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1. ÚVOD
Cílem předkládané práce je reflexe ţivotních příběhŧ osmi Čechŧ, ţijících ve
Finsku. Pro zodpovězení výzkumných otázek bude pouţita výzkumná kvalitativní
metoda, terénního charakteru - orální historie.
Dŧvodŧ, které mě vedly k výběru uvedeného tématu, je hned několik. Prvotní
pohnutkou, která vymezila okruh mého zájmu, bylo mé studijní zaměření. V rámci
svého studia jsem se začala věnovat metodě orální historie, z čehoţ vyplýval i následný
zájem o soudobé dějiny. Bylo tedy zřejmé, ţe ve svých následných kvalifikačních
pracích, bych se ráda touto problematikou zabývala hlouběji.
Prvním zvoleným tématem, kterému
příběhy Wintonových dětí

1

jsem se chtěla věnovat, byly ţivotní

a jejich zpětná reflexe. Celý příběh a jeho okolnosti mě

velice zaujal, ale od tématu jsem bohuţel musela odstoupit, a to z dŧvodu nesnadného
procesu kontaktování jednotlivých narátorŧ.2
Podnětem k dalšímu a jiţ realizovanému tématu, byla má studijní cesta do
Finska, kterou jsem absolvovala v termínu srpen – prosinec 2009. Tento pobyt mě
přivedl k myšlence vyhledání Čechŧ, ţijících ve Finsku a metodou orální historie se tak
pokusit zrekonstruovat dŧvody, které je vedly k odchodu. Jak se mezi historiky, ale
obecně i vědci tvrdí „Téma si vţdy historika najde“ a i v mém případě se toto rčení
potvrdilo.
Dalším pohnutkou, která mě utvrdila v zamýšleném námětu práce, je mŧj zájem
o soudobé dějiny a speciálně o dobu normalizace. Toto sloţité období nabízí stále
mnoţství témat, která tak neustále odkrývají nové poznatky o historickém dění, jeţ tolik
ovlivnilo jednotlivé ţivotní příběhy. Mým cílem tedy bylo vyhledat takové narátory,
kteří svŧj odchod uskutečnili před rokem 1989.
Nyní bych se zaměřila na podtitul samotného názvu – Neplánovaná „emigrace“
před rokem 1989. Uvedené uvozovky mají své logické opodstatnění. V názvu jsou
obsaţeny proto, ţe v následném textu jiţ termín emigrace pouţit nebude, přičemţ bude
nahrazen slovem „odchod―. I přesto, ţe obsahová definice termínu emigrace3 zahrnuje

1

669 českých a slovenských dětí, převáţně ţidovského pŧvodu, které v roce 1939 zachránil Nicholas
Winton, tím, ţe jim, osobně a z vlastní iniciativy, zajistil vlaky, které je odvezly přes hitlerovské
Německo do jeho rodné Velké Británie. ( www.wintonfilm.com)
2
S některými z těchto „dětí― byly rozhovory v minulosti jiţ uskutečněny a jsou uloţeny v archivu Paměť
národa. (www.pametnaroda.cz)
3
Emigrace = dobrovolné nebo vynucené vystěhování do ciziny z politických, hospodářských a jiných
dŧleţitých dŧvodŧ; pobyt v cizině po tomto vystěhování, KOLEKTIV AUTORŦ: Akademický slovník
cizích slov. Academia, Praha 1995
Bakalářská práce, Barbora Měkotová
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veškeré dŧvody dobrovolného odchodu a vystěhování z jedné do nové země, domnívám
se, ţe v kontextu této práce je tento termín nevhodný. K tomuto přesvědčení jsem
dospěla díky svému subjektivnímu pocitu, ţe ve spojitosti s dobou normalizace, je
zmíněné heslo ještě stále chápáno pro označení vynuceného (tedy z politických dŧvodŧ)
odchodu ze země. V této domněnce mě následně utvrdilo i několik narátorŧ, kteří mě
před začátkem rozhovoru upozorňovali na to, ţe nejsou emigranti, a ţe se v jejich
případech jedná o legální vystěhování. Tedy z dŧvodŧ respektování poţadavkŧ narátorŧ
a mého uváţení, jsem se rozhodla k výběru jiného označení, který taktéţ definuje
obsahový charakter termínu emigrace.
Záměrem bakalářské práce je přiblíţit, jak skupina narátorŧ reflektuje svŧj
přesun z tehdejší Československé republiky do Finska. Pro provedení této analýzy jsem
si na počátku své badatelské činnosti vymezila několik výzkumných otázek, které tak
definují rámcový obsah práce:
1. Jaké jsou dŧvody odchodu narátorŧ z tehdejšího Československa?
2. Jak probíhal proces následné asimilace?
3. Jaké stanovisko narátoři zaujímají k moţnosti navrácení se?
Současně se zodpovězením uvedených okruhŧ, se dále zaměřím na popis
tehdejší doby v obou uvedených zemích. Okolnosti a pozadí procesu odchodu narátorŧ
totiţ povaţuji, v celkové realizaci uvedeného předmětu práce, za nezbytné.
Mou hypotézou, která určuje záměr první výzkumné otázky, je, ţe dŧvody
odchodu narátorŧ jsou, s ohledem na tehdejší politickou situaci, veskrze politické.
V zájmu naplnění cílŧ bakalářské práce jsem práci rozdělila do několika kapitol:
První kapitola se zabývá metodologickou částí. Druhá kapitola pojednává o popisu
místa výzkumu. Třetí kapitola je zaměřena na srovnání rodné vlasti narátorŧ (tedy
České republiky) s cílovou zemí jejich přesunu (Finska). Ve čtvrté kapitole je pak
uvedena interpretace realizovaných rozhovorŧ.
Těţištěm této práce spočívá v osmi provedených rozhovorech a jejich následné
interpretaci. Rozhovor je bezesporu povaţován za nejdŧleţitější pramen metody orální
historie. Jedno africké přísloví říká, ţe „Zemře-li starý člověk, shoří celá knihovna.“
Z čehoţ vyplývá, ţe zachycením individuálních pohledŧ na rŧzné historické události, se
zkoumané dějiny rozšiřují o další rozměr, o rozměr lidskosti. A to je poslání, které
orálně-historické bádání, dle mého názoru, s úspěchem plní. A to je také dŧvod, proč
jsem si tuto problematiku vybrala jako předmět svého zájmu.

Bakalářská práce, Barbora Měkotová
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2. METODOLOGIE
2.1. Teoretická část
2.1.1. Metoda orální historie
Pro úvodní vymezení pojmu orální historie, pouţiji definici pracovníkŧ Centra
orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny: „Jedná se o řadu propracovaných, avšak
stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichţ prostřednictvím se badatel v oblasti
humanitních a společenských věd dobírá nových poznatků, a to na základě ústního
sdělení osob, jeţ byly účastníky či svědky dané události, procesu nebo doby, které
badatel zkoumá, či osob, jejichţ individuální proţitky, postoje a názory mohou obohatit
badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném problému obecně.4
Další velice stručnou, ale dle mého názoru naprosto výstiţnou definici nabízí jiţ
samotný název orálně historické publikace od Donalda A. Ritchie: Pomocí rozhovorů
odhalit minulost a uchovat ji pro budoucnost (Using interviews to uncover the past and
preserve it for the future)“ 5
Orální historie je tedy výzkumná a terénní metoda kvalitativního charakteru,
která umoţňuje rozšíření či prohloubení „klasických― tedy převáţně písemných
pramenŧ daného výzkumu. V centru zájmu této metody je sledování člověka jako
individuální bytosti a jeho verbálních sdělení. Dalo by se říci, ţe orální historie
shromaţďuje a analyzuje osobní vzpomínky a postřehy historického významu. Pro
aplikaci metody orální historie se ustálily konkrétní postupy a podmínky. Ale je třeba
poznamenat, ţe orální historie představuje velice dynamické a rozvíjející se vědecké
pole. Kaţdé pravidlo mŧţe tedy také mít svou výjimku, navíc rŧzné výzkumné projekty
v sobě shrnují specifické vlastnosti jednotlivých badatelských témat a je třeba jím
individuálně přizpŧsobit následné postupy. Jednotlivé procesy orálního výzkumu tak
neustále podléhají progresivnímu vývoji.6
Samotná realizace této výzkumné metody spočívá v uskutečnění nahrávaných
rozhovorŧ, které probíhají ve formátu otázka – odpověď, přičemţ tazatel má základní
informace a povědomí o osobnosti dotazovaného (označovaného termínem narátor).
Procesu rozhovoru předchází výběr narátorŧ. Těmi se stávají aktéři či svědkové
události, jeţ má být probádána, a ke které se tak mohou vyjádřit. Metoda orální historie
4

VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H: „Naslouchat hlasům paměti“: Teoretické a praktické
aspekty orální historie. ÚSD AV ČR, Praha 2007, s. 11
5
RITCHIE, A. D: Doing oral history: A practical guide , Using interviews to uncover the past and
preserve it for the future. Oxford University Press, New York 2003, s. 6
6
Tamtéţ, s. 19
Bakalářská práce, Barbora Měkotová
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se tedy pouţívá ve výzkumu soudobých či nedávných dějin, kdy je moţné ještě
kontaktovat přímé účastníky jednotlivých zkoumaných událostí.
Své uplatnění dále nachází orální historie ve společenských vědách, a to
především v historii, ale i politologii, sociologii, archivnictví, etnografii, psychologii a
jiných vědních disciplínách.7 Historici tedy nejsou jedinými, kteří této výzkumné
metody vyuţívají. Někteří pedagogové ji například pouţívají jako techniku výuky.
Výhodu této metody spatřují především v jejím interdisciplinárním charakteru, který
umoţňuje vyuţívat

rŧzných výzkumných, verbálních, písemných i technických

dovedností. Navíc má tato metoda jedinečnou schopnost sdruţovat školské prostředí ve
sjednocené komunity. Dalším příkladem vyuţití metody orální historie je její pouţívání
v oblasti gerontologie. Při práci se staršími lidmi, je technika ţivotního vyprávění
pouţívána jako terapie. V obou těchto uvedených případech, mohou shromáţděné
informace navíc poslouţit širšímu účelu, a to jako vhled do historie rozličných
komunit.8
Jedinečným specifikem této metody je to, ţe moţnost vyjádřit svá stanoviska a
pocity je poskytována všem. Obecné dějiny většinou sledují příběhy elit, či vyšších
společenských vrstev a jsou popisovány úzkou skupinou historikŧ. Orální historie se
však zaměřuje i na ostatní a jinak opomíjené vrstvy společnosti. Svŧj prostor
k vyjádření tak dostávají i ti, kteří nevytváří „velké dějiny―. Výpovědi těchto jedincŧ
mají v historii své nezastupitelné a dŧleţité postavení. Typičnost této metody tedy
spočívá v jejím demokratizujícím pojetí.9
Jednotlivé historické výzkumy jsou skrze orální historii obohaceny o nové
pohledy, postoje a proţitky účastníkŧ konkrétních událostí, coţ zajišťuje větší
komplexnost celkového bádání. Zkoumané dějinné období tak mŧţe být podrobeno
detailnější analýze, jelikoţ pozornost je zaměřena i na to, co se dělo v pozadí „velkých
dějin― a jaké podmínky nastalá situace vytvářela v ţivotě všech obyvatel. A jak uvedl
Milan Otáhal: „Pokud má být společnost zkoumána jako celek, je jistě nutné zahrnout
do celkového bádání i jednotlivé postoje a projevy všech vrstev společnosti.―10
Vţdy kdyţ se mě někdo zeptá na definici a smysl orální historie, odpovím, ţe
jde o dějiny, o kterých se často většinou nedočteme v učebnicích historie. Přesněji
řečeno, jedná se o dějiny kaţdodennosti, které jsou nedílnou součástí historického
procesu. Některé projevy a dopady hlavních historických událostí nejsou mnohdy
7

