebné zázemí. Na stálé bydlení se předělávají autobusy i kamiony. U některých lifestylových 

migrantů jde o dočasné řešení (v karavanu bydleli nějakou domu všichni cortijeros, jejichž 

domácnosti jsem představila podrobně v předcházejících kapitolách), u některých migrantů jde o 

vyřešení otázky bydlení celkově.       

5.1.4. Půda jako předpoklad pro život: v hlavní roli jídlo  
 

Na trzích v Orgivě se dlouho před českou módní vlnou farmářských trhů vyskytovaly skupinky 

stoupenců bio-potravin nabízející produkci za více než dvojnásobné ceny oproti ostatním 

zemědělcům. Dnes na trhu slyšíme od každého druhého stánku „todo biológico“, přestože se o bio-

zeleninu nejedná. Trhovci chtějí prodat a zákazníka potřebují přilákat všemi možnými způsoby a 

slovo bio se stalo mantrou.   

Oblast La Alpujarra je přitažlivá pro alternativní hospodáře nejen kvůli dostupné půdě, ale také pro 

to, že jsou zde prakticky po celý rok nějaké plodiny ke sklizni. V zimě, kdy na severu lidé musí 

vyjít se zásobami z podzimních sklizní, se na jihu sklízí mandle, olivy, pomeranče a ze zeleniny 
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 Film Architekt odpadu, v originále Garbagge Warior 
72

 Callejero od slova calle (ulice). Callejero neboli pouličník, stráví neděli tak, že vyjde z domu, ve svém oblíbeném 

bistru si dá první kávu, pak se pohybuje po kolonádě, posedává po lavičkách a komentuje dění s ostatními callejeros 

a k polednímu zaplije do další nálevny osvěžit se skleničkou piva. 
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jsou to mangoldy, zelí, ředkve a další. (Tato kombinace pozitiv přilákala příznivce Rainbow family, 

kteří přišli do komunity Beneficio v osmdesátých letech a další jednotlivce, hledající nový vztah 

k zemi a přírodě. Ani tančící šamani zde hlady neumřou.) Vracíme se tímto k hnutí back-to-the-

land, jak už jsem zmínila v kapitole o kontraurbanizaci. Hnutí, které je spojováno především 

s hippie kulturou v šedesátých letech ve Spojených státech, se neomezuje na tuto oblast a dobu. Je 

dokumentováno v dalších oblastech globálního Severu, zejména ve Francii a Velké Británii (srv. 

např. Halfacree 2006b, 2007a). Klíčovou roli zde hraje konsubsistenčí přístup k venkovu.  

Post-hippie/back-to-the-land kultura tedy přilákala svou barevností a svobodným duchem mnohé 

další migranty, kteří se vůči západní společnosti superproduktivity a konzumu zásadně nevymezují, 

postupně však přijímají některé prvky životního stylu alternativců. Eko/bio se stává normou, jak 

díky těmto avatarům, tak vlivem obecného vzdělávání o výživě. Konzum biopotravin je novým 

luxusem, a kromě zdravotních hledisek, se v nedávné době stal nástrojem distinkce
73

.
 
Pozornost 

migrantů je zaměřená na permakulturu, citlivou kultivaci půdy a její vhodné využití, starost o 

rostliny a lokální druhy, a místní semenné banky, a rovněž na hospodaření jako celek společně s 

hospodářskými zvířaty. Hospodáři se sdružují, pořádají semináře a workshopy na různá témata 

spojená s pěstováním a vztahu člověka a jeho životního prostředí. Objevují se elaborovanější 

projekty zaměřené na udržitelné hospodaření.  

Pozvánka na „Taller de semillas“ - školení o semenech rostlin organizované skupinou Alpujarra 

verde (jaro 2012) se ke mně dostala přes Rodriga. Školení a workshop se koná na cortiju anglického 

páru nedaleko Ugíjaru. Catering je, jako vždy při podobných událostech, zabezpečený kolektivně 

všemi účastníky. Jídlo je domácí, bio a estetické, podávané na běžném kuchyňském nádobí, které se 

také společnými silami po konzumaci umyje. Lifestyloví migranti jsou v převaze, Španělé účastnící 

se setkání rovněž často pochází z jiných částí země. Lidé spolu mluví anglicky a španělsky, často 

mezi jazyky přepínají. Hlavním jazykem přednášky je španělština, přednášející ale také do 

angličtiny přepínají, když je potřeba některé informace ujasnit nebo zdůraznit. Jedná se o projekt 

zaměřený na pěstitelství a spolupráci. Přednášet na pozvání Alpujarry verde přijeli dva mladí agro-

inženýři, kteří se tématu rostlinných semen lokálních odrůd a hospodaření věnují v lokalitě Dúrcal 

situované v Granadské nivě. Oba patří mezi „indignados“ – „rozhořčené“ z hnutí M-15. Jejich 

profesionální dráha měla směřovat do národních nebo nadnárodních semenářských společností, 

reflexe současného stavu hospodaření je však nasměrovala na samostatnou cestu. Proto přednáška 
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 Již jsem zmiňovala Bobos Davida Brookse, kteří se vymezují uvědomělou spotřebou; nakupují  biopotraviny, jejich 

domy jsou z přírodních materiálů high-tech materiálů, stejně jako oblečení. Během aktivní dovolené dosahují 

extrémních sportovních výkonů a poznávají autentické. Hana Librová zmiňuje další skupinu, která je označována 

jako Holandští doktoři, a u nichž se spíše než o distinkci jedná o skutečné uvědomění. Holandští doktoři jsou lidé s 

vyššími příjmy, obecně velice šetrní, kteří však neváhají vydat vysoké částky za kvalitní potraviny nebo kulturu. 
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obsahuje i politický prvek – zamyšlení se nad současnou závislostí pěstitelů na semenářských 

koncernech, které určují, jaké druhy semen se budou produkovat bez ohledu na lokální podmínky, 

čímž dochází k zanikání unikátních kulturních plodin. Zákony jsou namířené proti malým 

podnikům, které nejsou schopné produkovat velká množství semen od jednoho druhu plodiny. Malý 

pěstitel, který svá semena šíří mezi ostatními, se tak dostává mimo zákon. Pokud jsou pak semena 

uchovávána z produkce vzešlé z kupovaných semen, jedná se právně o pirátství.  

 

 

Obrázek 16: Taller de semillas neboli semínkový workshop, na kterém se cortijeros učí schopnostem získávat a uchovávat 
semena rostlin. „Hlavně se nesnažte zvládnout všechno najednou”, varuje účastníky přednášející. 

Vedle technické stránky – jak získávat semena z vyzrálých rostlin, jak je skladovat, jak zamezovat 

nebo podporovat křížení, je důraz kladen na lokálnost plodin. Jejich vlastnosti, které pěstitel vidí 

jako žádoucí – specifická chuť, odolnost proti meteorologickým vlivům nebo škůdcům, je 

výsledkem dlouhého genetického procesu. Lokální druhy je možné získávat pouze skrze 

komunikaci s lokálními zemědělci, proto se hovoří i o sociální stránce zemědělství. Přestože jsou 

oba přednášející Španělé, pochází z jiných oblastí země a stejně jako zahraniční migranti se museli 

jazykově a kulturně přizpůsobit místním lidem, aby se tak mohly otevřít komunikační kanály. Pro 
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získávání informací o lokálních plodinách a rostlinách není dostačující mluvit španělsky, je třeba 

také ovládnout dialekt a místní nářečí. Dalším důležitým bodem v orientaci na lokalitu je pokus (v 

Alpujaře opět vzešlý z iniciativy migrantů) o zřizování semenných bank pod patronátem radnic. 

Semenné banky mohou fungovat jedině za spolupráce místních zemědělců, semena je nutné 

periodicky obnovovat a bez této dynamiky nemůže banka existovat, bez podpory radnic, které by 

byly ochotny takové projekty podporovat, zatím zůstává u výměny semen v rámci jednotlivých 

komunit a asociací, jako je například tato skupina nebo Las Torcas u Orgivy. Po workshopu 

dochází na další aktivity skupiny. Vyřizování objednávek semínek, redistribuování objednaných a 

další objednávky. Lidé si vyzvedávají po objednaných kilech sadbové brambory.   

Tyto a další aktivity organizuje především Serena z Los Burros, která má o problematice 

potravinářství širší povědomí. Informuje skupinu o legislativě, upozorňuje na jednání nadnárodních 

firem agro-průmyslu, upozorňuje na různé petice. Potravinová soběstačnost zde není jen rozmarem 

znuděných Bobos nebo řešením rodinné finanční situace, ale politickým postojem. 

S experimentem, který v oblasti samozásobitelství probíhá, se vyjevuje, že úplné nebo částečné 

eko/bio samozásobitelství není závislé jen na dostatku půdy, ale také na dostatku pracovní síly. 

Nukleární rodina západního typu není schopná sama potřebně rozsáhlý statek obstarat. (Běžně si 

tedy pomáhá stroji a chemií.)  U původních místních obyvatel můžeme stále pozorovat spolupráci v 

širokých rodinách, přestože tato společenská struktura byla během posledních desetiletí narušena. 

Na podzim 2008 jsem španělské rodině z Meciny Alfahar pomáhala při sklizni mandlí. Na víkend 

se sjela rozšířená rodina navštívit „babičku“ a tento rodinný tým během dvou dní sklidil celou 

úrodu, která se uchovala v domě. Přestože ve vesnicích dnes žije jen málo obyvatel v produktivním 

věku, navrací se z měst věnovat se zemědělským pracím tohoto charakteru.  

Noví cortijeros se, na druhou stranu, znovu učí tuto strukturu budovat. Nejčastější formou 

subsistenčního hospodaření v La Alpujarra je vzorec, kdy je farma či prostor v osobním vlastnictví 

jedné fyzické osoby nebo rodiny. Ostatní, dočasně přítomní (přátelé, dobrovolníci), se na chodu 

domácnosti za určitých podmínek podílí, za svou práci bydlí a stravují se, nemají však vůči 

nemovitosti majetkové nároky. Zaznamenala jsem též pořízení nemovitostí za společné náklady 

(více jednotlivců nebo sdružení). Pro udržení soběstačného hospodářství je s ohledem na místní 

podmínky potřeba určitého počtu pracovních sil, ovšem není možné je finančně za práci 

odměňovat.
74

 Lidé, kteří se permakultuře věnují, přicházejí s různými koncepty, jak se s touto 

situací vypořádat. Jedním z konceptů je dobrovolnická práce na organických farmách WWOOF, 

která má své počátky v Británii v sedmdesátých letech. Bio/ekologické hospodaření tedy znamená 
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 Neznamená to, že v Alpujaře si lidé nevydělávají zemědělstvím. Jedná se však o superproduktivní přístupy s použitím 

umělých hnojiv. Ve velkém se v Alpujaře pěstují například olivy nebo rajčata cherry.   
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nejen nepoužívání chemie, ale rovněž proměnu sociální struktury kolem zemědělské činnosti.  

Participace v širším společenském celku se vyjevuje jako nezbytná. 

5.1.5. Půda jako předpoklad pro přežití v době katastrofy 
 

Ve prospěch vlastnictví půdy v La Alpujarra také mluví scénáře pádu současného systému, který je 

v Sierra Nevada často diskutovaný. Zde uvádím, v jakých kontextech se tyto diskuze objevovaly: 

čeká nás finální katastrofa, k níž jsme předurčeni shůry, např. konec mayského kalendáře 

(spirituální verze), přijde ekologická katastrofa, jíž jsme si způsobili vyhospodařením půdy, 

globálním oteplováním, očekává se především zvednutí hladiny moří, vyčerpání neobnovitelných i 

obnovitelných zdrojů (ekologická verze), ekonomický kolaps, které způsobí prasknutí bubliny 

bankovnictví (ekonomická verze), a sociální krize, rozpoutaná nejvyššími elitami, která rozevřela 

společenské nůžky do bodu, kdy hrozí válka (politická verze). Až na první, spirituální verzi, 

uvažování o pádu současného systému většinou všechny verze kombinuje v závislosti na osobním 

nastavení uvažujícího.  

Cortijeros, přestože se jejich stanoviska mohou různit, se vyjadřují o Alpujaře jako o místě, kde se 

cítí bezpečně. Migranti, kteří stráví delší čas zpět v zemi původu nebo jinde na cestách, při návratu 

nachází většinou všechno tak, jak to bylo. Nebo spíše - věci se v Alpujaře nemění tak rychle, jako 

na jiných místech, což přispívá pocitu stability. Do Alpujarry někteří odešli, protože v předchozích 

životech spíše živořili, odešli ze špatných sociálních podmínek nebo se potýkali se závislostmi. V 

horách našli azyl (což automaticky neznamená, že museli všichni vystřízlivět). Do hor se prostě 

utíká, když jde do tuhého. Pro pocit bezpečí mluví vzdálenost od centra, nesnadná dostupnost, 

určitá nepohodlnost (spousta rostlin zde má trny a píchá) pro masovou turistiku, která by si území 

chtěla nárokovat. To, že se jedná o krajinu na první pohled nehostinnou, může znamenat živobytí 

relativně stabilní.   

Ve Spojených státech je rozšířený fenomén „Preppers“. Preppers se připravují na scénáře kolapsu 

systému (blackouts, přírodní katastrofy, kolapsy společenského a finančního systému). Zásobují se 

potravinami a vodou, budují podzemní bunkry, někteří se učí zahradničit a znát byliny. Také 

doporučují mít zbraň na obranu, až přijde ona katastrofa a člověk bude muset postřílet ty, kteří se 

nestačili připravit a budou se mu dobývat do domu. Preppers píší knihy a pořádají festivaly. 

National Geographic Channel uvedl v roce 2011 televizní seriál Doomsday Preppers o lidech, kteří 

se ve svém volném čase cvičí v dovednostech, jak přežít konec světa, jak ho známe. Strach 

z nejistoty se podařilo v této formě zkomodifikovat. Pro mnohé je prepperství víkendovým 
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koníčkem, kdy se cvičí v praktických dovednostech. Bohatí lidé investují do zahradních bunkrů; 

může se jednat o základní formy v podobě tubusů nebo luxusní podzemní rezidence.
75

   

I já si zde dovolím hypotetický katastrofický scénář: jsme na Los Membrillos, vrátili jsme se z trhu 

z Orgivy, zítra nařežeme nějaké dřevo a zasadíme brambory, v sobotu se můžeme projít přes kopec 

na Los Burros. V neděli budeme relaxovat, po obědě si zahrajeme petanque. To je zcela reálný 

scénář, v zimě 2017 jsme z cortija vyjížděli na nákupy a návštěvy, ale spíše jsme se věnovali práci 

doma. Na trhu v Orgivě jsem nakupovala pro rodinu přibližně na dva týdny. Kdyby v tento moment 

nastal black-out, který by ochromil Andalusii na tři dny, tak si toho do pondělka možná ani 

nevšimnu. Možná by nám bylo divné, že nemáme telefonní signál, ale to zas není nic tak 

neobvyklého. Síť tu padá běžně. Fungovala by elektrika, tekla by voda. Bez internetu jsme strávili 

tuto zimu na cortiju tři týdny, nebyla by to velká změna. Na kolaps většího rozsahu bych v ten 

moment nebyla připravená. Měla bych akorát čtyřicet litrů olivového oleje z poslední sklizně, pár 

pytlů mandlí, pár sklenic zavařenin a jednu slepici. Jsem v Alpujaře jen na návštěvě. Člověka 

zastihne katastrofa ne tam, kde si vybere, ale tam, kde zrovna je. (V Česku jsem se starala o více 

zvířat, měla bych například více vajec, ale ten prostor v tuto chvíli používá někdo jiný.) Avšak na 

protějším kopci na los Burros mají zahradu, kde i v únoru je co sklízet. Mají sady. Mají tam slepice, 

ovce, koně. Oleje mají na celý rok dost. Mohli by mít i sadbové brambory a semena rostlin. Jsou 

energeticky soběstační, mají vlastní vodu. Serena z Los Burros je připravená se o sebe a rodinu 

postarat. The Resilient Gardener: Food Production and Self-Reliance in Uncertain Times od 

americké zahradnice/bioložky Carol Deppe se zde zabývá tématem zahradničení právě z tohoto 

úhlu pohledu. Staví otázku takto: „Tradičně zahradníci hráli hlavní roli v potravinové 

zabezpečenosti sebe, svých rodin a komunit v těžkých časech různých druhů. Zvládli byste to také? 

Nebo by vaše zahrada selhala, protože je totálně závislá na elektřině, dodávkách vody, nafty, 

dodávkách agroprůmyslu, silnicích a finanční a sociální infrastruktuře, skrze kterou se vše na 

zahradu dostane?“
76

 (Deppe 2010: 4)  

V roce 2012 se hojně diskutoval předpokládaný konec světa, jak ho známe. Podle mayského 

kalendáře bylo údajně stanovené datum na 21. 12. 2012. Sierra Nevada figurovala na mapách, které 

indikovaly místa vhodná pro přežití. Objevily se zde skupiny lidí, kteří se připravovali na 

katastrofu, která měla mít podoby velké vody a vystoupat do výše 1700 nad mořem. Jejich jednání 

se projevilo na ekonomickém a společenském poli. Například Daniel úspěšně prodal malé cortijo, 
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 Literatury, blogů a diskuzních fór preppers je nespočet. V České republice si mohou pořídit výbavu pro přežití např. 

na www.preppers-shop.com. V sortimentu potřeb pro preppers nalezneme běžné potřeby pro pobyt v přírodě jako 

nože, vařiče, oblečení (vhodně zabalené do katastrofického scénáře), potravinové balíčky pro přežití, filtry a další 

čističe na vodu, plynové masky a pod.  
76

 Citát překlad autorky. 

http://www.preppers-shop.com/
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které postavil v horách skupině Švýcarů
77

. Další lidé profitovali například kolem skupiny 

Belgičanů, kteří se rozhodli přežít velkou potopu na cortiju Los Almendros (2.200 m.n.m.). 

Vyvoleným alpujarreños se podařilo těmto „preppers“ prodat některé své služby, zásobovali je 

svou produkcí, starali se jim o koně. Daniel vyprávěl vtipné historky o bohatých cizincích, kteří si 

do hor vozili zásoby zrní na dva roky. Na los Almendros si budovali rovněž podzemní knihovnu, 

kam umístili důležité knihy. Potopa 21.12.2012 se nekonala. Pro místní cortijeros byla epizoda 

okolo cortija v horách nejen zdrojem pobavení (proroci konce světa postrádali schopnosti a znalosti, 

které by jim v horách, i se zásobami jídla, umožnily přežít). O trochu víc se diskutovalo o tom, jaká 

rizika současný svět představuje. Místní cortijeros rovněž posléze řešili situaci, která nastala 

s opuštěním Los Almendros.  

Tato oblast, která se jeví v ekonomických ohledech nepříliš rentabilní, svým obyvatelům nabízí 

možnosti důstojného živobytí v případě katastrofy, ale bez schopností, jak žít ve vztahu s přírodou a 

užitečnými technologiemi, je záchranná paleta na šest týdnů pro čtyřčlennou rodinu k ničemu. 

Počínání bohatých Švýcarů,
78

 hledajících v Sierra Nevada útočiště pro přežití, bylo pro místní 

cortijeros komické, protože cizinci neznali systémy zavlažovacích kanálů, neuměli pracovat se 

zvířaty, a jejich vztahování se k širšímu sociálnímu celku se dělo jen skrze peníze (postrádali 

schopnosti). Po nekonaném konci světa se účastníci tohoto projektu vrátili domů. Po nich zůstala na 

Los Almendros zvířata, která do hor přivezli a pak nechali bez péče. Lidé si rozebrali 

nashromážděné jídlo
79

, drůbež a postarali se o psy. Nejsložitější zůstala situace kolem koňů, kteří 

zůstávali nejdéle, byli podvyživení a vystresovaní. Všichni koně byli nakonec z hor svedeni za 

spolupráce několika různých koňařů.  

Lifestyloví migranti v La Alpujarra nejsou založením katastrofisté. Na druhou stranu mluví o tom, 

že jejich prostor vlastní je vedle dnešního moderního světa - životně závislého na fosilních palivech, 

dodávkách elektřiny a vody- relativně bezpečný. V případě krize, ať je jakékoliv povahy, se její 

přímé či nepřímé následky v Alpujaře promítnou později (vzdálenost od centra). Schopnosti lidí, 

kteří v oblasti žijí, by také mohly zajistit kontinuitu lidského bytí v dosaženém stupni technického 

vývoje a kultury. Alternativní migranti jsou schopní postavit si domy z materiálu, který je v oblasti 

volně dostupný, dopravit jej pomocí koňů a mul, jsou schopní přivést z hor vodu ke svému 

hospodářství. Někteří se věnují reprodukci semen, pěstování plodin a jejich konzervaci. Migranti se 

nevyhýbají technologiím, jsou schopni zprovozňovat malé vodní elektrárny, instalovat solární 

panely, inteligentní vytápěcí systémy. Mají znalosti z léčitelství a zajímají se o své sociální okolí, 
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 Los Membrillos: 31.12.2012 
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 Za vstupenku do společnosti přeživších katastrofu údajně zaplatili 30.000 – 50.000 euro za osobu. Jednalo se i o další 

národnosti (Los Piojos: 25.12.2012).  
79

 Já jsem si odvezla dýni typu goliáš, ze které jsem vařila cca jeden měsíc. 



118 

 

hledají nové nebo zapomenuté formy ekonomického fungování. K tomu hojně využívají internet a 

neformální sítě. Nechci tím říct, že by lidi se zajímavými schopnostmi nebylo možné potkat ve 

městech. V Praze znám také alternativní architekty, specializované řemeslníky a léčitele. Vím o 

lidech, kteří se zajímají o permakulturu, kteří umí vyrobit sýr nebo jezdit na koni. La Alpujarra a 

další podobná místa jsou výjimečná tím, že se tito lidé znají navzájem, že spolu aktivně 

spolupracují, aniž by se jednalo o katastrofický scénář. Schopnosti, které mají jednotliví 

„producenti“, jsou distribuovány v geografickém prostoru tak, že funkční sociální a ekonomické 

pole se nachází v radiu několika desítek kilometrů - ve vzdálenosti, kterou je možné překonávat 

pěšky nebo na koni.  

5.1.6. Kůň    
 

S Melisou a Gerardem svádíme koně z Los Almendros
80

. Jsou to poslední dvě klisny, které zůstaly 

na cortiju v horách po epizodě s nekonaným koncem světa. Klisny jsou trochu nejisté, ale nechají se 

převést přes potok, není nutné vymýšlet improvizované přemostění jako pro některé předchozí 

koně. Pochod nám trvá čtyři hodiny, klisny jeví známky vyčerpání, reagují podrážděně na podněty. 

Necháváme je u Belgičana, který má ve výběhu svých sedm pracovních koní. Až klisny nabudou 

nových sil a uklidní se, budou se moci převézt na Contraviesu, kde pro ně „horse mafia“ našla nové 

umístění. Koně jsou z pochodu velmi pravděpodobně unavenější než my. Strávili mnoho času bez 

pohybu. Nejdříve byli rok ustájení u Guadixu, posléze převezeni na Los Almendros, aby zde 

dotvořili obrázek komplexního vybavení pro přežití. Podle Melisy, která se v celé záchranné akci 

intenzivně angažovala, si koně prošli náročnými momenty. Během ustájení v Guadixu přestaly 

přicházet peníze na jejich krmení a údržbu, majitel stáje tedy omezil péči na nutné minimum. 

Zvířata si zažila hlad a fyzickou deprivaci.
81

   

Pro mě byla epizoda kolem cortija Los Almedros vstupem do studia oblasti kolem koní. Měla jsem 

v plánu se touto oblastí zabývat, protože mezi lifestylovými migranty přibývali ti, kteří si koně 

pořizovali. Před rokem 2009, kdy jsme Alpujarru opustili na dva roky, nebylo majitelů koňů tolik. 

V roce 2010, kdy jsem přijela jen dva týdny domlouvat náš další pobyt s Rodrigem, navštívila jsem 

cortijo Los Burros. Serena právě vybalovala poštovní zásilku. Přišly jí objednané ohradníky pro 

koně. Simona jí vysvětlovala, co s nimi. Také u dalších cortijeros, dříve zaměřených na 

zemědělství, jsem zaznamenala postup do oblasti chovatelů koní. Melvin s manželkou si pořídili 

koně hned nákupu cortija. Koně představovali pro cortijeros jakýsi další „level“. Byly to zajímavé 
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 Los Almendros: 16.1.2013 
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 Nieles: 7.1.2013 
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impulzy. Domluvila s Melisou z Los Piojos, že jí pomůžu s koňmi výměnou za její zkušenosti. 

Kolem epizody Los Almendros se práce kolem koní vyskytlo dost. Byla jsem tak přítomná denní 

rutině, zachraňování zanedbaných koňů z hor, administrativním nesnázím, workshopům a 

především nikdy nekončícím debatám o koních. 

Co tedy znamená „kůň“ v La Alpujarra? Opět tu máme různé úhly pohledu. K půdě se někteří 

migranti, jak jsem popsala výše, staví především jako k hospodářství, což rovněž zahrnuje dostupná 

a v oblasti chovatelná hospodářská zvířata. Kůň stojí však někde na hranici, málokdo chová koně 

skutečně pro jeho užitečnost. (Pro zemědělskou práci se používají spíše muly.) Kůň může zvyšovat 

status, avšak lifestylových migrantů jsem často pozorovala skutečné zaujetí péčí o koně, o zvířata 

jako taková. Právě v epizodě kolem cortija Los Almendros byla péče velkým motivem. Lidé vydali 

zdroje, energii, čas a znalosti, aby se postarali o bezprizorní koně. 

Symbolicky kůň manifestuje svobodu, která je významným motivem u lifestylové migrace. Také 

proto, podobně jako s impulzivními nákupy domů a půdy, jsou některé příběhy migrantů - majitelů 

koní, jen krátkodobým pokusem s neslavným koncem. Pořizovací cena za běžného koně není 

vysoká, a pokud se člověk nějaký čas pohybuje v komunitě koňařů, může jej dostat také zadarmo, 

když někde nějaký přebývá. Avšak náklady (finanční a časové) na jeho chov jsou vyšší, než by se 

mohlo zdát (např. nedostatek kvalitního sena a krmných směsí). Kůň tak představuje nejen 

svobodu, ale rovněž znamená luxus, který si může dovolit jen ten, kdo dokáže produkovat nadbytky 

(ať již finanční nebo časové, většinou se jedná o kombinaci obou dvou).  

Budu-li se na „koně“ dívat z perspektivy materiální kultury, musím vidět jeho roli v současném 

uspořádání naší společnosti. Mít koně znamenalo možnost ovládnout větší územní celky a provádět 

nad nimi mocenskou kontrolu. Stejně jako loď, o které se rovněž zmíním vzápětí, sehrál kůň 

rozhodující úlohu v ovládnutí amerického kontinentu Evropany. Kůň neznamená pouze rychlejší 

pohyb geografickým prostorem. Jezdec na koni je v pozici nad pěším, je výše, a vypadá 

nepřekonatelný. (Tato pozice prý například napomohla bezprecedentně snadnému dobytí Aztécké 

říše Hernánem Cortézem.) „Být na koni“ znamená mít navrch, tedy určitou dominanci. Kolonizační 

duch na mě dýchl hned na počátku výzkumu. Vzpomínám si, jak jsem byla ohromena obrazem jako 

z osídlování Nového světa. Novousedlíci uprostřed pustiny na koni, polní kuchyně pod širým 

nebem, umouněné děti různého věku pobíhají kolem – choreografie ne nepodobná krocení divokého 

západu ve westernovém filmu. Během dalšího výzkumu, kdy jsem se zabývala vztahy migrantů ke 

koním, jsem mohla z vlastní zkušenosti potvrdit, že projíždět se v sedle po alpujarských stráních na 

koni, má v sobě něco z kouzla osadnického dobývání.    
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5.1.7. Loď – život v migraci a nikdy nekončící pohyb 
 

Péče o půdu vyžaduje sedativní způsob života. Kůň vyžaduje půdu. Obě jsou to oblasti zájmu 

vyžadující jistou vázanost k místu, přestože se z ní lifestylovým migrantům daří vystupovat díky 

sociálním sítím. Loď pak představuje pohyb a nevázanost, na druhou stranu pak absolutní závislost 

na suchozemcích, od kterých se dají nakoupit potraviny a motorová nafta.  

Podobně jako „kůň“, začala se oblast „loď“ vyjevovat až později, v průběhu výzkumu. Narážela 

jsem na lifestylové migranty, kteří měli za sebou mořeplaveckou historii, jiní jsou pravidelnými 

jachtaři. Další lifestyloví migranti se po kariéře suchozemských hospodářů rozhodují pro delší cestu 

na lodi. Vydala jsem se také po této linii výzkumu, který potvrdil, že lodě k lifestylové migraci v La 

Alpujarra patří. Opět zde hraje roli, o jak geograficky specifické místo se jedná: Sierra Nevada jsou 

evropské velehory, ale moře je vzdáleno vzdušnou čarou 30km, tj. pobřeží vzdálené pouhou hodinu 

cesty autem. Pro celou oblast Andalusie je charakteristický marocký kulturní vliv, který je určen 

fyzickou blízkostí afrického kontinentu. Marocká estetika také přispívá zájmu turistů a 

lifestylových migrantů o oblast za Středozemním mořem.
82

 Moriskové dali oblasti nejen estetiku, 

jsou rovněž architekty jak domů, tak lokální infrastruktury.  

Sama blízkost moře navozuje pocit možnosti. „K moři se dostanu jednou za rok, ale mně stačí 

vědět, že tam [za pohořím Contraviesa] je,“ míní Rodrigo. Lifestyloví migranti z La Alpujarra k 

moři jezdí. Jezdí hojně na Cabo de Gata
83

 a to hlavně mimo turistickou sezónu, protože disponují 

svým časem. K moři se jezdí vykouknout z údolí, dostat se ze svého zajetého rámce, kontemplovat 

nad prostorem, který moře otevírá. Paradoxně pro obyvatele české kotliny, cortijeros jezdí k moři, 

když se dostanou ve svém snažení v Alpujaře na dno, když se jim dlouhodobě nedaří, když nemají 

peníze, když celkově ztrácí perspektivu. „My jsme už museli vypadnout“ nebo „já už nemohla“ jsou 

věty, kterými cortijeros opodstatňují (i sami před sebou) svůj únik z existenčních problémů k moři. 

Do přírodní rezervace Cabo de Gata trvá cesta autem tři hodiny, to znamená buď investovat dvacet 

euro, v nejhorším tam dostopovat. Problémy to skutečně řeší: moře a povaha místa zrelativizuje 

každodennost, pomůže nastavit nové úhly pohledu.    

Moře představuje potenciální možnosti, východiska z nouze (např. v případě populační exploze), 

ale rovněž, stejně jako kůň, potenciál pro dobývání a ovládání. V oblasti jachtaření se ve velkém 

setkáváme s národnostmi, které mají za sebou kolonizační minulost: před zimní přeplavbou přes 
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 “It's moorish” je jedna z kapitol v mé diplomové práci, která se zabývá estetikou domů v La Alpujarra. V 

domácnostech lifestylových migrantů byly oblíbené především marocké lampičky (Wildová 2007: 38).  
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 Cabo de Gata je přírodní rezervace na jihovýchodním cípu Andalusie. V oblasti alternativy se zde děje podobný 

příběh jako v Alpujaře, mnoho lifestylových migrantů přišlo do Alpujarry přes tuto oblast, mnoho z nich tam má 

kontakty z dob počátků turismu, z období drifterů a volnomyšlenkářství.   
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Atlantik se na Kanárských ostrovech a Cabo Verde shromažďují lodě s vlaječkami ARC (Atlantic 

Rally Cruise). Podle vlajek označujících zemi registraci lodí dominují Britové, Němci, Holanďané a 

Francouzi. Tato kratochvíle patří i za skromných podmínek k těm velice náročným, ať finančně, 

časově, fyzicky a kompetenčně. Migranti v La Alpujarra nepatří mezi elitu, která disponuje 

přebytky, které může utopit v okázalé spotřebě, jak je možné jachting také vnímat. Je málo 

takových, kteří dlouhodobě kotví loď v některém přístavu, protože pro alpujarské cortijeros je 

kotevné drahé. Spíše loď mají na dobu určitou, a když ji nepoužívají, loď prodají. (Mezi 

lifestylovými migranty se sdílí vědění, kde loď koupit, kde loď prodat, kde jednoduše registrovat.) 

Přestože cortijeros nejsou námořníci na plný úvazek, mnozí disponují schopnostmi se na moři 

pohybovat, a tyto schopnosti mohou kdykoliv znovu aktivovat.  

„Loď“ zde v práci o cortijeros uvádím spíše okrajově (jde o aktivitu, které se fyzicky děje mimo 

tento prostor), ale nemohla jsem ji z úvah vypustit. V plánech lifestylových migrantů loď často 

figuruje jako jakýsi další „level“.
84

 Souvisí úzce se schopnostmi zvládat specifické podmínky, 

spolehnout se sám na sebe, se schopnostmi řešit nepředvídatelné situace, v neposlední řadě se 

svobodou a schopností nezávislého pohybu. V symbolické rovině zde pro mě „loď“ představuje 

pohyb, který, přestože mluvím o hospodářích, stále zůstává zachován.  

 

5.2. Schopnosti 
 

O schopnostech se zmiňuji průběžně. Je to téma, které mě upoutalo ihned na začátku práce, snad v 

kontrastu toho, že jsem čerstvě přišla z urbanizovaného prostředí a rozdíl byl výraznější. 

V urbanizovaném prostředí jsem disponovala běžnými schopnostmi: uměla jsem bydlet v bytě, 

zaplatit za něj nájem, najít si práci, chodit do práce, zřídit si bankovní účet, řídit a zaparkovat auto 

v silném provozu, nakoupit v samoobsluze, přihlásit dítě do školky, uspořádat oslavu narozenin, jít 

do kina, jít si zaplavat, jít do baru. V La Alpujarra byly mé schopnosti najednou velmi omezené; má 

schopnost jezdit po eskalátorech a orientovat se v knihovně Akademie věd mi nebyly k ničemu. 

Jaké schopnosti mají lifestyloví migranti v La Alpujarra a jsou něčím specifické? Váží se 

k oblastem zájmu uvedených zde výše. Jejich schopnosti se pojí k půdě, domům, koním, přičemž 

mohou mít i další schopnosti vztahující se například k lodím. Tyto jiné schopnosti však mohou být 

aktivovány mimo Alpujarru (např. Didier může vydělat peníze jako námořní kapitán, můj manžel je 

může vydělat jako klempíř, ale musí region opustit).    
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Schopnosti v západní společnosti lidé běžně nabývají v institucích. Instituce zároveň nabývání 

schopností stvrzují diplomy, certifikáty a vysvědčeními. Schopnosti získávané a předávané v La 

Alpujarra nenesou žádné razítko či pečeť, cortijeros sledují svou kariéru bez institucí. Příkladem 

mohou být dobrovolníci na organických farmách: skrze pobyty u různých farmářů získávají 

schopnosti, nikoliv jedničky, body nebo kredity v systému. Kromě dobrovolníků samých o jejich 

nabytých schopnostech nikdo neví.  

„Mít schopnosti“ přináší velkou míru uspokojení samo o sobě. Toto uspokojení může být větší, 

když jsou tyto schopnosti projevené a uznané dalšími lidmi. Díky internetovému portálu 

findacrew.net jsem se stala na čtrnáct dní členem týmu na dvanáctimetrové lodi, která plula z 

portugalského Lagosu, přes marockou Essaouiru na Kanárské ostrovy. (Loď pokračovala dále přes 

Atlantik, ale této části plavby já jsem se neúčastnila.) V Portugalském přístavu Albufeira jsme se 

k německému kapitánovi připojili Brazilec, Belgičanka, já, pár z Finska, Portugalec. Nejdříve jsme 

připravovali loď, prováděli drobné opravy, udělali zásoby potravin. V dalším portugalském přístavu 

se připojili k posádce další lidé: Američan, Portugalka, Brazilka, Němka. Tito (převážně mladí) lidé 

se na počátku neznali. Společná cesta však během krátké doby dovolila projevovat jejich 

schopnosti. Držet kurz, nezvracet, vydržet, uvařit, mluvit různými jazyky, zavázat rychle uzel, a 

pod. Některé schopnosti člověk musí zvládnout, protože jimi musí disponovat všichni (uvázat uzle a 

neusnout při noční hlídce), jinak není přijímán jako plnohodnotný člen posádky. Některé vlastnosti 

jsou specifické a přichází za ně zvláštní uznání kolektivu (dobře vařit, chytit rybu, navigovat). V La 

Alpujarra jsem takto mohla pozorovat schopnosti cortijeros. Některými schopnostmi musí 

disponovat všichni cortijeros – jsou nezbytné pro přežití. Další schopnosti vydělují jejich nositele 

jako ty, kteří něco umí, a za své schopnosti získávají uznání ostatních.  

Základní schopností cortijeros je přežít, tedy zvládnout život v podmínkách, které jsem popsala 

v kapitole Každodennost na samotách. Další důležitou schopností je překonávat období, kdy se 

nedaří, kdy není možné sehnat práci, kdy se rozbíjí důležité nástroje a vybavení. Někteří cortijeros 

jsou v době nedostatku schopní hladovět, než aby změnili svůj životní styl. V pojednání o cortiju 

Los Burros jsem zmínila přítele Simony, který si na pánvičce připravuje jedno vajíčko, které našel 

v kurníku (a měl to štěstí, že ho našel jako první). Andy z Meciny Alfahar je v hladovění zkušený. 

S oblibou mi sděluje svoje „vychytávky“, jak získat co nejvíc nutrietů za co nejnižších nákladů
85

. 

Podobně Nina procházela v roce 2013 dlouhodobou finanční krizí. Tato období nejsou příjemná, ale 

dá se na ně koukat i pozitivně. Nina se smála, že chtěla minulý rok zhubnout a nešlo jí to. Teď 
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přešla na „poverty diet“ a šlo to samo. Když nejsou peníze, tak se jí, co dá zahrada. Na podzim 2008 

jsem pomáhala Ginger renovovat prostor nad anglickým barem, vylepšit taneční studio, aby 

přilákalo víc zájemců o kurzy. Ginger s partnerem v té době procházeli finančně náročným 

obdobím, ale brali to podobně sportovně. „Včera jsem utratila euro dvacet za svoje celodenní 

potřeby,“ pochlubila se svými pokroky s utahováním opasků. Tito skalní cortijeros si rozhodně 

nemůžou stěžovat na nadváhu. My jsme si také prošli obdobím, kdy jsme pobíhali po okolních 

stráních a sbírali loňské mandle. Jedním z důvodů, proč jsme se pustili do provozování restaurace, 

bylo nakrmit moje nenasytné děti.  

Melisa z Los Piojos se neocitla na dietě chudých, ale také si prožili s partnerem hubená léta, kdy 

v Anglii žili půl roku v karavanu. Když spolu debatujeme o úspěšných lidech, říká: „takže platí, že 

když je někdo bohatý, má hodně peněz, tak taky zřejmě bylo období, kdy neměl žádné
86

.“ 

Cortijeros mají schopnost sledovat dlouhodobé cíle i za cenu výrazného omezení životního 

standardu. O to více je tato schopnost výjimečná, že projekty cortijeros jsou individuálními 

experimenty, jejichž výsledek je přinejmenším nejistý.   