VANĚK, M. a kol: Orální historie: metodické a „technické“ postupy., o. c., s. 5
SOMMER, B. W. – QUINLAN, K. M: The oral history manual. AltaMira Press, Plymouth 2002, s. 12
9
VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H: „Naslouchat hlasům paměti…“, o. c., s. 16
10
OTÁHAL, M: Normalizace 1969 - 1989. Příspěvek ke stavu badani. Praha, 2003, s. 30
8
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zaznamenány či jsou opomíjeny. Jedním z takových příkladŧ je období totalitního
reţimu v Československu, které stále nabízí mnoho oblastí k probádání. „… právě etapa
totalitních reţimů zanechala zejména v posledních desetiletích v historii řadu bílých
míst, jeţ nelze zmapovat pouze prostřednictvím oficiálních, reţimům poplatných a tudíţ
tendenčních pramenů (bezprostředně po pádu totalitních reţimů pak zčásti jejich
vlastními sloţkami ničených a skartovaných), ale právě autentickými výpověďmi očitých
svědků a současníků událostí.“11

Orální historie bývá někdy laickou veřejností

zaměňována s jinými typy nahrávaných rozhovorŧ. Někteří lidé si například myslí, ţe
novinářské rozhovory s historickými tématy jsou totoţné s metodou orální historie.
Rozdíl mezi těmito zdánlivě podobnými formami rozhovorŧ, je v jejich účelu. U
ţurnalistické práce slouţí rozhovory k okamţitému pouţití, zatímco u orální historie je
nutné veškeré pŧvodní rozhovory archivovat. Navíc, cílem orálně historického
interview je získat podrobné a individuální odpovědi na otevřené otázky. Novinářské
výpovědi jsou často upravovány a kráceny, přičemţ nevyţadují analýzu ani následnou
interpretaci.12
Orální historie však nepracuje jako samostatná výzkumná metoda a je vţdy
doplněna i jinými prameny, tedy slouţí k doplnění či hlubší analýze zkoumaných
aspektŧ jednotlivých výzkumŧ. Při formování výstupŧ konkrétního historického
projektu je nutné podloţit získané výpovědi historickými fakty a událostmi. „V rámci
historie (soudobých dějin) nepředstavuje orální historie zvláštní obor či odvětví, pouze
výzkumnou metodu, jiţ lze uplatnit, zkoumá-li historik politický, hospodářský, kulturní
či jakkoli jinak konkrétně vymezený aspekt dějin, jeţ dosud má ţijící účastníky a
svědky.“ 13
Metoda orální historie vychází ze zásadní premisy, ţe kaţdý ţivotní příběh je
jedinečný. A v současné době globalizace je zachycení individuálních lidských příběhŧ
velice dŧleţité. Postoj narátora je vţdy subjektivní, coţ je tvořeno jednak jeho
individuálními pocity a proţitky, ale také motivy vedoucími k realizaci rozhovoru. Tato
subjektivita však není v oblasti orální historie povaţována za negativum, spíše naopak.
Jednotlivé lidské příběhy jsou tedy vţdy provázeny velkou měrou subjektivity, která
tedy do výsledné struktury výzkumu patří. Ideální historické bádání by v sobě pak mělo

11

VANĚK, M. a kol: Orální historie: metodické a „technické“ postupy. Univerzita Palackeho, Olomouc
2003, s. 13
12
SOMMER, B. W. – QUINLAN, K. M: The oral history manual, o. c., s. 3
13
VANĚK, M. a kol: Orální historie: metodické a „technické“ postupy,o. c., s. 5
Bakalářská práce, Barbora Měkotová
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shrnovat objektivní i subjektivní stanoviska, vyplývající ze všech dostupných
(písemných, hmotných, obrazových i ústních) pramenŧ.14
Oblast, která je orální historií zkoumána, je většinou méně viditelná, neţ tzv.
„velké dějiny―, které se odehrávají v popředí. Tato skutečnost v některých případech
vede k tomu, ţe je tato metoda některými výzkumníky ještě stále podceňována. Je však
nutné říci, ţe není moţné chápat orální historii jen jako jakýsi doplněk objektivních
dějin, ale jako rovnocennou metodu, která vykazuje stejně dŧleţité výstupy jako
prameny klasické. Jak je výstiţně uvedeno v publikaci Miroslava Vaňka: „… výzkum
minulosti, prováděný pomocí orální historie, je obrazně řečeno procházkou po
odvrácené straně Měsíce - stejně důleţité, avšak daleko méně probádané neţ jeho
strana viditelná.“ 15

2.1.2. Stručné dějiny orální historie
Metoda orální historie je ve společnosti přítomna jiţ od pradávna. Jiţ ve
starověkém Řecku pověřil Herodotos několik lidí uskutečněním cílených rozhovorŧ, za
účelem získání informací z Perských válek. Dále například starořecký historik
Thukýdides pouţil pro zaznamenání prŧběhu Peloponéských válek výpovědi přímých
svědkŧ a účastníkŧ.16 Jiným příkladem vyuţití ústního tradování, jsou evangelia, která
se nejprve šířila ústní formou, teprve později byla sepsána v Nový zákon.17
Dá se tedy říci, ţe tato metoda je stará stejně jako jazyk sám. Coţ v přeneseném
významu tvrdí ve své knize historik Paul Thompson: „Orální historie je de facto tak
stará jako historie sama.―

18

Vyprávění však bylo a je samozřejmým zpŧsobem

mezilidské komunikace, proto tendence tímto zpŧsobem cíleně zaznamenávat historii
nebyla dříve rozvinutá.19 Částečný obraz minulosti však mluvené slovo uchovávalo ve
formě vzniklých legend, balad či povídek.
Teprve v prŧběhu 20. století se vyskytla iniciativa označit a zároveň povýšit na
metodu postupy a cesty, kterými se získávaly nové informace o rŧzných událostech.
Prostor pro vznik metody orální historie vytvořilo jednak formování historie jako
14
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18
THOMPSON, P:The voice of the past: Oral history. Oxford University Press, New York 1978,s. 19
19
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samostatné vědní disciplíny v 19. Století, a také zájem veřejnosti o bezprostřední,
osobně proţitou minulost, kterou mohli převyprávět přímí účastníci historických
událostí začátkem 20. století. Jak je citováno v knize Naslouchat hlasům paměti:
„Soudobé dějiny začaly být vnímány, abychom pouţili termín francouzské historičky
Annete Wiwirka, jako tzv. dějiny svědků―20
Formální vznik orální historie se lokalizuje do Spojených státŧ amerických, kde
se o to z velké části přičinil novinář, tvŧrce ţivotopisŧ a pozdější profesor historie Allan
Nevins (1890-1971). Ve své vlivné práci Brána do historie (The Gateway to History)
Nevins volal po popularizaci historie a vytvoření organizace, která by systematicky
zaznamenávala výpovědi ţijících Američanŧ, pŧsobících v politické, ekonomické i
kulturní sféře posledních šedesáti let. Tento projekt dal vznik prvnímu orálněhistorickému centru při University of Columbia.21
Nevins a jeho spolupracovníci se ve svém bádání soustředili spíše na studium
elitních vrstev společnosti a zaplnění tzv. „bílých míst―, jeţ nebyly v dějinách
podchyceny písemnými prameny. Druhým americkým proudem, formujícím orální
historii, se stala tzv. chicagská škola, jeţ se naopak soustředila na terénní výzkum
mapující situaci všech vrstev společnosti.22
Masivní zakládání orálně-historických center vyvolalo rozvoj metody jak v
samostatném USA, tak i mimo něj. V ostatních zemích světa se pojetí orální historie
prosadilo dříve neţ ve střední a východní Evropě, která byla omezována totalitním
reţimem (tam rozvoj této metody nastal aţ po roce 1989). V jednotlivých zemích si pak
tato metoda začala budovat své svébytné postavení. Jakousi příručkou a inspirací
historikŧ celého světa se stala publikace britského historika Paula Thompsona The
Voice of the Past: Oral history z roku 1978. Konec 20. století nabízel ideální pŧdu pro
rozvoj orální historie, a to díky atmosféře čerstvě nabyté demokracie a svobody a touze
po reflexi nedávné minulosti, jeţ zpŧsobila řadu hospodářských, politických i kulturních
otřesŧ.23

2.1.3. Orální historie v českém prostředí
Jak je jiţ uvedeno výše, prostor pro rozvoj orální historie v České republice se
naskytl aţ po roce 1989. Ve svobodném ovzduší se začala objevovat snaha rozkrýt
určitá neprobádaná fakta, jeţ skrýval minulý reţim, tedy jiţ zmíněná „bílá místa―. I
20
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k tomu dopomohla orální historie, která se v českém prostředí začala poměrně rychle
rozvíjet. Jedním z témat, vhodných pro orálně-historický výzkum byla Sametová
revoluce, kterou badatelé chtěli interpretovat prostřednictvím přímých účastníkŧ. „Proto
se jiţ od počátku roku 1990 pokusilo několik českých historiků zajistit nejen písemné
prameny, ale v tematicky vedených rozhovorech s vůdčími osobnostmi listopadových
událostí zaznamenat pomocí magnetofonové nahrávky jejich osobní zkušenosti a záţitky
právě uplynulých týdnů a měsíců.―24 Produktem tohoto záměru byla publikace Deset
praţských dnů od Milana Otáhal a Zdeňka Sládka. Zanedlouho poté vyšla pod vedením
Miroslava Vaňka a Milana Otáhala další stěţejní kniha- Studenti v období pádu
komunismu. Źivotopisná interview.
Tyto publikace velkou měrou přispěly k rozšíření povědomí o orální historii a
k vzbuzení zájmu o tuto metodu. Vznikla skupina historikŧ, kteří se skrze tuto metodu
zaměřili na výzkum soudobých dějin. Orální historie si tak budovala své svébytné
postavení na poli českých historických věd. Z výstupŧ jednotlivých výzkumŧ začalo být
zřejmé, ţe v terénním výzkumu nejnovějších dějin je tato metoda nezastupitelná.
Stěţejním momentem pro další vývoj orální historie se stalo zaloţení centra
orální historie v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 2000. Od svého vzniku se
centrum zaměřilo na rozsáhlou badatelskou činnost mapující minulý reţim, jehoţ
výsledkem jsou například tyto publikace: Vítězové? Poraţení?, Mocní? a Bezmocní?,
Obyčejní lidé…?! Pohled do ţivota tzv. mlčící většiny,

Ţivotopisná vyprávění

příslušníků dělnických profesí a inteligence a jiné. Přínos tohoto centra spatřuji také
v rozšiřování povědomí o orální historii, kdy byl například zaloţen studijní program
orální historie na Fakultě humanitních studií, Univerzity Karlovy.
Dalším mezníkem ve vývoji české orální historie se stalo vytvoření České
asociace orální historie (COHA) v roce 2007. Předsedou COHA byl zvolen doc.
Miroslav Vaněk, ředitel Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Svou činností asociace sleduje vytvoření metodických i etických pravidel pro výuku a
vyuţití orální historie a jejich sledování i kontrolu v praxi. Dále také nabízí pomoc a
osvětu při formování nově vznikajících institucí, projektŧ a publikací na poli orální
historie. Veškeré informace o činnosti COHA asociace umístila na své webové stránky
www.oralhistory.cz. Pod vedením pracovníkŧ COHA vznikají další projekty mapující

24
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naše nedávné historické události, ale i shrnující subjektivní postoje jednotlivcŧ na rŧzné
fenomény.25

2.2. Praktická část- průběh výzkumu
Jak jsem jiţ uvedla na počátku této práce, pro uskutečnění tohoto výzkumu bylo
nutné odcestovat do Finska, kde se nacházeli potenciální narátoři, vhodní pro realizaci
tohoto výzkumu. Rozhovory s těmito lidmi se tak staly základním východiskem této
práce. Navíc mi samotný pobyt ve Finsku umoţnil detailněji poznat finské prostředí,
mentalitu a zpŧsob ţivota.
Teoretické poznatky z oblasti orální historie jsem získala v absolvovaných
kursech zaměřených na tuto výzkumnou metodu během svého studia, který jsem jiţ od
počátku směřovala na oblast soudobých dějin a orální historii. Souběţně s těmito kursy
jsem navštěvovala i kursy zabývající se naší nedávnou historií, coţ mi v této
práci bylo nemalým přínosem.

2.2.1. Výběr literatury
Svou pozornost jsem zaměřila na výběr odborných metodologických publikací
(specializujících se na metodu orální historie), dále na faktografickou literaturu
popisující charakteristiku i historii zkoumaného regionu, na literaturu specializující se
na komunistický reţim v Československu a v neposlední řadě na publikace popisující
problematiku migrace.
Velice přínosným zdrojem informací mi tak byla knihovna Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR a publikace Centra orální historie.
Část mé uvedené literatury tvoří cizojazyčné publikace. Během svého studijního
pobytu ve Finsku jsem si pro studium politiky a historie Finska, vyhledala anglicky
psané publikace.
Během rešeršní přípravy jsem také prostudovala dvě diplomové práce. Ta první
je antropologického charakteru, přičemţ se s mou prací shoduje v tématu, a to sice
v problematice migrace do severských zemí před rokem 1989.26 Druhá, diplomová
práce se týká samotného rozvoje levicové strany ve Finsku, a svým obsahem mi tedy
pomohla k pochopení finské politické situaci před rokem 1989.27
25
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2.2.2. Oslovení narátorů
Proces získání kontaktŧ na narátory byl pro mě obtíţnější z toho hlediska, ţe po
příjezdu do Finska jsem neměla ţádné kontakty na Čechy, kteří tam ţijí. Mým cílem
tedy bylo zkontaktovat se s menší skupinou Čechŧ, kteří jiţ delší dobu ţijí na území
Finska. Jediným kritériem bylo, ţe odchod z tehdejšího Československa proběhl před
rokem 1989 (ve své práci jsem chtěla sledovat srovnání komunistické a svobodné
společnosti). Měla jsem jakousi představu o moţných dŧvodech, které vedly Čechy
k odchodu do Finska, ale dá se říci, ţe následně zjištěné pohnutky se mé předchozí
představě vzdalovaly.
Moje první kontakty byly zprostředkovány skrze České velvyslanectví
v Helsinkách (viz. Příloha), které jsem v této záleţitosti oslovila. Po definování mého
studijního záměru, mi pracovnice velvyslanectví velice ochotně poskytla e-mailové
kontakty na patnáct Čechŧ ţijících ve Finsku.
Prostřednictvím e-mailové korespondence s jedním z těchto lidí, jsem byla navíc
pozvána na jednu oficiální událost konanou na ambasádě. (viz. str.) To pro mě byla
jednak veliká pocta a navíc jedinečná příleţitost pro navázání dalších kontaktŧ. Této
akce se zúčastnilo kolem sta lidí, z nichţ převáţnou část tvořili Češi. Musím ale uvést,
ţe tato událost (jak jsem později zjistila), nebyla pro oslovení případných narátorŧ příliš
vhodná, jelikoţ se jednalo o jeden večer, který byl plně vyplněn pestrým programem.
V prŧběhu této akce jsem se tedy spíše lépe seznámila s jiţ domluvenými narátory a
více jim vysvětlila naší budoucí spolupráci. Ještě bych chtěla dodat, ţe tento večer byl
pro mě skvělou zkušeností a obohacující příleţitostí, která mi umoţnila nahlédnout do
komunity Čechŧ, ţijících ve Finsku, jejich sdruţování a aktivit.
Další kontakty pak vznikaly tzv. procesem „snowball sampling―, kdy jsem
prostřednictvím jiţ oslovených narátorŧ získávala další kontakty.28
Jiné kontakty jsem také získala díky obyčejně náhodným situacím. Jeden Čech,
od dětství ţijící ve Finsku, mě například oslovil na akademické pŧdě, kdyţ slyšel svŧj
rodný jazyk. V prŧběhu konverzace jsem se tedy zmínila o svém projektu, přičemţ on
mi dal kontakt na své rodiče, kteří se pak stali mými narátory. Další kontakt mi
zprostředkoval mŧj profesor anglického jazyka ve Finsku, Brett Dellinger. Jelikoţ se
zajímal o dŧvod mého pobytu zde, opět jsem mu vysvětlila svŧj záměr, coţ vyústilo v
poskytnutí kontaktu na tři Čechy, ţijící v jeho okolí.

28
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Tyto veškeré náhodné situace, domluva s pracovníky ambasády i následná
pomoc jiţ oslovených narátorŧ probíhaly skrze velice příjemnou komunikaci a musím
říci, ţe přes počáteční obavy, měl proces navázání kontaktŧ velice hladký prŧběh.
Na veškeré zjištěné kontakty jsem následně zaslala úvodní dopis, kde jsem se
snaţila srozumitelnou formou případným narátorŧm vysvětlit záměr své práce, formu
jejich spolupráce a následné vyuţití realizovaných rozhovorŧ.29 (viz. Příloha)

2.2.3. Představení jednotlivých narátorů
Rudolf Belis- *1949 Liberec, ale jeho bydlištěm byli Karlovy Vary
Pan Rudolf Belis se po celý svŧj ţivot velice oddaně a s radostí zabývá hudbou.
Jeho otec a dědeček byli muzikanti, do kontaktu s hudbou tedy přicházel jiţ od raného
dětství. Začal navštěvovat hudební školu a intenzivně hrát na harmoniku, později pak i
na piano, housle, kytaru a basu. Zanedlouho po ukončení základní školy, v jeho
sedmnácti letech se začal věnovat hudbě profesionálně. Stal se členem kapely, která se
v roce 1969 přes Prago koncert dostala do Finska. Pobyt tam byl vţdy omezen
namlouvanou délkou hraní, ale pro veliký úspěch se kaţdé tři měsíce prodluţoval.
V prŧběhu hraní ve Finsku se pan Belis seznámil se svou budoucí manţelkou. V roce
1973 odešel od kapely a rozhodl se hrát sólově svŧj repertoár. Se svou finskou
přítelkyní se oţenil, a jelikoţ ona chtěla zŧstat ve Finsku, poţádal československé úřady
o vystěhování, které mu bylo vyřízeno. Od roku 1974 tedy začal ţít ve Finsku natrvalo.
Následujících dvacet let profesně pŧsobil na finských lodích, kde zpíval a sám se
doprovázel na klavír. Nyní ţije se svou ţenou a synem v Turku. Vlastní ateliér, ve
kterém se věnuje houslařině a příleţitostně pŧsobí jako sólový zpěvák a klavírista.