 

5.2.1. Experiment 
 

Částečně jsem toto téma otevřela již v kapitole O metodě. Pokud se podívám na hodnoty, jako na 

priority, na oblasti vztahování se, můžu je pozorovat, jak se jim daří v čase. Jít do výzkumu 

vlastním životem bylo tématem od počátků této studie, bylo to rodinné rozhodnutí a všichni členové 

rodiny v tomto desetiletiletém příběhu hrají své role.  

Vystaveni mnohosti možností, jaký si určit k životu klíč, učinili jsme s manželem rozhodnutí, že 

budeme žít na pěkných místech. V Alpujaře jsme měli pěkný výhled z terasy a zdálo se nám, že 

pěkných míst je dostatek a není třeba dělat v tomto ohledu kompromisy. Předpokládá to ale 

například, že jsme přestali úplně bydlet ve městech. Přizpůsobili jsme tomu naše fungování, 

způsoby práce a vydělávání peněz, výchovy dětí, tedy celý životní styl. Věděli jsme, že budeme 

trávit určité časové úseky v Alpujaře, kde není mnoho pracovních příležitostí, a zároveň tedy, že 

v Čechách nemůžeme mít příliš trvalou práci, protože chceme pravidelně odjíždět do Španělska a 

taky na to potřebujeme peníze. Priority jsou tedy: „rodinná“ výzkumná práce, bydlení na hezkých 

místech, mobilita. Další hodnotou či prioritou je ekologická ohleduplnost, pro tu jsme se vědomě 

nerozhodovali, ta přišla sama blíže nespecifikovanými kanály. Na celý životní styl má 
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environmentální ladění nepopiratelný vliv a v dlouhodobém horizontu život zjednodušuje jasnými 

pravidly, která vytvářejí smysluplný rámec jednání.   

Byl tedy vypracovaný jednoduchý rámec, ve kterém jsme se rozhodli pohybovat. Od cortijeros jsme 

se učili určitým schopnostem a adoptovali jsme některé strategie. Oblasti, které jsem chtěla 

prozkoumat, se otevíraly postupně dál, jak jsme si strategie a schopnosti osvojovali. Na začátku byl 

zájem o půdu, jídlo a bydlení. Jak jsme se lépe orientovali v těchto oblastech, začaly se otevírat 

možnosti našeho lepšího uplatnění a dalších cest, kudy se vydat. Každý pobyt v Alpujaře byl něčím 

novým, posunem, transformací. 

V roce 2009, kdy jsme z Alpujarry odjeli z důvodů finanční krize, jsem již byla velmi zabraná do 

ekonomické stránky věci. Už před krizí La Alpujarra trpěla nedostatkem pracovních příležitostí, 

přesto sem přicházeli cizinci a pokoušeli se vytvořit si zde domov, kde najdou i uplatnění a obživu. 

Jednou ze strategií bylo omezení konzumu, samozásobitelství a recyklace; zároveň tuto strategii 

volí pouze takoví lidé, kterým toto nenaruší celkový hodnotový rámec. V té době se hodně mluvilo 

o barteru, alternativních měnách, zároveň se zesílilo používání nástrojů jako housesitting, 

wwoofing, a další formy dobrovolné práce za ubytování a stravu.  

Zajímaly mě proto ekonomické teorie v antropologii, především pak komplexní situace současné 

společnosti, v níž různé ekonomické systémy koexistují (např. Sahlins 1972, Graeber 2001). Na 

téma ekonomické směny antropologové popsali mnoho stránek: víme o ekonomikách daru, o 

recipročních systémech barteru, o finančních ekonomikách, o tvorbě hodnoty skrze sociální 

distinkci. Zajímalo mě tedy, jak je možné tyto ekonomické systémy vhodně kombinovat, protože již 

během prvního výzkumu se vyjevilo, že lifestyloví migranti v La Alpujarra právě 

z kombinace/brikoláže ekonomických systémů určitým způsobem využívají, přestože nečerpají 

z teoretických prací, ale vypůjčují si strategie náhodně, tak jak jim přijdou pod ruku nebo jak se 

vyvine situace. Jako antropolog jsem měla k ruce autory jako Benedictová, Mauss, Bourdieu, 

Appadurai, Graeber, Bohannanovi, Daniel Miller a další, což velmi usnadňovalo moje ekonomické 

experimentování tím, že jsem nebyla příliš ideologicky svázaná, jako někteří lifestyloví migranti: 

nezastávám ani vyhraněně konzervativní postoj (kapitalismus je jedinou funkční ekonomikou, 

protože komunismu nefunguje), ani přísně antisystémový postoj (jsme všichni vykořisťovaní 

korporacemi), ale můžu vidět dynamiku, se kterou jsou společensko-ekonomické systémy 

vytvářeny a přetvářeny. Pozorování a zkoumání různých těchto systémů v reálném životě se pro mě 

stalo prioritou; experiment pro mě znamenal hodnotu o sobě, oblast, ke které se vztahuji. V tomto 

případě se mi příkladně vyjevuje technika ekonomického uvažování. Řeším-li svou ekonomickou 

každodennost úvahami, jak vydělám peníze, většinu času se v mé hlavě budu zaobírat penězi a 

placenou prací. Opustím-li však striktně finanční logiku a zaměřím se na finální hodnoty, které chci 
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získat, ne vždycky musím řešit svojí situaci skrze peníze. Můžu sáhnout po jiných nástrojích, můžu 

si vypůjčovat strategie zjištěné během výzkumu, podobně jako to dělají migranti mezi sebou. 

Věnuju se samozásobitelství, zkoumám platbu v naturáliích, ekonomii daru v uzavřené skupině, 

ekonomii daru v otevřené skupině, barter, práci výměnou za ubytování a stravu, alternativní měnu. 

Také můžu snáze podrobit kritice fungování vlastní společnosti. Pozorujíc určité ekonomické 

chování jako absurdní a škodlivé, můžu je zcela vyloučit ze vzorce svého chování. V rodině 

například došlo k přenastavení Vánoc – pozorované ekonomické chování západní společnosti v 

tomto případě převyšuje škodlivost zakazovaných potlačů Kwakiutlů v Britské Kolumbii. Stejně 

jako u Kwakiutlů, Zápaďané na Vánoce rituálně spalují nadprodukt, a stejně jako u Kwakiutlů, je 

pro mnohé rodiny dopad tohoto rituálu devastační. Po několika letech se mi podařilo tento potlač 

zcela vyrušit a z Vánoc se stala příjemná část roku, bez negativních aspektů, které obtěžují mnoho 

Zápaďanů.   

Osvojování si nových schopností bylo pro projekt nástrojem, ale opět – také hodnotou samo o sobě. 

Z prvotního „chci to umět, aby…“ se postupně stává „chci to umět“, probouzí se zvědavost a zájem. 

S přibývajícími schopnostmi je snazší se učit novým, podobně jako je jednodušší naučit se další cizí 

jazyk, když už si člověk osvojí tři. K získávání schopností je však potřeba čas a prostor. Ten se 

dařilo vyšetřit změnami v ekonomickém chování (například zrušením vánočního potlače) anebo 

díky doktorandskému stipendiu, které v roce 2012 a 2013 pokrylo náklady na bydlení a energie 

v Alpujaře. I toto málo otevře prostor pro rozvíjení schopností – aby se manžel mohl na měsíc 

zavřít do sklepa, studovat tesařské spoje a naučit se vyrábět nábytek. Namísto celodenní placené 

práce jsem mohla dopoledne překládat a odpoledne jít zadarmo pomáhat s koňmi. Více schopností 

otevírá zase další možnosti pro alternativní ekonomiku.  Zkušenost byla pro mou práci významná 

jak po stránce tělesnosti, umožnila mi porozumět povaze schopností, kterými tito lidé disponují.  

Na jednu stranu jsme učinili ve výzkumu rozhodnutí, že jej pojednáme jako rodinný experiment. Na 

druhou stranu se ukázalo, že tento experiment započal ještě před naším rozhodnutím. „Ten rok, co 

jste měli bar, byl ten nejlepší,“ několikrát se nechal slyšet Didier. V retrospektivě jsem mohla vidět, 

že právě za provozu našeho podniku Dragon verde jsme poznali nejvíce lidí. Již v této době se 

otevřel prostor, skrze nějž jsme pak v následujících letech vstupovali mezi lifestylové migranty 

v takovém plánu, který byl odlišný, byli jsme jedni z nich. 
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5.2.2. Sestra 
 

Dalším aktérem, který vstoupil do výzkumu zcela přirozeně, byla moje sestra. V roce 2007 přijela 

za mnou do Andalusie ze dvou důvodů. V Česku měla problém zbavit se závislosti, která jí 

postupně uvrhla do krysího kolečka prekariátu. Já jsem na druhou stranu měla malé děti, se kterými 

mi mohla pomoct, než dopíšu diplomovou práci. Předpokládaly jsme, že sestře pomůže čas mimo 

Českou republiku, aby se zorientovala a udělala si plán, co chce po návratu domů dělat. 

Diplomovou práci jsem dopsala, ale sestra už se do Čech nevrátila. Rok jsme spolu provozovaly 

bar, pak se naše cesty rozešly a ona se zabydlela v Orgivě. Žila osm let s přítelem, imigrantem 

z Iránu. Jejich cesty se také rozešly, udržují však i nadále vztah, který má i oficiální podobu 

registrovaného partnerství a je na něm závislé povolení k pobytu mého ex-švagra. Sestra pracuje ve 

školce s dětmi lifestylových migrantů. Prošla si řadou různých zaměstnání, bydlela na různých 

místech v Orgivě a okolí. 

Sestra se pro mě stala periskopem ze samot v horách do „urbanizace“. Mohla jsem vidět, co se děje 

v Orgivě, dostávala jsem zprávy z první ruky, okořeněné emocemi. Sestra mě v Orgivě seznámila 

s řadou zajímavých lidí. Jako k sestře byli tito lidé ke mně od počátku otevřenější a nemusela jsem 

ke každému hledat individuálně cestu, jako o padesát kilometrů dál, v mém působišti v horách. 

Zatímco cortijeros doposavad popisovaní v textu mají svou půdu, u Orgivy bydlí také lidé, kteří nic 

nemají. V anglickém baru v Ugíjaru potkáváme dnes jen majitele nemovitostí, v barech v Orgivě 

potkáme různé cestovatele, potulné hudebníky, námezdní dělníky, nejrůznější hledače, či 

podnikavce; ve městě se dá najít práce. Také v okolí Orgivy jsou cortija, respektive centrum tvořené 

městskými domy je poměrně malé, obývané převážně místními Španěly nebo provozované jako 

komerční prostory nebo turistické objekty. Všichni známí, přátelé a spolupracovníci, se kterými 

jsem se seznámila skrze mou sestru, bydleli u Orgivy na cortiju. Někteří z nich byli majiteli domů, 

ale někteří si bydlení pronajímali nebo bydleli výměnou za nějaké služby, nejčastěji za práci na 

zahradě, hlídání zvířat nebo při stavebních úpravách. Na druhou stranu u Orgivy jsem mohla vidět 

velice luxusní residence, jaké si dál v horách lifestyloví migranti nebudují. Také alternativní 

projekty realizované u Orgivy jsou nápaditější a odvážnější. Ve městě se rozvíjí sociální a kulturní 

život. Způsob života horských a orgivských cortijeros je podobný, co se týká oblastí vztahování se 

(půda, dům, kůň), ale zároveň je odlišný, snad bohatší o společenský rozměr a pestrost svých 

obyvatel.    
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Díky této perspektivě, kterou umožnila přítomnost blízké osoby na místě blízkém a zároveň 

vzdáleném, mohla jsem vidět specifické rysy cortijeros v horách a v okolí urbanizace. Orgiva sama 

představuje výzkumný materiál pro několik dalších prací, nám však posloužila spíše jako zrcadlo a 

kontext.   

5.3. Strategie 
 

Mít rodinného příslušníka v terénu je výborná strategie. Příbuzní platí v migraci za trumf v rukávu. 

Hodí se také přátelé z dětství, ze školy, a nakonec vlastně každý, kdo může migrantovi usnadnit 

orientaci v novém prostředí. Kdo nemá příbuzné ani přátele, zaplatí víc peněz nebo se vůbec 

nedostane tam, kam by chtěl. Význam sociálních sítí v migraci není třeba zdůrazňovat. Lifestyloví 

migranti často přijedou poprvé navštívit své známé a pak se na místo vrací v jiném plánu. Didier a 

Carla nám v Tarragoně představili své kamarády z Paříže (ale Carmen je původem z Granady), kteří 

jim dali tip na Alpujarru, když hledali místo, kde se v Evropě usadit. Serena s partnerem přišli, 

protože je na místo pozvala Simona. Další pár se k nim připojil v roce 2013. Melisa přišla do 

Alpujarry za svou starší kolegyní z charitativní organizace. Bývalý přítel mé sestry se dostal do 

Alpujarry z Íránů, protože tu už byl jeho strýc. V jeho případě nejde o lifestylovou migraci toho 

typu, kterým se zabývám v této práci: strategie využívat rodinných vazeb, přátelství a známostí je 

společná dalším typům migrací. 

Najdeme nějaké specifické strategie pro lifestylovou migraci? Po celou dobu mého pobytu 

v Alpujaře mě nepřestalo udivovat, že někteří lifestyloví migranti vůbec nemluví španělsky nebo 

mluví velmi špatně (týká se hlavně Britů). Někteří neučinili ani pokus se jazyk naučit. Tito 

lifestyloví migranti si vytvářejí pohodlnou bublinu, do které vpouští jen informace, které chtějí nebo 

nutně potřebují. Jejich představy co a jak dělat nejsou svázány věděním původních místních lidí
87

. 

Velmi hrubě řečeno: dělají si, co je napadne, dokud je někdo neklepne přes prsty. Platné zákony 

nakonec hrubé narušitele doženou, ale zvykové právo se dá do určité míry ignorovat. Cizinci 

například začali své pozemky oplocovat, na což nebyli místní zvyklí. Zvykové právo zaručovalo 

volný průchod osob po pozemcích.
88

 V roce 2006 jsem mohla pozorovat, jak nemajetní cortijeros 

čerpají množství stavebního materiálu na skládkách, recyklují a využívají staré kusy nábytku. 
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 Vědění ve smyslu předávaného vědění-návodu. „Primární vědění o institucionálním řádu je vědění na preteorické 

úrovni. Je to souhrn toho, „co, ví každý“ o sociálním světě, souhrn pouček, mravních zásad, příslovečných zlatých 

zrnek moudrosti, hodnot a přesvědčení, mýtů a tak dále“ (Berger a Luckmann 1999:68).  
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 Toto téma jsem zpracovala v článku Requiring Justice through Non-Human Actors: Drove-Ways and Green Paths in 
Spain (Varhaník Wildová: 2012a). Proti stavění plotů se staví rovněž lifestyloví migranti, kteří přišli do Alpujarry 
hledat svobodnější život, nejen místní pasáci ovcí. Do Alpujarry se ale stěhují také Britové z establishmentu, kteří si 
zde pořizují druhé bydlení a odlišné zvykové právo ignorují.    
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V tom období kulminoval stavební boom u Španělů a na otevřené skládky se vyvážely kompletní 

interiéry domů, které se přestavovaly na „moderní“ bydlení. Zvlášť oblíbené byly například 

španělské dlaždice a tradiční alpujarské dveře. Zatímco pro místní byl tento materiálem smetím, 

kterého se není možné dotknout, lifestylovým migrantům bylo lhostejné, zda je někdo uvidí na 

skládce a co si o nich bude myslet.  

Prvního půl roku jsem si vyzkoušela blažený stav nevědomosti, než jsem se zorientovala ve 

španělštině a poznala blíže okolí. V této době se Alpujarra jeví jako místo otevřených možností, 

slunce svítí po většinu roku, středomořské pohoří exoticky voní, člověk si může představit cokoliv. 

Nerozumí nepsaným pravidlům a nestará se o zákony, které se ho přímo netýkají. Angličané si 

z blažené nevědomosti dost ponechávají. Auta na anglických značkách s volantem napravo řídí, 

dokavad to jde. Informace, které potřebují, si seženou. Hodně věcí za sebe nechají vyřídit někoho 

jiného. Nevědět a nerozumět může být výhodné v nastavení, kdy fungují peníze jako sdílený nositel 

hodnoty. Proto také já se kloním k názoru, že lifestylová migrace obsahuje prvky (neo)kolonizace 

(viz výše v textu O’Reilly 2016, Nash 1989). „Kolonizátoři“ přicházejí na neznámé místo a berou 

si, co potřebují. Mohou narážet na potíže, protože nějaké věci se na onom novém místě nesmí. 

Avšak kolonizátoři nepředpokládají, že by měli překážky řešit tak, že se přizpůsobí. Naopak, 

vyvíjejí úsilí, jak podmínky a sociální realitu přizpůsobit svým potřebám (například ploty se staly 

během dvou dekád v Alpujaře běžné).  

Jak lifestyloví migranti přijímají jazyk, ukazuje také na jejich sociální postavení. Nemluvit 

španělsky si mohou dovolit ti, kdo na to mají peníze (nemusí se snažit pohybovat se v místní 

společnosti pracovně, administrativní kroky nechají zařizovat třetí osobu). Na druhou stranu 

španělsky se nemusí naučit skalní travellers, kteří se nevztahují k místu jako hospodáři a nazítří 

mohu být někde jinde, v jiné komunitě v Portugalsku nebo Maroku.  

Mezi dětmi britských lifestylových migrantů se mluví anglicky. Lifestyloví migranti nemají 

potřebu, tak jak ji cítili například minority migrující do Ameriky, opustit mateřský jazyk. Rumuni, 

kteří tvoří ve Španělsku významnou část ekonomických migrantů, se španělštině snaží přizpůsobit 

v daleko vyšší míře, španělsky mluví i mezi sebou
89

. Spontánně o tomto tématu začala mluvit Carla 

z Los Membrillos. „Přirozeně jsme jako děti emigrantů nikdy nemluvily doma španělsky.“ Carla se 

španělsky naučila až v dospělosti poté, co s manželem opustili Francii a odpluli do Portorika. 

Migrace jejích rodičů a prarodičů byla odlišná od její vlastní migrace. Zatímco její rodiče a 

prarodiče odešli ze Španělska jako političtí a ekonomičtí migranti, kteří se chtěli ve Francii 
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 Toto se týká především rumunských žen. Ve Španělsku mají příležitosti polepšit si jak ekonomicky, tak sociálně a 

spíše přijímají španělskou kulturu než lifestyloví migranti. Migranty z Rumunska jsem se ve výzkumu primárně 

nezabývala, ale není možné přehlédnout své rumunské sousedy ve vesnici.   
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asimilovat, její životní příběh je již příběhem lifestylové migrace. Přestože se jako migranti v 

Portoriku s manželem španělsky naučili, aby v nové zemi pobytu mohli budovat podnik na lokální 

úrovni, neměli důvod v domácím prostředí rodný jazyk eliminovat. Se svým manželem, dětmi a 

přáteli hovoří francouzsky. Do španělštiny přepínají okamžitě, jakmile se v blízkosti objeví někdo, 

kdo nemluví francouzsky.  

Z lifestylových migrantů jsem se nesetkala s nikým, kdo by se snažil o eliminaci vlastního jazyka z 

každodennosti. Pokud se jedná o smíšená partnerství, často se mluví jazyky oběma, aby oba z 

partnerů zvýšili svou jazykovou kompetenci. Pokud mají děti, pak oba mluví s dětmi svým rodným 

jazykem, aby také děti mohly z vícejazyčnosti těžit. Děti Fátimy a Amita (španělsko – izraelský 

pár) mají doma většinu dětských leporel v hebrejštině, přestože jejich návštěvy Izraele jsou velmi 

řídké. Rodiče si nemyslí, že by jejich děti v budoucnu žily v Izraeli, respektive vůbec jejich 

budoucnost neřeší. Avšak jakékoliv schopnosti jim mohou na jejich životní cestě otevřít další směr. 

Jazyková kompetence je tedy důležitou strategií pro ty, kdo nemají dostatek ekonomického 

kapitálu. Zároveň funguje strategie místní jazyk ignorovat, když ekonomický kapitál lifestyloví 

migranti mají: nenechají se ovlivnit rámcem uvažování původní místní společnosti a jsou tak lépe 

situovaní k realizaci vlastních plánů. Jejich sociální realita může být odlišná, což je umožněno tím, 

že těchto lifestylových migrantů je hodně.
90

  

Ani jazykovou a sociální ignoranci zde nechci uvádět jako hlavní pozorované strategie, ale nemohla 

jsem ji nezmínit. Platí však pro ni to samé, jako pro následně uváděné strategie: popisované 

strategie nejsou využívány všemi lifestylovými migranty stejně. 

5.3.1. Dojíždět nebo sloužit 
 

Strategie dojíždět nebo sloužit se přímo dotýkají ekonomické zajištěnosti lifestylové migrace. 

Strategie sloužit, ve smyslu nabízet služby, je alpujarskými migranty preferovaná. Strategie 

dojíždět, která umožňuje generovat vyšší příjmy, totiž často stojí v rozporu s tím, co si migranti 

představují jako smysluplnou práci. Obě strategie se také často prolínají, u některých migrantů 

dokonce tato kombinace představuje ideální životní styl. Obě strategie, či jejich kombinace, 

vyžadují velkou kreativitu a zpravidla trvá několik let, než se migrantům podaří životaschopnou 

cestu k zajištění příjmu vytvořit, „nějak to vymyslet“. Jsou to náročné cesty, doprovázené 

finančními nezdary.  
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 Váhala jsem, zda v kontextu Alpujarry mluvit o britské diaspoře. Podle Robina Cohena a jeho nástrojů k vykreslení 

diaspory by část lifestylových migrantů mohla být řazena k imperiální diaspoře (srv. Cohen 2008: 15-18) 
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Strategii dojíždět preferují ti, jejichž potenciál garantuje, že finanční zisk převýší náklady, tedy 

především lidé úzce specializovaní nebo s vyšším vzděláním. Není výjimkou, že tito lidé tráví 

mimo Španělsko dlouhé časové úseky. I méně kvalifikovaným se občasně vyplácí migrovat za 

prací, za sezónní prací v pohostinství a službách; pokud se jedná o rodinu, může vyjíždět za prací 

pouze jeden z partnerů, aby podpořil rodinu vyšším příjmem, zatímco druhý partner zůstává a 

rozvíjí rodinný projektu ve Španělsku. Mezi lifestylovými migranty najdeme také teleworkers, které 

živí práce po internetu a telefonu – administrativní práce, překlady, internetové obchody, psaní 

novinových článků, atd. Přestože povaha těchto prací umožňuje práci na dálku s použitím 

moderních technologií, občasné cestování vyžaduje také.  V Alpujaře najdeme také majitele 

„druhého bydlení“, kteří si do svých španělských residencí zajedou občas na dovolenou a příjmy si 

zajišťují výhradně v zemi původu. Přestože se skupina těch, kteří dojíždějí, jeví jako méně 

integrovaná ve svém novém prostředí, umožňují skrze své potřeby vytvořit prostor pro ty, kteří se 

rozhodli pro strategii sloužit. Kupují si jejich organickou zemědělskou produkci, jsou zadavateli 

stavebních prací, nechávají si pečovat o domy a zahrady, potřebují jejich poradenský servis při 

jednání s úřady, jsou zákazníky jejich restaurací, barů, čajoven a kaváren. 

Lifestyloví migranti, kteří se věnují poskytování služeb, najdou své klienty v prvé řadě mezi dalšími 

migranty. Stavební práce zadávají rodilí Španělé místním firmám nebo řemeslníkům. Britové dávají 

přednost britským stavbařům a řemeslníkům, protože se s nimi snáze domluví. Stejně tak bio- 

zemědělská produkce najde většinu svých klientů mezi migranty, i když zde dochází ke změně a 

také Španělé se začali ptát po původu potravin. Pokud se poptává práce, tak se jedná o práci 

fyzickou (nikdo nepoptává editora, fotografa, bankovního úředníka). Muži mají více možností najít 

práci, která nevyžaduje víc schopností, než mužskou sílu. Peón, tedy denní námezdní síla na 

cokoliv od stavění zdi po orání pole, si vydělá kolem padesáti euro za den. 

Zájmové kurzy pro děti jako malování, tanec, nebo výuka sportů vedené lifestylovými migranty 

jsou opět navštěvovány dětmi migrantů. Španělské děti, či spíše jejich rodiče, se o mimoškolní 

aktivity zajímají také, ale jejich zájem není moc trvalý. Buď dítě nechce na hodinu, nebo se 

rodičům zrovna nehodí dítě na kroužek odvést či dovézt. Po úvodních hodinách tak zůstávají pouze 

děti cizinců. Na druhé hodině karate, které vedl můj manžel v Ugíjaru od podzimu 2011 do jara 

2013 (z iniciativy lifestylových migrantů), se přihlásilo dvanáct dětí, včetně dětí místních Španělů. 

Po půl roce bylo stálých dětí pět, španělské žádné. Stejně tak v kurzech tance, který vedla Ginger, 

po počátečním entusiasmu u místních španělských dětí zájem opadl. To se odrazilo také v jazyce: 

na počátku kurzy Ginger dělala ve španělštině
91

, ale příprava na taneční exhibici na oslavu 
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pořádanou městem o půl roku později už se děti připravovaly v angličtině. Další rok mi Ginger 

nadšeně vyprávěla o čtyřleté holčičce, která je živá, kreativní a pravidelně se kurzů účastní. „And 

she's Spanish!“ dodala s patřičnou dávkou uznání.  

Další možnosti realizace se nabízí v lehkém turismu orientovaném na klienty ze zemí původu 

migrantů, v Alpujaře je to především cyklistika, pěší turistika a jízda na koních. V posledních letech 

se lifestylovým migrantům podařilo přilákat turistiku za zdravým životním stylem: relaxační centra 

s různými typy masáží se nabízí v klidnějších částech poblíž Orgivy, například v přilehlé urbanizaci 

Tijola. 

Služby tedy směřují k turistům, méně etablovaným migrantům, nabízí si je migranti mezi sebou, ale 

po čase nové služby oslovují i původní místní obyvatele. Toto je patrné asi nejvíce v oblasti bio-

produkce. Vliv „nových“ zemědělců je viditelný: po letech „undergroundového“ působení se 

obchody s bio-produkty dostaly do kamenných obchodů v prostorách tržnice v Orgivě. Stejně tak 

v Ugíjaru funguje v místní kamenné tržnici herbolario s produkty zdravé výživy, provozované 

lifestylovými migranty. Na čtvrtečním trhu v Orgivě najdeme v jedné z přilehlých ulic hlavního 

tržiště stánek asociace Las Torcas. V nabídce mají velkou varietu sezónního ovoce a zeleniny v bio-

kvalitě, ceny dvou až třínásobné, ale na konci trhu mají vyprodáno. 

Melisa z Los Piojos zastává u koňů chození naboso. Zprvu se setkávala jen s nesouhlasem, ale tento 

přístup praktikuje více lifestylových migrantů. Toto vytvořilo poptávku po koňské manikúře 

(koňům se kopyta nekovají, ale provádí se pravidelné čištění a zabrušování). Zprvu tato praktika 

budila u místních chovatelů nedůvěru, v současnosti si také získává nové příznivce. Chození naboso 

je vhodná právě pro horský terén. Také techniky výcviku koní se liší od tradičního drilu, který 

používá násilí na zvířatech jako běžné techniky. Melisa z Los Piojos se nesnaží nikoho verbálně 

přesvědčovat: „Ve Španělsku je ve výcviku ten machistický element, demonstrace síly a 

nadřazenosti. To je kulturní. Já jim jen ukazuju, že to jde rychleji, levněji a s menším vypětím.“ 

Strategie vytvářet služby, které jsou ve shodě s představou lifestylových migrantů o lepším životě, 

který člověka naplňuje smyslem, předpokládá odhodlání dlouhodobě sledovat záměr, i za cenu 

počáteční nerentability takové aktivity. Některým migrantům se přes takové překážky daří 

prosazovat, čímž se obohacuje lokální infrastruktura. Například Montesorri školka, kde pracuje 

sestra, vznikala na základě požadavků lifestylových migrantů na odlišné vzdělávací postupy. V roce 

2016 školka přijala dvě místní španělské děti
92

. Bez lifestylových migrantů by tu podobné 

alternativní vzdělávací zařízení nebylo.  
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5.3.2. Otevřená domácnost: WWOOF, HelpX, Housesitting 
 

Cortijeros chtějí hospodařit na své půdě. Pokud nejsou ekonomicky zajištění, musí rovněž 

zabezpečovat příjem, než se stanou „soběstačnými“. Někteří hospodáři si rovněž chtějí zachovávat 

možnost pohybu, chtějí alespoň občasně cestovat. Hospodaření, starost o půdu a o zvířata, to v 

minulosti znamenalo (a pro mnohé znamená i v současnosti) absolutní vázanost na jedno místo. 

Lifestyloví migranti, i přes to, že se usazují, se pohybu nevzdávají. Migrace jim umožnila nový 

životní styl a migrace jim jej nadále pomáhá rozvíjet. Pro vydechnutí a odpočinek, získání odstupu 

nebo získání nových zkušeností, pohyb k životu lifestylových migrantů patří. Sociální kreativita a 

technologie jim to umožňují, pokud jsou schopni překročit obvyklý rámec vnímání soukromí a 

otevřít svou domácnost. 

Dobrovolníky na farmách jsem zaregistrovala v roce 2006 při prvním příchodu do terénu. Svého 

prvního wwoofra jsem potkala v kavárně v Orgivě. Vysvětloval mi to, že pracuje na organických 

farmách, což mi nedávalo moc smysl, protože mluvil v množném čísle. Říkal, že organické farmy 

jsou ve Španělsku všude. Příležitostí pro wwoofry je hodně a opět zde dominují farmy lifestylových 

migrantů. V roce 2012 jsem se s konceptem dobrovolné pomoci a dobrovolníky seznámila blíže, od 

roku 2013 jsem helpery aktivně používala při hospodaření v Česku a vedla jsem s nimi rozhovory 

na téma osobních zkušeností a zkušeností s dobrovolnickými sítěmi.  

V Alpujaře jsem se začala setkávat nejdříve s WWOOFers. Tito dobrovolníci jezdí pracovat na 

organické farmy výměnou za stravu a nocleh. Historie wwoof sahá do roku 1971
93

. Koncept 

dobrovolného pobytu na farmách vznikl z potřeby lidí, kteří v běžném životě postrádají kontakt s 

venkovem a hospodařením s půdou. Zkratka znamenala původně Working Weekends on Organic 

Farms, později se mění na Willing Workers on Organic Farms, protože se délka pobytů prodlužuje. 

V současnosti se vypouští z názvu slovo „práce“, které se ukázalo jako problematické a zkratka 

zastupuje slovní spojení World Wide Opportunities on Organic Farms. Vedle této sítě v současné 

době funguje těchto sítí více, wwoofing se však vžilo mezi zúčastněnými jako synonymum pro 

dobrovolnou práci na ekologicky orientovaných projektech. Já jsem se seznámila se sítí HelpX (help 

experience)
94

. HelpX se neomezuje na organické farmy, podobně jako další portál Workaway, hledá 
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 wwoof.net 
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 HelpX má v záhlaví stránek následující charakteristiku projektu: HelpX je on-linový přehled hostitelů na 

organických farmách, neorganických farmách, pobytů na statcích a v domácnostech, rančích, drobných ubytovacích 

zařízeních, hostelech, i na lodích, kteří zvou zájemce o dobrovolnou výpomoc k pobytu na kratší dobu výměnou za 

jídlo a ubytování.  
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spojení mezi lidmi, kteří organizují vlastní projekty a těmi, kteří chtějí získat zkušenost nebo jen 

nízkonákladově cestovat. Ti zkušenější, kteří už schopnostmi disponují, je mohou využít při tzv. 

housesittingu (např. trustedhousesitters, mindmyhouse) – starání se o domy, farmy a zvířata, jejichž 

majitelé odjíždějí. Zmínila jsem také stránky findacrew.net, které se týkají práce a pobytu na lodích. 

Co v těchto sítích najdeme? Je tam dobrovolná práce (dobrovolník), zázemí hostitele (hostitel), 

projekt hostitele, zkušenosti, sdílení osobního prostoru, důvěra a určitě bychom našli mnoho dalších 

proměnných. S penězi se může práce kombinovat, někde se nabízí za práci také částečná finanční 

odměna, na druhou stranu například práce na lodích a některých ekologických farmách s 

experimentálními projekty mohou hostitelé vyžadovat finanční příspěvek dobrovolníka.  

Kdo jsou lidé, kteří se po těchto sítích jako dobrovolníci pohybují? Část z nich jsou mladí lidé na 

zkušené, kteří chtějí cestovat za minimálních nákladů. HelpX vyzkouší třeba na jednu sezónu, když 

dokončí školu nebo si dávají pauzu. Helper z Finska
95

 na Los Piojos nepatří mezi studenty a 

hledající mládež, je mu čtyřicet. Říká, že potřeboval vypadnout z těch samých kruhů. Mydlí nádobí 

a vypráví, že ho baví grafika a zahradní design. Příští týden jede na nějakou farmu k Lanjarónu. 

Sám toho moc nenamluví, ale když se ptám, rád se o svoje myšlenky podělí. Někteří dobrovolníci 

jsou méně mluvní, ale nepotkala jsem vyloženě uzavřené lidi – fakt, že se vydají na cesty s tím, že 

budou součástí neznámé domácnosti, předpokládá komunikativní povahu. Někteří dobrovolníci se 

rozhlíží kolem sebe a rozhodují se, jakým směrem se dál v životě vydat, jaký chtějí sami pro sebe 

projekt. Část z nich jsou již lifestylovými migranty, kteří takto své životy obohacují, nebo jsou 

adepty na lifestylové migranty, kteří hledají, kde by se usadili a ještě nejsou rozhodnuti nebo chtějí 

získat více zkušeností. Při prořezávání větví na Los Piojos se bavím se Simonem a Lindou
96

. Dělají 

helpery teď po Andalusii, líbilo se jim v Portugalsku, zmiňovali Řecko. Cestují s moderní dodávkou 

v lůžkové úpravě a tmavými skly, jsou nezávislí na návaznosti hostitelů. Taky je baví menší 

hudební a kulturní festivaly. Simon říká, že se koukají kolem kvůli vlastnímu projektu, ale zároveň 

že tolik nespěchají, že půl roku určitě chtějí cestovat. Pro některé dobrovolníky se tento typ 

spolupráce už stal životním stylem. S lepšími zkušenostmi se dobrovolníci více orientují na 

housesitting. Vědí, jak domy fungují a jak se starat o zvířata, jsou samostatní. Často také mají práci 

po internetu (digitální nomádi) a stihnou si jak svou práci, tak rutinu kolem domu. Argentinští 

housesitteři vyprávějí, jak se cestou Španělskem setkávají vlastně jen s cizinci, a že jim všude 

nabízejí práci na internetu nebo na místě. Mají ale své vlastní práce dost. (Argentinci se v žertu 

ptají, kde že je ta krize.)
97

 Česká housesitterka, která se zaměřuje na housesitting koňů, překládá po 
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internetu. Má to na plný úvazek, se starostí o zvířata si musí poradit ve zbývajícím čase. Na druhou 

stranu je finančně nezávislá a může se tak věnovat své vášni – jezdectví – prakticky kdekoliv. Další 

britský pár z Sheffieldu se do Alpujarry periodicky vrací na pár měsíců. V Anglii hospodaří na 

pozemku, na kterém mají zaparkovaný karavan. Nejsou to mladí cestovatelé, kteří by hledali cestu, 

už jí našli. Brianovi je 56 a Anně 67 (je prababičkou). Jsou fyzicky zdatní, duchem mladí, vegani. 

Za sebou mají úspěšnou podnikatelskou dráhu. V devadesátých letech si založili podnik Houseboat 

Hotel, ubytování na lodi na říčních kanálech. Začali s jednou malou lodí, což se vyjevilo jako příliš 

skromné, aby firma mohla fungovat, pořídili si tedy ještě další loď a rozjeli podnikání orientované 

na speciální příležitosti, jako jsou svatby a narozeniny. Firmu pak úspěšně prodali a funguje do 

současnosti poté, co ještě jednou změnila majitele
98

. Anna mluví o skvělé zkušenosti se systémem 

založeným na důvěře. S lidmi, kterým houseboat pronajímali, se často vůbec nesetkali. Domluva 

proběhla emailem nebo telefonicky a peníze za ubytování jim nechávali v hrníčku na stole. Nikdy 

se jim nestalo, že by někdo nezaplatil. „A kdyby“, dodává Anna, „je to jejich karma.“ Předávám 

Anně zkušenosti s pečením kváskového chleba. Ona mi vypráví, že kousek od Orgivy je upoutal 

pozemek s ruinou ke koupi za 50.000 euro. Uvažovali, že by částečně na něm hospodařili a částečně 

by se snažili dům pronajímat ke krátkodobým pobytům. Anna má ale pocit, že se ještě nechce příliš 

usazovat. Ve svých šedesáti sedmi letech má pocit, že je toho v životě ještě tolik, co by chtěla dělat, 

že toto pociťuje jako velký závazek. Nicméně by se rádi věnovali permakultuře a klima zde ve 

Španělsku je alternativním projektům příznivější. Vidíme tedy, že dobrovolníci jsou různí co do 

věku, životního stylu a způsobu, jak sítě využívají. Někdo skrze HelpX získává první zkušenosti a 

jazykovou kompetenci, zatímco u dalších se jedná o elaborovaný životní styl.   

Jak funguje vztah dobrovolníků a hostitelů? Všelijak, jako všechny lidské vztahy. Většinou dobře, 

někdy to skřípe. Od dobrovolníků jsem slyšela o různých zkušenostech, i nepříjemných, ale smáli se 

tomu. Argentinští housesitters, kteří začali svou dráhu dobrovolníků v Itálii, mluvili o věčně 

stresujícím italském farmáři, který jim několikrát zopakoval, kolik ho stojí vejce, které jim dá k 

snídani. Přitom jeho farma byla ekonomicky funkční, z farmy prodával, bez dobrovolníků by tedy 

musel platit zaměstnance. Sítě objevili i lidé, kteří nesledují myšlenku sdílení, ale své ekonomické 

cíle a přestože se dobrovolníci u nich mohou něco naučit, hraničí počínání farmářů, podle mého 

názoru, se zneužíváním dobrovolné práce. Když jsem plánovala naší cestu po Maroku v roce 2015, 

hledala jsem příležitosti přes HelpX. Všichni mnou kontaktovaní maročtí hostitelé vyžadovali denní 
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příspěvek na stravu
99

, mimo to jsem si pročetla hodnocení dobrovolníků na profilu hostitelů a podle 

těchto komentářů hostitelé vyžadovali ještě další příspěvky během pobytu.  