Liba Philipp- *1947, Praha
Stejně jako Rudolf Belis i Liba Phillip pochází z hudební rodiny. Jiţ od raného
dětství byla vedena k hudbě, která se stala její největší ţivotní zálibou. To ji přivedlo ke
studiu Státní konzervatoře v Praze, kde studovala varhany a skladbu. Dá se říci, ţe
studium této školy se stalo v její rodině tradicí, vystudovaly ji uţ čtyři generace.V roce
1970 se skrze Prago koncert dostala do Finska, kde si později našla manţela. Po sňatku
poţádala československé úřady o vystěhování, které ji bylo vyřízeno. Ve Finsku pŧsobí
jako hudební lektorka a skladatelka, obdrţela jiţ několik ocenění. Má jednu dceru a
nyní ţije s manţelem v malebném domku kousek od Helsinek.
29
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Vladimír Přiklopil- *1945, Hlisko v Čechách
Maria Přiklopilová- *1948, Brno
Restrikce tehdejšího komunistického reţimu neumoţnily panu Přiklopilovi
studium gymnázia. Byl tedy nucen vybrat si mezi učebními obory, a protoţe tehdy
ovládal hru na housle, vybral si houslařinu. Náhoda ho zavedla k setkání s hudebním
profesorem Juliem Tichým, který v něm objevil veliký hudební talent. Jeho další kroky
tedy směřovaly na brněnskou konzervatoř, kterou úspěšně dokončil a pokračoval ve
studiu hudby poté i na akademii. Po studiu začal pracovat v jedné slovenské škole jako
učitel hudby.
Paní Maria vystudovala střední ekonomickou školu a poté absolvovala dálkové
studium Vysoké školy ekonomické. S panem Přiklopilem se seznámila v Brně, kde měli
také svatbu, spolu se pak odstěhovali na Slovensko.
Nesvobodné
k myšlence

ovzduší

tehdejšího

Československa

přimělo

Přiklopilovi

odcestovat. Pan Přiklopil získal skrze Slav koncert profesní místo ve

Finsku, kam také roku 1983 odcestoval. Po veškerém administrativním vyřízení za ním
o rok později přijela i manţelka s dětmi. Od té doby se kaţdoročně potýkali
s administrativními problémy ohledně vyřizování prodlouţení pobytu. Kaţdý rok to
bylo spojené s pocity nejistoty, zda bude jejich ţádosti vyhověno, proto roku 1989
poţádali o moţnost trvalého pobytu. To jim bylo, po pádu komunistického reţimu,
konečně uděleno.
Miroslav Vaněk- *1953, Praha
Jiţ od dětství bylo jeho snem zabývat se v budoucnu automobilovým
prŧmyslem. Nastoupil tedy do vŧbec prvního ročníku střední prŧmyslové školy se
zaměřením na automobilovou dopravu v Mladé Boleslavy. Po studiích se dostal do
společnosti Škoda Auto, kde se vypracoval aţ na pozici v oddělení zahraničního servisu.
Tento post mu umoţňoval vyjet do zahraničí, coţ si také přál. Po výjezdech do
Německa mu byla nabídnuta pozice obchodního zástupce ve Finsku. V roce 1984 tam
tedy se ţenou odjel. Po čtyřech letech se však musel vrátit zpět, neboť na tuto pozici byl
vyslán zase někdo jiný. Po krátkém období práce v praţském Motokovu se mu ozvali
z Finska s nabídkou jiţ stálého pracovního poměru. Jelikoţ to byla země, kterou si se
svou ţenou předtím moc oblíbili a doufali, ţe se tam ještě někdy podívají, nabídku
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přijal. Ve Finsku ţije s rodinou od roku 1990 a nyní pracuje jako obchodní zástupce
firmy Škoda.

Marie Lundmark- *1944, Pardubice
Pochází z rodiny, kde byla jiţ od dětství vedena k výuce jazykŧ, proto
v poměrně útlém věku skvěle ovládala anglický jazyk, coţ později hodně vyuţila. Její
obrovskou zálibou bylo krasobruslení, kterému se začala intenzivně věnovat. Po
absolvování gymnázia nastoupila na Vysokou školu chemicko-technologickou, po níţ
začala pracovat ve Výzkumném ústavu v Rybitví. Znalost angličtiny uplatnila například
při tlumočení mezinárodní soutěţe pěveckých sborŧ, která se konala v Pardubicích. Zde
se seznámila se svým budoucím manţelem a spřátelila se skupinou Finŧ. Ti ji poté
pozvali na dva měsíce do Finska a později ji dopomohli k zajištění stáţe, na kterou
v roce 1969 odjela. Po těchto šesti měsících se vrátila zpět do Prahy, ale touha odjet do
Finska byla silná. V roce 1970 se provdala za svého finského přítele, poţádala
československé úřady o vystěhování a od té doby je jejím domovem Finsko. Se svým
manţelem ţije v malebném domku v Turku a pŧsobí jako rozhodčí v Mezinárodní
krasobruslařské asociaci.

Blanka Lemmetyinen- *1954, Praha
Jiţ od dětství byla v kontaktu s Finskem. Kdyţ jí byli dva roky, s celou rodinou
odjeli na čtyři roky do Finska, neboť její otec zde pracovně pŧsobil.Tento pobyt ji
později přivedl ke studiu finštiny, které se nejdříve začala věnovat její matka, která
vydala vŧbec první učebnici česko-finské konverzace. Po studiích na Karlově
univerzitě, kde studovala mimo jiné i finštinu, se dala na dráhu překladatelky a
tlumočnici finského jazyka. Na jedné ze svých sluţebních cest do Finska se seznámila
se svým budoucím manţelem- Finem. Po vzájemném navštěvování se v roce 1982
vzali a společně se rozhodli ţít ve Finsku, paní Lemmetyinen tedy v Československu
poţádala o vystěhování. Na toto rozhodnutí měla mimo jiné vliv i tehdejší politická
situace v Československu. Nyní je zaměstnána na Českém velvyslanectví v Helsinkách.
Milan Varga- *1955, Chrastí u Chrudimi
Jeho ţivotní příběh byl bohuţel plný nemalých komplikací… Jiţ v osmi letech
začal hrát na klavír a

po studiu na konzervatoři v Kroměříţi, dostal místo

v Symfonickém orchestru. Později se se svou kapelou skrze Pragokoncert dostal do
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Finska. Tam poznal svou současnou ţenu, se kterou se záhy oţenil a chtěl tedy ve
Finsku zŧstat. V jeho případě však nebylo moţné poţádat a o vystěhovalecký pas a ani
se vrátit zpět do Československa, protoţe byl tehdejším reţimem „hlídán―. To bylo
zpŧsobeno jeho dřívějšími iniciativami, kdy se scházel s kamarády a vyjadřoval
nesouhlas nad tehdejším reţimem. Pohyboval se ale ve společnosti lidí, kteří byli
protagonisty občanské iniciativy Charta 77. Díky tomu mu komunističtí funkcionáři
začali dělat problémy, chodili za jeho matkou a četli soukromou korespondenci. Později
dostal avizo, ţe pokud se vrátí, bude ihned zatčen. Panu Milanovi tedy po vypršení
nasmlouvané doby s kapelou ve Finsku, nezbývalo nic jiného, neţ zŧstat ve Finsku
ilegálně. To ovšem zpŧsobilo i komplikace ve Finsku. Po neúspěšném pokusu vyhledat
azyl ve Švédsku, byl pan Milan ve Finsku zatčen. Později, s podmínkou, ţe bude ţít
jinde, dostal povolení odjet do Jugoslávie. Při této cestě vystoupil v Německu, kde
zŧstal dva roky. Zde dostal pracovní povolení a pozici hudebního pedagoga a postupně
si začal vyřizovat potřebné dokumenty pro cestu zpět. Po udělení pracovního povolení,
se v roce 1983 mohl vrátit za svou ţenou do Finska, kde doteď ţije. V roce 1987 získal
finské občanství. Nyní pŧsobí jako učitel klavíru v jedné hudební škole v Turku.

2.2.4. Průběh rozhovorů
Sběr dat probíhal od srpna do prosince 2009, kdy jsem v rámci svého studijního
pobytu ve Finsku uskutečnila s jednotlivými narátory celkem osm rozhovorŧ.
Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon a tyto zvukové záznamy jsou nyní uloţeny
v mém osobním archivu. Jednotlivé rozhovory jsou dlouhé přibliţně šedesát minut,
přičemţ nejdelší rozhovor trval osmdesát minut a nejkratší padesát minut. Délka
rozhovorŧ tedy nepřesáhla doporučenou dobu devadesáti minut.30
Pro uţití orální historie existují dvě formy- ţivotní příběh (ţivotopisné
vyprávění) a interview (rozhovor). Ţivotní příběh sleduje chronologicky celý vývoj
narátorova ţivota. Zpravidla se uskutečňují dvě či více setkání, jejichţ cílem je
postihnout celou narátorvu osobnost spolu s jeho názory a postoji na zkoumané téma.
Při druhém typu, tedy rozhovoru, klade tazatel více předem připravených konkrétnějších
otázek, ohraničujících zvolené téma, a do vyprávění tak vstupuje častěji. Výpovědi tak
mají postihnout především názory a pohledy na zvolené téma, ale prostor je dán i
narátorovým proţitkŧm a zkušenostem.

30
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Pro svou práci jsem uţila druhé formy metody, tedy interview. Předem jsem si
tak

připravila

otázky,

které

měly

postihnout

jednotlivé

tematické

okruhy,

charakterizující záměr mé práce. Tyto otázky jsem pak v prŧběhu rozhovorŧ kladla
kaţdému z narátorŧ (někdy se ovšem stalo, ţe narátor se k nim vyjádřil sám).
Následující seznam obsahuje základní strukturu otevřených31 otázek, které jsem však
individuálně přizpŧsobovala konkrétní situaci:
1. Odkud pocházíte, v jaké rodině jste vyrŧstal/a?
2. Pamatujete si na atmosféru doby a na to, jak tehdejší reţim ovlivnil ţivot vaší rodiny?
3. Pamatujete si na zlomový bod, moment rozhodnutí k přesunu do Finska?
4. Jaké byly vaše první dojmy v nové zemi? Jak jste překonal/a začátky?
5. Jak by jste porovnal tehdejší politickou situaci v Československu a ve Finsku?
6. Jaký máte názor na tzv. finlandizaci?
7. Sledoval/a jste nadále politickou situaci v Československu? Přemýšle/a jste o návratu?
8. Jak jste se adaptoval/a do nového prostředí?
9. Jak zpětně hodnotíte váš odchod z tehdejšího Československa? Jak to změnilo váš
ţivot?
V úvodu setkání jsem nejdříve kaţdému z narátorŧ znovu a dŧkladně vysvětlila
charakter a záměr mé práce. Poté jsem se jich zeptala na jejich dětství a studium, coţ
odbouralo případnou nervozitu a umoţnilo tedy přistoupit k tématickým otázkám.
Co se týče místa rozhovoru, obecné pravidlo říká, ţe tazatel by se měl vţdy
přizpŧsobit poţadavku narátora, tak aby se v daném místě cítil co nejpříjemněji.
Ideálním prostředím pro realizaci rozhovoru je tedy domácí prostředí, kde se narátor cítí
logicky nejuvolněněji.32 Výběr místa jsem tedy přenechala narátorŧm. Tři narátory jsem
vyhledala v místě svého studijního pobytu - v Turku, ostatní narátoři pocházeli
z Helsinek. Dva rozhovory probíhaly u narátorŧ doma, čtyři na jejich pracovišti a dva
v restauraci. Domácké prostředí se ukázalo jako ideální. Narátor se cítil pohodlně a své
vyprávění doplňoval rŧznými fotografiemi a vzpomínkovými předměty. Paní Lundmark
mi tak představila celou domácí sbírku klenotŧ české literatury, své fotografie z mládí a