Když jsem v Čechách začala používat HelpX, překvapilo mě, že jako hostitel neplatím za službu 

nic, zatímco dobrovolníci musí zaplatit dvacet euro za registraci. Ten kdo má (dům, pozemek, 

farmu) neplatí, zatímco ten kdo nemá, tedy dobrovolník, musí zaplatit. Ovšem jako hostitelka jsem 

to uvítala. Přestože byl nasazen alespoň nějaký filtr (20 euro), strávila jsem mnoho času a energie v 

komunikaci s lidmi, kteří mnohdy ani nepřijeli. Předpokládám, že pokud by dobrovolníci neplatili 

za službu zprostředkování a platili by za ni hostitelé, v síti by se pohybovalo více takových, kteří si 

jen chtějí popovídat po síti a snít o tom, jak budou cestovat. Hostitel (tedy cortijero, farmář, 

provozovatel živnosti) se setkává se škálou typů lidských charakterů. Otevřená domácnost musí 

počítat s tím, že ne všichni se okamžitě zařadí do chodu hospodářství a podle svých schopností 

začnou přispívat ke sdílené prosperitě. Někdy naopak, objeví se helper nebo nějaký známý 

známého, který se zrovna nachází na životní křižovatce, neví, co se sebou a potřebuje se “někde 

upíchnout a moc se nepředřít”. Skrze HelpX  na podzim 2013 přijela na Los Piojos slečna, se kterou 

se museli předčasně rozloučit. Po příjezdu byla několik dní vyčerpaná. Také nemohla pracovat 

venku, protože trpěla alergií na pyly. Byla vegetariánka, ale nejedla ovoce a zeleninu. V domácnosti 

se začala šířit špatná nálada a rozmrzelost. Až přišel moment, kdy Melise vytýkala, že jí nemají 

rádi. Stane se tedy, že se hospodář domluví s osobou, která by mu měla přidat v domácnosti ruku k 

dílu. Během týdne však Melisa zjišťuje, že “pomocníkovi” vaří snídaně, obědy a večeře, řeší jeho 

migrény a psychické stavy.  

Hostitelé si ohledně nových lidí do domácnosti dělají předběžný průzkum ohledně osoby, která má 

k nim domů přijít a sdílet s nimi každodennost. V případě helperů po internetu je možné si 

prohlédnout profil zájemce, kde zkušenější mají reference od předešlých hostitelů. Již z prvních 

emailů mezi hostitelem a helperem je možné odhadnout, zda má cenu navazovat spolupráci. V 

případě známých také přichází člověk s určitou referencí, nicméně až praxe ukáže, jak to s kterým 

každým je. Občasně nastávají neshody, způsobené jak přístupem hostitele, tak dobrovolníka. 

Systém fungování se ale dá naučit, jako řemeslná zdatnost. Po nějakém čase práce s dobrovolníky 

jsem podle počáteční komunikace rychle odhadla, kdo by pro mě, jako hostitele, představoval víc 

práce než užitku. Toto je oboustranné, i dobrovolníci si vybírají. Americká helperka, se kterou jsme 

v kontaktu od jejího pobytu u nás v Čechách a navštívila nás v Andalusii, o své zkušenosti říká: “I 

don’t do unexperienced hosts.” Hostitel, který nemá zkušenosti s otevřenou domácností a 

specifikováním požadované práce, může být pro dobrovolníka traumatickým zážitkem, stejně jako 
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dobrovolník bez zkušeností pro hostitele. Od hostitele tento pracovní vyžaduje dobrou organizaci 

času a také empatické myšlení. V zimě 2012 jsem mluvila s dvěma dobrovolníky z Rodrigovy 

farmy. Ptala jsem se, jak jim přijde zkušenost na Los Castaňos. Celkově že prý dobré, ale že mají 

hlad.
100

 Byli to mladíci ve věku kolem dvaceti let, kteří potřebují, zvláště v zimě, jídla víc než 

padesátiletý muž. Rodriga patrně nenapadlo, že by helpeři chtěli víc najíst, a jim patrně přišlo 

trapné, si o víc jídla říkat. Ve vesnici, která je vzdálená od cortija půl hodiny pěší chůze, fungoval 

jeden obchod a velmi špatně zásobený, takže problém hladu ani nemohli sami vyřešit na svoje 

náklady. Proto například nezačali s helpery a wwoofery na Los Membrillos. Didier si k pomoci na 

stavebních pracích raději najímá místní (bez rozdílu národnosti), kterým dá vydělat v hodinové 

mzdě. Carla se vyjádřila, že by taková „dobrovolná“ pomoc pro ni znamenala velký závazek: je 

třeba jim dát třikrát za den najíst a dobře je ubytovat a tento závazek by ležel na ní. Carla také zná 

svého muže, který neumí dílčí úkoly dobře připravit a verbalizovat, což jsou pro dobrou spolupráci 

priority. Serena z Los Burros s dobrovolníky pracuje intenzivně. Jsou u nich běžně alespoň dva lidé, 

kteří vypomáhají kolem domu a zahrady. Také je s sebou vozí na návštěvy, bere je jako členy 

rodiny. Rovněž na Los Piojos málokdy chybí nějaký helper nebo housesitter. Melisa je v 

experimentech tohoto druhu pokročilá, stále hledá cesty pro nastavení různých režimů sdílení.  V 

roce 2013 zůstával u Gerarda a Melisy mladý Francouz. Allain vypomáhal s koňmi a celkově kolem 

domu; mohl za to používat karavan a mít na pozemku svého koně. Melisa se s ním seznámila přes 

koně. Allain se specializoval na koňskou manikúru, v čemž byl pro Los Piojos přínosem. Na rozdíl 

od helperů a housesitterů nezůstal dva až čtyři týdny, ale téměř rok. Soužití nebylo vždy bez 

problémů. Allain skvěle vařil, na druhou stranu si Gerard a Melisa stěžovali, že jeho ranní špatné 

nálady těžko zvládají. Takové formy soužití jsou jen pro pokročilé, především hostitelé musí umět 

verbalizovat svá očekávání a případné výtky.  

Zatímco Carla nepoužívá dobrovolníky, protože cítí povinnost jim vařit a starat se o ně, Melisa 

nechává lidi vařit, mýt nádobí a celkově se starat o domácnost. Někteří hostitelé vůbec nepustí 

helpery do kuchyně, já naopak, jako jednu z prvních věcí jsem helperů ptala, jestli umí vařit. V 

některých hospodářstvích bydlí dobrovolníci úplně odděleně od domácnosti, někde hostitelé a 

dobrovolníci sdílí intimní prostor jako jsou koupelna a záchod. U Sereny dobrovolníci bydlí v jurtě, 

kde bydleli jako rodina, než renovovali dům. Na Los Piojos je pro tyto příležitosti karavan, ale 

dobrovolníci spí i v domě společně s hostiteli. Záleží na osobním nastavení a možnostech. Strategie 

používat dobrovolníky může hospodářství velmi obohatit, zvyšovat jeho hodnotu, produkovat zisky, 

ovšem jen za předpokladu určitých schopností a dovedností hospodáře. 
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5.3.3. Místa setkávání: bary, trhy, workshopy 
 

V Česku se ve městech v posledním desetiletí objevily farmářské trhy a trochu rozzářily ospalá 

náměstí. Od barevnosti trhů v Alpujaře však mají daleko. Na první pohled je z trhů patrné, že plní 

významnou sociální funkci.  

Trh v Ugíjaru. Parkujeme na horním parkovišti nad anglickým barem, mezi lifestylovými migranty 

se mu říká „English parking lot“. Restaurační zahrádka anglického baru je přes ulici, perfektně 

situovaná při vjezdu do města, všichni mají šanci se tam potkat. Někteří sedí na zahrádce, pijí kávu 

a malá piva, druzí korzují, zastavují se a klevetí. Jdu na spodní náměstí, abych nakoupila zeleninu u 

stánků drobných pěstitelů. Je tam jako vždy Serena, vedle ní Trish, u které se konal „taller de 

semillas“. Kupujeme si slané zeleninové koláče. Ptám se na česnek a cibuli, ale Serena nemá, prý 

také sama nakupovala od Normana. Do debaty se přidává Elisa, že si mám říct Normanovi, že od 

něj nakupovala taky Mora, ale Serena říká, že už nemá nic, že ona od něj nakupovala poslední 

svazek. Informaci o místní produkci je nejlepší hledat u těchto žen. Na parkovišti potkáváme Toma 

z Cástarasu. Vypráví o své dceři, že přijela do Španělska do Sevilli a učí tam angličtinu. Mám 

štěstí, akorát autem na parkoviště přijíždí Jackie, se kterou potřebuju domluvit pronájem jejího 

apartmánu u moře pro rodiče mého manžela, kteří si byt chtějí na týden pronajmout. Dávám jí na 

sebe telefon, budeme ve spojení, kdyby nějaké problémy, tchýně ani tchán nemluví anglicky. Zdraví 

mě Ginger, také s ní strávím nejmíň deset minut. Cestou do bodegy se ještě zastavím u stánku 

Candely a Paca, co prodávají na trhu umělecké šperky. Candela mi vypráví, jak se přesunuli 

z Orgivy do Timaru, kde mají dům s pozemkem.
101

     

Vedle potravinových trhů
102

 jsou významné trhy se zbožím z druhé ruky. Pravidelný bleší trh v 

Almuñecaru na pobřeží se za sedm let několikrát proměnil, byl v různých obdobích pořádán 

měsíčně, každých čtrnáct dní, zakázán radnicí a nakonec obnoven do podoby, kdy se koná každou 

neděli. Bleší trhy u Orgivy se také vynořují a zanořují, postupně jsem zaznamenala konání v Rio 

chico, Las Barreras, u Venta María.
103

 Malinká vesnička Cástaras začala zavádět bleší trhy třetí 
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 V Orgivě se potravinový trh koná jednou do týdne, v Ugíjaru dvakrát do měsíce, ve větších vesnicích probíhá trh 

také dvakrát do měsíce, v menších pak není zakázán ambulantní prodej a ovoce, zelenina a drobné spotřební zboží 

prodávají trhovci z dodávek na hlavní třídě podle svého, částečně flexibilního programu. 
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 V Río chico za stánek vybírali 5 euro, i na jiných trzích jsou poplatky v podobné výši. Na poměry v Alpujaře a 

nejistou tržbu prodávajících je to ale stale vysoký poplatek. Šanci vyrůst a udržet si tradici mají takové trhy, které 

prodejcům nic neúčtují (18.12.2011)  
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neděli v měsíci. U bleších trhů se jedná o aktivitu vycházející od lidí – jedinců, kteří si dají práci s 

tím poskytnout/zajistit prostor, oslovit a vyzvat prodávající a kupující, aby hráli své role. Tuto 

aktivitu, která sama o sobě nenese žádný zisk, často zorganizuje provozovatel baru/restaurace, když 

má potřebný prostor. Prodejci mohou nabízet své zboží bez poplatku organizátorovi, jeho zisk 

z akce je tržba, kterou udělají návštěvníci „rastra“.  

 

Obrázek 17: Mercado rastro, rastrillo, second-hand market, car-boot [sale] – to jsou přízviska, kterými je označován trh, konaný 
každou první a třetí neděli v Orgivě pod eukalypty pod benzínkou. Místa konání bleších trhů se v průběhu času mění, podle toho, 
kde se najde schopný organizátor a vhodný prostor. 

Už jsem zmínila, že podniky lifestylových migrantů jsou důležitými komunikačními uzly. Zmínila 

jsem hudební bar v Ugíjaru, kde visela nástěnka, na které se člověk dozvěděl spoustu zajímavých 

informací o tom, kde se co koná, kdo kam jede a nabízí spolujízdu, kdo co prodává, nabízí, poptává. 

Nástěnky postupně ustoupily s nástupem nástěnek facebookových, ale nezmizely úplně. Podniky 

stále slouží jako display – vystavuje se v nich informace, kdo nabízí úklidové služby a že nová 

posilovna otevírá už za dva týdny. Vedle informací najdeme v barech a restauracích vystavené 

drobné práce, například keramiku, mozaiková zrcadla, pletené výrobky, textilní výrobky.  

Anglický bar v Ugíjaru pořádá quiz nights a fish & chips nights, které přilákají konzervativnější 

cortijeros, ale alternativci už se potkávají jinde. Především jsou to talleres – různé tematické 

workshopy. Lidé orientovaní na permakulturu si zvou zajímavé lektory, výše jsem uvedla taller se 

semillas, tedy seminář o semenaření, lidé se společně učí prořezávat stromy, vytvářet zahrady, 
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sbírat jedlé, divoce rostoucí rostliny. Organizují se talleres zaměřené na techniky stavitelské a 

dekorační (stavění z bahna a slámy, tadelakt, mozaika). Valle de sensaciónes se na workshopy 

specializuje, předávání znalostí je ve středu zájmu. A nejedná se o pouhé teorie; po workshopech 

zůstává práce, kterou se přišli ostatní učit, na místě vzniku (jako v případě stavění experimentálních 

domů ve Valle de sensaciónes) nebo se rozptýlí mezi účastníky (z workshopu semenaření si lidé 

rozdělí semínka), dům ze slámy zůstane na pozemku u Lanjarónu. 

Melisa z Los Piojos pro okruh spřízněných duší, kterým Gerard říká v žertu „horse mafia“, přijela 

na cortijo na Contraviese ukázat techniku join-up. Účastnice workshopu se jí na konci chtěli začít 

skládat na honorář za lekci, což ona odmítla. Vzala si příspěvek na benzín. Společný zájem koně, 

který spojuje několik lifestylových migrantek, je zde hodnotou sám o sobě. Pro Melisu je důležité, 

aby tyto koňařky, se kterými spolupracuje, když zachraňují podvyživené koně nebo se snaží 

obtížnému zvířeti najít vyhovujícího majitele, měly potřebné znalosti. U mnoha workshopů je to 

nastavené podobně. Lidé se chtějí něco naučit, domluví na uspořádání akce a složí se na náklady, 

které se snaží držet finančně nízko.  Sdílení s podobně smýšlejícími cortijeros se odráží v této formě 

workshopů. Neznamená to však, že v Orgivě nebo na jiných místech není prostor pro placené 

kurzy, školení, workshopy – tyto jsou však směřované k příchozím zvenku. 
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7. Vývoj 

 

7.1. Cortijeros revisited 
 

Cortijeros jsem mohla pozorovat v průběhu více než deseti let. Měli nějaké nápady a strategie, když 

přišli. Mohli své plány měnit. Možná se řídili jiným plánem, než který dokázali formulovat. Někteří 

se mohli najít právě skrze činnosti, kterým se zde věnovali. Ne všem se stejně daří uskutečňovat své 

projekty nebo nacházet spokojenější lifestyle. Je možné, že si volí nerealizovatelné projekty. Také 

je možné, že nemají potřebné kapacity nebo zdroje. Snažím se zde sledovat především to, co se 

cortijeros daří a jakým způsobem toho dosahují. Také je potom důležité pozorovat, jakou míru 

spokojenosti tito lidé vykazují. Ne vždy se toto shodovalo s tím, čeho se jim podařilo dosáhnout. 

Ovšem žádné měření spokojenosti jsem neprováděla, ani na začátku, ani na konci výzkumu, ani toto 

nebylo cílem, tato studie není psychologická, pouze z psychologie čerpá. Pozornost se snažím 

udržet na praktikách, na činnostech, kterým se cortijeros věnují, na oblastech, ke kterým se vztahují, 

na jejich prioritách. Z dohledu by se nám neměly ztrácet strategie a schopnosti a způsob, jak je 

používat.  

Achim z Valle de sensaciónes mi v roce 2006 vysvětlil, v čem spočívá jeho projekt 

experimentálního procesu. Vysvětlil mi, že zatím jsou ve stadiu budování prostoru, kde by vedle 

samotné práce organizoval semináře a workshopy. V té době se v jeho prostoru objevovali různí 

lidé na různě dlouhé časové úseky, pobývali a přispívali svou prací, podle možností. V tomto 

období žil s minimálními příjmy, příspěvky od různých lidí se házeli do plechovky, aby se za ně 

nakoupily základní potraviny. Za workshopy dostával od účastníků peníze, ale volil formu, kdy byl 

poplatek účtován jako členský příspěvek v asociaci. Kurzů totiž neprobíhalo mnoho a Achim 

nemohl projekt registrovat jako obchodní činnost, protože náklady na živnost jsou vyšší („estar de 

alta“ přijde podnikatele na 250 euro měsíčně), než by byly jeho výdělky za občasné semináře. Ptala 

jsem se Achima, jestli jsou lidi ochotní za pobyt u něj platit. Říkal, že jich není moc, ale že lidé 

zájem mají a někteří přijedou. Někteří od Madridu, ale taky ze zahraničí. V roce 2013 vysvětloval, 

že museli Valle de sensaciónes přihlásit jako oficiální projekt a zažádat si o daňové číslo, protože se 

jim na některé projekty podařilo získat financování z vládních programů pro udržitelný rozvoj. 

Podílel se na vytváření internetové platformy GEN (Global Ecovillage Network), jsou členem 
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C.A.S.A. (Consejo de Asentamientos Sustentables de América latina). Achim před desíti lety zcela 

přesně pojmenoval, v jaké fázi toho, co dělá, se nalézá. Pojmenoval, co chce udělat, jaký má být 

étos projektu. Elektrikář Pierre komentoval žertovně esoterické praktiky ve Valle de sensaciónes, na 

druhou stranu Achim přesně ví, co chce a aktivně to vyváří. Ví také, jak to vytvářet a jaké jsou 

k tomu po ruce nástroje, a pokud takové nástroje neexistují, tak si je vytvoří. Když v roce 2000 

koupil svoje místo u Yátoru, hned svůj projekt pojmenoval. Věděl, jaké to místo je, protože do 

oblasti už jezdil dříve, měl zde už přátelské styky s místními, které navázal během své cestovatelské 

minulosti jako výrobce hudebních nástrojů. Ví, jaké má schopnosti, a ví, že jeho technický a 

permakulturní projekt má být o rovněž o sdílení s ostatními lidmi. Proto jedna z prvních věcí, na 

kterou mě upozorňuje jako na svůj vynález je „working mandala“, která slouží k organizaci 

takového způsobu každodenního života, do kterého vstupují další lidi a mají něco vytvářet. (Vůbec 

jsem v roce 2006 netušila, jak zásadní tento nástroj je, pochopení mi umožnila až vlastní zkušenost 

s dobrovolníky.) Tento usměvavý jogín v trenýrkách je systémový (vytváří systémy organizace 

svého projektu, ale rovněž celosvětové sítě) a systematický (chápe kroky, které má udělat a jak po 

sobě následují). Při psaní své práce jsem se podívala na stránky sensaciones.de, kde se píše o 

historii projektu a jeho vývoji, což se shoduje jak s mým dlouhodobým pozorováním, tak s plány, 

které mi před deseti lety Achim vyjevil. V jeho práci funguje transparentnost a shoda. 

S profesionalizací projektu se nezměnilo nic na tom, že Achim žije ve shodě s lokalitou (v údolí se 

každý měsíc koná fiesta de luna llena, otevřená komukoliv), mluví plynně španělsky (mimo lokální 

komunikaci také na globální úrovni komunikuje s Latinskou Amerikou). 

S Achimem jsem ve Valle de sensaciónes nebydlela. Navštěvovali jsme my jeho, on se byl podívat 

u nás, nemůžu tedy vypovídat o denní interakci s ním. Žili s ním však další lifestyloví migranti. 

Francouzský elektrikář mluvil s pochybnostmi o esoterických praktikách, spojením se zemí, 

očistným rituálům, ale ne s pochybnostmi vůči osobě Achima. O neshodách nemluví ani jeho 

bývalá partnerka; když mluví o období s ním, není zatížené nějakými pocity zklamání nebo 

nedorozumění. Zatímco Achim měl ve svém programu budování ekovesnice, mladá Španělka spěla 

spíše k založení rodiny. Se svým nynějším partnerem, rovněž lifestylovým migrantem, mají dvě 

děti a tento její současný partner s Achimem pracovně spolupracoval. Neslyšela jsem o nikom, kdo 

by s Achimem měl spor.      

 

O Vánocích 2016 jsme na další cestě z Česka do Andalusie. Stavujeme se u Didiera a Carly v El 

Manzanillo jižně od Tarragony. Tady si pořídili cortijo minulý rok. Je to blíž do Francie a také k 
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civilizaci. “Můžeme jet vlakem do divadla do Barcelony, když máme chuť.
104

” Oba mají rádi 

kulturu a vždycky za ní cestovali, i když bydleli v odlehlé Alpujaře. Je to tak, že by Alpujarru 

opustili? Ne tak docela. Dům u Tarragony pronajímají na letní měsíce a sami se vrací na Los 

Membrillos. Tam teď stojí dva domy, jedna zrestaurovaná ruina a druhý nově postavený dům. 

Jeden určitě chtějí prodat, ale není předem rozhodnuté, který z nich. Didier mi říká, že se můžu 

pokusit najít kupce na celou levandulovou farmu, když tam minulý rok postavil ještě laboratoř, 

v podstatě už je to kompletní projekt. Carla na druhou stranu plánuje na Los Membrillos sázet 

brambory, chce si ponechat starší dům, u kterého má oplocenou zeleninovou zahradu. Vypadá to, že 

u nich panují neshody, ale není to tak. Oba se shodují, že se prodá cortijo, pro které se najde kupec. 

Francouzi reagují na možnosti, které se nabízejí. Fungují tak společně čtyřicet let. Rozhodují se 

rychle na měnící se podmínky, využívají možnosti, kontakty. Jsou ve styku se širokou rodinou, 

která má také své potřeby, ať se jedná o maminku ve Francii nebo snachu v Portoriku. Věnují se 

více projektům zároveň: stavba domu, budování zahrady, ale i rodinné záležitosti v zámoří nebo 

společenské styky v nové lokalitě, všechno je provázané a děje se zároveň. Staví se dům, ale 

zároveň se připravuje levandulové pole. Didier je stavitel, mořský vlk, pořadatel večírků dopitých 

do poslední láhve. Bezesporu osobnost, o které se ví, jak v okolí, tak na dalších různých místech ve 

světě. Na cortijo Los Membrillos přijíždějí hosté ze severu Španělska, z různých částí Francie, 

z Jižní a Střední Ameriky. Carla po jeho boku urovnává spory, chodí na úřady, krmí řemeslníky a 

návštěvníky večírků, komunikuje s rodinou a přáteli po internetu, zvedá telefony, vybírá poštu a 

otevírá obálky a mezi tím bere do ruky tu motyku na zahradu, tu štětku, aby vymalovala dům, než 

dorazí zájemci o pronájem či koupi.  

V roce 2012 už byly pole levandule vzrostlé a vymýšlel se obchodní název firmy. Carla řeší 

administrativní záležitosti. „Registrace obchodního jména vázne. Také certifikace biofarmy,“ 

vysvětluje Carla. Ptám se, zda bude mít nějaký vliv na prodej, že se jedná o bio-levanduli. „Na 

prodej ne, ale prozradil jim známý z Motrilu, že člověk pak nepotřebuje další potvrzení, například 

od hygieny“. Zdá se mi to výhodné, že pak už produkty nebude nutné kontrolovat. Carla kýve 

hlavou. Pak se ale znovu rozčileně vrátí k formuláři pro registraci biofarmy: na poslední stránce má 

člověk uvést své bankovní údaje – úřad tak dostává svolení inkasovat si peníze přímo od banky 

částky za poplatky, o kterých předem nikdo neví, v jaké budou výši.“
105

 Už mají několikátou 

sklizeň levandule a po počátečních nesnázích se podařilo úspěšně destilovat esenci. V roce 2015 

mají z minulých let kolem osmdesáti litrů esence, ale obchodovat se jí nedaří. Také já jsem se 

snažila ji v Česku nabídnout jedné firmě specializované na ekologické mycí prostředky, ale prý je 
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cena moc vysoká. Přemýšlí se o tom, že přidaná hodnota k esenci bude v tom, že budou přímo sami 

vyrábět mýdlo. Didier se pouští do stavby laboratoře. Zároveň však kupují dům u Tarragony.   

„Jsem mořská řasa,“ směje se Didier. Nový dům je půl hodiny pěšky na skalnatou pláž. „Na Los 

Membrillos to bylo poprvé, co jsme nebydleli u moře. To proto, že to tu [v Alpujaře] bylo tak 

dobrý,“ dodává Carla.
106

  Námořníci opět chytli vítr do plachet a vypadají svěží. Poslední roky byl 

Didier rozmrzelý, věci nešly tak, jak očekával. Snažil se zabezpečit příjem mimo domácnost prací 

kapitána při nárazových zakázkách, vyjížděl za stavebními pracemi. S prací mimo domov vždy 

viditelně okřál. Kolem levandule bez problémů udělal fyzickou práci a experimentální část, ale o 

prodeji nebo distribuci mluvila jen Carla. Na první pohled by se zdálo, že projekt Los Membrillos 

nebyl úspěšný, na druhou stranu díky zemědělskému projektu bylo možné realizovat druhou stavbu 

na pozemku. Ta je kategorizována jako stavba pro potřeby zemědělské činnosti. Když je pak stavba 

postavena, po určité době je možné ji překategorizovat jako dům k obývání – a tímto způsobem i 

prodat. Carla mi vysvětluje: „Ty jsi vzdělaná, ty si poradíš. Ale my musíme mít ty domy.“  

Domy pro ně fungují jako zabezpečení. Podařilo se jim postavit vilu s bazénem v Portoriku. Dům 

pronajímají. V Turecku pak prodali loď a s dalšími našetřenými penězi se pustili do projektu 

v Alpujaře. Renovovali ruinu a postavili další dům. S dědictvím pořídili dům u Tarragony, který 

pronajímají k letním rekreacím (o oblast je setrvalý zájem od května do září). Jeden dům v Alpujaře 

si chtějí nechat, druhý prodat.  V tuto chvíli jsou oba šedesátníci a nepřestávají se hýbat. Na podzim 

2016 přiletěli z Portorika, kde opravovali nedostatky na domě, měli mít nového nájemníka. Didier 

dramaticky vypráví: „Měsíc jsme jenom dělali, ani jednou jsme se nedostali na pláž. Ale jak si 

vnučky užily bazén!“
107

 Takto vypadá v nejlepší formě. Baví ho stavět a opravovat jeho domy. Má 

upřímnou radost, když může dělat radost dětem, když může hostit. Teď jedou za dcerou do Francie 

a chtějí si zalyžovat. Jsou rádi, že nám na dva měsíce můžou svěřit jejich cortijo v Alpujaře. Tam se 

dostanou až v dubnu, po dalších návštěvách, které už mají domluvené. 

Uváděla jsem, že mou vytvořená oblast vztahování se „loď“ symbolicky odpovídá pohybu 

lifestylových migrantů. Tyto oblasti jsem definovala na jaře 2013 a začala o nich více přemýšlet. 

Sama jsem byla překvapená, jak rychle tento pár opět změní kurz a působiště. V La Alpujarra jsem 

je zastihla v moment dočasného sedativního života, který potřebují, aby provedli určitou práci, ale 

pak se opět dají do pohybu.  
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Pod kopcem na Los Piojos se daří Melise zprovoznit svoje řemeslo - koně. Tam jsem se aktivně 

zapojovala do práce okolo koní a pomalu si osahávala přístup Intelligent Horsemanship. U sbírání 

koňských koblih jsem se od Melisy dozvídala, že když koně začnou ve svém prostorném a 

variabilním výběhu tropit nepravosti, je potřeba něco změnit. Melisa například změní místa, kde se 

zavěšují pytle se senem nebo přemístí pásky s elektrickým proudem. Promění tak jejich prostor a 

koně mají zase nové podněty.  

 

 

Obrázek 18: Pokud si chtěl syn zajezdit na koni, musel se angažovat ve starosti o ně. Melisa zastává názor, že starost o koně je to 
podstatné, věnuje se jí devadesát procent času s koňmi. Ježdění na nich už je jen takovou třešničkou na dortu. 

  

Dozvídám se něco o jezdectví, něco o barefoot trimming (péče o kopyta koňů bez podkov). Melisa 

umí vysvětlovat a dělá to nejen pro mě. Profesionálně učí lidi jezdit, pořádá školení, trénuje koně. 

Zajímavým typem zakázky, kterou dostává relativně často, je převoz koňů v traileru,
108

 respektive 

Melisa je tou osobou, která koně nezvyklé převozu naučí do traileru nastoupit, v boxu nepanikařit a 

z boxu zase vystoupit. Převoz koně si žádá přítomnost takového specialisty v případě, že to majitel 
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(nebo budoucí majitel) neumí. Často se tyto přesuny dělají při koupi mladého, netrénovaného koně. 

Melisa vysvětluje, že nejdůležitější je, aby kůň měl důvěru. Především část, kdy má kůň z traileru 

vycouvat, je pro zvíře velmi náročné – nemá kontrolu nad tím, co se děje za ním. Musí se 

spolehnout na člověka a nezpanikařit. V opačném případě může dojít k úrazům, jak koně, tak lidí. 

Práce trvá i více dní. Za takovou zakázku Melisa vydělá v průměru 500 euro za víkend. 

K tomuto směřovala od roku 2012, kdy se s partnerem na Los Piojos vrátili po dvouleté pauze. Můj 

manžel pracoval na stavbě velké jízdárny a kruhovky a nových stájí. Původní stáje jsme společně 

předělávali na obytnou jednotku – pro účastníky kurzů a další návštěvy. Kolem Los Piojos bylo 

velmi živo a pohyb kolem domu neustává. S novými finančními zdroji se začalo s menšími 

úpravami, pokračovalo se rozsáhlou rekonstrukcí. Melisa sledovala svůj projekt, Gerard podporoval 

rekonstrukci domu, ale už menší radost měl z toho, že nemá prostor na psaní. Snažil se soustředit 

v karavanu, vyjížděl pracovat do kaváren, na čas odjel do buddhistického centra u Pampaneiry, aby 

dokončil práci na knížce básniček pro děti. Svůj úkol bral vážně, měl konzultace poetické tvorby po 

internetu. Práce na Los Piojos probíhaly podle zájmů obou: práce na domě a kolem domu, na 

kterých se oba shodli (terasa, zpevnění svahů, rekonstrukce koupelny a kuchyně), stavební práce 

kolem koňů (stáje, jízdárny), tedy zájem Melisy, a zároveň zájem Gerarda (pracovna, klidné místo 

na psaní).   

Gerard se rozhodl být spisovatelem a skutečně se psaní věnuje, to ovšem neznamená, že 

automaticky přichází přijetí jeho tvorby publikem. Pro svou básnickou sbírku hledal vydavatele a 

zjistil, že je spousta vydavatelství, která mu knihu vydá na klíč, když to zaplatí. Nakonec si knihu 

na mou radu vydal sám. Také přišel s nápadem své básničky tisknout a věšet je na stromy, aby si je 

lidé mohli přečíst, když jdou kolem. Sousedé tak mohli cestou na pole ohodnotit následující verše: 

 

Almond Town shimmers in the sun, 

I have found my journey's done. 

Here in the white, 

I feel just right 

- not a sound, in this Almond Town. 

I was down – my mind couldn't last. 

Till I wandered fields so vast, 

walking the land, 

toiling by hand 

- not a sound, in this Almond Town. 
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Básnění však není přesně ta činnost, kde se Gerard nachází. Ani ovládnutí cizího jazyka, do 

španělštiny své básničky překládal skrze překladač a nechal si je opravovat od Rodriga. Hodiny 

španělštiny, které jsem mu dávala v roce 2010, jsou pomalu historií. Při práci o samotě Gerard spíše 

propadá chmurám. Hledání klidu na práci pomalu odkrývá, že klid je asi to poslední, co hledá.    

“We don’t have any problems, we have only challenges
109

,“ směje se Gerard, když za ním přicházím 

s otázkou ohledně řešení nedostatku stavebního materiálu. Stejně zanícený je při ranním briefingu u 

kávy, kdy se všichni dohadují na denním programu, kdo co udělá, nakoupí, přiveze, zařídí. Při quiz-

nights v anglickém baru pečlivě sestavuje a podporuje svůj tým. Stejně tak při basketbalu, který 

organizujeme na hřišti v naší vesnici – vylákal na neděli svého kamaráda ze studií, který bydlí na 

pobřeží a do svého týmu angažoval finského helpera, který toho času pomáhal na Los Piojos. 

Gerard vzpomíná na časy, kdy dělal v korporaci. Je rád, že ten život už nežije, ale při líčení, jak 

jejich team dosáhl rekordních prodejů, zvyšuje hlas, rozhazuje rukama, podobně jako Didier, když 

vypráví o tom, jak propluli bouří, která je zastihla na moři. Gerardovi individuální práce nepřináší 

tolik uspokojení. Po nějaké době hledání se začal nalézat v jiné činnosti. Zajímaly ho středomořské 

mýty, egyptské vykopávky a hledání Atlantidy a v současnosti pracují v čtyřčlenném týmu na 

dokumentárním filmu. Gerardův případ mi otevřel prostor nového rozvažování: ono vůbec není 

jednoduché smysluplně žít, když je člověk finančně zajištěný. V době, kdy se renovovalo cortijo los 

Piojos, bylo o jeho náplň postaráno: plánoval, řídil, zařizoval a platil pracovníky. V delším 

horizontu však musel dát životu smysl, protože ho nemohl čerpat, jako většina běžných smrtelníků, 

z každodenní práce, kterou by se živil. Rád lidem pomáhá. Občas zaměstná člověka třeba 

naštípáním dříví, když ví, že je v hmotné nouzi a potřebuje si vydělat. Přesto jsem zaznamenala 

uštěpačné poznámky na jeho osobu. Ty mohou pramenit z toho, že majetek je v Alpujaře vidět 

široko daleko. (Historky o výši Gerardově majetku převyšují jeho skutečnou hodnotu v několika 

řádech.)    

Melisa je společensky aktivní, setkává se s mnoha lidmi, lidi seznamuje, propojuje, otevírá 

možnosti. Koně, kteří zůstali bezprizorní po neuskutečněném konci světa na Los Almendros, našli 

své nové majitele ponejvíce její zásluhou. Když Melisa někde vidí volné ruce a práci o několik 

kilometrů dál, okamžitě svůj nápad zprostředkovává. Potenciál spolupráce často rozebírá. Kouká se 

přes kopec na Los Burros a uvažuje: “Tak mě napadalo, proč tam [na Los Burros] víc 

nespolupracují? Mají k tomu ideální podmínky. Já nejsem moc zastánce komunit, ale viděla jsem 
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teď pozemek za 30.000, kdyby se nás dalo dohromady víc, dokážu si představit, kolik by se tam 

dalo s koňmi udělat.”
110

   

Na Los Piojos poskytli prostor Francouzovi Allainovi, aby se mohl koncentrovat na barefoot 

trimming a starat o svého koně, který potřeboval intenzivní péči. Melisa říká: „je tu šest měsíců a co 

za tu dobu udělal? Neříkám, že nic nedělá, ale mohl by toho udělat víc“
111

. Ve vyjádření vůči 

Allainovi se mohla objevit únava ze společného soužití. Nicméně to však také vypovídá o povaze 

Melisy: je na výkon zaměřená, dosahuje vytýčených cílů. V současnosti jsou její prioritou koně, 

v Británii běhala maratóny, v mládí závodně plavala a jezdila na kole.  

O svých projektech přemýšlí důkladně. Přestože je koňů v Alpujaře hodně, především díky 

zvýšenému zájmu lifestylových migrantů, přetrvává zde problém se zabezpečením kvalitního 

krmiva. Seno se dováží a není jednoduché sehnat dodavatele kvalitního sena. Melisa vynakládá 

nemalé úsilí, aby zbavila spodní část jejich pozemku kamení a vypěstovala pro koně pastvu. 

Dvakrát jsme se účastnili takzvané „flinstone party“, kdy si brigádníci vezmou kolečka a půl dne 

ohýbají hřbet, aby odvozili pár koleček kamení. Podařilo se jí domluvit s lifestylovým migrantem, 

který má cortijo dvacet minut chůze od nich, že by na jeho pozemku mohla pěstovat vojtěšku, když 

pole nepoužívá.  

„Melisa’s pathetic about the horses, isn’t she?“ upustila si poznámku Trish z Ugíjaru, když jsem 

s ní mluvila o naší práci na Los Piojos. Allain měl k horlivosti své hostitelky také výhrady, když 

jsme ho rok poté, co opustil Los Piojos, navštívili v Maroku.  Na začátku ledna 2017 jsme dorazili 

na Los Piojos na večeři a o tři dny později zvali Melisu a Gerarda na oplátku k nám, abychom se 

stihli vidět, než Melisa odjede do Anglie. Vrátila se po čtrnácti dnech, ale ani potom nebylo moc 

času na další setkání. Zanedlouho odjížděla na další cestu, zařizovat „ladmin“
112

. Mezitím Gerard 

odjížděl se svým kameramanem natáčet sekvence na Cabo de Gata. Melisa určitě dosahuje svých 

cílů, ale také by jí přitahovala týmová spolupráce. Při dostizích na Los Burros se vždy angažuje, 

přispěje například exhibicí techniky join-up nebo jak je potřeba. Ale postěžovala, že při posledních 

dostizích
113

 je organizátoři pěkně vypekli. Byli na startu celý den, v tom vedru, bez slunečníku a na 

závěr jim ani nikdo nepřišel říct, že už to skončilo. Nasazení Melisy je obdivuhodné, na druhou 

stranu mezi cortijeros, kteří do Alpujarry přišli především zpomalit tempo, se taková výkonnost 

úplně nenosí.  
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Dům a pozemek prošly od roku 2012 rozsáhlými úpravami. Vytvořil se prostor pro činnosti, kterým 

se majitelé chtěli věnovat. Melisa si osvojila schopnost pracovat s helpery a housesittery. Na farmě 

je organizovaná lidská práce vidět na první pohled, uklizené jsou i prostory, kde se skladuje krmivo 

pro koně. Díky dobrovolníkům si uvolnila ruce, aby mohla více vyjíždět pracovat jinam, přestože 

má tři koně a pět psů. Gerard plánuje další výzkum v Egyptě a rád by se vydal na moře hledat 

Atlantidu s ponorkou. Na jednu stranu tito cortijeros budují svůj ideální svět na Los Piojos, na 

druhou stranu zůstávají mobilní.   

 

Rodrigovi se podařilo dokončit horní cortijo, na jehož stavbě jsme se podíleli v roce 2012. 

Ubytovává na něm helpery. Rodrigo se skrze lifestylové migranty seznámil s WWOOFem a 

HelpXem a snaží se těchto sítí využívat. „Musím domů na cortijo, mám tam helpery, tak abych toho 

využil
114

,“ říká mi, když se se mnou loučí kolem šesté na Los Membrillos. Stmívá se. Dnes už těžko 

něco udělají. Ale Rodrigo se nemohl dostat domů dřív. Dopoledne dělal pro radnici (práce od 

radnice dávají vydělat svým obyvatelům někdy i po dobu několika měsíců). Potom musel do 

Ugíjaru a stavit se u nás. Potřeboval by víc času. Na Los Castaños se helpeři pravidelně vyskytují, 

Rodrigo se také pravidelně vyskytuje mimo cortijo, takže se moc nepotkají. Jako samotář se 

Rodrigo pochopitelně musí postarat jak o příjem, tak o domácnost. S helpery by si významně 

pomohl, ale musel by si čas zorganizovat. V době, kdy jsem já byla u Rodriga na farmě, byla jsem 

z jeho neschopnosti organizace skutečně nešťastná. Hledala jsem sama způsoby, jak z Rodriga 

dostávat informace předem. Bylo mi líto promarněného času, kdy jsem mohla pracovat na zahradě, 

zatímco Rodrigo byl mimo farmu. Nepředpokládám, že se takto budou ptát jiní helpeři (znám jen 

jednu Američanku, která je schopná předvídat, že nebude mít co dělat, a zeptá se předem). Rodrigo 

od lifestylových migrantů přejímá nápady a strategie. Líbí se mu mít helpery, ale neosvojil si 

potřebné schopnosti, jak tento nástroj používat. Zbytečně tak dochází k momentu, kdy po práci a 

celém dnu mimo dům Rodrigo spěchá domů kvůli helperům, aby ještě něco udělali. Melisa, která 

organizuje dobrovolníky v rozumném plánu, není jimi omezená. Naopak, může se méně na dům 

vázat. Rodrigo je však spíše impulzivní. Při sázení stromů v roce 2011 jsme se dostali do zbytečně 

vypjaté situace. Mladé stromy nakoupil při jedné z cest z Granady, ale čtyřicet stromů se nevešlo do 

oploceného prostoru pod nádrží. Musel se tedy ohradit prostor u horního cortija (nebylo možné je 

tam nechat neoplocené ani jeden den kvůli krávám). Stromy schnuly, bylo potřeba pracovat velmi 

rychle. Plány všech jdou stranou, děláme druhý den do noci s čelovkami.
115

 Potřebovala jsem 

komunikovat pracovně přes internet, ale dokud nebyly zasázené stromy, Rodrigo nepřipustil, že by 
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někdo přerušil práci. Přitom oplocení bylo možné připravit před zakoupením stromů nebo jich 

nekupovat tolik. 

Rodrigo velice rád mluví, ale skutečná komunikace je jeho slabou stránkou. Mluvím z vlastní 

zkušenosti, čerpám z poznámek dalších lifestylových migrantů, včetně vztahu s manželkou. Často o 

jejich vztahu mluvil a o tom, jak ho čeká vypořádání věcí a domluva. Ale když přijela manželka, 

půjčil si od kamaráda cortijo a na čtrnáct dní odjel. Allain, který na podzim 2013 odjížděl do 

Maroka, se domluvil v Rodrigem, že cestu budou absolvovat spolu. Nevím, jak zněla jejich 

domluva, ale když jsem v Maroku Allainovi vyřizovala, že ho Rodrigo pozdravuje, jen podrážděně 

poznamenal: „o Rodrigovi mi nemluv“ a dál věc nerozebíral. Nina z cortija u Meciny Alfahar také 

konkrétně o své zkušenosti nemluvila, vyslovila diplomatický názor, že Rodriga je dobré mít jako 

kamaráda, ale pracovně se s ním nezaplétat, že o tom od Elisy něco ví.
116

  

Hledala jsem, co z toho, co Rodrigo řekne (mluví hodně a rád) jsou jeho skutečné priority, hodnoty, 

ke kterým se vztahuje, a v jejichž sledování je konzistentní. Když jsem srovnávala jeho výpovědi a 

fyzickou realitu kolem něj, byla jsem schopná identifikovat ty části, které korespondují. „Tahle 

půda odpočívá, čeká na člověka, aby na ní pracoval,“ říká Rodrigo a pohybem ruky poukazuje přes 

svůj pozemek směrem do Sierry. Zatímco na jiných farmách jsem za posledních deset let 

zaznamenala velký rozvoj ve stavebních a permakulturních projektech, u Rodriga se moc 

nezměnilo. Je svou povahou konzervátor. Získává půdu, rozšiřuje své pozemky, má nemovitosti i 

ve vedlejší vesnici. Ve srovnání s dalšími cortijeros není schopný rozvinout potenciál ani domů, ani 

pozemků. Velmi ho zajímají stromy, zvláště starší lokální odrůdy. Myslí v jiném časovém rámci, 

možnosti neproměňuje, ale akumuluje. Rád se vrací k tradici, jak se věci dělaly dříve. To ho také 

činí zajímavým pro lifestylové migranty, kteří jsou jeho podáním hledání ztraceného času 

okouzlení.   

Mluví o tom, že by rád rozvíjel sociální projekty. „Když jsem sem přišel, viděl jsem, jak tu jednou 

bude stát vesnice,“ popisuje Rodrigo své představy z doby před více než dvaceti lety. Nicméně poté, 

co odešla jeho žena a synové
117

, zůstává dlouhodobě jediným obyvatelem svého místa. „Člověk by 

chtěl věci dělat jinak, ale okolí mu to nedovoluje,“ vidí překážky v nastavení společnosti. Je 

skeptický v ohledech změny k lepšímu skrze lokální politiku. Problémem jsou prý mocenské vztahy 

okolo vesnice. Podle něj moc není ve vesnici, ale v rukách lidí, kteří zde fakticky nežijí. Přijedou na 

svátky a v létě a není v jejich zájmu cokoliv měnit.
118
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Vidí tedy problém ve struktuře a sám se s ní nedokáže popasovat. Na druhou stranu je schopný 

odvést práci, pokud tato struktura přijde zvenčí. Zemědělský spolek Alpujarra verde, který je hlavní 

iniciativou Sereny z Los Burros, mu tuto strukturu poskytuje. Účastní se porad, společných 

workshopů a domluvených brigád, když někdo jiný tento plán určí nebo je výsledkem společného 

rozhodnutí. Sám není schopen si tuto strukturu vytvořit, respektive v ní setrvat. Své plány mění a 

dokáže snadno najít vysvětlení, proč se věci udělají jinak. Například jsme měli v plánu v druhé 

polovině května vysázet sazenice rajčat, které jsem připravila v pařníku. Snažila jsem se držet 

domluvy a přimět Rodriga, abychom je už vysázeli, přišel ale s pohotovým vysvětlením: „Víš, tady 

lidé sázejí rajčata dost pozdě“. Ostatní zemědělci je však už měli na polích.  

U Rodriga jsem zaznamenala největší rozpory mezi tím, co říká a tím co dělá. Na druhou stranu 

však nejeví velké známky toho, že by ho to nějak rozčilovalo nebo vyvádělo z míry. Má schopnost 

problémy, které se často rodí z jeho roztržitosti, ustát. Nerad vyřizuje administrativní záležitosti a 

často jen hasí požáry vzniklé odkládáním povinností. Na hospodářství, na jehož chodu se jinde 

podílejí přinejmenším dvě osoby, je sám. Vedle samotné zemědělské produkce je potřeba udržovat 

a spravovat množství dalšího zařízení a strojů, jako jsou auta, generátor, kultivátor. Starost o zvířata 

vyžaduje pozornost, stejně jako běžná údržba domů. Do toho je třeba vydělávat peníze prací mimo 

dům. Všechna tato práce představuje značnou fyzickou námahu. Rodrigo se v placené práci 

nevyhýbá stavbám, tři měsíce pracoval v místní šunkárně, což jsou práce, které povětšině dělají 

mladí do třiceti let v plné fyzické síle. Rodrigo si v podstatě neustále na nějakou bolest stěžuje – 

nejčastěji záda a nohy, nicméně jeví neutuchující vitalitu. Jeho hospodářství je pro něj hnacím 

motorem, které sice vyžaduje velké množství energie, ale zároveň jej nabíjí. Přestože Rodrigo 

promlouvá jazykem teoretického socialisty
119

, z mého zúčastněného pozorovaní mi u něj vystupují 

jako významnější jiné hodnoty. Je to především vztah k půdě a stromům, zároveň k synům a tradici. 

Šetření a omezování spotřeby, o které rovněž často verbálně rozvažuje, se u Rodriga odehrává opět 

spíše v ideologické rovině. Přestože se na první pohled jeví jako soběstačný zemědělec, potřebuje 

relativně hodně peněz, aby hospodářství udržel v chodu. Pak musí věnovat čas, který by rád 

věnoval práci na cortiju, vydělávání peněz. Ztrátové jsou zpola dokončené projekty, které 

s entuziasmem otevře a později nemá čas nebo náladu se k nim vracet. 
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Rodrigo sedí na dvou židlích – je zároveň místní a zároveň sdílí sociální prostor s cizinci. Cizinci 

pro něj představují příležitost obživy, nové přístupy a možnosti spolupráce, na druhou stranu si na 

ně rád postěžuje. Jednou se vyjádřil, že by raději „život v Alpujaře jako zamlada, bez aut a bez 

cizinců“, s lifestylovými migranty se však stýká intenzivněji než s původními obyvateli, a to jak 

v čase pracovním, tak osobním. Je tu však další rovina, možná ne zcela vědomá a Rodrigo není 

jediným rodilým Alpujařanem, který je lifestylovým migrantům tak blízko. Pokud se má uchovat 

nějaká tradiční znalost, tak je potřeba zaručit, že bude předávána. Od šedesátých a intenzivněji od 

osmdesátých let se tradiční životní styl vytrácí a uvolňuje prostor modernitě
120

. Rodrigo byl 

svědkem této změny a jako jeden z prvních (a nemnohých) si přivedl ženu z bohatého Severu domů 

a založil s ní rodinu. Tak mohl pozorovat, že lifestyloví migranti jsou vlastně jediní, koho zajímá 

tradiční hospodaření a komu má význam tyto znalosti předávat. Občasně se objeví nějaký španělský 

etnograf, který by rád zaznamenal vzpomínky alpujarských pamětníků, ale lifestyloví migranti zde 

žijí. Díky nim je zájem o hodiny flamenca a jejich děti jsou asi nejblíže tomu, jak mohl vyrůstat 

Rodrigo před šedesáti lety. Rodrigův přirozený slovesný čas je pretérito imperfecto - lidé dělávali, 

děti chodívaly, znával jsem muže. Jeho promluvy jsou proloženy pranostikami, příslovími a 

úslovími: „hay un dicho“ a „hay un refrán que dice…“. Rodrigo a jeho cortijo jsou vlastně živým 

skanzenem; je spojnicí mezi skromným starým světem a skromným novým světem, z nichž první 

byl skromným z nouze a druhý skromným z rozhodnutí.  

 

Zbývá znovu nakouknout na Los Burros, abychom si doplnili informace o tomto dynamickém 

projektu. Toto místo je zdaleka nejživější. Jsou to také jediná cortija, kde žijí děti. Ostatní 

cortijeros, které jsme zběžně poznali, jsou o trochu starší a děti vychovali dříve. Živost, rozvoj a 

dynamika Los Burros může být zčásti přičtena i tomuto faktoru. Mluvila jsem o těchto farmách
121

 v 

souvislosti se Serenou a Simonou, které udržují na sobě nezávislé domácnosti, ale zároveň úzce 

spolupracují na mnoha akcích, jejich partnery jsem zmiňovala jen okrajově. Thomas, partner 

Sereny, je řemeslník, který se dokáže dobře profesně uplatnit i v Alpujaře, hodně cestoval, hodně 

sportuje, stará se o děti, čte a má na věci svůj názor
122

. Partneři sledují společný směr, vychovávají 

rodinu, stavějí dům, hospodaří, žijí a baví se. Jejich směřování nejsou odlišné jako v případě 

                                                           
120

 Nemám zde ani na mysli rozebírat modernitu nebo postmodernitu v historicko-filosofickém kontextu, pohybuji se 

čistě v materiální kultuře. Alpujarra zůstala zakonzervována dlouhou dobu se svými kamennými mlýny, domácí 

výrobou hedvábí, pletením košíků a subsistenčním hospodařením.   
121

 Zde se skutečně jedná o shluk farem, které mohly v minulosti fungovat jako malá vesnice, i vzhledem ke své 

vzdálenosti od nejbližší urbanizace. V posledních pěti letech obydlil na Los Burros další farmu lifestylový migrant 

z Německa se svojí britskou partnerkou a jeho směřování je velice blízké již fungujícím cortijům. 
122

 Odpovídá typu „avantgardní macho“ podle Hany Librové. Vládne fyzickou silou a rozhodností, ale zároveň 

schopnostmi trpělivosti a empatie a má blízký vztah k přírodě.    
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Gerarda a Melisy, kteří se v podpoře svých osobních projektů trochu přetahují. Serena a Thomas 

přišli už společně a měli představu, co chtějí dělat, když přijeli do Alpujarry (zatímco Melisu a 

Gerarda do Andalusie „něco zaválo”, a toto „něco” hledali v průběhu času). Pár má za sebou 

minulost neusazených lifestylových migrantů, žili nějaký čas na Mallorce, ale ta byla pro ně drahá, 

aby si pořídili vlastní hospodářství. Stejně tak Simona s Liamem; ti přišli společně jako první a 

místo na Los Burros objevili i pro další. Oba páry koupili neobyvatelné ruiny a než je 

zrekonstruovali, spali ve stanech (jurtách). Přestože Serena připouští, že se mohou v budoucnosti 

přestěhovat, renovace domů a pohyb není jejich životní strategií jako Didiera a Carly nebo Daniela 

a Luisy. 

Serena mi řekla, že chce být ekologický zemědělec v době, kdy ještě provozovaly se Simonou bar. 

Simona se vyjádřila, že už chce být jen “horse person”. Obě dvě sledovaly svou cestu a tyto jasně 

definované priority se u nich v krátkém čase změnily v objektivní realitu. Serena je ekologický 

zemědělec a Simona koňařka, a to na plný úvazek.  

Serena založila asociaci Alpujarra verde. Ta se zaměřuje na sdílení znalostí, společné nákupy 

sadby, pořádání workshopů, společný prodej vlastních produktů a v neposlední řadě na sdílenou 

práci. Jedním z posledních projektů, kterým se věnovali, bylo vytvoření pracovní skupina Técnicas 

de retención de aguas (techniky zadržování vody v půdě). Tato skupina se schází vždy na cortiju 

jednoho z členů a společně ve svazích vykopou strouhy, které jsou pak vyplněné povrchovým 

organickým materiálem. Tímto způsobem by v terasách měla zůstávat voda a nestéct po stráních 

okamžitě po dešti.  Alpujarra verde je kolektivní projekt, se kterým se s osobním projektem Sereny 

pojí, ale za organizování workshopů a společné práce Sereně nikdo neplatí. Již od provozování baru 

produkuje jídlo na prodej, nejvíce na trhy, ale v roce 2015 se posunula do oficiální distribuce. 

Uvedla na trh svůj výrobek – mandlovou pastu. Najala si výrobnu u Granady a za požadovaných 

hygienických předpisů mandlovou pastu navařila a postarala se o distribuci. Je k dostání v různých 

obchodech s bio-potravinami v Alpujaře. (Tento krok se nepodařilo realizovat Didierovi a Carle s 

levandulovou esencí).  

V soběstačnosti jsou daleko - produkují zeleninu, víceletou zeleninu, brambory, mají ovoce a 

mandle, olivy, mléko, vejce. Obilniny (kromě kukuřice) sice nepěstují, ale zabezpečují si v 

biokvalitě (společně s dalšími zemědělci dělají hromadné objednávky). Debatujeme o sklizni oliv, 

což je naprosto přirozené, jelikož je leden a tudíž konec sezóny. I když je zima, v zahradě u Sereny 

je toho dost, z čeho uvařit. Najdu tu lokální druhy acelgas, ale také různé zeleniny brukvovité, které 

neznám. Se smíchem (směje se skoro pořád) mi Serena vypráví historku, jak nabourali se sousedem 

v zatáčce a nic se jim nestalo, akorát je teď auto v servise. Pojišťovna jim poskytla náhradní vůz, 

než bude provedená oprava. Auto od pojišťovny je moderněji vybavené a dětem se to líbí a říkají, 
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“mami, pojedeme s tímhle novým funky autem na výlet”. Přestože rodina je v podstatě velmi dobře 

zabezpečená v oblasti základních potřeb, občas ty peníze chybí. Před měsíce byla Serena na 

návštěvě v Itálii, vdávala se jí kamarádka. O letenku požádala Serena svou matku, přála si to jako 

dárek k Vánocům
123

. 

 

Obrázek 19: Serenu je možné zastihnout s kultivátorem, motorovou pilou, motykou, stejně jako s vařečkou při přípravě dortů. 

Progres Sereny vypadá jako pohádka, v níž všechno běží, jak má. Ale Serena dělá také spoustu věcí, 

ve kterých se úplně nenalézá. V roce 2013 například měla zakázky na šití jurt (od dalšího 

lifestylového migranta), práce to nebyla jednoduchá, jednotlivé díly jsou velké a textilie těžké, ale 

pokud je pracovních příležitostí málo, není možné si moc vybírat. Na druhou stranu tréninkem 

schopností (v tomto případě prací se silnou textilií) získala zručnost, kterou dále uplatňuje 

v zajímavější činnosti, například šije sedlové tašky na koně.  

U Sereny pozoruji neutuchající drive posouvat se dál, jako s mandlovou pastou, se kterou vyhrála 

ocenění v Orgivě. Cortijeros z Los Burros nemají peníze z předešlých podniků, jako například 

Didier a Carla, přičemž Serena připomíná, že ještě můžou být rádi, že měli peníze aspoň na tu 

ruinu. Na všechny další investice si musejí vydělat lokálně. Na jednu stranu můžeme toto vidět jako 

nevýhodu, na druhou stranu se díky svým finančním limitům tito cortijeros dokážou lépe realizovat 
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než Didier, který si nejdřív začne stavět laboratoř, než vyzkouší uvařit mýdlo. Takové nasazení 

rozhodně nemají všichni lifestyloví migranti. „Serena, la más luchadora quo conozco“, říká Paco 

z Nechite - největší bojovnice, co znám. Tato žena má přirozenou autoritu jak mezi lifestylovými 

migranty, tak mezi původními místními obyvateli. Mluví plynně španělsky, komunikuje s radnicí a 

dalšími úřady, aby mohla rozvíjet větší projekty. Radila mi například, jak si zažádat o podporu 

v podnikání, když jsme chtěli otevírat bar. S radnicí, pod kterou spadají, otevřela projekt lokální 

semenné banky. 

 Simona z vedlejšího cortija stojí u počátku Los Burros, ostatní současní obyvatelé přišli za ní. Také 

tato žena se těší obecnému respektu a autoritě, především pak v komunitě koňařů. Během let se jí 

podařilo stát se tím, co mi uvedla jako svůj cíl, ještě když provozovaly se Serenou hudební bar – 

stát se „horse person“ na plný úvazek. Připomněla jsem jí její aspirace na jaře 2016, pobaveně 

odpověděla, že na to si nepamatuje.  

Jejich cortijo leží na protějším kopci z Los Piojos. Nabízí se zde obrázek dvou zanícených koňařek, 

Simony z working class a Melisy z upper-middle class.
124

 Simona má víc koňů ustájených, protože 

si ustájením koní vydělává. Nemůže si dovolit, jako Melisa, mít kolem domu helpers a housesitters, 

kteří by jí pomohli s prací, vykoná sama víc fyzické práce a je ve skvělé formě. Přístupy těchto 

dvou koňařek se liší. Spolupracují spolu, učí se od sebe, ale zatímco Melisa se snaží koně co nejvíce 

vidět nezávisle na člověku („někdy mě napadá, proč na nich vlastně jezdíme“), pro Simonu je 

důležité propojení života člověka a koně v reálné akci. Vypráví mi o době, kdy s dcerou jezdila do 

školy na koni a jejich životy se staly dokonale propletenými a tam se vytvořil její současný pohled 

na svůj vztah s koňmi
125

. Na mercado rastro v Orgivě mi vykládá o plánech na jaro. Nebýt 

z Alpujarry zvyklá na cokoliv, těžko by se mi chtělo něčemu podobnému věřit. Liam jí (po dvaceti 

letech partnerství) požádal o ruku. Budou se brát ve Worthingu. Z Andalusie tam pojedou na 

koních. V polovině dubna vyjedou z Alpujarry, 2000 mil na koních (bare-foot) předpokládají zdolat 

za dva měsíce. Zní to jako romantický výlet, ale ze svých dosavadních zkušeností vím, kolik práce 

za tím stojí. Nejen, že koně musí být ve skvělé kondici, ale také lidé. Simoně je pětapadesát. 

Neznám však jinou osobu, která by fyzicky měla na takový podnik. 

Simona moc nemluví. Je technická. Zatímco Serena neustále předává nějaké informace (organizuje, 

síťuje), Simona soustředěná na koně koncentruje svou pozornost směrem dovnitř. Když přemýšlí, 

jak něco udělat s koňmi, je kolem toho ticho. Často pracuje s Liamem. Mohla jsem pozorovat akci, 

když přijeli vyzvednout koně, na cortijo na Contraviese, kde jsme dělali na jaře 2016 housesitters.  
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 Třídní zařazení není podložené analýzou anglických tříd, je pouze orientační, aby si čtenář mohl vytvořit přibližný 

obrázek o situaci. 
125
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Obrázek 20: Běžná zakázka pro kovboje – dopravit koně z cortija na cortijo bez traileru. 

 

Přiběhli uřícení na koních, měli za sebou přes dvacet kilometrů. Mlčky sesedají, odsedlají koně, 

napojí je, nakrmí. Přitom si vymění pár poznámek o tom, na co a jak reagovali jejich koně během 

cesty. Zhltnou rybičkovou konzervu, mlčky. Pak se pustí do přípravy akce. Jejich koně jsou valaši, 

koně, které mají odvést, jsou klisny. Kdyby jeli na svých koních, klisny za nimi nepoběží. Sedlají 
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tedy klisny. Dá se předpokládat, že valaši přijmou vedoucí pozici klisen, než naopak. Partneři se 

znají dobře; když spolu komunikují, často jsou to útržky vět, nedokončené myšlenky, ale jim to 

stačí, aby pracovali rychle a efektivně. Není to ale jen práce s koňmi, kde se Simona soustředí spíš 

dovnitř, než by chrlila slova navenek. Realizuje se také v řemeslnicko-výtvarné sféře. Soustředí se 

na větší objekty, větší skulptury, zdi, úpravy interiérů. V této oblasti si vyměňujeme zkušenosti; 

například když jsem na Los Piojos dodělala koupelnu technikou marockého tadelaktu, projevila 

zájem o materiál, který po stavbě zbyl. Prodala jsem jí dva pytle, chtěla je použít na koupelnu, 

kterou právě někomu dělala na zakázku. Rok poté jsem se jí ptala, jak jí to vyšlo. Odpověděla velmi 

prostě: „Já jsem se k tomu nedostala“.  

Nemluvila moc, ani když pracovala v baru. Neznamená to však, že se straní rozhovorů, jen slovy 

šetří. Bylo pro mě zajímavé zjišťovat, jak všechna sdělení, která jsem kdy dostala od Simony, byla 

věcná a trefná. Z výpovědi „já jsem se k tomu nedostala“ jsem měla pocit lehkosti – není zatížená 

pocitem, že něco nezvládla, nestihla, nemá potřebu se ospravedlňovat. Dostala jsem od ní zajímavé 

řemeslnické tipy a také stručná životní zamyšlení, které mi dlouho zůstávaly v hlavě. Na rozdíl od 

Rodriga, u nějž jsem musela v záplavě slov dlouho hledat, abych se dostala k podstatnému, u 

Simony nebylo třeba. Také v kontrastu k Los Piojos vystupuje mlčenlivá povaha Simony cortija. 

Zatímco na Los Piojos od rána všichni mluví, plánují a zabíhají do filosofických disputací, na Los 

Burros, když pozdravím Liama, nejdříve vyjde jen hrdelní zvuk, jak se stává, když je člověk dlouho 

ponořen do mlčení a zradí ho hlasivky. Na Los Burros se prostě moc nemluví, o to více se dělá. 

 

Serena a Simona toho mají za dobu svého působení hodně. Jejich dostihy na Los Burros přitahují 

ročně desítky přímých účastníků a stovky diváků. Živé dění, které kolem sebe vytvářely během 

provozování hudebního baru, se přeneslo z městečka na cortijo. Kulturní život jakoby si odnesly s 

sebou. Něco ale také odnesl čas.  

Na baru naproti novému Carrefouru sedí pár postarších, upravených Angličanů. Uvolněnost z doby 

před desíti lety, kdy se vedle hudebního baru válely se krabice a přepravky z vedlejšího obchodu, ze 

kterých si rozdováděné děti udělaly schovávačku, je dávno pryč. Přestože po našich 

provozovatelkách zkusili s prostorem štěstí i další lifestyloví migranti, už to nějak nešlo. Příčin 

můžeme najít několik. V roce 2006, kdy jsem začala v Alpujaře žít, nebylo internetové připojení 

běžně dostupné domácnostem. Dva anglické bary byly vyhledávány nejen pro svůj kulturní 

program a jako osvěžovny, ale zároveň jako zdroj informací. Byly zde nástěnky a počítače, na 

kterých se, při troše štěstí, člověk mohl připojit k internetu. Dnes je běžné mít internet na cortijách. 

Ubylo také lifestylových migrantů, kteří trávili čas popíjením piva a diskuzemi o svobodném životě 

ve Španělsku. Kolem Ugíjaru zůstali pouze ti, kdo mají kde hospodařit a intenzivně se tomu věnují. 
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Lifestyloví migranti zestárli. Mladí lidé se čas od času objeví, ale už to není “vlna” cizinců, jakou 

jsme ještě zaregistrovala při příchodu do oblasti.  Lifestyloví migranti se etablovali. 

Někteří z lifestylových migrantů našli nové zázemí v novém anglickém baru při horní příjezdové 

cestě do městečka. Velká obrazovka, na ní běží MTV nebo jiný hudební kanál. Inzerované jsou 

tematické večery s fish and chips, bingo a quiz nights
126

. Najdeme tu anglické knížky z druhé ruky, 

velká část literatury je o Alpujaře, Andalusii a Španělsku – turistické a kulturní průvodci. 

Alternativnějším migrantům nové prostředí nevyhovuje a spíše si dávají schůzky ve španělském 

baru vedle spodního kostela. Tito lifestyloví migranti (z řad zákazníků hudebního baru) většinou 

mluví španělsky a mají španělské přátele.  

 

7.2. Reflexe 
 

Společnost je dynamický projekt a v migraci jsou proměny rychlé. Během svého výzkumu jsem 

mohla pozorovat konec liminální fáze, dramatického přechodu, konec jednoho uspořádání a počátek 

nového.
127

 Končí karneval. Dress-up parties se stáhly na každoroční dostihy na Los Burros. 

Někdo je rád. Vysloužilý hasič z londýnského Soho, který se přestěhoval do El Golco po třiceti 

letech služby, toto kvituje. S rodinou se přistěhoval před sedmi lety: „To tu bylo Angličanů… Teď 

je to lepší, to „smetí“ je pryč, zůstali tady ty dobrý, ale tenkrát jsem se styděl, že jsem Angličan
128

.” 

Někdo spíš vzpomíná s nostalgií na léta „přechodu“, kdy roky připomínaly nekončící party. Niny 

přítel Samuel nepřijel z Anglie hledat řád. Když vystoupil v roce 2000 s dreadlocky po zadek 

z autobusu, pozdravil ho místní policista: „Bienvenido a Ugíjar. Byla to jedna velká party, opilí 

policisté řídili auta domů. Platilo, že co můžou dělat policajti, můžou dělat i ostatní.“
129

 Dnes 

policisté nestojí na autobusovém nádraží a nevítají cizince s dready. Lifestyloví migranti se stali 

každodenností.

V oné době přechodu to nebyli jen lifestyloví migranti, kdo se bavil a tancoval při nekončících 

fiestách, ale rovněž místní obyvatelé. Do chudé Alpujarry se dostaly peníze, jak skrze lifestylové 

migranty, tak skrze dotace Evropské unie. Nebyly nastaveny přísné podmínky podnikání, ve 

vesnicích a městečkách bylo nespočet barů – v pohostinství podnikal prakticky kdokoliv, kdo měl 
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 Dvou quiz nights jsme se zúčastnili aktivně. Zápisné tři eura, průměrný počet soutěžících týmů čtyři. Zábava na tři 

až čtyři hodiny, s pohoštěním o přestávce. Jako Češi jsme byli týmu přínosní především znalostí geografických 

výšek, délek a ploch v metrech, na které Angličané přepočítávají své školní znalosti ze stop. (22.3.2012)   
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 Výjimku tvoří prostředí Orgivy, kam i nadále přijíždějí mladí lidé, nálada zůstává barevná a mírně rozevlátá. 
128

 Ugíjar: 9/2011 
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 Mecina Alfahar: 22.3.2013 
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v přízemí jednu volnou místnost a pořídil si kávovar. Zlatý čas lifestylové migrace, kdy se domy 

prodávaly za pár tisíc euro, se střetnul s uvolněním tradičního řádu (ženy například začaly chodit 

v kalhotách a oblékat si jinou, než černou barvu, aniž by se setkávaly s pohoršením.)
130

 

 

Po liminální fázi se ustálil určitý řád, vytvořilo určité nastavení a další lifestyloví migrant, kteří 

přicházejí, už se ve své povaze s touto novou strukturou víceméně shodují. V alpujarských horách 

se usadili hospodáři a chovatelé koní a zcela jinak orientovaní lifestyloví migranti se usadili na 

pobřeží kolem Málagy. Popisovala jsem, jak bizarně se v Ugíjaru jevila osoba Melvina, který rychle 

koupil, rychle stavěl, a všechno potřebné si pořizoval přes internet. Zatímco v Alpujaře budil ostrý 

nesouhlas a pohoršení (jak může někdo propagovat umělá hnojiva!) o pár desítek kilometrů směrem 

k pobřežním residenčním čtvrtím by patrně názorově zapadl mezi své krajany. V Almuñecaru, kam 

občasně jezdíme na nedělní rastro nebo na pláž, nenacházím po ekologické orientaci lifestylových 

migrantů z alpujarských cortijos ani stopy. 

V Alpujaře najdeme lifestylové migranty na hranici konceptu lifestylové migrace. Z Británie utíkali 

ze sociálního dna. Do nového prostředí přišli bez peněz, ale sociální dno na španělské vesnici je 

stále snesitelnější, než sociální dno na sídlišti v Kentu nebo Slough. Útěk z těchto prostředí je často 

spojený s únikem před alkoholismem nebo jinou drogovou závislostí. Do tohoto světa nás uváděl 

soused Andy, samotář z Meciny Alfahar, který se ve vzpomínkách často vracel do Manchesteru a 

zaměstnáním, ze kterých odešel nebo byl vyhozen. Vědomě stále hodnotí privilegium rozhodovat se 

sám za sebe. Váží si toho, že s ním rozprávějí místní zahrádkáři, například Frasco, který má zahrady 

nad Andyho pozemkem. „I am happy to hear what he thinks. It doesn’t necessarily mean I’ll do 

what he says”
131

. Andy si pečlivě stráží svou nově nabytou svobodu: celý jeho život to byla matka, 

manželka, společnost a manažeři v textilkách a call centrech, kteří rozhodovali za něj. 

Ke srovnáním se svou minulostí nebo s realitou, která zůstala “back in England” se nesetkávám jen 

u Andyho. V podstatě všichni lifestyloví migranti, se kterými mluvím, jsou podobně reflexivní. 

„God, I’m glad I don’t live there“, říká Nina
132

. Listuje si u mě doma knížkou Crap Towns 2, kterou 

mi přinesl manžel z anglického baru v Ugíjaru. Zastavila se na stránce o Kentu, odkud pochází její 

přítel. Především čtvrť, ve které žil před odchodem do Španělska: „It is a battle field.“ Bezpečí 

v Alpujaře, ve srovnání s vybranými městskými čtvrtěmi v Anglii, mluví jasně ve prospěch 

španělské zkušenosti.  
                                                           
130
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Také lépe zajištění migranti, kteří v Británii nežili na sociálním dně, měli a mají důvody, proč 

zůstávat ve Španělsku (přestože také v mnohých ohledech nesplňuje ideál). Sedíme s Melisou 

v Orgivě na zahrádce před hotelem Mirasol.
133

 Čekáme na její známou, která ji má vyzvedávat, aby 

si jí odvezla na víkend ke svým koňům na pozemku u Granady. Melisa vzpomíná na dobu před 

dvanácti lety. V hotelu se ubytovali se svým ex-manželem v době, kdy v oblasti hledali nemovitost 

ke koupi. Její kamarádka Jane dorazila s půlhodinovým zpožděním. Byla plná dojmů z nedávné 

návštěvy v Anglii, kde byly její děti na prázdninách u prarodičů na venkově ve střední Anglii. 

Musela jim po prázdninách vysvětlovat, proč v Anglii takhle žít nemůžou, že na venkově bydlí 

v Anglii jen milionáři. Většina lidí si to nemůže dovolit. A oni, pokud chtějí mít prostor, jako na 

jejich statku u Granady, musí žít mimo zemi. Pro Angličany, kteří se občas do země vrací, je to 

vždy nový zážitek, přestože v onom prostředí vyrůstali. Rozdíly si uvědomují silněji, než před 

změnou života. Jane mluvila o koridorech, kterými neustále všichni lidi proudí. „Ale ono to jinak 

nejde, když je jich tolik…“ Dalším významným znakem anglické společnosti, kterého si všímá a 

negativně hodnotí, že lidé okamžitě každého kategorizují podle vnějších distinktivních znaků, z 

nichž nejdůležitější je adresa. Melisa mluví o čtvrti v Jersey, kde se do bytu s nájmem 1000 liber 

měsíčně stěhovala čínská rodina, ale nikoliv, aby tam bydleli. Fyzicky se v bytě nevyskytovali, ale 

adresu potřebovali kvůli škole pro děti. Jane i toto vysvětluje dětem - lidé tam mají kolem sebe 

tuhle bariéru z distinktivních znaků, takže z práce se znala s lidmi dvacet let, ale vlastně je vůbec 

nezná.  

Katie reflektuje sebe jako osobu měnící svůj životní styl, aniž by ona se tak rozhodla. Do jejího 

života v Alpujaře se vmísil prvek nahodilosti. Smějeme se, jak podobně nás zkušenost semlela. 

Stejně jako já studovala na univerzitě, chtěla mít jasno v cílech, mít věci pod kontrolou. Teď 

proniká do jiného typu vztahování se k životu, učí se jít s proudem - „go with the flow“. Její osobní 

příběh jí učí, že nad životem nemá a nemůže mít kontrolu. Do Španělska přišli s manželem a dvěma 

dětmi před desíti lety, rekonstruovali dům v Ugíjaru, peníze oba vydělávali po internetu („I always 

considered myself a urban dweller“). S manželem se ve Španělsku rozešli. Oba se vrátili do Anglie. 

Když Katie přijela do Alpujarry po určité době, potkala Danyho, který v té době začínal hospodařit 

na dalším cortiju na Los Burros. Ve čtyřiceti pěti letech otěhotněla, což byl moment, kdy pustila 

otěže kontroly nad životem z rukou: „then I let go.“  Míní, že když chce mít člověk všechno pod 

kontrolou, tak se okrádá o všechny ty možnosti, které se nabízejí.
134

 Život na cortiju byl pro ní 

něčím, co si nikdy nepředstavovala a co teď objevuje. „Here you have to change your mind. There 

is so much to do, you can always prune more trees or do this corner look nice or do something in 
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the house, it is endless. But you have to see that only to get up here (cortijo Los Burros), get 

yourself ready, drive to town to school, and brush your teeth before you go to bed, is an 

achievement. And everything you do over this is a progress. You have to train yourself not to see all 

the work. Otherwise it is overwhelming.“
135

  

 

Thomas vodí syna na karate do kurzu, který vede manžel. Po jedné hodině jdeme na pivo
136

. 

Bavíme se o dětech. Probírá se karate. Můj manžel chválí Phillipa, že má trpělivost a že se dokáže 

přimět ke koncentraci, i když vidí, že třeba neměl úplně dobrý den. Thomas míní, že ho syn možná 

taky vidí, když on sám cvičí chi-kung u nich na zahradě. Bavíme se dál o rozvoji fyzických 

schopností. Thomas svůj argument zakládá na pozorování. „Když přijedou děti z Anglie, vidím, že 

je Phillip mnohem vyvinutější. V tomhle věku děti se musí hýbat, a když ne, tak se správně 

nevyvinou. A jak se mají rozvinout, když hrají deset hodin počítačové hry? Koncentrovat se dokážou 

pět minut, pak potřebují další impuls“. Děti jsou pro mladé páry velmi často důvodem, proč se 

rozhodli emigrovat. Společnost, ze které lifestyloví migranti odešli, představovala v jejich očích 

hrozbu pro zdravý vývoj jejich dětí.   

Reflexe lifestylových migrantů vycházejí z jejich různých úhlů pohledu. Ida, se kterou jsem 

prováděla rozhovory ještě pro diplomovou práci v roce 2006, mi řekla: „Uvědom si, že všichni tady 

jsou hodně chudí“. Tato žena, matka tří dětí, přišla jako samoživitelka, respektive utekla ze 

sociálního dna. V mé práci se však mezi cortijeros objevilo mnoho dobře zajištěných lidí, kteří 

přestěhováním do levnější země výhodně proměnili svou komparativní výhodu v rozdílech příjmů. 

Melisa z Los Piojos, která je sama velmi orientovaná na výkon, hodnotí některé lifestylové 

migranty jako málo akční: „Nemysli si, že tihle lidé jsou nějací dobrodruzi. Přestěhovat se sem bylo 

pro ně to největší dobrodružství jejich života“, nicméně v její perspektivě chybí záběr na složitost 

každodennosti, ve které se denně proměňují lidé, kteří si musí vydělat na živobytí.  

Alpujarští cortijeros jsou různí a různě vidí sebe a své okolí. Je však málo těch, které Alpujarra 

nechá žít v předcházejícím myšlenkovém rámci. Melisa mluví o tom, jak už se naučila za deště 

nevyjíždět autem, i když by to jejich Toyotou šlo. „Ale proč, když můžu změnit plány?“ Rozhovor 

se stáčí na používání aut obecně. Melisa míní, že vzdálenosti v Alpujaře mají jinou délku. „Ve 

městě každý dojíždí, půl hodina je vlastně směšná. Asi je to psychologický. Možná, že když jede 

člověk po dálnici, tak lidem přijde, že je to rychlejší.“ Míním, že proto jsme asi v Alpujaře, že nám 

to přejíždění a dojíždění nevyhovuje. Melisa přitakává: „Jako by se vytratil smysl toho všeho 

(meaning of life)“.  Namítám, že nevidím, že by kdy nějaký smysl existoval, že možná teprve teď 
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máme čas nad tím přemýšlet. „You mean we had to complete this capitalistic cycle to find out what 

we don’t need? Work as a slave to go for the expedition to Himalayas and then realize why you 

didn’t go directly to the mountains?“, odpovídá Melisa otázkou.
137

 Tento rozhovor probíhal při 

uklízení koňských koblih, ale mnohé jiné probíhají u kopání motykou, stavění zdi, pokládání 

střechy, sázení stromů. Cortijeros si kladou otázky a hledají odpovědi, pohlíží na své minulé životy, 

zhodnocují, srovnávají. Zde se vracím k úvaze Michaely Benson a Karen O’Reilly zmíněné výše: 

„postmoderní člověk nemůže jinak, než být reflexivní“ (2009:617). Není to přímo v logice výroku, 

ale já vnímám alpujarské cortijeros jako příkladně postmoderní.   