31

Jak uvádí Miroslav Vaněk a ostatní: „Naopak by měly převládat tzv. otevřené otázky, uvozené výrazy
„Jak“, „Proč“, „Jakým způsobem“ apod., na něţ nelze odpovědět „ano“ – „ne“ a narátor musí začít
vysvětlovat. Je lépe nechat jej raději zabíhat do nepodstatných detailů, neţ ho přerušit, neboť k hlavní
linii vyprávění se často vrátí sám.“( VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H: „Naslouchat
hlasům paměti…“, o. c., s. 102)
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ocenění za její krasobruslařské úspěchy. Paní Phillip mi taktéţ ukázala fotografie a
věnovala mi desku své dcery, která pŧsobí ve Finsku jako zpěvačka.
Stejně ideální podmínky nabízelo pracovní prostředí. Měla jsem tak moţnost
obdivovat výrobu houslí v ateliéru pana Belise, prostřednictvím pana Vaňka poznat
prostředí značky Škoda ve Finsku, nahlédnout do prostor české ambasády, kde pŧsobí
paní Lemetyinen a podívat se do hudební učebny, kde pan Milan vyučuje hru na klavír.
Poslední dva rozhovory neprobíhaly v tak ideálním prostředí. Jednalo se o
rozhovory s manţely Přiklopilovými, které se konaly v celkem rušné restauraci. Tuto
variantu jsme museli zvolit proto, ţe oni ani já jsme nebydleli v Helsinkách a pouze
jsme si tam domluvili setkání, v prŧběhu našich cest. Nahrávka rozhovoru je ale dobře
slyšitelná, proto prostředí výzkumu nemělo v tomto případě na kvalitu výpovědí vliv.
Na závěr bych ráda ocenila vřelý přístup, pohostinnost a vstřícnost kaţdého
z narátorŧ. Všichni na mé oslovení reagovali s velikým zájmem a ochotou. Nikdo
z oslovených neměl s vyprávěním ţádné problémy, spíše naopak, bylo zřejmé, ţe se o
své záţitky velice rádi podělí.

2.2.5. Vyhodnocení rozhovorů
Bezprostředně po skončení interview jsem si vypracovala protokol o rozhovoru.
V tomto záznamu jsem uvedla veškeré své postřehy a pocity z narátorova vyprávění.
Dále protokol obsahuje místo a čas rozhovoru, nonverbální projevy narátora, atmosféru
místa interview, popis narátorova rozpoloţení, zda byl nervózní či nejistý, nebo jestli
během rozhovoru vstoupila do místa konání další osoba. Veškeré tyto údaje mi následně
pomohly při analýze a interpretacích jednotlivých rozhovorŧ
Jelikoţ se jedná o kvalitativní výzkum vedený formou rozhovorŧ, tyto výpovědi
budou mít vţdy subjektivní charakter. Tuto subjektivitu tvoří individualita narátora,
jeho kvalita a selektivita paměti a v neposlední řadě také stylizace projevu narátora
v přítomnosti tazatele. Veškeré tyto aspekty vedou k subjektivní interpretaci dané
události. Kvalitativní výzkum tohoto charakteru si však neklade za cíl generalizovat
zjištěné poznatky a vytvářet zevšeobecňující soudy. Nejde o to zjistit historická fakta,
protoţe ty uţ jsou předem známa. Cílem orálně-historických výzkumŧ je zachytit
subjektivní pohledy na určité události, přičemţ je zřejmé, ţe jednotlivé postoje
podléhají ve svém formování samotné osobnosti narátora, jeho vlastnostem,
zkušenostem a individuálním proţitkŧm. A také je nutné připomenout, ţe závěry
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kvalitativních výzkumŧ se vţdy vztahují na zkoumaný vzorek a nemají tedy
reprezentativní charakter. 33

2.2.6. Etika výzkumu
Dŧleţitou částí orálně-historického výzkumu je vybudování vztahu dŧvěry
narátorŧ k tazateli. Povinností tazatele je také informovat narátory o veškerých cílech
práce a následném pouţití uskutečněných rozhovorŧ. Narátor je tedy obeznámen s celou
strukturou práce a je mu sděleno, ţe jeho výpovědi nebudou nikterak zneuţity a
poslouţí pouze pro účely daného výzkumu. Jelikoţ narátor svŧj příběh tazateli daruje ve
formě svých vzpomínek, měl by k němu tazatel přistupovat s náleţitou úctou a jako k
„dárci―.34 Metoda orální historie se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajŧ.
Všichni oslovení narátoři souhlasili s uvedením jejich jmen a pouţití fotografií
v této práci.

33
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3. CHARAKTERISTIKA MÍSTA VÝZKUMU A
JEHO VAZBY NA ČESKOU REPUBLIKU

V konceptu této kapitoly vycházím z faktu geografické vzdálenosti a obecné
odlišnosti České republiky a Finska. Vzhledem k těmto skutečnostem, povaţuji za
vhodné, zařadit do této práce stručnou charakteristiku finské společnosti a také
formování česko-finských vztahŧ. Níţe zvolené informace jsou však mým subjektivním
výběrem shrnujícím vše, co já osobně povaţuji za dŧleţité při popisu finského prostředí.
Jsme si vědoma toho, ţe by se následující koncept mohl zformovat i z jiného úhlu
pohledu.

3.1. Finsko
Finská republika (Finsko) je jednou ze skandinávských zemí severní Evropy.
Sousedí se Švédskem, Norskem a Ruskem. I přesto, ţe oblast Skandinávie nyní
představuje pět samostatných státŧ, lidé v nich ţijící stále spojuje stejný severský
charakter - podobné sociální cítění i kulturní symboly. Mimoto je jejich zpŧsob ţivota
ovlivněn obdobnými přírodními podmínkami, určujícími i specifické podmínky pro
kaţdodenní ţivot.35
V ţivotě kaţdého Fina tvoří příroda nezastupitelné místo. V této zemi je patrné,
ţe lidé, kteří ji obývají, přírodu uţívají a nikoliv zneuţívají. Na první pohled je zde
moţné vidět intimní souznění obyvatelstva s přírodou, coţ je u země pokryté
rozsáhlými jehličnatými lesy a tisíci jezer naprosto přirozené. Pro pochopení charakteru
Finska je popis jeho geografických a přírodních podmínek velice dŧleţitý. Drsné
přírodní podmínky, dlouhé vzdálenosti i řídké osídlení totiţ vytvářejí specifické ţivotní
prostředí, která má vliv jak na samotnou povahu Finŧ, tak i na kulturní a společenskou
atributy finské společnosti.
Finsko se svou rozlohou řadí na pozici sedmého největšího evropského státu,
avšak počet obyvatel činí pouze 5,2 miliónu. I tento fakt zdŧrazňuje dominanci přírody,
která v této zemi tvoří rozsáhlou část z celkového území. Finská jezernatá příroda je
jedinečná. Doba ledová a následný ústup ledovce vytvářely zvlněný a rozmanitý ráz
krajiny s hladce obroušenými skalami, kde si našla svou cestu spletitá vodní síť.
35
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Ostrovŧ je ve vnitrozemních vodách téměř 100 tisíc, čímţ se Finsko vedle Kanady řadí
mezi nejostrovnatější země na světě.36 Jedním z pozoruhodných aspektŧ, které souvisí
s geografickou polohou Finska na severní polokouli, jsou zřetelné hranice mezi
jednotlivými ročními obdobími. Zimy jsou zde chladné s menší intenzitou slunečního
záření, coţ kompenzují světlá a teplá léta. Nachází se zde více neţ 80 tisíc menších
ostrovŧ a 188 tisíc jezer. Téměř tři čtvrtiny země jsou zalesněné a veliká část země patří
k severnímu pásmu jehličnatých lesŧ. Evropské dubové pásmo zasahuje těsně k jiţním
částem Finska, a v nejsevernější části se vyskytují jiţ jen horské břízky a planiny. Pro
finské lesy je charakteristické malé mnoţství druhŧ stromŧ. Z hlediska krajiny a lesního
hospodářství mají hlavní význam borovice, smrky a břízy. Čtvrtina finského území leţí
za polárním kruhem, coţ vytváří velice specifické podmínky. Polární noc, nevychází
slunce, trvá v nejsevernější oblasti (Laponsko) padesát dva dnŧ, naopak v létě zde
slunce šedesát sedm dnŧ nezapadá.37 Tyto netradiční podmínky vytvářejí typickou
severskou atmosféru, která má bezesporu svŧj vliv na ţivotní podmínky obyvatel.
Někteří cizinci se pak v této souvislosti zmiňují o mírně depresivním pocitu,
pramenícím z absence slunečního světla, na coţ nejsou zvyklí.38
Mimo finštiny, kterou jako svŧj mateřský jazyk uvádí 6% obyvatel, je druhým
oficiálním jazykem švédština. Tato skutečnost má své historické opodstatnění,
konkrétně dobu, kdy bylo Finsko součástí Švédského království (od počátku 13. Století
do roku 1809).39 Pro cizince mŧţe být zpočátku problematické porozumění dané kultuře
se všemi jejími symboly a specifiky. Většina stěţejních textŧ dŧleţitých pro pochopení
minulosti i přítomnosti finského prostředí je totiţ ve finštině či švédštině.40
Aţ do poloviny 12. století bylo geografické území dnešního Finska politické
vakuum, zajímavé jak pro Švédsko, tak pro Rusko. Finsko tak od pradávna tvořilo
hranici mezi dvěma rŧznými kulturami a náboţenstvími - luteránskými Švédy a
ortodoxními Rusy. Za dobu své existence se pak Finsko ocitlo pod nadvládou jak
Švédska, tak i Ruska a teprve v roce 1917 získalo svou nezávislost a vybudovalo silný a
svébytný národ, který později na poli mezinárodní politiky čelil a odolával rŧzným
politickým i společenským vlivŧm. Je třeba však říci, ţe zmíněných osm století ve stínu
mocnějších sousedŧ, zanechalo na finské společnosti své stopy. Mnohé z národních a
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kulturních tradic nejsou pŧvodní, ale byly převzaty, a to převáţně od Švédska. Finská
vláda tak věnuje značnou pozornost obrazu místní kultury a její rozvoj finančně
podporuje.41
Ve druhé polovině 20. století udělalo Finsko významný krok od společnosti
zaměřené na zemědělství a lesní hospodářství ke vzniku moderní prŧmyslové země.
Pozice Finska na mezinárodním poli se tak upevnila a finský národ se stal ze světového
hlediska výraznějším. Uznání, jakého se Finŧm dostalo ve světě, je vidět mimo jiné
v tom, ţe mnozí Finové dosáhli významných pozic v mezinárodních organizacích,
například v OSN.42 Zemi nezatěţuje koloniální minulost a její společenský systém je
stabilní. Mimoto je Finsko unikátní i pro jiné atributy, jako je čistá příroda, severní
exotika, prŧmysl špičkové technologie a kvalitní vysoká úroveň vzdělání. Finsko je tak
jednou z mála společností, kde mŧţe člověk v dnešní hektické době bezpečně uniknout
do klidu přírody, a přitom uţívat pohodlí základních sluţeb.43
Bezesporu nejpopulárnějším finským přínosem je sauna. Právě toto slovo se dá
povaţovat za světově nejproslulejší finský výraz. Saunování, jako jedna podstatná část
finské národní identity, reprezentuje kaţdodenní finskou kulturu.44 Tuto tradici Finové
drţeli a rozvíjeli po staletí, díky nim tak tedy tento zvyk přeţil aţ do dnešní doby a stal
se velice populárním i v jiných zemích. Je otázkou, jestli se právě saunování nějak
výrazně podepsalo na typické finské povaze a vlastnostech, mezi něţ se řadí například
houţevnatost, dŧraz na zdravý ţivotní styl, přirozená potřeba čistoty a ochrany přírody.