  

  

 

7.3. Experiment revisited 
 

K popisu života cortijeros nyní přidám náš rodinný experiment.  Proměňovali jsme se v lifestylové 

migranty – přejímali jsme jejich strategie, učili se jejich schopnostem. Ze strategie “dojíždět nebo 

sloužit” jsme kombinovali obojí. Byli jsme schopní se v Alpujaře uživit, ale bylo to vždycky jenom 

na pokrytí nákladů, ale nebylo možné z toho například pořídit dodávku nebo koupit nový počítač, 

nové pracovní nástroje. Do Česka jsme se vraceli „finančně se spravit“ a do Alpujarry jsme se 

vraceli s nějakou finanční zálohou. Já jsem občasně byla schopná vydělat peníze přes internet, ale 

spíš jsme se orientovali na možnosti pracovat místně a nabývat nových schopností. Ekonomicky 

dávala smysl “brikoláž” – tedy kombinace používání peněz, barter služeb a statků, a ekonomika 

daru. Kombinací ekonomických strategií se nám (podle našeho subjektivního hodnocení) dařilo 

zvedat svou životní úroveň, přestože naše příjmy se pohybovaly na hranici životního minima. Od 

podzimu 2011experimentujeme s výměnou bydlení za práci, od května 2013 do současnosti (květen 

2017) jsme zaplatili jeden měsíční nájem.   

Těžko říct, zda je tato praktika ekonomicky výhodnější, mnohdy je množství energie vložené do 

takové směny vyšší, než kdyby člověk prací vydělal na nájem. Avšak může se stát (jako se tomu 

děje v Alpujaře), že příležitosti vydělat peníze jsou velmi omezené. V tomto světle je už taková 

směna služeb zajímavější. S přemýšlením o ekonomickém zabezpečení rodiny a povaze peněz 

celkově se objevil další faktor – nechuť vydělávat peníze na plný úvazek, protože takovou činností 

člověk podporuje logiku a fungování plně monetarizované společnosti, kterou považuji za 
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ekologicky a sociálně neohleduplnou, a zcela mimo kontrolu lidí, kteří ji vytvářejí. Investovat svou 

energii do sázení stromů a budování nádrže na vodu výměnou za bydlení a vědět, kam odešlo mých 

čtyřicet hodin práce, je přijatelnější. Když proměňuji svůj čas na peníze, vůbec nevím, co se s mojí 

energií děje.   

Na podzim 2011 jsme přijeli k Rodrigovi, abychom mu pomohli na hospodářství výměnou za 

bydlení. Obývali jsme malé cortijo na jeho pozemku a pomáhali mu s úpravami na jeho cortiju. 

Zkušenost z tohoto cortija nás utužila především po fyzické stránce. V polovině prosince, po dvou 

měsících se objevil v mém deníku následující zápis: 

 

Nekonzumní životní styl na cortiju s rodinou má své mouchy. 

1. Proud. Na domě je solární panel, který napájí síť o 12V, čistě na svícení. Když je málo 

sluníčka, krabice nad baterií si dlouze pípne, což znamená, že nám brzo zhasnou. Okamžitá 

večerka, abychom měli ráno půlhodinu světla na vypravení se do školy.  

Z baterky jde proud do obvodu, ale na zásuvky to nestačí. Nenabijeme telefon nebo počítač.  

Tyto pak nabíjím při jakékoliv možné příležitosti. Mám vypracovaný postřeh na vyhledávání 

zásuvek s 220 v jakékoliv civilizované místnosti. Nabíječky mám na pohotovostním místě.  

2. Pračka. Pračku má na horním cortiju Rodrigo. To znamená domluvit se na praní. Vzít nálož 

prádla nahoru (300 metrů), přitom překonat svoje plotové dveře na „speciální“ zavírání. 

Naládovat pračku. Najít klíče od kůlny. To nebývá jednoduché, klíč často zůstane 

v Rodrigově bundě, kterou má na sobě celý den v Granadě, Orgivě, nebo kam zase musel 

jet. Otevřít kůlnu, nalít benzín do generátoru, zapnout generátor. Jít do koupelny zapnout 

pračku. Pozor, když dopere, nesmí se napřed vypnout generátor, ale otevřít dvířka od 

pračky. Jinak se musí znovu nahodit generátor, jenom kvůli zmáčknutí toho jednoho čudlíku 

a pak zas vypnout. 

3. Počítač a internet.  V momentě, kdy se zapne pračka, dá se zapnout i počítač. Chvíle 

internetu, tu si žádají všichni členové rodiny. Práce na internetu probíhá ve vymrzlé 

místnosti, ze které musím co půl hodiny vybíhat za nějakou manuální činností ven, aby mi 

rozmrzly prsty. 

4. Drobnosti, které mě nijak zvlášť nerozčilují. Není lednička, ale uvnitř je zima jako venku a 

máslo neroztaje. Vaření na plynu, který dojde v nevhodný moment, takže se bomba vymění 

s bombou na ohřev vody. Nádobí se myje v ledové. 

Topení v kamnech, které občas chytí rapl a komín netáhne. Výsledkem je dům prosycený 

hustým dýmem, tak hustým, že na sebe jednotliví členové rodiny nevidí a křičí na sebe 

pokyny k evakuaci. Takhle jsem děti evakuovala do auta právě včas, abych zabránila tomu, 
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že padnou do cesty Hynkovi, který ztratil nervy a vyrval celá kamna ze zdi a přes ty dvě 

krátké místnosti je vynášel v plamenech. Spektakulární. Děti spokojené, v autě poslouchají 

Boba a Bobka na CD. (Auto je jediným místem reprodukce audio děl, vizuální díla jsou 

mimo otázku.) Je devět večer. Všechna okna domu jsou dokořán. Poletujeme místností 

s kusy kartonu a snažíme se rozptýlit dým. V domě je ledárna a smrad, který je ze všeho cítit 

ještě dlouho. Před domem doutnající kamna, ohořelé kusy dřeva, které nehřejí, zato pekelně 

čmoudí. Dneska už teplo nebude. Pod peřinu a spát. 

5. Vaření z primárních surovin zabere strašně času. 

6.  Společný prostor. Chladné večery se dají trávit jen v jednom rohu, tam, kde jsou kamna. 

Tam probíhá všechno od sedmé hodiny do večerky. Snaha o četbu, někdy efektivní. 

Mikešova příprava na dráhu rockového kytaristy, Matoušovo logo. Někdy je touha po 

soukromí tak silná, že jsem schopná zavřít se v ložnici, zabalit se pod peřinu a třeba dvě 

hodiny číst s tím, že pravidelně střídám ruku, ve které držím knížku, aby se ta druhá mohla 

zahřát pod peřinou. Zima v koupelně je krutá, ale už znám triky, jak si to užít, když teče 

aspoň teplá z kohoutku.
138

 

   

Když jsem pročítala tyto pasáže s rodinou, všichni si vybavovali detaily z této doby osobní prožitky 

této situace. Starší syn, kterému v té době bylo třináct, si vybavuje krušné chvíle, kdy jezdil do 

školy na kole do vedlejší vesnice. Mladší syn, v té době šestiletý, si vybavuje cestu pěšky z cortija 

do školy, štěňata Rodrigovi feny, která lovil v ostružiní, jeho lego na malém cortiju. Říká, že tam 

byl skutečně šťastný.  

Po zkušenosti z Rodrigova cortija jsme se stěhovali do domu ve vesnici, který jsme si pronajímali 

za 160 euro na měsíc od lifestylového migranta. David koupil dům v devadesátých letech, v letech 

2008 – 2009 jej s manželkou zrekonstruoval a vrátil se do Austrálie. V době, kdy dům 

rekonstruovali, jsme se osobně seznámili. Byli jsme během našeho pobytu v kontaktu, a pokud bylo 

třeba něco na domě opravit (nejčastěji střecha) nebo koupit do domácnosti (pračka, ohřívač vody), 

konzultovali jsme toto po internetu a naše investice do domu nám David odečítal z nájmu. Jeden z 

posledních tradičních domů ve vesnici byl sice napojený na sítě, to však neznamená, že do něj 

neteklo a že v něm nebyla zima. Děti s nostalgií vzpomínají na „cihličku”, kterou si nahřívaly do 

postele, než si šly lehnout. 

V domě vládla společenská nálada. Scházeli se tam lifestyloví migranti i místní. Dům samotný měl 

již svou historii. Sousedka Encarna sem chodila jako malá, když tu Australan pořádal hodiny 
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flamenca. Říká, že všechny děti k Australanovi chodili. Místní se k nám domů navykli chodit 

poskytovat etnografický materiál. Jako „guiri“
139

 a „universitaria“ jsem byla ideálním médiem, kam 

se dá „vědění“ poslat. Přišel Eugenio, že mě naučí plést košíky z esparta
140

, když jsem se na to 

ptala. Naučila jsem se plést z esparta trenzas
141

 a z nich šít velké nádoby. Pak mě ještě naučil dělat 

různé předměty ze zeleného esparta. „Ty seš šikovná, ne jako Encarna.“ Encarna je jeho dcera, 

která je nejčastější návštěvnicí z řad místních a chodila na „costurero“, mé kurzy šití. Eugenio si 

vybral mě, nikoliv jeho dceru, aby někoho naučil svoje řemeslo. Možná, že dceru považuje za 

nešikovnou. Ale je docela dobře možné, že (ne zcela vědomě) šel raději za mnou, tedy osobou, 

která je mobilní a schopná tuto znalost reprodukovat a zaznamenat. Eugenio pomalu ztrácí zrak, 

s espartem pracuje po paměti. Nikdo jiný ve vesnici se espartu už nevěnuje. Tento jev jsem zmínila 

již výše – podobně Rodrigo se svými znalostmi raději oslovoval lifestylové migranty, u nichž je 

reálně vyšší šance, že mohou znalost uchovat. Podobně Paco z Cástarasu, který se věnuje práci 

s espartem a své výrobky rovněž prodává, se vztahuje k lifestylovým migrantům. Právě mezi nimi 

dokáže najít zákazníky a ohodnocení své práce.  

V této fázi se mi také otevírala realita bílých alpujarských vesnic, kterými jsou lifestyloví migranti 

tak okouzlení. Vesnice jsou bezesporu tradiční a autentické, ovšem patrně velice daleko od obrazu, 

který si o nich vytvářejí migranti prahnoucí po rurální idyle. Ti odchází ze společnosti, kterou 

vnímají jako přesycenou konzumerismem a individualismem. Viděli jsme, že jejich směřování jde 

různými směry: chtějí cítit bezpečí komunity, chtějí mít prostor pro seberealizaci, chtějí cítit, že 

jejich život má smysl. Mohou to najít v alpujarské vesnici? Sama o sobě jim toto alpujarská vesnice 

nemůže nabídnout. V těchto bílých, tradičních vesničkách je život daleko od toho, aby byl 

nezkažený a poetický a je na míle vzdálený od ideálů demokraticky smýšlejících lifestylových 

migrantů. Co mohu o sociálním životě alpujarské vesnice vypovědět z naší zkušenosti? 

Především to, že každá vesnice je ohromnou sbírkou kostlivců ve skříni. Abych jmenovala jen 

některé: jsou to dlouhodobé rodové nenávisti, konspirace rodin v boji o moc, alkoholismus, a 

v neposlední řadě násilí vůči ženám. V naší vesnici žili dvě ženy, které utekly od násilných manželů 

se dvěma dětmi, obě provdané v šestnácti letech. Jedna z nich teď žije s místním pastevcem a mají 

další dvě děti. O peníze mají nouzi, matka se ovšem bojí zažádat o potravinovou pomoc. Bojí se, že 

by jí sociálka vzala děti, protože s nimi tráví celý den na poli.
142

 Alkoholiků má vesnice hned 

několik a veřejně se ví o nebezpečí, které představují pro své okolí. Někteří jsou lovci (cazadores) -
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 Guiri – výraz, kterým jsou označováni migranti z globálního Severu, analogické k latinsko-americkému výrazu 

gringo. 
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 Druh pevné trávy: Stipa tenacissima 
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 Mecina Alfahar, 9.8.2013 
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já osobně jsem je několikrát potkala v lese pod silným vlivem s nabitou brokovnicí. (Rodrigo 

doporučuje okamžitě volat Guardia civil). Jeden z alkoholiků je profesionálním řidičem kamionu, 

ale střízlivý nemůže řídit. Juanma z vedlejší vesnice, který byl pravidelným hostem v našem baru, 

zabil chlapa v hospodě. Ze své vesnice byl na rok vypovězen, protože hrozil svým rodičům, že je 

zabije. Také já jsem měla s tímto mužem nepříjemné zážitky. Později jsem se dozvěděla, že do naší 

restaurace chodil, protože do okolních barů měl zákaz vstupu. Mezi velké neřesti španělských 

vesnic patří korupce. V naší vesnici se peníze obce „investovaly“ podle představ majitele místní 

stavební firmy po dohodě se starostou, v některých vesnicích úřad starosty a majitele stavební firmy 

splývají. Neznamená to však, že si lifestyloví migranti nemohou v těchto vesnicích najít své místo, 

kde budou žít lépe ve srovnání s místy, kde žili předtím. 

V kapitole Strategie jsem se pokusila vysvětlit, že „nevědět“ může fungovat jako praktický nástroj, 

který umožňuje snáze uskutečňovat své představy (think out of the box). Pokud člověk neví, co je 

zakázané, co se nedělá, co nejde, není a priori svázán ve svých představách. Je odvážnější, a i když 

ho regulace nebo zákony doženou později; možná to jednak nestihnou a jednak tam třeba skutečně 

žádne nejsou. Strategii blažené ignorance mohou používat efektivně ti, kdo na to mají finanční 

kapitál. Svojí strategii si musí zaplatit. Na druhou stranu ti, kdo si musí na svůj lifestyle vydělávat 

prací, musí vědět, co se kolem děje. Potřebují mít informace, aby byli schopní reagovat na prostředí 

a ekonomicky se v něm realizovat. Mohou si však ponechat poznání z minulé skutečnosti, kdy žili 

„v nevědomosti“ a určitá fakta, která jsou jim přístupná, prostě ignorovat. Ke spokojenému životu 

v alpujarské vesnici je tato strategie velmi užitečná. Například na počátku jsme se kolem vesnice 

pohybovali volně, po zpustlých terasách, na kterých kdysi někdo hospodařil, tu sesbírali pár mandlí 

nebo moruší. V průběhu času jsme se dozvídali, koho je který pozemek, že kaštany rostoucí výše 

v horách nad vesnicí někomu patří. Mnoho z těchto majitelů však buď ve vesnici nebydlí, nebo jsou 

mrtví a jejich děti nemají o majetek, v podobě kaštanového stromu půl hodiny do strmého svahu, 

zájem. Netrvalo mi dlouho, abych toto vědění vytěsnila, když zároveň vím, že kaštany nebo mandle 

nikdo sebrat nepřijde a shnijí pod stromy jako minulý rok. Pro původní obyvatele je však tato 

vědění svazující.      

 

Co se dělo s jazykem? Jako schopnost a kompetence byl předmětem zájmu celé rodiny. Během 

našeho pobytu v Česku do podzimu 2011 jsem učila angličtinu a španělštinu. Chtěla jsem si 

používání jazyků na denní bázi udržet, a zároveň se naučit ty znalosti předávat. Vždy se u nás 

válely jazykové materiály, cizojazyčná literatura. Manžel, který se naučil anglicky z National 

Geographic, si tak upevňoval gramatiku. V Alpujaře jsem učila španělštinu britské lifestylové 

migranty. Tato zkušenost mi pomohla pochopit, proč Britové ve zvládání španělštiny pokulhávají 
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za ostatními národnostmi.  Hodiny španělštiny se postupně měnily na hodiny gramatiky, kde jsem 

vykládala stavbu anglické věty, co je podmět a co je předmět a co znamená podmiňovací způsob. 

Ukázalo se, že gramatika se z britských osnov vytratila s tím, že skončila povinná výuka latiny. 

Například Nina mi říkala, že angličtinu je těžké vysvětlit, protože nemá žádná pravidla. Když jsem 

jí vysvětlila, jaký systém je možné najít v tvorbě podmiňovacích způsobů, byla přímo nadšená. 

(„It’s fascinating!“)  

Překládala jsem materiály pro web české historické plachetnice La Grace. Byly to manuály pro 

kadety, historie lodi, spousta technického názvosloví. Materiály byly v angličtině, ve španělštině, ve 

francouzštině. Při této práci jsem diskutovala názvosloví s cortijeros (rodilými mluvčími), kteří měli 

zkušenosti s loděmi. Díky těmto materiálům mohly proběhnout debaty, kdy jsem se dozvídala více 

o jejich osobní zkušenosti námořníků.  

Manžel se stal poněkud atypickým řemeslníkem v českých podmínkách. Pracuje jako klempíř a 

tesař, přičemž plynně mluví anglicky, ve volných chvílích si čte Le Monde diplomatique ve 

španělštině a peče Tarte Tatin podle kuchařky ve francouzštině.  Na druhou stranu, v Alpujaře je 

mezi lifestylovými migranty tento typ jazykově kompetentního řemeslníka / zemědělce běžně 

zastoupen, přičemž opět platí, že lépe jsou na tom ne-Britové. Pohyb v rozmanitém jazykovém 

prostředí je každodenní věc a neovládat angličtinu nebo španělštinu znamená být zbaven velké části 

kognitivního pole. Naše děti jsou přirozeně více jazyčné. Během každodenního fungování se jazyky 

používaly nahodile, čeština se prokládala španělskými a anglickými výrazy, španělská slovesa se 

skloňovala s českými koncovkami, a to především když jsme trávili čas s mojí sestrou, které se 

mluvení česky občas zapomínalo.
143

 Na to, že se sestrou už vlastně nemluvíme česky, nás 

upozornily české návštěvy. V Česku jsem svým jazykovým studentům vysvětlovala, že v jazyce je 

nejprve důležité předat vzkaz (get the meaning across). S jazykem v naší rodině se stalo, že vzkaz 

byl předáván rychle a kvalitně (použitím španělských a anglických termínů nedocházelo ke ztrátám 

v překladu), na druhou stranu přišly momenty, kdy jsem se pevně odhodlávala, že musím něco 

udělat s čistotou jazyka, tedy vybrat si jeden, kterým chci v ten který moment mluvit (tyto momenty 

přicházely například, když se syn ptal, zda má nastrouhat ještě nějaký sýr, anglicko-španělskou 

slepeninou: „Shall I rallar más queso?“) Jazykový guláš, který popisuji, není specifikum naší 

rodiny. Anglicky mluvící často používají některá španělská slova pro urychlení konverzace. Tato 

slova jsou povětšině termíny sloužící k orientaci v prostoru, které používají rovněž dospělí 

migranti: např. „I'll wait at the fuente“ (počkám u pítka - pramene), „let's go to poli-deportivo“ 
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 Například tato formulace v češtině má španělskou strukturu. Namísto „zapomněl jsem“ se používá „se me ha 

olvidado“ – „se mi to zapomnělo“. Formulace, kdy mluvčí vyjímá sebe samého z aktu zapomínání a přenáší 

zapomínání na neosobní nevyjádřené „ono“, se nám velmi zalíbila a zabydlela se natrvalo v rodinné gramatice. 
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(jdeme na hřiště) nebo „I got it at the mercado“ (sehnal jsem to na trhu). Stejně tak přechází do 

jazyků lifestylovým migrantů názvy potravin a sklízených plodin. Všichni nakupují chorizo a 

sklízejí almendras. Serena při přípravě venkovního promítání nabádá Thomase, aby vyřešil 

promítací plátno „before you have too many tubos“, kde tubo označuje měrnou jednotku, respektive 

třetinku točeného piva. Didier a Carla představují jazykový oříšek na pomezí francouzštiny a 

španělštiny. Španělštinu ovládají a mluví s ní při běžném styku se sousedy, s hosty, s najatými 

pracovníky. Do francouzštiny přecházejí, jakmile dojde k momentům, kdy se Didier rozčílí, chce 

něco zdůraznit Carle, nebo pije třetí skleničku vína. Jakmile při partii pétanque dojde na první 

„putain!“, španělština ustupuje do pozadí. 

Velice často se dávají psům španělské příkazy, i když jeho majitel mluví jiným jazykem. Je 

praktické, když pes rozumí fuera (ven) a deja (nech to být, pust). Koně mají zpravidla španělská 

jména (Blanca, Guapa, Rayo, Brillo). S francouzem Allainem z Los Piojos jsem já a manžel 

většinou mluvili španělsky, ale když jsme dělali s koňmi, používalo se anglické názvosloví pro 

vybavení na koně. Když jsme ho pak navštívili v Maroku, jeho španělština ustoupila do pozadí, 

patrně proto, že se snažil komunikovat s místními v arabštině a barbarčině, vycházeli jsme 

v komunikaci z francouzštiny (manžel a děti francouzsky nemluví, snaží se rozumět). Jazykový mix 

je v Alpujaře mezi lifestylovými migranty běžný, ale nemá pevná pravidla, protože specifické 

podoby se vytváří v jednotlivých kontextech (rodiny, pracovní kolektivy, sousedi) a případy, zde 

uvedené, nemůžeme zobecňovat. Situaci může ještě komplikovat alpujarreño – lokální jazykový 

dialekt, který má rovněž svá specifika. To občas mate Angličany, kteří se naučí mluvit pouze 

z odposlechu v této lokalitě. Psaná podoba jazyka se od této verze liší (Alpujařané například 

vypouštějí hlásky „n“ „d“ a „s“ a španělská věta no pasa nada zní v alpujarském dialektu no pa 

na‘a).    

Jazykové schopnosti nám umožnily snadno se pohybovat mezi různými lidmi a příležitostmi. 

V roce 2013 jsme se vraceli na rok do České republiky, kde jsme se dohodli s kamarádem, že mu 

pomůžeme s hospodářstvím. Každodenní styk s cizími jazyky jsme nechtěli vypustit. Dohodli jsme 

se tedy, že bych mohla vyzkoušet strategii vypůjčenou od lifestylových migrantů - spolupráci 

s dobrovolníky. Moje práce s helpery měla mnohé zákruty, poznala jsem velmi zajímavé charaktery 

jak v příjemné, tak nepříjemné zkušenosti. Je to druh vztahu, který jsem z dosavadní zkušenosti 

neznala, a velmi mě zaujal. V mainstreamu budí nejčastěji zmatení. O používání těchto strategií 

často mluvím, píšu v článcích a vím o konkrétních lidech, kteří na mé doporučení tyto strategie 

adoptovali.  
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S používáním sítí jsme začali v roce 2012. Skrze findacrew jsem vyjela na lodi, abych zjistila, jaké 

schopnosti používají a rozvíjejí námořníci, jako Didier, Daniel a další. Vyzkoušeli jsme 

housesitting, kdy jsme čtrnáct dní hlídali kočku v Lisabonu, jejíž majitelé odletěli na svatbu do 

Jihoafrické republiky. HelpX jsme začali v roce 2013 používat jako hostitelé v Česku. V roli 

helpers jsme používali portál při cestování v Maroku. Mohla jsem pozorovat, jak zkušenosti rozvíjí 

potenciál takové spolupráce. Od počátečních nedorozumění se přes setkání s různými charaktery dá 

dojít k použitelným vzorcům, které tento nový vztah uvedou v efektivní a příjemné fungování. Jako 

hostitel musím především zjistit, co od dobrovolníků chci. To není tak úplně snadné. Člověk má 

kupříkladu spoustu práce kolem hospodářství, neví takzvaně „kam dřív skočit“. Očekává, že 

s dobrovolníkem to bude jednodušší. To ale předpokládá, že hospodář bude schopen vydělit a 

vysvětlit ty práce, které může zastat někdo jiný. Vysvětlení požadované činnosti musí zajít do 

podrobnosti, dobrovolník nemá předporozumnění činnosti. Když chci, aby helper zalil ve skleníku, 

musím vysvětlit, kde je kohoutek s vodou, kde je konvice, které rostliny potřebují kolik vody a že 

na ně voda neleje shora, ale ke kořenům. Toto musím jako hostitel zopakovat s příchodem každého 

nového helpera. Toto rozvíjí schopnost verbalizovat triviální úkony a věnovat lidem pozornost, 

když je třeba, i když v ten moment chci zrovna dělat něco jiného. Úkol je vždy lépe splněn, když je 

vysvětlen do podrobností. U činností v zahradničení a kolem zvířat udělali dobrovolníci méně chyb, 

pokud jsem jim byla schopná vysvětlit smysl činnosti komplexně. Když řeknu, že se králíkům dává 

ráno seno a odpoledne tráva, snadno na to zapomenou. Důležitější je vysvětlit, že králíky nekrmím 

trávou, která by mohla být mokrá, v kotcích by se mohla zapařit a způsobit pak králíkům zdravotní 

problémy. Při druhém typu instrukce dobrovolník chápe, proč po ránu radši dát králíků seno a trávu 

později. Navíc, toto je informace, kvůli které většina dobrovolníků cestuje tímto způsobem. Chtějí 

se dozvědět, chtějí se učit. Musela jsem se naučit odhadovat „vědění“ toho kterého helpera. Když 

k nám přijely dvě dobrovolnice z Tchajwanu, nabídly se, že nám uvaří. Avšak s úkolem si 

neporadily, ukázalo, že neví z čeho uvařit. U nich doma jsou zvyklí vařit z polotovarů, zatímco u 

nás v domě byly k mání základní suroviny a sezónní zelenina ze zahrady. Na druhou stranu lidé 

z evropského venkova neměli problém zjistit, co se v domácnosti nabízí a samostatně přicházet 

s nápady a recepty.   

Vedle schopností uvědomovat si, co dělám, z jakých úkonů se skládají moje činnosti, a schopností 

verbalizovat své know-how, jsem se mohla učit, jaké vztahy se dají v tomto procesu vytvářet. S 

dobrovolníky můžu sdílet jednu domácnost a trávit dvacet čtyři hodin denně, sdílet stejnou kuchyni 

a koupelnu, podobně jako s rodinou, přestože jsou to pro mě úplní cizinci. Tím bližší vztahy s nimi 

mohu mít, čím jsem jako osoba autonomější a transparentnější. Tím jednodušší je soužití 
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s dobrovolníky, čím kratší dobu potřebuju ke zjištění, že mi osoba helpera nevyhovuje a že by měl 

opustit dům.  

 

V Česku jsem také experimentovala s alternativní měnou. Nejdřív jsem se pokusila oslovit základní 

školu, zda by nechtěli vyzkoušet interní měnu, ale neměla jsem žádný ohlas. Pak se nám podařilo 

měnu implementovat pro potřeby směny v malé komunitě a blešího trhu, který pořádáme jednou do 

měsíce. Fungovala výměna drobných služeb (hlídání dětí, pozvání na oběd, apod.) Po třech letech si 

o měnu řekla lesní školka, která měla problémy s tím, jak ohodnotit výpomoc rodičů kolem 

fungování školky. Zároveň jsem začala spolupracovat s organizátory lokálních měn na celonárodní 

úrovni; v květnu 2017 proběhlo již třetí setkání zaměřené na řešení provozních problémů a dalšího 

rozvoje tohoto sociálního experimentu. 

Soustředěním se na strategie a schopnosti, na jejich rozvíjení a experimentování, se každodenní 

život výrazně proměnil. Na živobytí jsme byli schopní si vydělat takovou prací, která nás bavila 

nebo přinesla velké uspokojení s jejím úspěšným dokončením. Kombinovaná ekonomika, méně 

založená na financích, s větším důrazem na smysluplnou produkci, zvýšila životní úroveň rodiny 

mnohonásobně. Zvýšila se úroveň bydlení (bydlíme na pěkných místech v přírodě), jíme lepší jídlo. 

(Luxusní statky jako domácí olivový olej, sýr, chléb, pečivo, maso, zelenina, ovoce, skořápkoviny 

si vypěstujeme a vyrobíme sami.) Máme doma ručně vyrobený nábytek. Umělecká díla 

v domácnosti jsou dary od přátel. Přestali jsme provozovat turismus – pouze navštěvujeme známé. 

Cesty z Česka do Španělska začaly připomínat “Grand Tour”, kdy jsme navštěvovali známé, spali 

mimo hotely a jedli mimo restaurace. Peníze jsme neměli ani před experimentem, ani jsme v jeho 

průběhu nezbohatli. Za méně peněz jsme však žili hodnotněji. Nepočítat výhradně v penězích se 

dlouhodobě začalo vyplácet. Mohu citovat našeho kamaráda, českého hospodáře: „my nejsme 

chudí, akorát nám občas chybí bankovky“.  

Podařilo se nám být disponovat svým časem a být mobilní. Jak jsme se vraceli do Alpujarry s méně 

starostmi o živobytí, pociťovala jsem od některých cortijeros odtažitost (kde na to berou?) 

Nedostatek peněz totiž některé lifestylové migranty uzavírá v La Alpujarra do jakési pasti, z níž se 

jim nepodaří vycestovat po několik let. Pro některé z nich tak byl náš život v jejich očích příliš 

snadný. Zvlášť některé vztahy s migranty z anglické working class ochladly. 

Vyskytla se další komplikace - začala jsem pochybovat o smyslu své výzkumné práce. Publikovala 

jsem tři odborné články, s nimiž jsem strávila práci a čas, ale jejich vydání mi nepřineslo žádnou 

radost. Stejně zklamaná jsem byla z konferencí, kterých jsem se účastnila. Dostavily se pochyby, 

objevila se bezmoc z poznání. I když budu schopná udělat výzkum a obhájit disertační práci, změní 

se tím něco? Přinesu výzkum, který považuji osobně za významný a se kterým jsem strávila velkou 
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část mého života, roky, měsíce, dny a hodiny psaní. Práce bude někým přečtena, ohodnocena, 

přijata či odmítnuta a – založena. Nebylo by lepší, než se snažit publikovat další odborný 

antropologický článek, přiblížit můj výzkum lidem? Našla jsem částečná východiska. Mou primární 

prací antropologa je výzkum a antropologický text. Je tedy důležité zjistit, jestli jsem schopná 

přenést svoje antropologické poznatky do textu čitelného pro širší publikum. Vydala jsem samizdat 

Manifest disfrutalismu, který hovoří o mém výzkumném terénu, o Alpujaře, lidech v horách, jejich 

schopnostech, ekonomickém a společenském nastavení naší společnosti. Hledala jsem koncept, 

skrze který se budu moci vztahovat k širšímu publiku, něco, k čemu se vztahují lidé ve své 

každodennosti a která zároveň poslouží jako přenositel abstraktnějších myšlenek. Jako hlavní 

koncept jsem zvolila jídlo – jeho původ, cestu na náš stůl, jeho cenu, jeho společenský význam. V 

Alpujaře začalo “skutečné” jídlo tvořit podstatnou část našeho jídelníčku. Zatímco v předcházejícím 

životním stylu bylo dominantní v zásobování nakupování v supermarketech a domácí potraviny, 

jako nakládané okurky nebo rybízová marmeláda byly občasným zpestřením, v Alpujaře se začal 

tento poměr obracet. Tato změna se děla na základě porozumění procesu potravinové produkce – je 

možné na nich ukázat vztahy závislosti a moci, ukázat jiné kulturní praktiky úpravy jídla, zaujmout 

zajímavým receptem a motivovat k vlastní akci, atd. Jídlo se ukázalo jako zdařilý koncept: kniha 

oslovila také lidi, kteří vůbec nefilosofují nad smyslem života, otázkami moci a ovládání nebo 

směřováním globalizované společnosti. Kniha se jako samizdat nedostala do žádné distribuce, 

přesto jsem ji nechávala dvakrát dotisknout a dostala mnoho reakcí od čtenářů ze všech koutů 

České republiky. V roce 2016 byla vydána ve slovenském překladu.   

To, co jsem popsala a nazvala disfrutalismem, je velmi blízko tomu, co psycholog Csikszentmihalyi 

popisuje jako schopnost flow, zažívání optimální zkušenosti skrze činnost, která je náročná a 

vyžaduje určité schopnosti. Knížku jsem napsala v roce 2012 a k psychologii flow jsem se dostala o 

čtyři roky později. Později uvidíme, že se jedná o blízký koncept – já jsem pozorovala jev jako 

antropolog, ale stejný jev je popisován psychologii a testován v psychologických experimentech. 

Podobně se mi podařilo srovnat s vlastními pochybnostmi, když jsem začala pročítat texty Thomase 

Hyllanda Eriksena. Tohoto antropologa znepokojují podobné otázky, jaké mě v určité fázi 

odrazovaly od pokračování v mé práci. Eriksen píše v Engaging Anthropology (2006: IX) 

"Antropologie je výjimečně relevantní jako nástroj k porozumění současnému světu, 

nicméně chybí skoro v každé důležité veřejné debatě v anglofonním světě. Vlastně se 

v anglicky mluvícím světě dostala téměř do undergroundu. Paradoxně s tím, jak disciplína 

rostla, její širší vnímaná relevance se snížila. Antropologů je nás víc než kdykoliv jindy, ale 

méně z nás dosáhne na komunikaci s vnějším světem." 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1845200659/qid%3D1132669025/sr%3D1-10/ref%3Dsr_1_8_10/026-3878821-1876439
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 Zcela rezonuji s následujícím textem. Řešila jsem svou pozici, kdy jako doktorand dostávám 

stipendium od společnosti, ale odevzdávám výsledky své práce do jakéhosi mikro-světa, do 

akademické bubliny. V tomto prostoru akademické bubliny se pohybují individualističtí akademici, 

jejichž práce je motivována sbíráním bodů za články v impaktovaných časopisech.    

„Antropologové mají enormní množství vědění o lidských životech a většina z nich ví něco 

hlubokého o tom, co dělá lidi rozdílné a co nás dělá podobné. Ale jakoby zde byla nějaké 

profesionální odmítavost sdílet toto vědění s šiřším čtenářským publikem. Jsme placeni za 

překládání z jiných kultur; překládání pro prospěch čtenářů mimo vnitřní skupinu se zdá 

daleko méně urgentní “ 

Je potřeba psát srozumitelné texty: 

„Problém je, že tyto jemné analytické texty, často překypující vhledy a novými úhly 

pohledu, málokdy staví mosty spojující je se zájmy ne-specialistů. Také jsou velmi zřídka 

doplněné texty zaměřené k zapojení širšího čtenářstva. (…) Kdy jste se naposledy nemohli 

odtrhnout od něčeho, co napsal antropolog?” 

A je třeba psát pro publikum: 

„Mám podezření, že nemálo antropologů ztratilo motivaci studovat své téma, porozumět 

lidství, nebo měnit při tom svět, a vyměnilo to za vnitřní hodnoty profesionalismu.  A 

přitom, stejně jako antropologický cestopis může být doplňkem k monografii, angažovaný 

pamflet může být důležitým doplňkem analytické stati. Pamflet se však píše velmi zřídka. 

Nemá to žádný význam v akademickém bodovém system, mezi kolegy se člověk může 

ztrapnit, a polemiku si pak řešit sám. Nejjednodušší cesta, jak z toho ven, a řešení co 

nejprospěšnější vlastní kariéře, spočívá v omezení se na vlastní vědeckou práci.“ 

 

Knížka, kterou jsem napsala, začala žít zajímavým společenským životem. Jelikož se jedná o 

sedmdesát stránek na A5, mohla kniha začít cestovat (je skladná). Vydali jsme si ji na jaře 2012, 

rozdali několika kamarádům nebo se pokusili prodat a na podzim 2012 jsem začala dostávat první 

emaily a objednávky na knížky. Samizdatový pamflet mi představil mnoho zajímavých lidí z 

různých koutů České republiky. Dostala jsem nabídku psát fejetony pro časopis. Zde se otevřela 

možnost, jak začít jako antropolog komunikovat s lidmi. Je zde několik linií, které dlouhodobě 

sleduji ve své práci. Například se snažím vysvětlovat vztah lidské energie a peněz a roli lidských 

schopností v tomto procesu. Můj projekt je zaměřený na empowerment, uvědomování si síly vlastní 

agentnosti ve společnosti, uvědomování si společnosti jako dynamického projektu a nikoliv fixní 

struktury, ve které zaujímám pasivní pozici. Z antropologické a sociologické literatury a vlastního 

výzkumu čerpám poznání, že změna se děje lépe, když se kognitivní poznání děje skrze tělo a 
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myšlení dohromady. Ze sociologie na mě promlouvají Peirre Bourdieu a Loïc Wacqant a 

připomínají důležitost tělesnosti ve studiu společnosti. Eliot Anderson z pozice sociální psychologie 

vykládá teorii kognitivní disonance a ukazuje, že lidé, vystaveni rozporu mezi postojem a 

chováním, který je nepohodlný, protože lidé mají tendenci žít se sebou ve shodě, spíše poupraví 

svůj postoj než chování. Texty v časopise, který funguje jako médium, se dají koncipovat tak, aby 

lidé společně s teorií zkusili udělat něco fyzicky, zapojit aktivně tělo do procesu pochopení 

problému. V takové akci se spojí postoj s chováním. Nabízím čtenářům komplexní vhled do 

ekonomického problému, který je definován velmi komplexně: “peníze fungují jako volební lístek, 

každý den se rozhodujeme, koho svým hlasem podpoříme. Peníze jsou forma lidské energie. Čím 

více jí investujeme do vydělávání peněz, tím méně nám zůstane energie, kterou investujeme sami 

do sebe. Čím více jsme schopní udělat si věcí sami, tím méně jsme na penězích závislí. Tím více 

jsme rezistentní vůči strukturám, které jsme doposavad vnímali jako dané a neměnné”.  Připravila 

jsem pro časopis čtyřdílný seriál o pečení chleba (mouka, kvásek, postupy, možnosti). Seriál byl 

zakončen společnou a společenskou akcí, kdy v jeden určitý den byli lidé vyzváni, aby se připojili k 

„chlebopečení“, šli péct k sousedům, pekli s rodinou, atd. Akce byla zmíněna v rozhovoru pro 

DVTV. Podařilo se čtenáře zapojit a fyzicky jim vložit díži a vařečku do ruky, pěstovat kvásek nebo 

si ho sehnat od známých. Čtenáři své pokusy s kváskovým chlebem fotili, psali o nich do redakce. 