3.2. Finsko-české vztahy
Díky poznatkŧm a zkušenostem, jeţ jsem získala při svém studijním pobytu ve
Finsku, mohu uvést, ţe povědomí Finŧ o české společnosti a naopak je na stejné úrovni
a podobně neobsáhlé.
Finové by si pravděpodobně vzpomněli na známé, pro Českou republiku
charakteristické symboly, jako je Švejk, české pivo, české filmy, někdo by moţná uvedl
Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka nebo naše nejznámější sportovce. Pro starší
generaci mŧţe být zosobněním České republiky legendární běţec Emil Zátopek,
trojnásobný olympijský vítěz z helsinských olympijských her v roce 1952.45
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Naopak pro mnoho Čechŧ je jistě charakteristikou Finska především sauna,
kníţky známého spisovatele Miky Waltariho (např. Egypťan Sinuhet) a několik
finských kapel. Jak je uvedeno v článku Finští milovníci české kultury v internetovém
časopisu Severské listy: „Finové se o Českou republiku zajímají z rozličných důvodů.
Často jim učarovalo kouzlo staré Prahy, zachutnalo pivo (ve Finsku právě letí „velko“,
rozuměj Velkopopovický Kozel), ohromil je Emil Zátopek.“

46

Dalším oboustranně

známým jménem mŧţe být Lieko Zachovalová, Finka ţijící od roku 1948 v České
republice.47 Tato ţena se zaslouţila o pozornost tím, ţe jako jediná finská novinářka
informovala finskou společnost o období sovětské okupace v Československu. To jak
jednotliví lidé vnímají rŧzné společnosti, je však čistě subjektivní záleţitost a nelze ji
tedy příliš dobře generalizovat. Výše uvedený nástin pohledu české společnosti na
finskou a naopak je pak pouze mou vlastní osobní domněnkou, vytvořenou zásluhou mé
osobní dlouhodobé návštěvy Finska.
Česko-finské vztahy se ve svém počátku rozvíjely jen sporadicky, za příčiny lze
povaţovat geografickou vzdálenost a příslušnost těchto státŧ k větším politickým
útvarŧm. Nicméně vzájemné vazby se začaly propojovat jiţ koncem středověku a to
především vlivem historického a politického dění. V té době si často jako svŧj cíl
univerzitního pobytu Finové i Švédové vybírali Prahu.48 Dalším městem, jehoţ studijní
moţnosti vyuţívali obyvatelé severských zemí, byla Olomouc. Právě zde bylo zaloţeno
Collegium Nordicum, slouţící pro vzdělávání budoucích katolických misionářŧ. Vliv
českého učení na duchovní ţivot finské společnosti byl tedy značný. 49 Ani po zaloţení
první severské univerzity v Uppsale příliv studentŧ do Čech neustal.
V 17. století proniklo do Finska pedagogické učení Jana Ámose Komenského,
který se za svého pŧsobení v exilu (1642-1648) ve Švédsku začal intenzivně zajímat o
finský jazyk. Jeho prokazatelný vliv lze sledovat v oblasti finské pedagogiky, později
vykazující některé z jeho edukačních principŧ. O sto let později se o rozvoj vzájemných
vztahŧ přičinil například Josef Dobrovský, který v roce 1792 Finsko navštívil. Cílem
této výpravy bylo navázání kontaktŧ se stěţejními osobnostmi tamního národního
obrození, a také stručná analýza finštiny a její komparace se slovanskými jazyky.
Na konci 19. století spojoval Finy a Čechy podobný osud – obě země byly
součástí většího státního celku, ze kterého se chtěly vymanit a zformovat ve svébytný
46
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samostatný národ,

coţ

se později

oběma zemím

podařilo.

V internetovém

zpravodajském zdroji se k tomuto tématu vyjadřuje například Milan Šmíd, odborný
asistent na Fakultě sociálních věd UK: „Podobně jako Češi (pod tento pojem zahrnuji i
Moravany), také Finové se jako politický národ konstituovali aţ v 19. století. U Čechů
národním obrozením odkazujícím k historickým tradicím českého státu, u Finů
čerpáním z kulturního odkazu eposu Kalevala.“

50

Od 19. století nabíraly tedy české

kontakty s Finskem na intenzitě. Jistá paralela v dějinných událostech zpŧsobila
oboustranný zájem těchto zemí o své vnitropolitické a kulturní dění. Jak uvádí PhDr.
Zdeněk Hojda: „V 19. století se ale Češi i Finové na cestě k modernímu národu
objektivně sešli u mnoha shodných problémů, které ke konci století začalo několik málo
průkopníků vzájemných styků vnímat jako česko-finské paralely. A ţe těch podobností
nebylo málo! Boj za dosaţení a udrţení státního práva (tady měli Finové díky příznivým
podmínkám při začlenění do ruské říše určitý náskok), ústřední role jazykové otázky a
boj za plnou emancipaci národního jazyka (tady měli zase zhruba půlstoletý náskok
Češi), postupná politická diferenciace národního hnutí (jednotná národní strana se
postupně štěpí na konzervativnější a liberálnější křídlo), snaha o zviditelnění se na
mezinárodní scéně.“ 51
Konec první světové války znamenal pro Finy i Čechy vznik samostatných státŧ.
Novým aspektem ve vzájemných vztazích se tedy stalo zahájení diplomatických vazeb.
Diplomatický konzulát byl v Helsinkách zřízen roku 1923. Zpočátku byla hlavním
úkolem ochrana československých ekonomických zájmŧ, diplomatický charakter získal
konzulát aţ v roce 1927, kdy byl povýšen na velvyslanectví. Budoucnost těchto
oficiálních vazeb však přerušila druhá světová válka. Diplomatické vztahy byly pak
obnoveny v roce 1946, v roce 1947 začalo pŧsobit i české velvyslanectví, které se
v roce 1959 stalo rovněţ konzulátem.52
Podobný osud těchto zemí je moţné zaznamenat i po druhé světové válce, kdy
bylo jak Finsku, tak nám „naordinováno― přátelství se Sovětským svazem. Kaţdý stát se
však vydal svojí cestou. Jak uţ je výše zmíněno, vzájemné vztahy byly vţdy poplatné
politické situaci, proto český zájem o finskou kulturu a literaturu po druhé světové válce
klesl. K zintenzivnění finského zájmu o českou společnost došlo znovu aţ v prŧběhu
československého

reformního

procesu

a

následné

okupace.

Tehdejší

dění
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v Československu mohla finská společnost sledovat skrze detailní reportáţe Leiky
Zachovalové. Nutno říci, ţe nastalá československá situace vyvolala jak v politickém
tak veřejném finském dění rozruch. A jedním z následných dopadŧ bylo také urychlení
jiţ probíhající diferenciace Komunistické strany Finska, která se vnitřně dělila na
eurokomunistickou většinu a neostalinskou, na Moskvě plně závislou menšinu. Tehdejší
finský prezident Urho Kaleva Kekkonen byl nečekanou intervencí velice znepokojen,
k veřejnému odsouzení tohoto činu však ale z obavy stejného následného vývoje ve
Finsku, nedošlo.53
Během

„normalizačního

procesu―

finský

zájem

o

politické

dění

v Československu ustal, neboť samotné finsko-sovětské vztahy vybízely k nemalé
pozornosti a dá se říci i ostraţitosti. Kekkonen však s Československem opět obnovil
vzájemnou aktivní komunikaci. V té době byla také s Finskem jako s prvním státem
zpoza ţelezné opony zrušena vzájemná vízová povinnost.
fungování

bilaterálních

vztahŧ

došlo

aţ

po

pádu

Ale k plnohodnotnému
normalizačního

reţimu

v Československu koncem 90. let. Prezident Václav Havel navštívil poprvé Finsko
v roce 1991. Ve svém projevu se vrátil k událostem roku 1948 a ocenil osobní podíl
prezidenta Paasikiviho na tom, ţe Finsko nešlo „československou cestou―54. Na
rozdělení Československa nahlíţela finská společnost s pochopením, se vzpomínkou na
oddělení Norska od Švédska roku 1905. Finsko také pomohlo a podpořilo snahy České
republiky pro vstup do Evropské unie.55
K udrţování stykŧ mezi oběma zeměmi nyní pomáhá i několik společností. Ve
Finsku je to Suomi-Tšekki-seura56 (Finsko-česká společnost)57, zajišťující mnoţství
kulturních a společenských akcí58 a vydávající občasník Nakoalaa Tšekkiin (Pohled do
Česka). Další oficiálním krajanským spolkem pŧsobícím ve Finsku je společnost
Bohemia, sdruţující zhruba 200 českých krajanŧ, kteří skrze tuto organizaci udrţují
53