Tímto pokusem propojit změnu postojů a chování jsem také sledovala další důležitý moment: když 

se lidem podařilo chleba upéct, mohla jsem očekávat, že se u nich dostavil i pocit osobní 

spokojenosti z vlastního úspěchu, z rozšíření svých schopností. S nově nabytými schopnostmi se dá 

očekávat, že lidé budou mít zájem je nadále rozvíjet. Mně osobně se skrze takovou práci dařilo 

rozptylovat chmury nad impotencí sociálního vědce, odkázaného na granty nebo práci ve 

stávajících institucích. Nemám žádné údaje o tom, jaký rozsah má dopad má moje angažovaná 

antropologie. Pro mé potřeby je dostatečné zjištění, že se mi podařilo navázat kontakt s širším 

čtenářským publikem.
144

       

Na knížce evidentně něco zaujalo lidi na tolik, že jí potřebovali šířit
145

. Dostávala jsem emaily: 

“Prosím, pošlete mi pět knížek Manifestu disfrutalismu”. Jeden z posledních čtenářů, který požádal 

o možnost knížku částečně směnit za práci, si odnesl dvacet výtisků. Knížky jsem posílala, podle 

adres, na vesnice a samoty, v čemž zjišťuji potenciál pro výzkum českých “cortijeros”. Čtenáři se 

mnou komunikují a chtějí se osobně setkávat. Dalším z experimentů, které jsem s knihou udělala, 

bylo posílání zásilek obyčejně poštou, bez dobírky. O peníze na účet jsem žádala, až když měl 

                                                           
144

 K tomuto je potřeba dodat, že na takovou práci má akademik málokdy čas a energii, pokud je nucený se jako 

akademik živit.   
145

 Knih se prodalo (nebo rozdalo) cca 1500 kusů. Četlo ji daleko vice lidí, dostávám zprávy od čtenářů, i knihu půjčují, 

že koluje po vesnici nebo v rodině. 
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čtenář knížku v ruce a nikdy se mi nestalo, že by mi někdo nezaplatil. Lidé chtějí číst 

antropologický text a argumentaci, a v přehršli informací, které jsou dostupné, si knihu dokážou 

najít (nikde se neinzeruje) a jsou za ni ochotni platit. Tento pamflet (společně s morální podporou 

T. H.Eriksena) a možnost se angažovat skrze médium v posilování agentnosti běžných lidí, mi 

dodaly energii dál ve výzkumu a psaní pokračovat. 

 

Na podzim 2014 jsme se vraceli do Alpujarry. Melisa a Gerard chtěli na Los Piojos přestavět 

původní stáje na obytnou jednotku. Započala se přestavba, na které se podílelo (střídavě) pět lidí. 

Na základě předešlé práce, kterou jsme na Los Piojos provedli v minulých letech, čekali na nás 

majitelé s touto konkrétní přestavbou déle než rok. Když byla hotová základní struktura, odjeli jsme 

s manželem a synem do Maroka, kde jsme plánovali nakoupit stavební materiál, abychom 

vyzkoušeli techniku marockého tadelaktu v plánované koupelně a nakoupili doplňky, které by daly 

nové stavbě marocký ráz. Cesta do Maroka byla plánovaná už v průběhu minulých let, protože 

alpujarská oblast byla vytvořena Morisky a v určitém smyslu patří ke kulturní výbavě lifestylových 

migrantů v Alpujaře, ale doposud se nám jí nepodařilo uskutečnit. Měli jsme další důvod, abychom 

jeli do Maroka v tento moment. Do regionu kolem Safi přesídlil Allain, kterému během pobytu na 

Los Piojos zemřel kůň, díky čemuž mohl odjet, jak plánoval už nějakou dobu. V Maroku má část 

rodiny, respektive nevlastního otce a s ním i nevlastního dědu, o kterého se staral na marockém 

„cortiju“, v Maroku označovaném jako „duar“. Jedná se o usedlost, kterou obývá rodinná jednotka, 

často i širší. Přestože i v Maroku ustupuje tradiční uspořádání společnosti modernímu 

globalizovanému světu, duary fungují jako stavební jednotky rurální společnosti a lidé se snaží tuto 

strukturu uchovat. Veškerá práce a produkt, který se podaří získat z okolního světa, by se měl vrátit 

do duaru. Allain vysvětluje, k jaké změně dochází konkrétně v jeho okolí. Do nedávna rodiny 

posílali za vzděláním syny, ale neukázalo se to jako dobrá strategie. S tím, jak mladí muži získávali 

rozhled, stávalo se spíše pravidlem než výjimkou, že se na duar po studiích nevrátili. Allainovi 

sousedé dnes posílají za vyšším vzděláním dcery a chlapce si nechávají doma. Vystudované dívky 

nezůstávají „ve světě“ na vlastní pěst, protože v islámské kultuře ženy (přestože mnohdy úspěšné ve 

svých profesích nebo obchodnice) jsou v otázce respektu vázané na podporu rodiny (žena nemusí 

být vdaná, ale v takovém případě potřebuje podporu svého otce).      

Vedle organizace domácnosti nás zajímá řemeslná výroba (v regionu Safi je to především 

keramika), stavební postupy (především práce s tadelaktem), způsoby hospodaření a zavodňovací 

systémy. Nacházíme zemědělské přístupy, které na Severu nazýváme jako permakulturní. Na polích 

mezi vysazovanými plodinami můžeme vidět žluté kvítí, z pohledu zemědělce se jedná o plevel. 

Allain vysvětluje, že kvítí nechají růst, pak vytrhávají a používají jako krmivo pro zvířata. 
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Nepoužívají herbicidy, ovšem ne z důvodu ekologické ohleduplnosti, ale protože na ně nemají 

peníze. Na zemědělské práce se používají zemědělská zvířata, je to praxe, ke které se vracejí bio-

zemědělci v Alpujaře. Opět nemůžu vidět praktiky v Maroku jako ekologickou ohleduplnost; na 

zemědělskou techniku lidé nemají peníze. V neposlední řadě mě zajímá podoba lifestylové migrace 

v Maroku. Od Allaina se dozvídáme, jaké platí v této oblasti zákony, protože jako lifestylový 

migrant si musí vyřizovat doklady. Dozvídáme se, že Maroko nevítá lifestylové migranty 

s otevřenou náručí, naopak, jejich migrace podléhá přísné regulaci. Výjimku tvoří (francouzští) 

důchodci. Pro tuto skupinu lifestylových migrantů vyrůstají pobřežní resorty, jedná se o výstavbu 

řízenou státem. Na druhou stranu lidé v produktivním věku jsou povinni, pokud žádají o udělení 

trvalého pobytu, registrovat se jako podnikatelé. Lifestylová migrace do Maroka má už svou 

historii. Spisovatelé jako Jack Kerouac, Roland Barthes, či psychedelik William Burroughs našli 

útočiště v přístavu Tanger v padesátých a šedesátých letech, v osmdesátých letech hippies objevili 

město Essaouira, z čehož dnes těží město turisticky a kulturně (například pořádání hudební festivalů 

v památce Jimiho Hendrixe). Maroko podporuje turismus, na druhou stranu se snaží lifestylovou 

migraci regulovat tak, aby migranti byli pro zemi přínosem (registrované podnikání, odvody, daně). 

Legislativa ohledně cizinců se poměrně rychle mění, a zda se lifestylovým migrantům daří dostávat 

příslušné „papíry“, závisí na kontextu (zákony jsou úředníky vykládány flexibilně). Podobně 

popisuje situaci norská antropoložka Mari Korpela, která se dlouhodobě věnuje výzkumu 

lifestylové migraci v Indii, respektive v oblasti Goa (srv. např. Korpela 2013). Lifestyloví migranti 

praktikují další strategie, jak se vypořádat s vízovou povinností. Během našeho pobytu Allainovi, 

který měl již půlroku zažádáno o trvalý pobyt
146

, vypršelo turistické vízum a musel jej obnovit 

cestou do země Evropské unie, aby získal do pasu razítko, že opustil Maroko. Na rozdíl od 

lifestylových migrantů v Indii maročtí lifestyloví migranti nemusí našetřit na cestu do Evropy, stačí 

jim navštívit jeden ze španělských přístavů Ceuta nebo Melilla. (Do těchto přístavů je možné ze 

Španělska cestovat na občanský průkaz vydaný v členském státě Evropské unie.) V případě Maroka 

lépe vyvstává koloniální povaha lifestylové migrace. Komparativní výhoda v ekonomických 

možnostech lifestylových migrantů může být v tento moment podobná, jako v osmdesátých a 

devadesátých letech v evropské středomořské oblasti (Australan, od kterého jsme si pronajímali 

dům, ho v devadesátých letech koupil za cca 3.000 euro)
147

. Maroko na jednu stranu vítá peníze 

z bohatého Severu, na druhou stranu cítí potřebu ochránit zemi před rozprodáváním. V rurálním 

Maroku (nemám informace o městech) je průměrná denní mzda 50 dirhamů (5 euro).   

                                                           
146

 Allain zmiňoval vtipkujícího úředníka na vízovém. Úředník se Allaina ptal, jestli nechce přítelkyni a ukazoval na 

stoh žádostí mladých Francouzek.  
147

 Jedná se o hrubý přepočet ceny v pesos. 
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Pátrání po technikách, jak dělat marocký štuk, nebylo jednoduché. Nejvíce informací se mi podařilo 

získat ve městě Taroudant, které je křižovatkou obchodníků a řemeslníků, a nachází se blíže pouštní 

oblasti. Zároveň jsme mohli pozorovat, že tradiční technologie využívající přírodní materiály, jsou 

nahrazovány novými technologiemi a „efekt tadelakt“ je možné zakoupit v industriálně vyráběných 

produktech na syntetické bázi. Pro zvýšení lesku štuku se prodávají spreje. Opět jsem mohla 

pozorovat dynamiku, jakou jsem pozorovala v Alpujaře. Tradiční techniku místní lidé používají, 

pokud jsou finančně limitovaní. Tyto techniky opouštějí, když jsou schopní zaplatit si moderní 

produkty. Lifestyloví migranti patří mezi ty, kteří preferují tradiční postupy s použitím přírodních 

materiálů (pálené vápno, barviva). Místní jsou si vědomi, že jejich tradiční techniky jsou na ústupu. 

Když snídáme na rodinné farmě nedaleko Agadiru
148

, vypráví nám otec rodiny o stavbě jejich domu 

z bahna a slámy a o stavbě nádrží (alberca
149

). Technika tadelaktu, která se dnes používá pro úpravu 

zdí lázní a koupelen, byla původně používána pro tyto nádrže, aby neprosakovaly. Muž, který nás 

hostí na své banánové farmě a vysvětluje techniky použité v jeho domě, vyjadřuje své znepokojení 

nad současným úpadkem řemeslné znalosti a tradičního zemědělství. Jeho rodina je jak tradiční a 

konzervativní (oddělené místnosti pro muže a ženy, přísný řád), tak vzdělaná a pokroková 

(vnoučata mluví plynně francouzsky a chovají se „evropsky“; syn je surfer, který se vymezuje vůči 

mnohoženství; já, jako ne-muslimka mohu sedět u stolu s „otcem rodiny“, zatímco ženy 

z domácnosti nemohou). Lifestyloví migranti zde opět fungují jako svého typu prostředníci, kteří 

nacházejí určité znalosti, které stojí zato uchovávat. Místní na jednu stranu nechtějí zadarmo pouštět 

své vědění, na druhou stranu jsou představeni smutné realitě, že nikoho jiného to nezajímá. Po 

návratu z Maroka jsme dokončili stavební práce a koupelnu s použitím technologie tadelaktu na Los 

Piojos. 

V Čechách se manžel začal více zajímat o tesařskou práci. Připojil se ke skupině tesařů, kteří se 

specializují na stavbu roubenek. Já jsem se věnovala zahradničení, samozásobitelství, helperům, 

chovu zvířat, mléčné produkci, výrobě sýra.    

Náš další pobyt v Alpujaře měl podobný scénář. V zimě 2015/16 jsme dorazili před Vánoci na Los 

Piojos, kde bylo v plánu zrekonstruovat další koupelnu. Během čtrnácti denního pobytu jsme si 

domluvili časový plán, a po Vánocích jsme vyrazili do Maroka nakoupit stavební materiál (vápno, 

barvy a černé mýdlo).  

Při této cestě jsem chtěla poznat další lifestylové migranty v Maroku a podařilo se mi navázat 

kontakt s párem se dvěma dětmi, kteří staví eco-lodge nedaleko Essaoiury. Skot a Argentinka nás 

seznámili s dalšími lifestylovými migranty – španělskou výtvarnicí, která vede ateliér v Essaouiře, 
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stárnoucí „zlatou mládeží“ ze Sidi Kauki, s holandskými provozovateli kempu u Marakéše, 

s helpery a cestovateli. Ekologicky orientovaní volnomyšlenkáři, kteří se seznámili na Ibize, se 

rozhodli zhodnotit své zkušenosti a schopnosti ve vytvoření života schopného projektu v Maroku. 

Eco-lodge už stavěli už šest let (s tím, že začínali hloubením třicetimetrové studny) a neviděli 

perspektivu dokončení v blízké budoucnosti. Projekt financovali z toho, co byli schopní vydělat 

přes léto na Ibize pronájmem luxusních stanů turistům. Jejich strategie spočívala ve využívání 

komparativní výhody v příjmech (vydělávat na Ibize a investovat v Maroku). Jejich schopnosti jim 

toto umožňovaly. Prostředí, ve kterém předbíhali vývoj budoucí (nemovitosti na marockém pobřeží 

rostou na ceně), nemělo žádnou infrastrukturu. Neexistovaly příjezdové cesty a studnu, kterou 

vykopali (bez technologie vrtů), byla první ve vesnici nebo spíš shluku několika duarů.  Starší dcera 

měla rok a půl, tříměsíční syn se narodil v Maroku. Během dvou měsíců musí pár odjet zpět na 

Ibizu, protože jim končí šestiměsíční turistická víza. Novorozenec ještě nemá žádné dokumenty 

jako rodný list nebo pas. Jak s ním odcestují, úplně nevědí. Ale ani to nevypadá, že by je to nějak 

trápilo. Spíš se snaží naučit dceru chodit na velkou na nočník a dodělat další místnost v domě. 

 

Obrázek 21: Domy, které lifestyloví migranti staví v Maroku, mohou být za srovnatelných nákladů velkorysejší. Cena práce 
nádeníků je desetkrát nižší, levnější jsou stavební materiály. Na druhou stranu lifestyloví migranti v Maroku jsou větší risk-
takers.  Majitel tohoto domu ještě nemá stavbu registrovanou, vyčkává na změnu zákona. A dodává: „co my víme, situace je 
napjatá, možná nás odsud jednou vyženou sousedi, kterým teď dávám práci“.  
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Po návratu do Španělska jsme během šesti týdnů dokončili práce na koupelně. Na tu dobu jsme měli 

vypůjčené Didierovo cortijo. Nechtěl po nás nájem, jen tři dny práce od manžela. Když jsme byli 

nejvíc vytížení stavebními pracemi, přijela za námi kamarádka z Čech, která se na čas ujala výuky 

našeho syna. Carla se smála a říkala Didierovi: „podívej, ti jsou na výši, cestují s guvernantkou“
150

.  

Poté se nám podařilo zajistit si na další měsíc housesitting domu na Contravise, protilehlém pohoří 

Alpujarry. Měli jsme na starost dva koně, které jiní lifestyloví migranti nechávali na tomto 

pozemku pást. To nám poskytlo příležitost zjistit, jak jsou na tom naše koňařské schopnosti, když 

koně utekli a našli se na cortiju o šestnáct kilometrů dál. Vyrazila jsem se sestrou a synem 

Matoušem na trestnou výpravu koně odchytit a dovést zpátky. Po úspěšné akci jsem volala Melise, 

abychom domluvili, co s koňmi dál. Její první reakce zněla: „Well done, Katerina, now you’re 

officially a horse person“
151

.  Na cortijo jsme také na týden pozvali dva studenty španělštiny 

z Čech, kterým jsme jako průvodci mohli věnovat týden času. Alpujarra pro ně byla nejdříve šokem 

(to jsme netušili, že je to tu všude tak daleko), ale velmi si užili trhy, kde si mohli procvičovat 

španělštinu v praxi, a chození po nekonečných kopcích. Jejich finanční příspěvek nám téměř 

zaplatil cestu zpátky do Čech. Naše rodinná mobilita byla rok od roku jednodušší; využívali jsme 

všechny zjištěné strategie, které byly vhodné pro řešení jednotlivých situací, zkvalitnila se síť 

našich známých, u kterých jsme mohli najít zázemí, zlepšili jsme své schopnosti. Pohyb po Evropě 

a Maroku začal připomínat spíše rozvernou hru. Vzpomněla jsem si na slova Američana, účastníka 

plavby z Portugalska na Kanárské ostrovy: „Středozemí. To je pro jachtaře takové hřiště“.
152

 

Západní Evropa se pro nás, teď již lifestylové migranty nomádského typu, razantně smrskla. 

V Maroku jsme nakupovali stavební materiál v Marakéši, datle, olivy, arganový olej v oblasti pod 

Essaouirou, keramiku v Safi. Ve Španělsku jsme prováděli na zakázku specializované práce, se 

kterými zadavatelé čekali na nás. Vánoce trávíme „tradičně“ se sestrou v Orgivě. Zajišťujeme 

převoz darů, které sestra posílá rodičům do Čech a vice versa (mezi hlavní převážené komodity 

patří mandle, pomeranče a citrony a olivový olej směrem ze Španělska do Čech, opačným směrem 

vozíme nakládané okurky a marmelády). Specifikuji zde naší pozici jako „lifestyloví migranti 

nomádského typu“, protože od roku 2011 nemáme „bydliště“. Bydlíme od projektu k projektu, 

nevlastníme jiné klíče, než od dodávky Volkswagen 4. Na druhou stranu jsme nepřestali používat 

výraz „doma“ a „domu“, naopak, toto slovo získalo desítky podob. Naše situace není nijak 

výjimečná. Podobným lifestylem žijí housesitters, cestující mezi farmami lifestylových migrantů. 
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Charakteristickým je pro tento životní styl minimalismus. V průběhu let se zbavujeme přebytečných 

věcí. 

Po návratu do Čech jsem si pořídila maringotku a přesunula se na kozí farmu, kde jsem společně 

s farmářkou věnovala výrobě kozích sýrů. Více jsem se věnovala přímému prodeji domácích 

produktů, navázala jsem kontakty s lidmi, kteří projevili zájem vytvořit projekt komunitou 

podporovaného zemědělství. Manžel se učí druhým rokem tesařským dovednostem. Naše cesta do 

Andalusie byla v zimě 2016/17 omezena na dva a půl měsíce, protože ředitel školy, kam dochází 

náš syn, není nakloněn jeho delší absenci. Předpokládala jsem dokončit výzkum a dopsat disertaci. 

Již týden po příjezdu se nám skrze sestru podařilo domluvit s hospodáři kolem Orgivy, že bychom 

mohli sklidit na jejich pozemku olivy a vyrobit si vlastní olivový olej. Do Česka jsme vezli 40 litrů, 

zásobená olejem na rok byla také sestra. V polovině našeho pobytu nás navštívila americká 

helperka, kterou jsme poznali v Česku předminulý rok a strávila s námi tři týdny, před svým 

odjezdem do Itálie, kam se vydala žádat o italské občanství. Syn měl pro změnu americkou 

guvernantku.     

 

Obrázek 22: Druhou koupelnu za použití tadelaktu jsem tónovala v zemitých barvách. Povrch potřebuje pravidelnou údržbu 
černým mýdlem. Pro mě tedy důvod se pravidelně vracet na místo, kde jsem odvedla řemeslnou práci, a provádět následnou 
péči o produkt. 
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8. Od lifestylové migrace k pozitivní 
antropologii  

8.1. Cesta k pozitivní antropologii 
 

Výzkum pro mě znamenal osobní vývoj (takový byl i předpoklad na začátku experimentu). Náš 

příběh se vyvíjel, poznávali jsme lidi, instituce, učili se, pracovali. Bezpochyby probíhala psychická 

změna a byla příjemná. V roce 2008, když jsme provozovali bar, prožila jsem období, kdy mě 

opustily ambice ke kariéře v „civilizaci“. V tomto momentě se jakoby vyrovnaly hladiny důležitosti 

různých činností nebo povolání: být intelektuálkou nebo restauratérkou mělo pro mě najednou 

stejnou hodnotu, psát články nebo připravovat obědové menu představovalo stejnou výzvu. Setřela 

se hranice vyšší – nižší zaměstnání. Rovněž jsem přestala vnímat jako významnější „civilizované“ 

lokace (do té doby jsem žila v domnění, že důležité věci se dějí v Praze). Vesnice o sto obyvatelích 

byl ideální prostor k životu. S rozmělněním hodnot, které jsem si přivezla z domova, se mi 

významně ulevilo. V tu dobu byl patrně „nahlodán“ můj habitus, ona velmi pevná a určující 

struktura, jak ji popisuje Pierre Bourdieu. Ambice se později vrátily, stejně jako potřeba vztahovat 

se k širšímu celku, ale měly jinou podobu. Odehrál se jakýsi „restart“. Později přicházely další 

momenty. Při zahradničení na Los Castaños v roce 2012 jsem zaznamenala intenzivní pocity štěstí, 

podobné momenty jsem zažívala při opravě a malování zdí starého vesnického domu. Pátrala jsem 

po povaze těchto stavů a našla jsem zakotvení v pozitivní psychologii. Tyto stavy byly blízké tomu, 

co označují pozitivní psychologové jako vrcholné zážitky.
153

 Mezi další změny, které přišly později, 

bych zařadila například ztrátu strachu z nejistoty. Změny, které u mě probíhaly v Alpujaře, 

nevypovídají vždy přímo o zkušenostech cortijeros. Nám ale pro začátek stačí dozvědět se o stavech 

experimentátorky, která se cortijeros a lifestylovým migrantům pokusila přiblížit skrze sdílený čas, 

prostor a činnosti, kterým se tito lidé věnují. Taková je vlastní povaha experimentu – nikdy 

neporozumím jiné osobně zcela a není to ani náplní bádání antropologa – ale skrze činnost 

pochopím lépe, co se v osobě odehrává, jak přemýšlí nad úkoly, která má splnit. 

Vedle okamžiků plného prožívání, které se dostavovaly nečekaně v některých momentech, se zde 

objevily vážné problémy s hodnotami. V Alpujaře jsou některé věci více transparentní. Zatímco v 
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pojmem flow - stav vytržení, kdy člověk je člověk plně ponořen do aktivity, ztrácí se ego, v aktivitě je celé bytí a při 

takové činnosti je nejvíc výkonný.  



180 

 

„civilizaci“ jsem mohla pouze tušit, že „něco nehraje“, zde jsem intenzivně pocítila nesmyslnost 

našeho ekonomického systému. V mandlových sadech byly obsypané stromy úrodou, ale mnoho z 

nich zůstávalo nesklizených. Přitom se nejednalo přímo o opuštěné sady. Prý se nevyplatí mandle 

sklízet, jejich výkupní cena je nízká. Přitom v obchodech se prodávají mandle dovážené. V těch 

samých obchodech postávají místní a debatují o tom, že není práce. Pak si sdělují typy na 

hospodaření v nacházející sezóně: „mandle nejsou rentabilní, vysaď rajčata, jsou na ně dotace“. 

Někde se tedy nastaví cenu produktu (1kg mandlí vyloupaných bude stát deset euro) a někde se 

nastaví cena práce (6 euro za hodinu). V takovém nastavení se, podle optiky finanční 

rentability/nerentability, sklízet mandle nevyplatí. Já však vidím, že na stromech zůstávají mandle. 

Místní Španělé dostanou podporu v nezaměstnanosti, protože v regionu není práce. Podpora jim 

stačí k tomu, aby nic nedělali, nešťastně popocházeli po vesnici a žehrali na krizi. Na druhou stranu 

do oblasti přicházejí lifestyloví migranti, kteří se snaží s místními zdroji hospodařit. Na jejich 

adresu pak slyším kritiku, že soběstačnost je hloupost, že to nejde. Na podzim roku 2008 jsem pila 

kávu v baru ve Váloru a koukala se na zprávy. Na obrazovce jsem sledovala záběry na nákladní 

letadla a komentář o tom, že minulý rok přijala Evropská unie dohodu o povinném obsahu bio-

složek v pohonných hmotách, ale loni se neurodilo dost pšenice, a proto se dováží z Argentiny. 

Pozoruji obraz startujícího letadla, kolem něj se vlní horký vzduch ze zažehnutých motorů, ve 

kterých se během cesty přes oceán spálí tisíce litrů nafty (tedy neobnovitelného zdroje). Podobné 

neshody na mě vyskakovali z každého kouta. Jako doktorand jsem se ocitla v rozporu: měla bych se 

účastnit mezinárodních konferencí, na druhou stranu jsem spatřovala konferenční turistiku jako 

uměle vytvářený byznys, díky kterému se bude víc létat letadly, jezdit taxíky a spát v hotelech.
154

 

Uváděná zjištění vlastně nebyla ničím novým, avšak pro mě byl novým kontext. V prostředí 

Alpujarry měly pro mě neshody ostřejší kontury než dříve ve městě, kde se rozpory snáze rozostří. 

Ve městě nacházíme jídlo v obchodech. Lidé si ho můžou koupit, když jsou schopní chodit do práce 

a vydělávat peníze. Realita je neustále mírně zastřená, i když víme o povaze výroby v čínských 

továrnách nebo mýcení deštných pralesů kvůli pastvinám pro krávy nadnárodních společností. 

V Alpujaře mě „dohnala“ fosilní paliva. 

Skrze cortijeros (respektive skrze prožitky činností, kterým se věnují), se dozvídám, že mohu 

v určitých činnostech prožívat plnost momentu. Tyto činnosti mě naplňují ze dvou směrů. Za prvé 

je to osobní rovina, samo o sobě je naplňující přesázet sazenice dobře, zvládnout to. Připravit si 

substrát a květináče. Pak rostlinku po rostlince rozplést kořínky a každé zvlášť takto vytvořit takové 
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181 

 

prostředí, ve kterém bude prospívat. Za druhé je to komplexní rovina. Dělám něco, co má smysl. 

Směňuji a uskutečňuji
155

 se ve vytváření takové hodnoty, která není se mnou v rozporu. Svou 

energii a čas věnuji zároveň takové činnosti, která nemá nic společného s nesmyslným pálením 

nafty v dopravních letadlech převážejících pšenici - ke spálení.    

Obě roviny, z nichž jedna je blíže subjektivnímu prožívání a druhá politicko-společenskému 

nastavení, mají co dělat s psychologií. Podle teorie kognitivní disonance z oblasti sociální 

psychologie lidé chtějí být se sebou ve shodě (Aronson 2007). Pokud jejich postoje a chování 

nejsou ve shodě, psychika funguje tak, že spíše poopraví své postoje než své chování. V každém 

případě však každé nové poznávání vyžaduje korekci. Je-li člověk vystavován odlišným názorům 

nebo situacím, nastupují obranné procesy. (Například pokud si silný kuřák přečte lékařské zprávy o 

škodlivosti kouření, málokdy s kouřením okamžitě přestane. Spíše projevuje tendenci zlehčit 

význam vlivu kouření na zdraví. Další kognitivní poznávání ho buď motivuje ke změně chování, 

nebo ho utvrzuje v jeho přesvědčení o neprokázaném zhoubném vlivu.) V kapitole Reflexe jsem 

uvedla podobné momenty u dalších cortijeros - zpomalení, let go attitude, ptaní se po smyslu 

počínání.  

Mezi témata pozitivní psychologie patří zkoumání subjektivního vnímání dobrého bytí (subjective 

well-being), což je v psychologii vědecké pojmenování toho, co běžný život označuje jako štěstí. I 

když se budeme zabývat subjektivním vnímáním štěstí, stále je třeba jej vidět v kontextu 

společnosti. Pozitivní psychologové jako Martin Seligman nevydělují člověka ze společnosti. 

„Pozitivní psychologie si uvědomuje, že lidé a jejich zkušenost jsou zakotveny v sociálním 

kontextu. Takže musí brát v úvahu pozitivní komunity a instituce“ (Seligman, Csikszentmihalyi 

2000: 8).  

Vydala jsem se cestou šetření v obou rovinách. Ještě předtím, než se mi podařilo propátrat vody 

pozitivní psychologie a utřídit si myšlenky z politické ekonomie a ekonomické antropologie, 

napsala jsem již zmíněný pamflet Manifest disfrutalismu. Přestože jsem pak v průběhu další práce 

měnila kurz, a dokonce se snažila od této myšlenky odbočit a pohodlně se zavrtat do konceptu 

lifestylové migrace, psaní samo i výzkum se vždy vrátil do již definovaného rámce. Zastavím se na 

krátký moment u této knihy. Disfrutalismus vychází ze španělského disfrutar – plně vychutnat, užít 

si něco, řidčeji také využít vlivných známostí. Užívání má však komplikovanější strukturu, podobně 

jako Fischer nevidí „dobrý život“ jednoduše jako štěstí, „ale více v klasickém aristotelickém 

významu, jako základní smysl lidské existence: naplňující život, smysluplný život, eudaimonia. 

Eudaimonia pochází z “eu-,” ve významu “dobře” a “daimon,” které je ze stejného kořenu jako 
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demon a znamená benevolentní moc nad svým vlastním osudem. V tomto smyslu je dobrý život o 

tom mít moc zkonstruovat si život, kterého si člověk váží, ekvivalent toho, čemu se říká agency.” 

(Fischer 2012:4). Vycházím z pozorování základní lidské interakce, tedy rozhovoru. Španělé hodně 

a rádi mluví, jejich každodenní život je protkaný desítkami small-talks, které mají dobře technicky 

zvládnuté. Zdvořilostní konverzace jsou součástí kulturního vzorce. V Alpujaře v podstatě nelze 

nakoupit v obchodě, aniž by člověk nepronesl poznámku o počasí, o loterii, vaření, apod. Small-talk 

(nezávazná konverzace) je technika, která umožňuje vstoupit do hlubší konverzace, ovšem pouze za 

předpokladu, že lidé, kteří se rozhovoru účastní, něco umí, jsou schopní se uskutečňovat v nějaké 

činnosti. U takových rozhovorů mohu pozorovat intenzivní zaujetí, vytržení, plynutí. Pozorováním 

rozhovorů jsem se později dostala k definování oblastí zájmu (půda, kůň a loď). V momentech, kdy 

se lidé dostávali do rozhovoru, který odpovídal jejich zájmu, schopnostem, odborným znalostem a 

zkušenosti, rozhovor změnil významně svou podobu, byl intenzivnější, živější. Nazvala jsem ho 

disfrutalistickým rozhovorem. Takový rozhovor si nemůžou užít (disfrutar) všichni, ale jenom ti, 

kteří něco dělají, něco umí, někam směřují. Místní obyvatelé s podporou v nezaměstnanosti, kteří 

vedli rozhovory o počasí a žehrali na nedostatek práce, nebyli v rozhovoru přítomní. Udělali jeden a 

mohli popojít na další roh a tam uskutečnit další, podobný rozhovor, aniž by byli obohaceni. 

Zatímco lifestyloví migranti bez sociální podpory se dostávali v rozhovorech do vytržení, plné 

přítomnosti.   

V pozitivní psychologii jsem později našla mnoho materiálu, který moje pozorování podpíral 

empirickým výzkumem. To, co jsem pozorovala ve svých zážitcích a rozeznávala 

v disfrutalistickém rozhovoru, je blízko toho, co psycholog Csikszentmihalyi nazývá flow. „[Flow] 

je to, co námořník udržující kurz cítí, když mu vítr cuchá vlasy, když loď poskakuje po vlnách jak 

hříbě – plachty, trup, vítr a moře hučící v harmonii, která vibruje v žilách námořníka” 

(Csikszentmihalyi 2008:3). Řekněme, že rozhovory, které jsem pozorovala, obsahovaly právě něco 

z popisovaného flow, anebo přesněji, byli jeho otiskem. V rozhovorech, které mezi s sebou vedli 

bio-zemědělci, koňaři či námořníci, se sdílela a předávala zkušenost, dále se rozvíjela, 

propracovávala, promýšlela. 

V Manifestu disfrutalismu je zároveň sledovaná druhá rovina. Lidé nežijí vytržení z kontextu, ale 

vždy v nějaké struktuře. Postmoderní člověk je vystaven nepříjemné situaci jakési „hyperstruktury“, 

globální společnosti jako celku. I když se snažím přivřít oči, najít si svůj autonomní prostor, nebo 

najít zakotvení v rodině, pořád se mě to tak nějak týká. Týkají se mě globální finanční trhy, dotační 

politika ochromující malé hospodáře, a další. Disfrutalismus se tedy snaží obě roviny spojit v jedno. 

Nabádá k tomu, aby lidé rozvíjeli své schopnosti, aby využívali svého času přímo k činnostem, 
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které je obohacují, než aby většinu svého času proměňovali v práci za peníze a odevzdávali tak 

svoji energii do anonymních rukou. 

Nepodařilo se mi zavrtat se pohodlně do konceptu lifestylové migrace, přestože by pro mě mohl 

představovat zajímavé pole akademické činnosti. Přinejmenším by tento koncept postačil na 

napsání slušné disertační práce. Ale smysl celého počínání se dál protlačoval do popředí. Během 

průběhu jsem mohla pozorovat to, o čem píše Thomas Hylland Eriksen v Engaging antropology, 

konkrétně v kapitole What went wrong:  „Z univerzit se stávají továrny. Následkem toho akademici 

přišli o spoustu času, který dříve mohli věnovat angažováním se v širší společnosti. Pokračující 

formalizace uznávání schopností skrze nekonečné hodnocení výzkumu, přezkušování a další formy 

„profesionalizace“, hrozí odstranit kreativitu z akademického života a přispívá k jeho další izolaci 

od společnosti. Studenti nejsou povzbuzováni, aby byli intelektuálové, ale aby se specializovali a 

byli profesionálové.“ 2006 :23) Zůstat jen u lifestylové migrace mi přišlo intelektuálně nepoctivé, 

vydala jsem se tedy cestou instinktivního sledování dost nejasného cíle, který začal vystupovat 

z mlhy na pomezí humanistické a pozitivní psychologie. 

V návaznosti na východiska humanistické a pozitivní psychologie jsem začala uvažovat o tématu 

pozitivní antropologie tak, jak popisuje cestu k myšlence pozitivní antropologie Fischer. Navrhuje 

zaměřit se na takové „společenské struktury, které by stálo za to upřednostňovat“
156

. Zatímco 

pozitivní psychologie se zabývá především člověkem, jako jednotlivcem, pozitivní antropologie by 

se měla zabývat se společenskými strukturami, které by byly zdravé, optimální pro zdravý růst. 
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8.2. Pozitivní psychologie, zdraví lidé a optimální zkušenost 
        

Jak poznáme, co je „dobré“? Jako antropologové víme, že na tuto otázku se dá odpovědět na 

mnoho způsobů, každá společnost má své vlastní definice toho, co je dobré, a že ve společnosti 

skládající se z mnoha různých individuí k tomu každý bude mít ještě své vlastní definice. Avšak dost 

nám může napovědět negativní vymezení; o některých sociálních strukturách se shodneme, že 

dobré nejsou. Některá prostředí jsou sociálně „toxická“ a na základě pozorování můžeme 

odhadnout, že se takto budou i nadále reprodukovat. Víme, že děti z rodin alkoholiků mají tendence 

opakovat patologické modely chování. Víme, že se nežije dobře v sociálně vyčleněných 

komunitách, v oblastech s poškozeným životním prostředím. Je možné, že lifestylová migrace je 

určitým únikem ze sociálně toxického prostředí?   

V La Alpujarra, při pozorování některých lifestylových migrantů, jsem se nemohla zbavit pocitu, že 

ti lidé jsou prostě zdraví. Nejen, že jsou fit a že vypadají o deset let mladší. Byl to spíš intuitivní 

pocit, avšak ocitneme-li se mezi lidmi s postraumatickým syndromem, také zcela jistě na intuitivní 

úrovni poznáme, že něco není v pořádku.  

Americký psycholog Abraham Maslow, zakladatel humanistické psychologie, si klade otázky po 

zdravých lidech v knize Toward a Psychology of Being. Pozoruje osoby, které vykazují vyšší míru 

spokojenosti v životě, kreativity, sebejistoty, rezistence vůči akulturaci a dalších atributů osobnosti, 

které, podle jeho názoru, konstituují „zdravé“ lidi. Maslow si všímá historického vývoje oboru 

psychologie, která se konstituovala jako věda o duševní nemoci, ovšem chyběl zde zdravý jedinec. 

Stejně jako doktor medicíny bude zdraví a nemoc posuzovat podle určitého ideálu, tedy fyzicky 

zdravého člověka, i psycholog musí zjistit, k jakému ideálu se má obracet při posuzování 

psychického zdraví. Maslow se intenzivně zajímal o teorii hodnot, proto pátral po „zdravých“ 

lidech. Jeho argument zní, že těžko můžeme dospět ke skutečné teorii hodnot, budeme-li se zabývat 

hodnotami průměrných lidí. Proto vyhledává takové, kteří vykazují určité charakteristiky: žijí plně, 

spokojeně, v ohledu ke svému prostředí, jsou vysoce kreativní, rozvíjí tedy to, čemu obecně říkáme 

lidskost.
157
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Maslow vychází z předpokladu, že většina lidí je neutrální podstaty a spíše budou upřednostňovat 

„dobré“, pokud k tomu budou mít podmínky. Někteří jedinci však vykazují jakousi schopnost 

k „dobrému“ směřovat, proto navrhuje studovat takové lidi, kteří tyto tendence vykazují. Operuje 

s konceptem inborn ability – vrozená schopnost. Vychází z experimentů, které potvrzují vrozenou 

schopnost organismů vybírat si to lepší a vyhýbat se škodlivému. Různé organismy dokážou 

přizpůsobit svou dietu, pokud jsou v jiném režimu (v době březosti nebo nemocné). Při větší 

komplikovanosti organismů však tato schopnost slábne. (Nižší živočichové se lépe brání proti 

jedům než vyšší živočichové a lidé.) U lidí zvláště je tato vrozená schopnost utlumena – např. děti ji 

přirozeně mají – chtějí pít nebo odpočívat podle svých potřeb, aby co nejlépe prospívaly, pak se 

schopnost během procesu socializace ztrácí. 

Maslowa zaujaly výsledky experimentu s kuřaty
158

, jimž byla dodávána rozmanitá strava, byla tedy 

vystavena svobodné volbě ve výběru jejich diety. Mezi těmito zvířaty pak byli vysledováni jedinci 

označení jako „good choosers“ - s dobrou volbou, kteří lépe rostli a prospívali a „poor choosers“, 

kteří ve volbě nebyli tak dobří a rostli a prospívali méně. V momentě, kdy byla i slabším jedincům 

nabídnuta dieta, kterou si zvolili good choosers, slabší jedinci začali dorůstat a lépe prospívat. 

Ovšem good choosers zůstali vždycky napřed. Maslow v tomto vidí cestu k teorii hodnot: 

nedozvíme se, co je pro lidi dobré, pokud se budeme řídit statistickým průměrem, zahrnujícím jak 

good choosers, tak poor choosers. Navrhuje věnovat se studiu hodnot zdravých lidí, protože tito 

budou daleko blíže prospěšnému psychickému zdraví než zbytek populace. Z takového studia se 

můžeme přiblížit k tomu, co je opravdovým základem lidskosti (podle Maslow 1982: 151).  