Historie česko-finských vztahů, http://www.mzv.cz/helsinki/, vyhledáno 02. 03. 2010
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české tradice, upevňují vzájemná přátelství a rozvíjí českou kulturu ve Finsku. Na jejich
internetových stránkách jsou k dohledání informace o nadcházejících seminářích,
společenských akcích a výletech. Zájemci se také mohou kaţdý měsíc připojit,
k takzvanému „Setkání u piva―, konaném v restauraci Vltava v centru Helsinek. Další
úlohou této organizace je ale i rozšiřování povědomí o české kultuře v řadách finských
zájemcŧ (společnost například zajišťuje kurzy českého jazyka). K aktivitám tohoto
sdruţení patří i vydávání stejnojmenného čtvrtletníku Bohemia.59 Neoficiální
společností, která vznikala spontánně a především díky nadšení jednotlivcŧ je
Finčech60, skupina Slovákŧ a Čechŧ, ţijících ve Finsku. Na jejich internetových
stránkách je k nalezení plno zajímavých a přínosných informací a praktických rad,
primárně slouţících lidem, kteří se chystají nebo právě navštívili Finsko.61
V České republice pŧsobí Severská společnost a Skandinávský dŧm 62. Cílem
obou těchto organizací je sdruţovat zájemce o ţivot a kulturu všech severských zemí,
ve svých aktivitách se proto věnují i Finsku. První z výše uvedených organizací vydává
zpravodaj Severské listy63, informující o dění zemí na severu.
V následujících kapitolách se z hlediska záměru mé práce budu věnovat jiţ jen
charakteru Finska druhé poloviny 20. století.
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http://www.bohemia-seura.de.vu/, vyhledáno 08.04.2010
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4. SROVNÁNÍ ČESKÉ A FINSKÉ SPOLEČNOSTI
PŘED ROKEM 1989
Pro přesnější ilustraci adaptačního procesu oslovených narátorŧ ve finské
společnosti, je dŧleţité se blíţe zaměřit na to, v jakých podmínkách probíhal samotný
proces odchodu a následně do jakých podmínek byl jedinec uveden. Proto se v této
kapitole budu zabývat stručnou komparací dvou, ve své podstatě rozdílných společností,
společnosti svobodné a nesvobodné, přičemţ nejdříve popíši konkrétní situaci v kaţdé
zemi zvlášť. Pro toto srovnání vymezím dobu, která je relevantní pro cíl výzkumu, tedy
období, které je v Československu nazýváno obdobím totalitním. Přesněji se jedná o
roky 1948-1989

64

. Toto nedemokratické období rovněţ souvisí s emigrací narátorŧ

vybraných pro tento výzkum. Ve svém popisu se však nebudu drţet přesné dějové linie
a detailního popisu veškerých událostí, pouze se pokusím nastínit zjevnou odlišnost
v charakteru uvedených společností ve druhé polovině 20. století. Mým cílem je popsat
atmosféru stejné doby ve dvou zcela odlišných zemí. V následujícím popisu vycházím
z předpokladu, ţe hlavní politické události tehdejšího Československa jsou známy, a
proto jim nebudu věnovat zvláštní pozornost. Více se však zaměřím na finskou politiku,
jenţ nepovaţuji za tolik všeobecně známou.

4.1. Charakter československé společnosti ve druhé polovině 20. století
Doba ohraničená lety 1948 a 1989 s sebou přinesla mnoţství význačných
událostí, jeţ formovaly následné dění v Československu na dlouhých čtyřicet let a
jejichţ přesah je v mnohých oblastech moţné vysledovat i dnes.
Totalitní stát je nyní jiţ běţný a uznávaný pojem. Ve své knize V. Veber uvádí:
„Polský politolog Robert Skidelsky, ţijící ve Spojených státech, v knize Svět po
komunismu (The World after Communism, 1995) nazývá komunismus „nejpodivnější
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Těmito roky jsou myšlené následující události:
25. 02. 1948 - tento den představuje vyvrcholení státního převratu, jehoţ cílem bylo zlikvidovat
demokratický systém v Československu a nastolit komunistickou diktaturu a připojit tak Československo
do sfér mocenského sovětského bloku
1989 - tento rok symbolizuje události a změny uskutečněné před a po 19.11.1989 (Sametová revoluce) a
nastolující tak svrţení komunistické moci a navrácení demokratických principŧ do československé
společnosti; dle internetových stránek Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, věnovaným československému roku 1989: „Občanskou vzpouru proti komunistického reţimu, která začala 17. listopadu
1989 brutálním potlačením pokojné studentské manifestace, vedla totiţ především touha Čechů a Slováků
rozhodovat o vlastním osudu podle demokratických principů a v prostředí svobody a politické plurality. V
roce 1989 se Češi a Slováci po dlouhých 20 letech vynucené pasivity opět stali subjektem vlastních
dějin.“ (http://www.89.usd.cas.cz/cs/o-strankach.html)
Bakalářská práce, Barbora Měkotová
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chybou dvacátého století“.65 Doba, kdy tato chyba zaujala svou pevnou pozici i
v československé společnosti, má svŧj počátek v parlamentních volbách roku 1948.
„Vítězný únor―, jak tehdejší komunistický převrat nazvali komunisté, otevřel cestu
k nastolení totalitního reţimu a jeho čtyř nejtypičtějších projevŧ: vlády jedné strany,
autoritativnímu plánovaní hospodářství, politické policii a povinné ideologie, přičemţ
se Československo připojelo do Sovětského bloku. Společnost se nastalým změnám a
jejich nepochopitelnému ideologickému zdŧvodnění začala bránit.66
Pro upevňování své moci pouţívali komunisté rozličné postupy. Zvýšenou
pozornost věnovali vysokým školám, které vychovávaly příští inteligenci. Jak
v pedagogickém sboru, tak mezi posluchači probíhaly čistky. Jejich cíl formuloval
generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský v listopadu 1948: „Nemilosrdně vyčistíme
střední a vysoké školy od reakčních studentů…“67 Komunistické vedení také učinilo
první kroky k izolaci od západního světa: zmrazováním diplomatických stykŧ,
cílevědomou likvidací zahraničních kulturních institucí a vynuceným odchodem
západních novinářŧ z ČSR.68
Reakcí na nově vzniklé společenské podmínky, vznikala hnutí vysokoškolákŧ,
snaţící se nastalé poměry změnit. Nejdříve chtěly tyto skupiny situaci vylepšit a
optimalizovat, ale stále více nepřijatelných komunistických podmínek vyvolalo i
radikalizaci skupin bojujících proti reţimu.69 Ty se později nacházely ve všech sférách
společenského dění: ve studentském protředí, v politice i v umění. Proti stále větší vlně
rostoucího odporu, vznikala rŧzná opatření a postihy. Vedoucí úlohu zde měla Státní
bezpečnost, ale také Pomocné technické prapory a do roku 1954 existovaly „tábory
nucených prací―. Rŧznými perzekucemi vláda segregovala obyvatelstvo na politicky
„vhodné― a nevhodné―. Šestý bod Gottwaldova desatera hlavních úkolŧ komunistické
strany začíná takto: „Zkušenost nás učí, ţe pro budování socialismu si musí pracující lid
vytvořit a vychovat vlastní inteligenci, pocházející z jeho středu a s ním třídně a
ideologicky spjatou.“70
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CUHRA J. – VEBER V: Za svobodu a demokracii1.- Odpor proti komunistické moci. Evropské hnutí
v České republice, Praha 1999, s. 11
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CUHRA J. – VEBER V: Za svobodu a demokracii1.- Odpor proti komunistické moci. Evropské hnutí
v České republice, Praha 1999, s. 12
67
HAVRÁNEK, J. – POUSTA, Z: Dějiny Univerzity Karlovy IV. (1918-1990). Praha 1995, s. 294
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KAPLAN K. – PALEČEK P: Komunistický reţim a politické procesy v Československu. Barrister &
Principal, Budapest 2001, s. 105
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OTÁHAL, Milan: Studenti a komunistická moc v Českých zemích 1968-1989. nakladatelství Dokořán,
Praha 2003, s. 14
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MAŇÁK J: Orientace KSČ na vytvoření socialistické inteligence, in: KÁRNÍK Z.c(ed.): Bolševismus,
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Společnost se vyskytla v období, kdy se její pŧvodní identita kvŧli nově
nastoleným podmínkám musela transformovat do naprosto jiné podoby. Konkrétní
osudy lidí, motivace, modely jednání, aspirace a moţnosti, které měl člověk k dispozici,
se vlivem ovládnutí společnosti komunistickou diktaturou vytratily. Lidé přicházeli
nejenom o své ideje, plány a vize, ale i o zaměstnání, rodiny, zájmy a studium. Do
společnosti byla zavedena cenzura, došlo ke kolektivizaci zemědělství, s aktivními
komunistickými odpŧrci se objevovaly i první vykonstruované politické procesy. V roce
1960 byla provedena změna ústavy, která ve svém úvodu říkala: „Československá
socialistická republika je socialistický stát, zaloţený na pevném svazku dělníků, rolníků
a inteligence, v jehoţ čele je dělnická třída.„ V principální rovině byla potvrzena „linie
výstavby socialismu―.71
Po krátkém období uvolňování poměrŧ, skrze představitele reformního proudu
(„socialismus s lidskou tváří―) v šedesátých letech, přišly v roce 1968 opět ztráta naděje
a deziluze. Sovětská vojenská intervence znemoţnila případnou demokratizaci
politického systému a odstartovala těţkou dobu normalizace. „První měsíce roku 1969
se v republice vytvořila zvláštní, napjatá politická situace. Realizace sovětského záměru
- zlikvidovat československou reformu vlastníma rukama jejích představitelů postupovala pomalu. Moskva vykonávala nátlak na praţské vedení, měla k dispozici
svou armádu přítomnou v ČSSR, rozšiřovala své věrné v orgánech moci. Přesto
naráţela na odpor obyvatel…“
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Následný vývoj měl dle sovětských poţadavkŧ

upravit nově zvolený předseda ÚV KSČ Gustav Husák, který ve své funkci nahradil
Alexandra Dubčeka. Čistky a prověrky odstranily z politického pŧsobení příznivce
reformního proudu a ve všech sférách společenského dění vznikaly nové organizace,
podporující normalizační reţim. Občané podléhali kontrole komunistické vlády,
přičemţ případné rozpaky se vláda snaţila zahnat rŧznými masovými akcemi
prezentujícími „radost a blahobyt socialistické společnosti―. Nastalé změny nejdříve u
širší veřejnosti vyvolaly bezradnost, depresi a rezignaci. V postupném vývoji se však
formovaly nové zpŧsoby odporu, provázené touhou po změně. (stávky, demonstrace,
disent, underground…)73
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Pojmy jako jsou například: rozum, svoboda, demokracie, pluralita, spravedlnost
a lidskost byly reţimem deformovány a opomíjeny. Postupem času si československá
společnost zvykala na samotnou existenci komunistického aparátu a přizpŧsobovala
tomu své chování. Prostředí s naprostou absencí svobody a demokracie, jaké v
Československu tehdy bylo, pak podněcovalo k nestandartním krokŧm a činŧm. Kaţdý
se s nastalou situací vyrovnával dle svého uváţení. Někdo upřednostnil své vlastní
přesvědčení, touhu po spravedlnosti a dodrţování lidských práv, čemuţ velice často
obětoval svou svobodu, kdyţ se posléze dostal do sporu s reţimem. Takoví jedinci byli
většinou vylučováni ze škol, sledováni, vyslýcháni, týráni, omezováni či jinak
perzekuováni. Nutno však říci, ţe si tito lidé zachovali tak velmi dŧleţitou svobodu
mysli. Další skupinou byli lidé, kteří podlehli a stali se tak více či méně součástí
politického kolosu, který dlouhá léta devastoval českou společnost a uvedl zemi do
politické, hospodářské, sociální a morální krize. Poslední skupinu tvoří lidé, kteří
emigrovali. Veškeré tyto moţnosti vypořádávání se s totalitním reţimem odkazují na
tehdejší zápas o zachování demokracie, který trval čtyřicet let.
V té době se některé pojmy staly frekventovanějšími, jiné naprosto novými. Za
všechny uvedu jen některé: samizdat74, šikana75, útěk, výjezdní doloţka76, psychoteror,
násilí, emigrace, cenzura, disident77, zatýkání, ţelezná opona a jiné. Tyto pojmy
obsahově definují situaci uvedené doby. Doby, ve které docházelo k potírání lidské
individuality a jedinečnosti.