Dále u zdravých lidí opakovaně mluví o určité rezistenci vůči akulturaci; tito lidé méně dbají na to, 

„co řeknou lidi.“ Jsou tedy lépe připraveni měnit svůj habitus na základě vlastního úsudku 

vycházejícího z jasnější percepce reality. „Aby kognitivní poznání bylo úplné, musí být 

nezúčastněné, nesledovat zájem nebo přání, být nemotivované. Jedině tak jsme schopni vnímat 

předmět v jeho vlastní přirozenosti s jeho vlastními objektivními, vnitřními charakteristikami spíše 

než když je předmět vztahován k tomu co je užitečné nebo ohrožující“ (1982: 184). Jak se ale 

dochází k takovému nezúčastněnému kognitivnímu poznání? Tady se nám nabízí dlouhé pojednání 

o uspokojení základních potřeb a sebeaktualizaci, zrání zdravého člověka, u kterého byly 

uspokojeny potřeby fyziologické, stejně jako potřeba lásky, bezpečí, respektu. Lidé, u kterých byly 

tyto potřeby uspokojeny, Maslow nazývá „basically satisfied people“.  Od těch se dá očekávat plná 

a zdravá kreativita. „Jelikož v naší společnosti jsou takto uspokojení lidé výjimkou, o 

sebeaktualizaci toho moc nevíme. Zůstává to výzvou pro další výzkum“, psal Maslow v roce 1943.  
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Vzhledem k poválečné době, během které dál pracoval v klinické praxi a výzkumu, je 

pravděpodobné, že takových lidí bylo skutečně málo. Také je hypoteticky možné, že v dnešní době 

takových lidí přibylo. Zde vložím jeden z antropologických a-ha momentů, který se odehrál na 

podzim 2016 v jednom českém městečku. U stolu v restauraci uzavřené pro veřejnost se sešlo 

jedenáct lidí, aby vymysleli, jak zavést místní KáPéZetku (Komunitou podporované zemědělství).  

Diskutovali, jak zavést systém, kde se spojí komunita několika rodin a bio-farmářem, který jim 

pravidelně bude dodávat svojí produkci. Kde by se mohlo udělat odběrné místo, kdo do toho bude 

vkládat svojí práci, jak se budou vybírat peníze. Když se koukám na lidi kolem stolu, které osobně 

znám, a kteří teď řeší věc nějakého prospěchu pro větší celek, zjišťuji, že všichni jsou vlastně dobře 

zajištění. Mají kde bydlet, mají rodiny, mají práci, a v tento moment chtějí jít dál a udělat něco, co 

je převyšuje. Jejich základní potřeby byly uspokojeny. Projekt tak má, podle mého názoru, velkou 

šanci na úspěch. To co organizují, není pro nikoho z nich výdělečná činnost. Musí do něj vložit 

svou energii. Také počítají s tím, že ne se všemi rodinami je jednoduché spolupracovat, a že možná 

budou řešit spory o to, kdo dostal víc mrkve a kdo petržele. Kdyby tito lidé strádali finančně, 

nestarali by se o bio-původ zeleniny a nakupovali nejlevnější potraviny v supermarketu. Kdyby u 

nich nebyla naplněna potřeba bezpečí, těžko by zakládali systém založený na důvěře, atd.    

Argument Maslowa se můžu pokusit shrnout následovně: lidé jsou spíše neutrální povahy 

s tendencí směřovat k dobrému životu, když jsou k tomu vhodné podmínky (ovšem někteří lidé 

mají schopnost rozvíjet tuto cestu i v podmínkách nevyhovujících). Abychom pochopili více o 

hodnotách „lidství“, musíme zkoumat lidi, kteří jsou zdraví a nikoliv snažit se hodnoty pochopit ze 

statistického průměru hodnot všech lidí. Hodnotový systém vytvořený podle statistického průměru 

bude také plný strachů a frustrací – bude vycházet z nedostatkových potřeb. Ptáme-li se po fyzickém 

zdraví, těžko kdy postupujeme tak, že zprůměrujeme zdravé a nemocné lidi. Zdraví lidé nás 

zajímají proto, abychom se dozvěděli více o hodnotách. Takové poznání nám poskytuje základnu 

k dalším úvahám o možných nových podobách společnosti.   

Další americký psycholog Martin Seligman, představitel pozitivní psychologie, se zabývá 

nalézáním smyslu a účelu v životě. Uvádí následující škálu „životů“: the pleasant life – příjemný 

život je úspěšné maximalizování pozitivních emocí v přítomnosti, o minulosti a budoucnosti, 

doplňované schopnostmi tyto emoce prohloubit. The good life - dobrý život spočívá v uplatňování 

„signature strenghts“ - silných stránek svého charakteru co nejčastěji v důležitých oblastech života 

tak, aby člověk došel autentického štěstí a plného uspokojení (gratifications). Dobrý život tedy není 

to samé jako příjemný život, který směřuje jen k maximalizaci pozitivních prožitků a emocí. Dále 

rozlišuje the meaningful life - smysluplný život, který přidává k dobrému životu další nadstavbu: 

uplatnění vlastních schopností a silných stránek vlastního charakteru, kdy člověk jedná ve službě 
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vyššímu celku než je on sám. Štěstí přichází různými cestami. Naším životním úkolem je uplatnit 

vlastní schopnosti a silné stránky v hlavních sférách života: v práci, lásce, rodičovství a hledání 

smyslu. Pozitivní psychologie zde se soustředí právě na optimální zažívání vlastní současnosti, 

minulosti a budoucnosti, na objevování vlastních silných stránek a jejich časté uplatňování ve 

veškerém jednání, které má pro člověka cenu. „Šťastný člověk nemusí zažívat všechny nebo 

dokonce většinu pozitivních emocí a uspokojení (Seligman 2002).  

Flow je popisován psychologem maďarského původu Mihalyi Csikszentmihalyi. Jak jsem zmínila 

výše, jedná se o takový stav, ve kterém člověk orientovaný na určitou práci snaží využít všech 

svých schopností a zkušeností, je plně ponořený do činnosti, ztrácí se v čase. Důležitá je 

komplexnost a obtížnost činnosti, musí představovat výzvu. Csikszentmihalyi zmiňuje typická 

povolání, kde lidé často zažívají flow, například chirurgové nebo hudebníci, ale může jej zažívat 

každý, kdo si ve své práci dokáže najít něco, co chce dělat dobře a lépe  (Csikszentmihalyi 1990: 

149). „Všichni jsme zažili momenty, ve kterých namísto utlumení anonymními silami, cítíme 

kontrolu nad vlastními akcemi, pánové vlastního osudu. Během těchto vzácných příležitostí, kdy se 

toto stane, cítíme rozveselení, hluboký prožitek potěšení, který si dlouho uchováváme, a který se 

v naší paměti stává mezníkem toho, o čem má být život. Toto máme na mysli, když mluvíme o 

optimální zkušenosti.“ (Csikszentmihalyi 2008:3) 

Tausto Massimini a Antonella Delle Fave (2000) se zabývají psychologickou a kulturní evolucí. 

Analyticky zkoumají efekt změn v prostředí našich předků a tím, že pohlíží specificky na to, jak 

produkce memů (například artefaktů a hodnot) ovlivňuje lidské vědomí a jak je jím ovlivňována. 

Začínají s předpokladem, že živé systémy jsou sebe organizující a orientované směrem ke zvyšující 

se komplexitě. Tak jsou individua autoři své vlastní evoluce. Jsou neustále zapojeni ve výběru 

memů, které budou definovat jejich vlastní individualitu a když se spojí s memy, které si vybírají 

ostatní, formují tak budoucí kulturu. Přichází se závěrem, tak důležitým k argumentu pro pozitivní 

psychologii, že psychologická selekce je motivována nikoliv pouze tlaky adaptace a přežití, ale také 

potřebou reprodukovat optimální zkušenosti. Kdykoliv je to možné, lidé si vybírají takové chování, 

které jim dovoluje naplno prožívat, být kompetentní a kreativní (Massimi, Delle Fave 2000:24-33). 

Ve filosofickém díle Citadela Antoine Saint Exupéryho nacházím podobný motiv, mluví o lidech, 

kteří se uskutečňují: „Dovol, abych se uskutečnil a konečně byl.“ Být skutečným člověkem 

znamená být schopný se uskutečnit v činnosti, ve vztazích k dalším lidem, ve vztahu k širšímu 

společenskému celku. A nemůžu zde opomenout humanistickou filosofii Ericha Fromma, který 

rozlišuje mezi mody být a mít. 
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Pozitivní psychologie zachycuje v různých obměnách opakující se téma: lidé potřebují k životu 

činnost, která by jim umožňovala naplňovat se a rozvíjet svůj potenciál. Samotná činnost je 

odměňující, dává-li člověku smysl, když může uplatnit své schopnosti. Lidé, kterým se daří 

uplatňovat své schopnosti, si hledají nové výzvy, aby se mohli posouvat dál. Objevuje se zde také 

motiv spění ke komplexitě. 

Někteří cortijeros, které jsem mohla pozorovat, svůj potenciál uskutečňovali, dělali tak vědomě a 

plánovitě. Achim z Valle de sensaciónes přijel k Yátoru s hasičským vozem, ve kterém se zabydlel, 

aby doslova na zelené louce vybudoval svůj projekt. Dá to kuráž a dost sebedůvěry nazvat údolím 

senzací pozemek, na kterém ještě nic nestojí. Začít vlastníma rukama stavět kompostovací záchody. 

Pak zázemí, kam můžou přijít další osoby a podílet se na projektu. Vymyslet, jak spolu budou ti 

lidé sdílet prostor. Projekt udělat finančně životaschopný. Designovat sítě, jak propojit projekty 

eko-vesnic v celosvětovém měřítku. Nutné je připomenout, že základním pilířem jeho práce je 

naplňující každodennost, zahrada a duchovní zakotvenost. Los Burros je podobným případem. 

Serena se naplno uskutečňuje jako bio-zemědělec, překračuje hranice svého vlastního hospodářství, 

organizuje semennou banku, pracovní skupinu, která buduje terasy na zadržování vody v půdě. 

Simona své schopnosti testuje naplno a nebere si menší výzvu než dojet na koni 3000 kilometrů ze 

Španělska do Anglie. Tady bych připomněla, že Simona přišla před lety na ruinu, vedle které si 

postavili stan, než dali dům do obyvatelné podoby. Mezitím provozovala bar, brala stavební 

zakázky, než se jí podařilo stát se koňařkou, která si koňmi vydělá na živobytí. Když se tohle 

všechno daří, není nic zajímavějšího, než zkusit přejet na koni Evropu. Není mnoho lidí, kteří si 

dokážou vážit svého životního času jako tato žena. Dalším odvážným podnikem jsou dostihy na Los 

Burros. Riziko, že se někomu může něco stát, je přítomné. Byla jsem svědkem ošklivého pádu 

z koně v cílové rovince a vzhledem k neoficiální povaze akce, nebyl přítomen žádný zdravotník. 

Nejednalo se o vážný úraz, avšak šok proběhl každým přihlížejícím. Schopnosti a zkušenosti jsou 

neustále testovány skrze nové výzvy, zároveň tyto osoby působí klidně a vyrovnaně. Jistota 

nalezená ve vlastních schopnostech a sebedůvěře je nejlepším základem pro vědomou agentnost.  
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8.3. Produkce jako psychologická potřeba 
 

 

Než jsem se dostala k pozitivní psychologii, teoriím flow a sebeaktualizace, pátrala jsem po cestách 

materiálních. Všímala jsem si, že cortijeros si spoustu věcí postaví sami, že si vypěstují potraviny, 

že namísto kupování nových věcí předělají staré, aby sloužily. Mohla jsem popsat, že lifestyloví 

migranti používají techniku brikoláže, když staví své domu. Napsala jsem, že lifestyloví migranti 

v La Alpujarra se nevymezují spotřebou, ale produkcí. (Wildová 2007: 10-11, 2010). Pro 

antropologa je to celkem bezpečná cesta. Přístupy materiální kultury mají tu výhodu, že jsou 

součástí objektivní reality, dá se na ně sáhnout, ukázat a říct – tohle lidé kolem sebe mají, tohle 

vyrábějí, tohle si oblékají. Ano, lidé se vymezují vkusem a distinkcí, jak ukazuje Bourdieu a další 

sociologové a antropologové na příkladech spotřebního chování různých sociálních tříd a skupin. 

Sociolog Thorstein Veblen představil teorii zahálčivé třídy, která se vymezuje ostentativní 

zahálkou. Z ostentativní zahálky se naše materiálně založená společnost snadno dostala k okázalé 

spotřebě. Potřeba lidí se vymezovat spotřebou byla přijata jako něco, co je nám lidem vlastní, něco 

jako antropologická konstanta. Hned v úvodu Veblen píše: Největší rozkvět instituce zahálčivé třídy 

můžeme zaznamenat ve vyšších stadiích barbarské kultury, jako například ve feudální Evropě nebo 

ve feudálním Japonsku“ (1999: 9). Termín barbarská kultura zde má své zasazení v dobovém 

vědním diskursu, který předpokládal vývoj v civilizačních stupních. Mně však přijde termín trefný 

v lidovém jazykovém úzu. Naše společnost je barbarská, nedošlo k zásadnímu přenastavení hodnot. 

V základu západní společnosti stále dominuje soutěžení, individuální úspěch, kořistnictví, sociální 

stratifikace. Na druhou stranu ale můžeme pozorovat tendence znovu hledat vztah k produktivní 

práci.  

Kritika naší „barbarské společnosti“ není nic nového, naopak má dlouhou historii. Americký 

ekonom John Kenneth Galbraith publikoval knihu The Affluent Society v roce 1958. Zde se ptá 

mimo jiné, proč společnost dostatku nenaplňuje základní lidské potřeby. Britský ekonom E.F. 

Schumacher vydal v roce 1973 knihu Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered.
159

   Tato 

kniha vychází z jeho působení v Národní uhelné radě poválečné Británie a skrze pečlivé zápisky 

dochází ke stanoviskům blízkým humanistických psychologů a filosofů, že lidé a společnost 

nemohou stát mimo zájem ekonomie a že ekonomie nesmí svou vírou člověka formovat „Když jsou 

lidské neřesti jako je chamtivost a závist systematicky kultivovány, nevyhnutelným následkem 
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může být nic menšího než kolaps inteligence. Člověk hnaný chamtivostí či závistí ztrácí schopnost 

vidět věci, tak jaké reálně jsou, vidět věci v jejich celistvosti a plnosti, a jeho vlastní úspěchy plodí 

jeho selhání. Pokud jsou těmito neřestmi nakažené celé společnosti, zajisté dosáhnou ohromujících 

věcí, ale stávají se stále neschopnějšími řešit nejzákladnější problémy každodenní existence.“ 

(Schumacher 1977: 16). Přímočarý je také filosof Erich Fromm s knihou To Have or to Be?, kterou 

představil čtenářům v roce 1976. „Jestliže se lidé mají někdy stát svobodnými a přestat krmit 

průmysl patologickou spotřebou, je nezbytná radikální proměna ekonomického systému: musíme 

skoncovat s dnešní situací, kdy je zdravá ekonomika možná jen za cenu nezdravých lidí. Úkolem je 

konstruovat zdravou ekonomiku pro zdravé lidi.” (Fromm 2001: 203).  

Abych se vrátila ke způsobu nazírání produkce lifestylových migrantů v Alpujaře z hlediska 

způsobu analýzy: zatímco v diplomové práci a v počátcích výzkumné práce doktorandské jsem se 

pohybovala v rámci pojetí sociální distinkce jako běžného společenského jevu, který akorát nabývá 

různé formy v závislosti na měnícím se prostředí, v pozdějším výzkumu už jsem vnímala 

„vymezování se něčím“ spíš jako projev nemocné společnosti. Činnost cortijeros tedy dnes 

nevidím, jako „vymezování se produkcí namísto spotřebou“, ale jako lidi, kteří se realizují, 

uskutečňují, či proměňují.  

„Člověk je v podstatě činný, což je dáno selektivním tlakem. (…) Je činitelem, který se každým 

svým skutkem snaží uskutečnit nějaký konkrétní, objektivní, neosobní cíl. A protože je takovým 

činitelem, má zálibu v účinné práci a nechuť k marnému úsilí. Má rozvinutý smysl pro hodnotu 

užitečnosti a efektivnosti a pro nevýhody marnosti, plýtvání a neschopnosti. Tento sklon či tendenci 

můžeme nazvat pracovním instinktem.“ (Veblen 1999: 19) Asi bych mohla polemizovat s tím, že 

činná povaha člověka je dána selektivním tlakem, „pracovní instinkt“ jsem však mohla pozorovat 

jak u lifestylových migrantů, tak ve své vlastní zkušenosti. 

Cortijeros přišli do Alpujarry s penězi, za něco museli koupit své cortijo. Mnozí přišli s 

limitovanými zdroji právě na nákup nemovitosti, ale dál se museli postarat o živobytí. Tito lidé, 

přestože jejich cesta není snadná, měli vyřešenou otázku co se svou činnou povahou. Na druhou 

stranu lifestyloví migranti, kteří mají ještě peníze na živobytí, aniž by si museli vydělávat, stojí před 

nesnadným úkolem. Buď se realizují skrze projekt, který je bude určitým způsobem převyšovat, 

nebo se vystavují riziku, že se přes změnu prostředí budou za chvíli nudit. V Alpujaře chybí pole 

pro společenskou distinkci; není možné se vymezit dobrým telefonem, novým autem, konexemi 

s významnými filmovými producenty nebo oduševnělou diskuzí o postmodernitě. Ostatním je to 

jedno. V kapitole Reflexe jsem uvedla diskuzi dvou Britek, které si vyměňovaly negativní zážitky 

z nedávných návštěv v Anglii. Melisa kritizovala „bariéru z distinktivních znaků“, kterou si kolem 
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sebe lidé vytvářejí (například „dobrá adresa“).  V Alpujaře si pořídit dobrou adresu moc nejde. „The 

class doesn‘t mean anything here,“ míní Melisa při jiné konverzaci
160

. Může se stát, že lifestyloví 

migranti doma sociální distinkci odsuzují, ale v Alpujaře jim potom chybí. V prostředí, kde chybí 

společenské pole, kde je možné měřit síly v okázalé zahálce, přichází nuda.  

Na jaře 2013 jsem byla pozvána na cortijo na oslavu narozenin, kde se debata stočila právě tímto 

směrem. Ben je třicátník, který je tu tak trochu náhodou, Alpujarru si nevybral, do Španělska přijel, 

protože „se potřeboval trochu srovnat“. Živí se rukama, prací, co zrovna přijde. Stejně jako v Anglii 

je to život ze dne na den, s tím rozdílem, že námezdní práce je v Alpujaře málo (a i shánění tohoto 

druhu práce vyžaduje určité společenské vztahy). Ben není cortijero, není ani lifestylovým 

migrantem, který by chtěl něco vytvářet. Jeho uvažování se upírá pouze na to, jak se uživit: „It is 

just to make some money and everything else is easy“.  Ale pokud pohlížím na dobře situované 

cortijeros, vidím, že jejich výhodná materiální situace s sebou nese vyšší nároky na jejich well-

being. Cortijeros, kteří jsou financemi limitováni, jsou od pohledu spokojenější. (Když člověk 

peníze nemá, úspěchem je mnoho věcí. Dát dohromady 200 euro na opravu auta je úspěch, k jehož 

dosažení je třeba napřít svoje úsilí, schopnosti a strategie. Je potřeba sehnat takového mechanika, 

který kromě náhradního dílu z vrakoviště nebude účtovat víc než půlden práce. Je potřeba sehnat 

onen díl na vrakovišti. Zvládnout dočasnou situaci bez auta, když mezitím je potřeba jezdit za prací 

a odvážet děti z cortija do školy. Zaopatřený migrant nemusí udělat nic z toho, protože si může 

dovolit dát auto opravit do oficiální dílny a zaplatit za opravu 500 euro. Nemusí nic dalšího neřešit, 

maximálně se rozčílí, když je oprava hotová o den později.)  

Odměna pro ony nemajetné se skrývá v každém aktu dosažení výdělku, vyřešení situace. Pro takové 

vyřešení situace je mnohdy potřeba sám otevřít kapotu nebo si lehnout pod auto, něco zjistit, něco 

se naučit. Zajistit si dostatek topení znamená pro nemajetné cortijeros získat, přivézt, nařezat a 

naštípat dřevo. Finančně zajištěný migrant si ale na dřevo může někoho najmout. Sice ho při 

takovém zajišťování dříví nebolí záda, ale na druhou stranu se okrádá o požitek ze samotné práce, 

z fyzického pohybu, ze zlepšování vlastních schopností.  

Velmi přínosné v tomto ohledu byly vhledy z pozice Gerarda z Los Piojos. Možnosti, které se mu 

otevřely díky zděděným penězům a vlastnímu času, ho zároveň rozptylují. Do Andalusie se vydal, 

aby napsal knihu. Pokusil se o to, má zázemí proto, aby se mohl věnovat volné tvorbě. Ale já jsem 

oproti němu ve výhodě, protože s omezenými finančními zdroji se také chci psaním uživit. Na 

                                                           
160

 Los Piojos: 7.8.2012 



192 

 

články mám uzávěrky, to znamená, že se musím přinutit vstát o dvě hodiny dřív než ostatní, protože 

pak nebudu mít možnost se soustředit. A půjdu poslední spát a budu se u toho trápit, kroutit, 

dokavad to nebude napsané. Budu řešit fotografie k článku, budu toho mít plné zuby, ale až se to 

podaří, tak z toho zas budu mít radost, protože jsem něco náročného zvládla a můžu si dávat nové 

výzvy. Gerardova situace je komplikovanější. Nemusí své věci dokončovat v termínu, nemusí je 

dokončovat vůbec.  

S novými finančními možnostmi začal Gerard snít o cestě kolem světa nebo alespoň na Nový 

Zéland. Také by se chtěl věnovat výzkumu v Egyptě; na pracovním stole se mu nakupily knihy 

s tituly jako Arabic without Teacher
161

 nebo Life after Death. Jeho partnerka Melisa dokáže jeho 

impulzivní přání mírnit a sublimovat do snesitelné podoby. Na cestu okolo světa nepojede, protože 

v Alpujaře budují farmu, takže by ji to ani netěšilo. Nepojede na dovolenou na Nový Zéland, to ji 

více zajímá rezervace s divokými koňmi v Andalusii, kde se může věnovat jejich pozorování, 

filmování a zápiskům, když už by měla někam jezdit. Melisa našla svůj projekt, ve kterém se chce 

proměňovat. Našla si práci, kterou je také schopná nabídnout druhým, o kterou tito druzí jeví zájem. 

Její práce je rovněž uznávána v místním sociálním poli.  

Ekonomická omezení lidi nutí „dotáhnout koncovku“. Zatímco Serena, která je finančně omezená, 

dokáže naspořit a investovat do výroby mandlové pasty a dostat ji do oficiálních obchodů, Didier 

vynaloží velké investice do levandule, ale projekt nedotáhne, protože na zemědělství není (nebo 

nechce být) existenčně závislý.  Zatímco omezené zdroje nutí lidi vymýšlet, kombinovat a aktivovat 

veškeré své schopnosti, ekonomické zajištění přináší prospěch pouze těm, kteří jsou zacílení a 

dokážou si vytvořit potřebnou sebedisciplínu.  

Netrávím mnoho času s velmi bohatými lidmi. Dvakrát na mě však vypadl moment oné 

veblenovské zahálky, nudy a zoufalství, které mohou v jejich životech snadno zaujmout místo. 

V roce 2012, když jsme s lodí připluli do přístavu na Tenerife, ocitli jsme se v luxusní marině. 

S malou dřevěnou plachetnicí jsme si dávali velký pozor, abychom se ani moc nepřiblížili k žádné 

z kotvených lodí a katamaránů a nepoškrábali jejich luxusní nátěry. V marině jsme se rozprchli po 

svém, starali o své osobní věci, doplňovali zásoby, dělali drobné opravy, vařili na palubě. Měla 

jsem intenzivní pocit, že se všechny zraky upínají k naší lodi. Nebyl to jen pocit. Luxusní 

„námořníci“ neměli co dělat. Tiše seděli v prosklených, naleštěných kajutách a konzumovali 

částečky činného ruchu, produkovaného na jedné jediné lodi, kde se něco dělo. Při naší druhé cestě 

v Maroku nás naši hostitelé z HelpX pozvali na večírek pořádaný smetánkou na plážích Sidi Kauki. 

Výstavní rezidence, služebnictvo, osvětlený bazén, mírně hysterická hostitelka a přiměřená nuda. 

                                                           
161

 Gerard se nenaučil španělsky. 



193 

 

Asi o týden později mi naše hostitelka říká: „My tady nevidíme svojí budoucnost. Nemáme se tu 

s kým socializovat. Většina cizinců jsou jako ti, co jsi viděla na party.“
162

 Byla znechucená 

z dalšího telefonického rozhovoru s pořadatelkou večírku, která stále řešila, proč tam někdo skočil 

do bazénu. Nezmiňuji tyto momenty náhodou. Lidé, kteří nenachází možnosti svého uskutečňování 

a zároveň disponují mocí (především penězi), jak pozměňovat sdílenou realitu, těžko ji budou 

pozměňovat zdravým způsobem. Jak jižní část ostrova Tenerife, tak Sidi Kauki, byly pro mě 

kulturním šokem. Nedaleko mariny jsem zabrousila na pláže, kde po vyasfaltovaných cestách 

turisté popojíždějí na vozíčcích, aby nemuseli mezi bary, které nabízejí super levné pivo, ani chodit. 

Na bulvárech obchody světových řetězců, výstavby residenčních domů pokračují dál do vnitrozemí, 

ostrov připomíná nekončící staveniště. Turisté konzumují, co je jim nabízeno, ale nepozoruji u nich 

radost z prožívání, jako jsem mohla pozorovat na palubě lodi, kde členové posádky zažívali flow při 

řešení každodenních problémů. Turismus přináší na Kanárské ostrovy ekonomický zisk, zároveň 

však negativně ovlivňuje životní prostředí, na druhou stranu můžeme těžko mluvit o přínosu pro 

well-being člověka.  

8.3. Obnovený vztah 
 

Děje se tedy tak zásadně jiného v případě cortijeros? Snažila jsem se ukázat, že mnozí z nich 

přicházejí do oblasti, aby zde našli prostor pro svou realizaci. Mnozí z nich jsou lidé velmi schopní, 

kteří se pracovně uplatnili ve své společnosti už před migrací. Co očekávají od života v Alpujaře 

odlišného? V mnoha textech o lifestylové migraci se často vyskytuje výraz “smysluplný život”. 

Také jsme mohli vidět, že také v pozitivní psychologii se řeší, co vlastně “meaningful life” může 

znamenat. Poznatky různých psychologů se shodují v jednom: smysluplný život je komplexní. Na 

rozdíl od fragmentovaného života v zemích bohatého Severu je možné v chráněném prostředí 

Alpujarry vidět, kde začínají a končí naše potřeby, a zda není jednodušší si je zabezpečit jinak, než 

vyděláváním peněz.  

Cortijeros velmi často věnují své úsilí velmi jednoduchému projektu: obnovují vztah produkce a 

spotřeby. Jejich trajektorie nevedou každý den do obchodu. Hospodaři znají své potřeby. Serena ví, 

že jí na rok stačí 50 litrů oleje a dokáže si je vyrobit. Didier ví, kolik lidí se u něj asi vysprchuje a 

podle toho přemýšlí nad nádrží na vodu na solární ohřev. Všichni cortijeros vědí, kolik potřebují 

dříví na topení. Všichni cortijeros řeší svůj odpad, studují systémy kompostovacích toalet a 
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trativodů a vynalézají, co bude nejlépe fungovat u nich doma.Rodrigo ví, kde pramení jeho voda a 

jak se dostane k němu domů, i když to někdy vypadá trochu zoufale: “Jdeme k horní balse 

instalovat Rodrigovo nové zařízení ke stahování vody na zalévání. Je mi špatně, Rodrigo nereaguje 

na moje poznámky, že jsem dnes přišla jen dořešit pařník. Nahoru k balse, třicet minut do svahu. U 

balsy jde Rodrigo do slipů, protože trním na břehu se k vodě neproseká a snažší prý bude napojit 

barril a hadici přímo na tekoucí proud, aby to mělo větší spád. Moc pořešené se mi to nezdá, v 

pondělí se tam pravděpodobně podíváme znova.”163
 

Vodu Rodrigo vyřešil přes řadu zdařených i nezdařených experimentů na svém cortiju pije a zalévá. 

Také se mu podařilo najít pramen vody na Los Piojos, vedle toho, že se stará o tamní nádrž na 

užitkovou vodu. Serena z Los Burros líčí, jak byla porušena acequía vedoucí vodu na zavlažování, 

na kterou mají podle katastru právo k užívání. Od jejich hospodářské půdy je místo přerušení 

vzdáleno hodinu cesty pěšky, je to však nutné opravit. Na nápravu ze strany radnice se čekat nedá. 

Chlapi z Los Burros si berou motyky a pokusí se strouhu svést pod silnicí. „Chlapi na tom dělali 

celý víkend a Thomas toho má dost. Ne z práce, ale z těch, co to tam přišli komentovat. Každý 

najednou ví nejlíp, jak se to má dělat
164

,“ říká Serena z Los Burros. 

Cortijeros ohledně vody přemýšlí odlišně od původních místních obyvatel. Zatímco ve vesnicích se 

čeká, s čím přijde radnice, cortijeros se pomocí zdravého rozumu pokouší obnovovat fungující 

systémy zavlažování, které zavedli Moriskové a které v Alpujaře po staletí fungovala. Pracovní 

skupina, která vznikla z iniciativy několika cortijeros, a která se zabývá způsoby, jak zadržovat v 

zemi vodu pomocí teras a struh, už nečeká, že jim někdo činnost posvětí (nebo dokonce zaplatí). 

Domlouvají si pracovní víkendy, kdy na pozemcích pokaždé jiného hospodáře společně terasy 

vybudují. Dává jim celkově smysl se o vodu starat.   

 

I v další sféře se obnovuje vztah. V migraci je rodina blízko, na cortiju dokonce extrémně blízko. 

Mezi jednotlivými členy rodiny fungují intenzivní vztahy, tráví spolu více času, jsou na sobě 

vzájemně více závislí. Takové rodinné vztahy nejsou běžné z industrializované společnosti, kde se 

členové rodiny více míjejí a tráví čas v institucích, se svými vrtevníky, spolužáky, kolegy. V tento 

moment mohu říci málo o dětech vyrůstajích dnes v La Alpujarra, ale mohu mluvit o dětech, které 

již dnešní cortijeros již vychovali a v současné době se jedná o dospělé, mladé lidi. Daniel a Luisa 

dorazili do Alpujarry už s dospívajícími syny. Luisa mi ukazuje fotografie z jejich dvouletého 

putování po Francii v dřevěné maringotce tažené koňmi: „Vyrazili jsme, dokud děti byly ještě 
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malé.“165
 Jeden čtyř a druhý dvouletý syn se na spaní pohodlně vešli „svého bunkru“, který byl pro 

tyto účely upraven ze skladovacího prostoru. Děti byly nejen skladné, ale také zatím nepodléhaly 

povinnosti povinné školní docházky a tak rodiče využili tohoto času k provozování nomádského 

životního stylu. Dnes už dospělí synové se vydali po svých drahách, jeden ve Španělsku, druhý ve 

Francii. Stejně tak Rodrigovi synové: jako dvacátníci se pohybují mezi Belgií, Holandskem, 

Švýcarskem a Španělskem. Simony dcera studuje v Británii, do Španělska jezdí občasně na 

prázdiny. Náš starší syn postupně vrůstal do samostaného fungování od patnácti let, kdy sám 

zůstával v Čechách během našeho pobytu ve Španělsku, což hodnotí jako výhodu oproti svým 

spolužákům.
166

 Děti, které nabývají skrze blízkost rodiny v dětství potřebnou jistotu, se spíše budou 

beze strachu pohybovat sami ve světě.
167

 Mladší syn cestuje sám od desíti let hromadnou městskou 

dopravou a vlakem, od jedenácti používá dálkové autobusy. Sám je schopný vyhledat si spoje a dát 

vědět, kdy kde bude. Sám se postará, aby měl na jízdenku. Když se mu dvakrát stalo, že peníze na 

lístek zapomněl, byl schopný situaci vysvětlit průvodčímu a dojet na místo určení. Mezi našimi 

českými přáteli a známými jsme považováni za extrém. Sereny děti však letí k prarodičům na 

návštěvu sami letadlem. Dostihů na Los Burros se více účastní děti, na koních soutěží v maskách, 

na koních skáčou přes překážky. Děti cortijeros vyrůstaly mezi míchačkami na beton, sekerami a 

motorovými pilami, hřebíky, torzy odpoužívaných automobilů, ale za stále přítomnosti rodičů. 

Rodiče pak vědí, kde jsou kapacity jejich dětí. Důvěřují jejich schopnostem. Sami jim je předávali, 

učili je používat nástroje, vysvětlovali jim nebezpečí.
168

 Nechávají je za sebe samotné rozhodovat. 

Než jsme odjížděli do Čech v roce 2013, mluvila jsem na Los Burros  s Thomasem o karate a tom, 

že by jeho syn mohl přijet na léto k nám, kdyby se chtěl dál učit od manžela. Thomas neodpovídal. 

„Maybe sometime,“ ozval se Phillip. Jeho otec ani v náznaku nedal vědět, jaký on k tomu má 

postoj.
169

   

Rozdílné přístupy ve výchově dětí vyvstávaly v kontrastu se současnou španělskou výchovou. 

Staršímu synovi (v té době desetiletému) zabavili na víkendovém táboře nůž, se kterým si 

vyřezával, a telefonovali mi, aby vyšetřili, kde se k noži mohl dostat. Když přešel na druhý stupeň, 

musel jezdit do školy do vedlejší vesnice. Jezdil na kole (v té době 13tiletý). Od ředitele školy mi 
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přišlo písemně nařízení, že z bezpečnostních důvodů se nesmí do školy dopravovat na kole a bude 

používat školní autobus. V roce 2012 byl pozemek školy ohrazen mřížovým plotem, přičemž škola 

začala připomínat vězení. Ptala jsem se po důvodu. Plot vznikl na žádost rodičů poté, co jedno z 

dětí samo odešlo ze školy domů. (Válor je větší vesnice s cca 700 obyvateli a auta projíždí 20 km 

rychlostí.) Učitelka z místní školy si postěžovala, že rodiče se snaží zodpovědnost za své děti 

přenést na instituce, místo aby se jim věnovali.
170

 

V letech 2014 – 2017 jsem mladšího syna nepřihlašovala ke školní docházce ve Španělsku, naše 

pobyty byly kratší, nepřesáhly čtyři měsíce. Věděli jsme, že chceme zůstávat jen na cortijách a 

nejezdit denně do vesnice autem. Vzdělávali jsme ho doma. Ke zvládnutí učiva nebylo potřeba více 

než dvě hodiny denně, měli jsme víc času, během kterého se syn učil jiným dovednostem, dalším 

jazykům. Tato zkušenost pozměnila můj pohled na školní docházku celkově. Dříve automatická a 

neproblematizovaná oblast mi začala určitým způsobem iritovat. Přišlo mi, že škola si dělá na děti 

neoprávněně přemrštěný časový nárok. Rodič vynakládá hodně úsilí, aby dítě materiálně 

zabezpečil, zaplatil mimoškolní činnost, souhrnně – dítě socializoval. Běžně se však v tomto 

procesu socializace otiskuje velmi sporadicky. Do této oblasti se také strefuje Graeberova kritika 

kapitalismu: podobně jako jiné systémy tendující ke strukturování společnosti na otrokářských 

principech, odděluje striktně pracovní a domácí sféru. V první sféře dochází k produkci zboží, 

služeb nebo myšlenek, které se dále pohybují ve veřejném prostoru, v druhé sféře dochází k 

produkci osob – rození, socializaci, péči. Tato sféra, kde probíhá ono podstatné, díky čemuž se 

společnost znovu reprodukuje, je v kapitalismu přísně oddělena od pracovních/profesních životů 

lidí, což se shoduje s principem otrocké práce (Graeber 2006: 77-80). Nejenže jsou tyto sféry přísně 

odděleny, zároveň dochází k tomu, že v západní společnosti jsou “úspěšnější lidé“ velmi brzy 

vzděláváni mimo sféru domácnosti, čehož výrazným příkladem jsou britské boarding schools. 

Rodiče své děti téměř nevidí. Jejich hlavním rodičovským úkolem je vydělat dostatek peněz na 

takové vzdělání, jehož výsledkem má být takové individuum orientované na výkon a úspěch, které 

neprojevuje city a jde si tvrdě za svým
171

.  

Tvrdím, že jeden z faktorů, který žene lidi z mainstreamové společnosti k lifestylové migraci, je 

právě institucinální rozdělování rodiny. Nomádští lifestyloví migranti často volí alternativy povinné 

školní docházky, jako je domácí vzdělávání. Některé země toto umožňují, ale například německý 

systém to nepřipouští. Němečtí lifestyloví migranti, které jsme potkali na pláži v Maroku aktuálně 

řešili právě tuto otázku. Jedno ze tří dětí dospělo do školního věku a rodiče teď zvažují, kde najít 
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kmenovou školu, se kterou by se mohli dohodnout, že jejich dítě zapíše. Přemýšleli o Portugalsku. 

Rob a Emma přišli do Alpujarry jako mladí manželé, aby zde si zde vytvořili zázemí, než založí 

rodinu. Dnes vychovávají v Mecině Alfahar dvě děti. 

Michaela Benson ve své práci o britských migrantech do francouzské oblasti Lot píše, že 

rozhodnutí přestěhovat bývá u migrantů odstartováno ve zlomových momentech jako je nabídka 

předčasného důchodu, ztráta zaměstnání nebo odchod dětí z domova (Benson 2012: 1690). Do 

oblasti Lot se však stěhují lépe zajištění migranti než do Alpujarry. Zde se setkávám s migranty, pro 

které tímto zlomovým momentem mohlo být právě narození dítěte. Společnost bohatého Severu 

klade na rodiče enormní zátěž a rodinu fragmentuje, zatímco v rurální oblasti jsou na děti náklady 

zanedbatelné a rodina zůstává kompaktní jednotkou. Vychovávat zde děti dává smysl. 

 

Dohlédnout svého osobního rámce, vědět na čem jsem životně závislý, vědět, k čemu přináležím, to 

jsou další luxusní statky, kterými v západní společnosti málo lidí disponuje. V podstatě mezi 

všechny základní životní potřeby, jako jsou jídlo, voda, střecha nad hlavou, teplo, výchova, jsou 

vloženy peníze jako prostředník. K zabezpečení potřeb vede cesta vydělávat peníze. Mnohé to 

usnadňuje; pokud máme peníze, můžeme se přestěhovat a v novém bydlení opět poteče voda z 

kohoutku. Můžeme se svobodně rozhodnou, kam chceme jet na dovolenou. Této volby se cortijeros 

zčásti zříkají, aby se mohli lépe realizovat zasazeni ve svém rámci. O tomto se také zmiňuje 

psycholog Barry Schwartz, který se zabývá vlastním rozhodováním. Říká, že důraz na autonomii v 

naší společnosti ústí v něco, co nazývá psychologickou tyranií – přebytku svobody, která může vést 

k nespokojenosti a depresi. Zvláště problematickou vidí teorii racionální volby v pojímání lidské 

motivace. Břímě zodpovědnosti za autonomní rozhodování je někde příliš veliké a může vést k 

nejistotě a výčitkám. Většina lidí na světě o vlastní volbu nestojí. Kulturní omezení jsou nezbytná, 

aby člověk žil smysluplný a spokojený život (Schwartz 2000). Rodina, přátelé, sousedé a známí 

tvoří prostředí, ve kterém je možné subjektivní štěstí prožívat, právě proto, že lidem poskytuje 

rámec, ve kterém se podle určitých pravidel pohybují. 

V tomto světle vidím domácnosti cortijeros jako domácnosti transformační povahy – vstupují do 

nich peníze, které jsou vyděleny z rámce mainstreamové ekonomiky, a transformovány v nové 

struktury – takové, které dávají smysl. 
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9. Závěrem 

 

9.1. Migranti ve Španělsku a v La Alpujarra: shrnutí 
 

Poměrná část migrace za životním stylem ve Španělsku je skutečně jakýmsi prodlouženým 

turismem, spojeným s příjemnými přímořskými destinacemi a pomalým životním tempem (Benson, 

O’Reilly 2009: 611). Celé středomořské pobřeží Španělska od Ginebry po Huelvu je vyhledávaným 

cílem lifestylových migrantů, kdy některé destinace (například oblast kolem Alicante) připomínají 

spíše britské kolonie než suverénní španělské území. Zde jak turismus, tak lifestylová migrace, 

mohou být vnímány a popisovány jako forma imperialismu. Migranty není akceptována kultura 

hostitele, naopak, je vyžadován import kultury vysílací země. Vedle vlivu globalizace (obchodní 

centra, McDonald's, multi-kina, zábavní vodní parky, atd.) nacházíme v těchto oblastech britské 

bary a restaurace, školy
172

, praktické lékaře i celé kliniky, dokonce i pohřební ústavy. Jiné 

národnosti jsou zastoupené v různé míře v různých oblastech vlivem řetězové migrace, např. na La 

Gomera na Kanárských ostrovech najdeme početné zastoupení Němců (Macleod 1999), Jacqueline 

Waldren píše o Američanech na Mallorce, kolem Alicante je nejvyšší koncentrace Britů (Janoschka 

2010). Tím se spektrum zastoupených národností nevyčerpává, podobné studie bychom mohli 

zaměřit na migraci Holanďanů, Rusů nebo Čechů.  

Lifestylová migrace, jak jsme viděli, může zahrnovat stěhování se důchodců do zasíťovaných 

pobřežních resortů na Costa del Sol nebo surferů do Tarify. V případě migrace do Alpujarry jsme 

pozorovali jevy označované jako kontraurbanizace, amenitní migrace nebo rurální idyla. 

Kontraurbanizační pohyb roste, stejně jako ostatní typy lifestylové migrace, společně se dvěma 

fenomény globalizace - s rozvojem turismu a technologií. V Alpujaře tyto jevy nejsou nijak 

výrazné, přesto k migračnímu pohybu přispívají. Na samotách lidé využívají solárních panelů, 

někteří pracují přes internet, provozují ubytování nebo restaurace, organizují skupinové cyklistické 

zájezdy, atd. Jedná se převážně o cizince z rozvinutějších ekonomik evropského prostoru, mezi něž 
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jsem zařadila také Španěly z jiných oblastí země. Jedním ze společných jmenovatelů pro tuto 

různorodou skupinu migrantů je jejich ideologie v širokém slova smyslu – některé aspekty života 

většinové společnosti Západu jsou pro ně těžko přijatelné, a proto odcházejí do oblastí méně 

postižených nežádoucími aspekty života moderní společnosti, kde hledají důstojnější a 

smysluplnější životní styl (Varhaník Wildová 2012b). Zatímco zájmová migrace nebo migrace 

zajištěných důchodců nemíří dál, než k uspokojení vlastních ambic na životní styl, bez ohledu na 

životní prostředí a bez kritického pohledu na současný ekonomický systém. Naproti tomu snaha o 

„dobrý život“ je snahou o hledání alternativ. Přestože zde mluvím převážně o kontraurbanizaci, 

nelze ideově tento proud oddělit od širšího dění: vznikání spontánních městských zahrad (urban 

gardening), alternativních měn a celkově odlišného vidění nastavení priorit ve společnosti. O těchto 

lidech se také mluví jako o „kulturních kreativcích“ (Ray & Anderson 2000), kteří se kriticky staví 

k různým otázkám společnosti a hospodaření a přichází s inovativními řešeními
173

.  

Studie o britské diaspoře Global Brit: Making the most of the British diaspora, která zahrnuje 

všechny expaty tvrdí, že Britové v zahraničí jsou spíše dobrodruzi reagující na výzvy. “The popular 

idea that Britons emigrate because they think the UK is a terrible place to live is borne out by the 

evidence. In fact, most Britons who emigrate are moving to take up positive economic opportunities 

overseas or to enjoy a different lifestyle, not because of negative experience at home. [...] Many 

Brits are adventures and risk takers, who thrive on the challenge of adapting to a new 

environment.”  (Finch, Andrew, Latorre 2010:8)  

V Alpujaře však vypovídají všichni Britové dost podobně: „v Anglii se nedá žít“, popřípadě „v 

Anglii se nedá žít důstojně“. Výše jsem uvedla výrok Melisy: „Nemysli si, že tihle lidé jsou nějací 

dobrodruzi. Přestěhovat se sem bylo pro ně to největší dobrodružství jejich života.“ A skutečně, 

mnoho z migrantů, se kterými jsem vedla rozhovory, před přestěhováním do Španělska neměli 

zkušenost s životem v cizí zemi, někteří byli poprvé v zahraničí vůbec. Celkově charakter 

lifestylových migrantů v Alpujaře vybočuje od hlavního proudu migrace do Španělska, který jde 

primárně za sluncem a s menším odhodláním se integrovat (avšak nepochybně najdeme další 

podobné oblasti). Alpujarští cortijeros se mohou různit v tom, co chtějí (a mnohdy v tomto sami 

tápou), ale shodují se v tom, co nechtějí. Jejich cesta za „dobrým životem“ začíná odmítnutím 

nepřijatelného, kdy ono „lepší“ teprve čeká na své objevování a přivádění v existenci. Je to 
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uvědomovaný revoluční projekt, který nemá stanovenou výslednou podobu, experiment v 

neustálém procesu.  

V českém prostředí devadesátých let se kontraurbanizačním pohybem zabývala socioložka Hana 

Librová a název první z knih o dobrovolné skromnosti Pestří a zelení by se také dal použít k popisu 

lidí, které jsem mohla pozorovat já. Od Librové „pestrých a zelených“ se odlišují tím, že na počátku 

jejich „nového“ života stojí pohyb přes hranice národních států. Část těchto migrantů pravidelně 

cestuje a v neposlední řadě jsou mezi nimi mnozí, kteří vytváří životní styl spojený s pohybem v 

geografickém prostoru vůbec. Lifestylová migrace ve Španělsku není pohybem jedné příjmové 

třídy, subkultury, zájmové nebo profesní skupiny. Zahrnuje celé společenské spektrum. Nelze říci, 

že by všichni lifestyloví migranti byli výrazně dobrodružné povahy, naopak, pro mnohé jsou vysoce 

řazené hodnoty jako stabilita, finanční jistoty nebo sociální zázemí. Snažila jsem se proto najít 

nějakého společného jmenovatele, oblasti zájmu, ke kterým se tito alpujarští novousedlíci vztahují, 

a představila jsem je jako půda, kůň a loď. Má práce vypovídá o praktikách a prioritách jedné z 

mnoha lifestylových migrací. Stále však můžeme pozorovat, jaké je její postavení v rámci širšího 

celku. V Alpujaře najdeme jak lidi vytlačené ze dna společnosti v Británii, tak zajištěné Brity, pro 

které představuje Španělsko rozšíření možností pro výběr investice a vlastní realizace. Někteří jezdí 

do Španělska “na chalupu”, jako Pražáci do Orlických hor. V roce 2007 vlastnilo více domácností 

druhé bydlení v zahraničí než doma v Anglii (Finch, Andrew, Latore 2010:7). Tito patrně budou 

stát za konzervativní britskou politikou, zatímco hospodařící cortijeros jsou rádi, že mohou 

fungovat mimo svůj národní stát. „I’m not proud to be British“, říká mi Thomas, při večírku, kdy 

jsem se nechala strhnout v debatě o britské politice před vypuknutím druhé světové války. Thomas 

a další lidé v Alpujaře nechtějí být hodnoceni jako příslušníci koloniálního impéria.    

Neo-kolonizační prvky britské lifestylové migrace zmiňují mnozí autoři textů, já jsem uvedla např. 

antropology Karen O’Reilly nebo Michaela Janoschku, kteří svými výzkumy přesahují rámec 

středomořské oblasti. Soustředím-li se výhradně na tuto oblast, mohu pozorovat, jak je zde 

 lifestylová migrace zasazena historicky. Jelikož nejsem historik ani politolog, dovolím si analýzu 

po anglicku. Vypůjčím si tedy úhel pohledu britské komedie, která je neodmyslitelnou součástí 

britské kultury. Britský komediální seriál Jistě, pane premiére (1986-1988) popisuje kontinuitu 

koloniální politiky Británie, prohnaného úředníka Humpryho, který s pomocí sítě špiček 

establishmentu drží v rukou pevně kurz, bez ohledu na střídající se volené ministry a premiéry a 

politické oponenty nenápadně odklízí na ambasády na nevýznamných ostrovech. Vtip je v této 

komedii vystavěn balancováním na křehké hranici, která se pohybuje mezi satirou a dokumentem, 

pracuje s dialogy mezi idealistickým ministrem (později premiérem) a pragmatickým úředníkem 
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britské vlády, který nemá pochyby o tom, co je v nejlepším zájmu Británie. Dialog z poloviny 

sedmdesátých let by mohl znít nějak takhle: 

 

Ministr: To je zajímavé, Humpry, jak to lidi táhne na venkov. Něco jako návrat ke kořenům, že? 

Humpry: Na venkov lidi pustit nemůžeme.  

Ministr: Ale proč ne? Já jezdím do přírody rád. 

Humpry: Pobyt v přírodě je bezesporu ducha povznášející. Sám jsem se o víkendu zúčastnil 

skvělého honu na hrabství lorda Chesterfielda. Představte si, ale, pane ministře, že by naše 

anglické lesy a louky začali obývat lidé, zastavěli by to tam svými neestetickými nízkonákladovými 

domy a zanášeli krajinu kompostem. Navíc ti lidé nevypadají dobře, oblékají si barevné oblečení, 

nosí vousy a neupravené vlasy, což vůbec nekoresponduje s naší britskou tradicí.  

Ministr: Humpry, já nemluvím o New Age Travellers. Já mluvím o slušných britských občanech, 

kteří chodí v obleku, mají práci a slušná bankovní konta. Ti lidé potřebují nějaký životní standard. 

To jsou naši voliči. Copak jim nemůžeme nabídnout nějaké možnosti? Nějaké místo by se snad 

našlo… 

Humpry: Nepřípustné. Nemůžeme vracet lidem, co jsme jim jednou úspěšně sebrali. Ale můžeme 

zase něco kolonizovat.  

Ministr: ??? 

Humpry:  Že umřel Franko, víte?  

Ministr: Četl jsem o tom minulý týden v novinách. 

Humpry: Španělsko je pěkná země. 

Ministr: Kam míříte, Humpry? 

Humpry: A Řecko je přímo skvostné, byli jsme tam s manželkou v létě na dovolené na jednom 

rozkošném ostrůvku 

Ministr: ??? 

Humpry: Lidé odtamtud odcházejí. Nemají práci, prodávají domy a pozemky za pár liber. Trochu 

obratné mezinárodní politiky a rádi je prodají i našim občanům. 

Ministr: A vy si myslíte, že tam půjdou dobrovolně? 

Humpry: Dobrovolně ne, musíme trochu přitlačit. 

Ministr: Jak to myslíte?  

Humpry: Nejdřív vytlačíme tu lůzu, co se nám poflakuje po venkově a tančí na hudebních 

festivalech. Žádné bydlení v karavanech a autech. Změna zákonů, trochu policejní síly… Možná 

poteče trochu krve, ale je to naprosto nezbytné. 

Ministr: Na to nemám žaludek.  
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Humpry: Víte co, pane ministře? Jeďte se podívat na Algarave, možná by se vám také líbila nějaká 

pěkná usedlost kousek od moře. Můžete si pořídit malou jachtu a politiku pověsit na hřebík. On už 

to někdo vezme za vás. 

Ministr: Máte pravdu, Humpry. Manželka má už politiky po krk. Kde že jste říkal, že leží Algarave?  

 

Tento smyšlený rozhovor má potenciál britského diváka pobavit, protože má reálné zasazení. Oblast 

Středomoří se začala otevírat v polovině sedmdesátých let s pádem diktátorských režimů.
 174

 

„Bylo to před více než pětadvaceti lety. Měnou byla drachma a tak nějak jsme žili bez mobilních 

telefonů, laptopů a internetu. Řecko se obnovovalo po sedmi temných letech diktatury a aspirovalo 

na přijetí do Evropské Unie,“ píše John Mole v úvodu knihy o osidlování řeckého venkova (2004). 

Bankovní úředníci a další specializovaní pracovníci se pouštěli do obnovy ekonomiky v zemích, 

jejichž měny byly vůči silné britské libře bezbranné. 

V kapitole Punk a New Age Travellers jsme mohli sledovat změnu zákonů, které pro některé životní 

styly byly přímo likvidační. „These are Thatcher’s children“
175

, zněl výrok britského lifestylového 

migranta, se kterým jsem v roce 2006 rozebírala, jak cortijeros dokážou vyjít s málem, recyklovat a 

zavařovat (Wildová 2007:32). Hubená léta v Anglii osmdesátých let prý podle něj posílila 

schopnosti britských občanů „prostě si poradit“, oprášily se strategie pro přežití z válečných a 

poválečných let. Kutilství už si s sebou někteří cortijeros přiváželi jako osadnické nářadí. 

Vytvoření Schengenského prostoru bylo ideálním krokem k expanzi. Otevřel se prostor, kam 

s volnomyšlenkáři, ale také se střední třídou, která potřebovalo pro udržení své úrovně více 

prostoru. Zatímco politicky se tvářil koloniální étos upadat, v praxi se akorát proměnila forma. Jižní 

Evropa osmdesátých let byla skvělým terénem pro neo-kolonizaci. Skrze programy Evropské Unie 

bylo možné v těchto zemích vybudovat žádoucí infrastrukturu – postavit silnice, letiště.  Do tohoto 

prostoru odcházeli jak lidé téměř bez prostředků, pro které byl život v Británii neúnosným, tak 

příslušníci středních tříd, kteří mohli realizovat své středně třídní aspirace v novém prostředí.   

Vzhledem k tomu, že jedni disponují finančními zdroji a druzí nikoliv, navazují mezi sebou 

lifestyloví migranti pracovní vztahy podobně, jak by tomu bylo v zemi původu. Možná je to na 

úrovni, která by se jim vice zamlouvala “back in Britain”, na základě slušných přátelských vztahů. 

Vzniká tak specifický, nezaměnitelný prostor, které je možné označit jako diaspora. (Britská 

diaspora je nerozsáhlejší diasporou ze zemí, které se řadí ke globálnímu Severu.
176

) Britové v 

                                                           
174

 Řecká vojenská junta (1967 – 1974), karafiátová revoluce ukončila v roce 1974 Salazarovu diktaturu v Portugalsku 

v roce 1974. Frankův režim odchází s jeho smrtí v roce 1975. 
175

 Podobný termín jako české „Husákovy děti“.  
176

 Podle International Migration Report 2015: Highlights. Department of Economic and Social Affairs. UN New York 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport20
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zahraničí vlastní půdu a nemovitosti. Obchodují. Ve Španělsku jsou rozsáhlé důchodcovské 

kolonie, které významně šetří výdaje britské kasy na zdravotnické výdaje. (Pokud by britští 

důchodci nemohli posedávat na pláži ve Španělsku, plnili by patrně ordinace lékařů v Británii.)  

„Úspěšní“ migranti v La Alpujarra nejsou extrémně bohatí ve smyslu, že by vydělali hodně peněz.  

Ale jak jsme viděli, mnoho věcí se jim daří. Umí se sami zásobit potravinami, energií, chovat 

zvířata, postarat se o zdroje vody. Na systému jsou méně závislí než v zemích, ze kterých odešli. 

Finská antropoložka Mari Korpela se dlouhodobě věnuje výzkumu lifestylových migrantů v Indii. 

Zaujali mě její studie, protože lifestyloví migranti v Alpujaře jeví určité podobnosti s 

volnomyšlenkáři z Goa (např. Korpela 2013). Jejich životní styl by však byl pro alpujarské 

cortijeros těžko přitažlivý. Jsou nuceni k neustálé mobilitě, kterou vyžadují indické úřady – není 

možné dostat víza k residenčnímu pobytu a tak je třeba periodicky obnovovat turistická víza. Jejich 

udělení je pak v benevolenci úřadu taktéž. Přestože těmto migrantům mobilita umožňuje lepší 

životní styl, než kdyby žili pouze na jednom místě, nemají možnost odmítnout vynucovaný pohyb. 

Jsou relativně nesvobodní v plánování (povětšině spočívá jejich výdělek v cateringu turistům). 

Jejich lifestyle si také vynucuje, například skrze nucenou mobilitu (letenky do Indie a zpět) 

vydělávat víc peníz, zatímco příjmy migrantů v Alpujaře jsou výrazně nižší. I v případě, že 

cortijeros nemají na omezenou dobu příjmy žádné, není to pro ně fatální.  

Seveřané z „civilizace“ přišli do Alpujarry, aby žili líp. Možná si to ze začátku představovali jinak, 

ale pokud měli zůstat, museli změnit své nastavení, naučit se o sebe postarat. To, že vzali na sebe 

rozhodnutí odjet ze země svého původu, si vynutilo určité změny. Slyšela jsem od migrantů 

několikrát, že vlastně neměli na výběr. Migrace byla první krokem, v migraci je pak třeba učinit 

tento krok smysluplným. Z perspektivy sociální psychologie a teorie kognitivní disonance bychom 

toto mohli vysvětlit jako opodstatnění vlastního předcházejícího jednání. Aronson ve své knize 

uvádí „self-justification“ jako jedno z vysvětlení.(2007:184) Lidé se sebou chtějí být ve shodě (They 

want to be right). Aronson cituje existencionálního filosofa Camuse: „lidé jsou bytosti, které tráví 

životy ve snaze přesvědčit sami sebe, že jejich existence není absurdní“. „To že učiníme rozhodnutí, 

vytváří disonanci. Zjištění jakýchkoli negativních aspektů zvoleného předmětu je v disonanci s tím, 

že jsme si ho vybrali, a zjištění o pozitivech nezvoleného objektu jsou disonantní s tím, že jsme si 

ho nevybrali. Aby lidé disonanci redukovali, kognitivně se vyhýbají alternativám (2007:196).“
177

  

                                                                                                                                                                                                 
15_Highlights.pdf 
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 V kapitole Disonance jako následek učinění rozhodnutí popisuje Aronson následující experiment, který vedl Jack 

Brehm: ženám představil osm různých domácích spotřebičů (topinkovač, elektrický kávovar, apod.) a poté je nechal 

ohodnotit hospodyňky co do atraktivnosti jednotlivých spotřebičů. Poté si ženy mohly odnést jeden ze dvou 

spotřebičů, které ohodnotily jako stejně atraktivní. Výrobek, který si vybraly, jim byl zabalen a každá žena dostala 

svůj spotřebič. O pár minut později byly ženy požádány, aby spotřebiče hodnotily znovu. Bylo pozorováno, že poté, 

co ženy učinily rozhodnutí a výrobek dostaly, hodnotily jejich zvolený jako o něco atraktivnější, zatímco druhému 



204 

 

Andy z Meciny Alfahar nám hraje na kytaru a zpívá písničky, které si sám skládá. Jedna z jeho 

oblíbených písniček o Alpujaře opakuje v refrénu slova: „I’m happy where I am, I’m happy with 

what I have…“ 

Migrace je složitým procesem, který často přináší nepohodlí a od migrantů vyžaduje nemalé úsilí. 

Také přizpůsobit se nečekaným podmínkám, dělat rozhodnutí, na které nejsou připraveni. Migranti 

tímto procesem procházejí. Lidé procházející migrací jsou bezesporu lépe připraveni reagovat na 

měnící se prostředí než lidé, kteří se změnám raději vyhýbají. Migranti jsou rovněž nuceni přijmout 

události, kdy jim jejich snažení nevyšlo – nezřídka prožívají zklamání. Za osm let, co jsem se 

vracela do Ugíjaru, mohla jsem pozorovat, jak se střídali majitelé malých obchůdků z řad cizinců. 

Například hudební bar jen během mých návštěv Alpujarry vystřídal majitele a svoji podobu 

čtyřikrát.  Anglický obchod s potravinami v ulici u spodního kostela už nenabízí chedar cheese a 

marmite, je z něj rumunský bar. Carla má po vyčerpávající hádce se známými, se kterými šli do 

koupi půdy společně a nyní se nemohou dohodnout, jak dojde k rozdělení nemovitosti, na které 

Didier postavil další dům. Ještě trochu skřípe zubama. Pak pohodí hlavou a prohodí: „prohrála 

jsem už v životě tolikrát. Tohle mě nezabije.“
178

  Carla má zkušenost, že se pokaždé znovu postavili 

na nohy.  

V současné společnosti, kdy je možné žít bez půdy, protože jídlo najdeme v supermarketech a z 

velké části k jeho produkci ani nepoužíváme evropskou půdu, kdy je možné žít bez koňů, jelikož 

pozemní pohyb je realizován skrze automobily a můžeme žít bez lodí, protože přes Atlantik se 

snáze dostaneme letadlem, může být počínání lifestylových migrantů v Alpujaře vnímáno jako 

rozmar. Ale procházíme obdobím stále častějších lokálních katastrof, které jsou přímým důsledkem 

lidské činnosti (sesuvy půdy, znečištění vodních zdrojů, atd.) a můžeme si představit katastrofy 

většího rozsahu. Alpujarru tak můžeme vnímat jako bezpečný úkryt před civilizačními hrozbami. 

Můžeme jej však vnímat také jako experimentální prostor, kde jsou udržovány lidské schopnosti 

věcem rozumět skrze činnosti a rozvíjí se nové přístupy.  

                                                                                                                                                                                                 
výrobku na hodnocení ubraly (Aronson 2007: 195). 

178
 Los Membrillos: 3/2014 



205 

 

 

9.2. Poznámky k pozitivní antropologii 

 

Postřehl jsem, že je neplodné sledovat v sousedově říši 

fakta, stav věcí, instituce, předměty, a jedině plodné že je, 

sledovat tíhnutí.  

Saint Exupéry, Citadela (LXXVI) 

 

   

 

Lifestyloví migranti odchází na nová místa a do nových zemí za dobrým životem. Dobrý život 

může být lifestylovým migranty subjektivně vnímán různě, také se jim může různě dařit své 

představy o lepším životě realizovat. Nebudu na nějaké škále hodnotit, jak se jim toto 

uskutečňování daří, nebo čí představa o dobrém životě je horší nebo lepší. To, co sleduji, je 

směřování. Můžeme klidně připustit hypoteticky ideu jednoho „dobrého života“, avšak tento ideál 

nebude nikdy naplněn. Je v povaze ideálu, že se k němu můžeme pouze přibližovat. V momentě, 

kdy se ideál stane realitou, přestává být ideálem.   

Antropolog Edward T. Fischer vidí, že lidé ne vždy dělají to, co říkají, že dělají nebo že by chtěli 

dělat. Pro tyto rozdílné akce ve smýšlení a konání používá termíny ekonomů: stated preferences - 

vyjádřené preference (co lidé říkají, že chtějí dělat/udělají/má být) a revealed preferences - 

projevené preference (co „skutečně“ je/lidé dělají). Zatímco ekonomové nepřipisují zvláštní 

význam vyjádřeným preferencím (rozhodující je jejich ekonomické chování), Fischer je nevyjímá 

z uvažování. Vyjádřené preference dodávají morální hodnotu lidskému jednání (Fischer 2012:8-16). 

„Ekonomie je často brána jako svět sám pro sebe, obor, kde lidské chování není vedeno emocemi, 

přesvědčením, etickými zásadami nebo vášněmi, které fascinují antropology, ale tvrdými kalkuly 

racionální volby. Přitažlivost paradigmatu Homo economicus spočívá v myšlenkové redukci, ve 

způsobu, jakým překládá chaos každodenního života a lidského chování do metrického systému 

plného matematických modelů založených na předpokladu sobeckého zájmu a maximalizace (viz 

Beckert 2002; Carrier 1997; Fullbrook 2004; Stiglitz 1993). Autoři ekonomických knížek často 

spojují fungování trhů přírodním silám, distancujíc se od zakotvení disciplíny od historických 

kořenů ve filosofii a etice. Před tématy hodnot a morálky se mnozí ekonomové hájí agnosticismem 
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– není to otázka dobrého nebo špatného, říkají, ale spíše efektivního a neefektivního (viz Becker 

1996; Becker and Becker 1996; Samuelson 1976)”. (Fischer 2014: 3-4)  

Hodnoty se nám objevují v různých kontextech. David Graeber v Toward an Anthropological 

Theory of Value uvádí tři způsoby, jak o hodnotách mluvíme (2001: 2). 

1. „Hodnoty” ve smyslu společenském: vnímání toho, co je v zásadě dobré, správné, nebo žádoucí 

v lidském životě. 

2. “hodnota” v ekonomickém smyslu: míra, s jakou jsou věci žádoucí, přesněji, hodnota jako 

měření, kolik jsou ostatní ochotní obětovat, aby ty věci dostali. 

3. “hodnota” v lingvistickém významu, kde se vracíme ke strukturální lingvistice  

Ferdinanda de Saussure (1966), a může být nejjednodušeji vyjádřeno jako “významotvorný rozdíl”. 

Dodala bych „hodnoty“ ve smyslu měřitelných veličin (naměřené hodnoty teplot, váhy, apod.) 

Zajímavé je, že na jedné straně jsou hodnoty přesně měřitelné a vyčíslitelné (467 Kč, 5,76 litru), na 

straně druhé měřitelné nejsou, neměříme „dobrost“ a hodnota slova „červený“ se odvíjí od toho, že 

neznamená modrý ani zelený. Na druhou stranu spolu tyto různé hodnoty úzce souvisí. Vnímání 

společenských hodnot ovlivňuje to, kolik jsou za určité věci lidé ochotní obětovat. (Ve středověku 

se prodávaly církevní odpustky. Ochota za ně platit byla pochopitelná jen v takovém rámci, ve 

kterém lidi přiznávali hodnotu zkrácení doby čekání v očistci.) Toto vyjadřuje ve svém uvažování 

Fischer: „morální hodnoty informují ekonomické chování“(2014: 3). Ekonomie se tak sama ocitá 

v kontradikci: chápe, že morální hodnoty informují ekonomické chování a používá marketing, aby 

zvýšila „žádostivost“ věcí, jejich finanční hodnotu. Na druhou stranu však chování trhů z tohoto 

kontextu vytrhává a připisuje jim vlastní agentnost.   

Ekonomická věda je však stále častěji dešifrována jako ideologie, nikoliv jako věda nestraně 

pozorující a popisující, ale jako utvářející síla (Sedláček, Graeber 2013, Johanisová 2014). „Ač se 

ekonomie tváří nenápadně, technicky a bezhodnotově, přesto si jaksi skrytě činí nároky na 

filosoficko-teologická témata. Zda je člověk egoistický, racionální, užitek maximalizující, 

mechanicky kalkulující jedinec, to je přece filosofie, ne-li rovnou teologie. Ekonomie se nejeví jako 

víra, ale vírou je – a nenápadně formuje reálný svět k obrazu svému,“ píše ekonom Tomáš Sedláček 

v úvodu knihy Naďi Johanisové Ekonomičtí disidenti. (Sedláček v Johanisová 2014:7) V této útlé 

knížce autorka stručně představuje některé osobnosti z historie kritiky hlavního proudu ekonomie 

zhruba za posledních dvě stě let. Hlavní proud ekonomie byl kritizován pro mnohé nedostatky od 

počátku industriální éry: pro odcizení od přírodních zdrojů, které nelze počítat stejně, jako jiné 

komodity, pro rozbíjení lokálních ekonomik a narušování potravinové bezpečnosti, pro systémy 

tvorby peněz z dluhu a úroku, vytváření sociální nespravedlnosti, privatizaci občin, a mnohé další 
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neduhy, které se stále více projevují v krizích současného světa. Kritici mainstreamové ekonomie 

poukazovali a poukazují na fakt, že ekonomie se má přizpůsobit lidem a životnímu prostředí, 

nikoliv naopak, tedy že se lidské jednání a zacházení s přírodními zdroji přizpůsobí ekonomii.  

Sociální vědy byly tak trochu zahnány do kouta obratným trikem: Pokud nelze morální hodnoty 

objektivně měřit, ve vědě pro toto téma není místo. Nechte spekulace nad smyslem života a dobrem 

a zlem, filosofům. To je však velký omyl. Psychologie, sociologie a antropologie se zabývají 

člověkem jako jedincem a lidmi jako společností. Sociální vědci provádí dlouhodobé studie, 

provádí experimenty, analýzy. Pokud někomu patří mandát k vypovídání o morálních hodnotách, 

tak jsou to právě sociální vědy. Nicméně, humanitní obory se stále potýkají s tím, že jsou ve 

srovnání s technickými obory hodnoceny jako neužitečné, neprodukují „nic pořádného“. Nejsou 

ekonomicky rentabilní. Opět se zde objevuje stejné téma – vědění je hodnoceno z ekonomické 

perspektivy. Diskuze o hodnotách se točí v začarovaném kruhu produktivity/neproduktivity, 

užitečnosti/neužitečnosti, počitatelnosti/měřitelnosti/nezměrnosti.   

Z tohoto začarovaného kruhu není jiná cesta, než úkrok stranou. Sociální vědy se klidně mohou 

oprostit od snahy být „tak strašně exaktní“ a pokoušet se v objektivních přístupech rovnat přírodním 

vědám, a rovněž se vymezit hodnocení vědecké práce optikou technických oborů. Před sociálními 

vědci stojí mnohem zajímavější úkol: obnovit diskuzi s širokou veřejností a zpřístupnit obrovské 

množství vědění, které se schovává za komplikovaným vědeckým jazykem a zůstává v pověstné 

„akademické bublině“. Můžeme se bez obav pustit do formování vlastních názorů, a to na základě 

dosavadní vědecké práce, která se ubírala směrem k maximální objektivitě. Snaha o objektivitu je 

šikovným nástrojem, ale nemůže fungovat jako svrchovaný cíl. Do důsledku dovedená objektivita 

v sociálních vědách neznamená nic jiného, než velkou prázdnotu.    

V takovémto myšlenkovém nastavení se mohu vrátit k mottu této kapitoly, které jsem si vypůjčila 

od Antoina Saint Exupéryho a jeho filosofického eposu Citadela, a sledovat tíhnutí. 

 

Postřehl jsem, že je neplodné sledovat v sousedově říši fakta, stav věcí, instituce, předměty, a jedině 

plodné, že je, sledovat tíhnutí. Neboť budeš-li ty sám chtít poznat mou říši, půjdeš za kováři a spatříš 

je, jak zhotovují hřebíky, jak jsou pro ně zapálení a jak si o nich zpívají písně. Půjdeš za dřevorubci 

a spatříš je, jak kácejí stromy, jak jsou pro kácení stromů zapáleni a jak triumfují, když dojde k oné 

slavné chvíli a ve stromu to prvně zapraská, až se pak začne v celém svém majestátu naklánět 

k zemi. A kdybys navštívil hvězdáře, spatřil bys, jak se zápalem pozorují hvězdy, a jak mají uši jen 

pro mlčení hvězd. A každý z nich se skutečně za takové i má. A když se tě pak zeptám: „Co se v mé 
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říši děje? Co se v ní zítra zrodí?“ Odpovíš: „Lidé budou kout hřebíky, kácet stromy a pozorovat 

hvězdy, a bude tam tedy hodně hřebíků, hodně dřeva a hvězdářských pozorování.“ Ve své 

krátkozrakosti jsi totiž nepoznal, že se tu buduje loď. (Saint Exupéry 2002: LXXVI) 

 

V lifestylové migraci jsem sledovala lidi, kteří se odhodlali k tomu, aby žili lepší život. Už toto je 

zajímavým tématem, nehledě k tomu, že tito lidé rovněž vytváří nové struktury fungování a 

společně s tím nové hodnotové rámce. Mluvím tedy o perspektivě pozitivní antropologie, která by 

zaměřovala svou pozornost na směřování k „dobrému“. Již několikrát zmiňovaný profesor 

antropologie Edward F. Fischer z univerzity Vanderbilt mluví o perspektivách pozitivní 

antropologie na svém blogu.
179

 Navrhuje myslet „pozitivní antropologii jako komplementární 

přístup, dokumentující a interpretující nejlepší praktiky na světě. Dat máme velké množství, ale 

pozitivní antropologie by vyžadovala posun v tónu a rámci – pozorovat kulturní normy a sociální 

struktury, které se jeví dobře fungovat, a z nichž je možné se učit (a někdy některé formy více či 

méně přímo adoptovat)“180
. 

Otázka ze strany tábora „objektivistů“ je nabíledni: jak se takové sociální struktury, normy a 

činnosti poznají? Kdo rozhoduje, že některé praktiky jsou dobré nebo dokonce nejlepší? Se stejnou 

otázkou se potýkal humanistický psycholog Abraham Maslow, který navrhoval zkoumat hodnoty 

zdravých lidí namísto statistického průměru. Kritici jeho projektu poukazovali na to, že Maslow při 

výběru subjektů svého zkoumání používá svůj odhad, který je nutně subjektivní. Já argumentuji, že 

právě s takovou logikou jsou společenské vědy systematicky zneschopňovány. My dokážeme 

rozpoznat, kteří lidé vykazují větší míru spokojenosti, jsou vyrovnanější, pozitivně se staví k životu, 

mají pěkné rodinné vztahy, jsou kreativní, dokážou se uskutečňovat ve své práci, mají rádi svou 

práci, jsou zakotvení v realitě a zároveň mohou mít ideály, ve které věří a které dávají jejich 

životům smysl. Jako pozitivní antropolog se budu zabývat tím, jaké hodnoty má Serena, kolem 

které kvete sad a její sociální okolí. Naopak, moc se nebudu zajímat o postoje Melvina, který (jako 

Angličan ve Španělsku) vytýká Španělům hloupost, omezenost a neefektivitu, kolem sebe vytváří 

nepřátelské prostředí a nevybíravě se vyjadřuje o svých dětech. Zajímá mě Melvin jako antiteze 

hodnot cortijeros, protože se vůči němu negativně vymezují. Nebudu se jako pozitivní antropolog 

                                                           
179

 Ted Fischer se rovněž zabývá „dobrým životem“ v knize The Good Life: Aspiration, Dignity, and the Anthropology 

of Wellbeing (2014) Stanford University Press.  

180
 anthropologicalobservations.blogspot.cz/2010/07/positive-anthropology.html 
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zajímat o turisty v marině a na plážích Tenerife produkujících převážně nudu a konzumní vzorce 

s tím spojené. Naopak, budou mě zajímat lidi s upřímným zájmem o jachting, kteří jsou zaměřeni na 

rozvíjení vlastních schopností, na zažívání flow. Zajímá mě, kdy schopnost zažívat flow přeroste 

v přílišnou profesionalizaci jachtingového sportu a začínají se v něm objevovat emoce jako závist a 

přemrštěná orientace na dosahování, ve které se vytrácí radost z aktivity samotné. Významným 

vodítkem je zde právě emoce. Polem pozitivní antropologie by bylo zkoumání takových struktur, ve 

kterých se lidem daří negativní emoce odstraňovat pochopením rozporů a jejich řešením. Edward 

Fischer, který už se k pozitivní antropologii hlásí, představuje témata, která se dotýkají dobrého 

života: well-being, naplnění, smysluplná existence, zdraví, bezpečí, rodinné vztahy, společenské 

vztahy. Jeho úvahy berou v potaz další prvky dobrého života: aspirace a agency, příležitostní 

struktury, důstojnost a čestnost, a oddanost smysluplným projektům. Směrem, který sleduji já, je 

ekologicky příznivý život. Je to komplexní ideologický rámec: jako lidé jsme závislí na přírodních 

zdrojích, měli bychom tedy adoptovat spíše mutualistický vztah ke svému prostředí a nahradit jím 

dosud praktikovaný přístup kořistnický. Myšlenkový ústup z antropocentrické pozice a určitá 

omezení spotřebních vzorců dokážou vytvořit ideový rámec, ve kterém se lidé dokážou lépe 

orientovat, než ve zmateném postmoderním světě.     

Antropologie má za sebou jako věda dlouhou cestu, od studia segmentovaných společností, přes 

etnografii, po studium různých společenských nik. Teoreticky se dostala k obrovskému penzu 

znalostí o lidských společnostech, jejich různém uspořádání a fungování. Ruth Benedictová ve své 

práci o kulturních vzorcích popsala, jak mohou být společnosti různým způsobem konfigurovány – 

v jedné společnosti s důrazem více na soutěživost, v další na rituálnost, v další na vyrovnanost 

(Benedictová 1999). Nazvala různé kulturní chování vzorci. Jak vypadá naše současná společnost, 

je popsáno nesčetněkrát: je konfigurována s důrazem na výkon individua a maximalizaci zisku. A 

jak vypadá každodennost v takto orientované společnosti? Ocitnu-li se v centrech takové 

společnosti (například v Praze), potkávám lidi s ustaranými tvářemi, setkávám se s podrážděnými 

reakcemi, známí mi říkají, jak je nebaví jejich práce, ale dělat jí musí. Na menších městech zažívám 

prostředí a lidi klidnější a vstřícnější. Přestože jednotlivci žehrající na každodennost se najdou 

všude, dále od centra dominantní kultury zdá se být život kvalitnější. Proč se tedy snažíme 

realizovat v každodennosti, která způsobuje více žaludečních vředů než radosti? 

K současné konfiguraci jsme se historicky dostali násilnou cestou, jak již bylo popsáno v dílech 

mnoha historiků a dalších sociálních vědců.
181

 Pokud přijmeme povahu současného světa tak, že 

                                                           
181 Z dlouhého seznamu uvádím některá významná díla k tomuto tématu: Darwin, J. (2007) After 

Tamerlane: The Rise and Fall of Global  Empires, 1400-2000, London, Penguin Books; Ferguson, N. (2003) 
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žijeme zároveň v jedné globální společnosti a zároveň ve své lokální společnosti, musíme také 

přijmout zodpovědnost za konfiguraci obou těchto složek naší každodennosti. Rozhodneme-li se ve 

své lokální společnosti žít riskantně (povoláním horolezec), musíme být daleko opatrnější 

v konfiguraci globální společnosti (ne všichni musí riskovat pád ze skály). Budeme se méně mýlit, 

pokud se budeme inspirovat hodnotovými systémy lidí, kteří dokážou žít přinejmenším spokojeně 

sami se sebou, protože tito lidé na něco skutečně přišli. V tomto může pozitivní antropologie 

výrazně pomoci. Společnost je vždy aktivním projektem, ve kterém každý moment současnosti 

vytváří podobu jejích podob budoucích. Úkolem pozitivní by bylo antropologie vyhledávat, 

popisovat a zprostředkování vědění o pozitivních praktikách, činnostech a strukturách, a 

prezentovat tyto jako vhodné nástroje široké veřejnosti.  
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