A taková společnost, jak řekl první československý

prezident Tomáš Garrigue Masaryk, nemŧţe fungovat: „Normální stav společnosti
politický a sociální nedá se uskutečnit bez silného individualismu, to jest bez svobodné
iniciativy jednotlivců, a to prakticky znamená takový reţim, který umoţňuje rozvoj
rozmanitých individualit, fysicky i duchovně od přírody nestejně nadaných. Nestejná je
situace kaţdého individua ve společnosti, nestejné je jeho okolí společenské, jednotlivec
nejlépe dovede vyuţít svých vlastních sil a sil svého okolí podle vlastního uznání.“78
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Lierární tvorba i odborné publikace vydávané neoficiálně, šířené ručním přepisováním. Reakce na
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4.2. Charakter finské společnosti ve druhé polovině 20. Století
Finské období po skončení druhé světové války do následujících parlamentních
voleb bývá v historických studiích nazýváno „léty nebezpečí―, tedy doby, kdy
společnost ovládl strach z komunistického převratu. Smysl tohoto označení má své
kořeny jiţ u podpisu finského příměří v Moskvě roku 1944. Některé z následně
uloţených mírových podmínek, které Sovětský svaz poţadoval po Finsku, se týkaly
finských vnitropolitických záleţitostí. Jednou z takových podmínek bylo zrušení
protikomunistických zákonŧ, coţ zapříčinilo okamţitou obnovu Komunistické strany.
Ve Finsku byla v té době přítomna sovětská komise, která tak kontrolovala
dodrţování veškerých podmínek smlouvy. Předsedou této komise byl Andrej
Alexandrovič Ţďanov, který v roce 1940 také řídil připojení Estonska k Sovětskému
svazu. Díky této skutečnosti, se ve finském povědomí stal obávanou osobou, coţ nebylo
příliš optimální v době, kdy Finsko mělo se svým východním sousedem utvářet spíše
vřelé vztahy. V ovzduší totiţ panovala napjatá atmosféra a určitý strach z dalších
událostí. Tyto obavy byly zajisté oprávněné, kdyţ uváţím, ţe po celou dobu činnosti
kontrolní komise ţilo moskevské vedení ve víře následné proměny Finska v sovětskou
socialistickou republiku. Tuto myšlenku podporovali i finští komunisté, v té době opět
formující svou stranu. A aby mohla při své organizaci infiltrovat i členy jiných stran,
zaloţila Komunistická strana Finska zastřešující organizaci pod názvem Demokratický
svaz finského lidu (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, SKDL). Jejich záměrem
bylo pak dosáhnout ve Finsku stejné diktatury jedné strany, jaká se uskutečnila v jiných,
pŧvodně demokratických evropských zemích.
Určitý strach však vládl i v komunistickém prostředí. Dŧvodem těchto obav byla
případná reakce odpŧrcŧ komunismu. Poschovávané zbraně79 finské armády totiţ
dokazovaly připravenost na rozpoutání silného partyzánského odboje. V parlamentních
volbách v roce 1945 slavil Demokratický svaz finského lidu úspěch a obsadil celou
čtvrtinu parlamentu. Vládu poté vytvořila „velká trojka―, tedy Demokratický svaz
finského lidu, Sociální demokracie a Agrární svaz. Na toto veškeré dění opět dohlíţel
Ţďanov. Do této doby se finský sled událostí příliš neliší od toho, co se dělo
v některých ostatních evropských zemích, jeţ následně spadly do sovětské sféry vlivu. 80
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Určujícím bodem následného vývoje poválečného Finska se stalo jednání
tehdejšího finského prezidenta J. K. Paasikiviho se Stalinem81 v Moskvě roku 1948.
Finský prezident odmítl podepsat obdobnou mírovou smlouvu, jakou podepsal Sovětský
svaz s poraţenými východoevropskými zeměmi. Předloţil tedy svŧj návrh, který byl
akceptován a jenţ se podstatně lišil od smluv právě uzavřených Sovětským svazem
s Maďarskem a Rumunskem. Tímto činem zajistil, ţe nedošlo k naprosté sovětizaci
Finska. Velice dŧleţitou částí této smlouvy se pro Finsko stala její preambule, která
obsahovala finský poţadavek zŧstat v budoucnosti mimo velmocenské konflikty a
blokovou politiku. Touto formulací si Finsko definovalo své specifické postavení
neutrality.82
K omezenému připoutání Finska k Sovětskému svazu pak došlo v dubnu 1948
skrze přijetí Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci (tzv. smlouva YYA).
Význam tohoto paktu spočíval v rozvoji ekonomických a kulturních vztahŧ mezi
Finskem a SSSR. Země se mimo jiné zavázaly k dodrţování těchto principŧ:
vzájemného respektu suverenity, integrity a nezasahování do svých vnitřních záleţitostí.
V tehdejším Finsku se pak objevovaly názory, ţe země nastupuje „československou
cestu―, tj. cestu přerodu v tzv. lidovou demokracii. Tento názor propagovala především
přední finská komunistka Hertta Kuusinen. A nejiný názor měla i sovětská vláda. I
přesto, ţe tomu počáteční vývoj odpovídal, sociální demokraté a Agrární svaz si brzy
uvědomili, ţe sedí ve vládě jako rukojmí, neboť kontrolní komise neustále varovala, ţe
základ vlády nesmí být měněn.
K zániku hrozby komunistického převratu přispěla i nedostatečná připravenost
komunistické strany. Ta se v tu dobu nemohla spoléhat na rozhodující pomoc
Sovětského svazu, neboť Stalin nepovaţoval za rozumné vměšovat se do finských
vnitřních záleţitostí právě v době, kdy země uzavřely smlouvu odkazující na vzájemnou
vojenskou pomoc. Ţádná revoluce se tedy v závěru nekonala, parlament se rozhodl
vyjádřit nedŧvěru tehdejšímu ministru vnitra (který byl podporován Moskvou) a Finsko
tak ukázalo, ţe se chce vydat vlastní cestou. Nastalé volby v roce 1948 zmíněnou situaci
odráţely. Demokratický svaz finského lidu, vedený komunisty, v nich oproti minulým
volbám ztratil čtvrtinu křesel, coţ zpŧsobilo odstranění komunistŧ z klíčových pozic a
obnovilo dodrţování právní ochrany. Komunisté se pak do vlády opět dostali aţ v roce
1966. Do politiky se snaţili zavést nové poţadavky, usilovali o omezení importu
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z kapitalistických zemí ve prospěch východního bloku či o znárodnění pojišťoven. Ne
všechny politické strany se však k jejich programu přiklonily. K definitivnímu rozdělení
komunistické strany ve Finsku došlo v 80. letech, ţádná z jejich následných odnoţí pak
nezískala zastoupení ve vládě.83
Významnou kapitolou finského poválečného dění je samotný proces obrany
národní suverenity státu. Kdyţ v padesátých letech Sovětský svaz na Finsko stále
vyvíjel nátlak, Paasikivi se uchýlil k politice, jejímţ nekompromisním cílem bylo udrţet
finskou nezávislost. Bylo třeba vést zahraniční politiku tak, aby se Finsko nedostalo ani
náznakem do sporu se Sovětským svazem. První ukázky této Paasikiviho linie se datují
jiţ do roku 1947, kdy válkou zdevastované Finsko odmítlo pomoc Spojených státŧ ve
formě tzv. Marshallova plánu. Případný souhlas by jasně odkazoval na finský politický
závazek vŧči USA, coţ by sovětské vedení příliš nepotěšilo. Tato politika měla mimo
jiné zabránit transformaci Finska na sovětský satelit a oficiálně se začala nazývat
finlandizací84 či paasikiviho-kekkonenovou linií85. V této linii totiţ poté pokračoval i
následující finský prezident, Urho Kekkonen.86
V období prezidentského úřadu Urho Kekkonena však došlo k zintenzivnění
politické spolupráce se Sovětským svazem. „Jeho zahraniční politiku i domácí politiku
velice ovlivňovala víra v to, ţe komunismus bude hlavním politickým proudem
budoucnosti a ţe pozice Sovětského svazu jako světové supervelmoci bude dále
posilovat.“
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Ve svém úřadě se snaţil vybudovat přátelské vztahy se Sovětským

svazem, účastnil se rŧzných společných oslav a na poli zahraniční politiky se snaţil
nevytvářet zbytečné spory, čímţ usiloval o zachování státní suverenity a
demokratického zřízení namísto podřadného postavení satelitních sovětských státŧ.
V záměru se tedy nelišil od svého předchŧdce, rozdíl byl však spatřován v přístupu,
který se jevil jako ještě více pro-sovětský.
Na konci šedesátých let se schylovalo ve vzájemných vztazích Finska a SSSR
ke krizi. Ukončení válečného a poválečného přídělového sytému vedlo ve finském
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zahraničním obchodu k rŧstu podílu západních zemí oproti východním. Tato situace
vyvolala v sovětském vedení podezření o náhlé změně finské zahraničně politické
orientace. K negativnímu stanovisku přispěl i fakt, ţe v tehdejší finské vládě chybělo
zastoupení komunistické frakce. Kekkonen proto jmenoval novou menšinovou agrární
vládu a uskutečnil osobní setkání s tehdejším sovětským předsedou rady ministrŧ a
prvním tajemníkem ÚV KSSS N. S. Chruščovem. Po těchto krocích sovětsko-finské
napětí povolilo.88
Finsko si svou proklamací neutrality však zpŧsobilo nutnost diplomatického
jednání jak s východem tak i se západem, později se tento stav označoval jako „most
mezi východem a západem―. Vzhledem k tomu, ţe Finsko nespadlo do naprostého
područí sovětské sféry vlivu, mohlo si svá rozhodnutí v diplomatické úrovni korigovat
samo a na demokratické úrovni. Je však logické, ţe díky ujednané sovětsko-finské
spolupráci, vyvolávaly některé kroky uskutečněné ve finské zahraniční politice v
Sovětském svazu negativní reakce. Jedním z takových krokŧ bylo finské uzavření
smlouvy s Evropským hospodářským společenstvím v roce 1973. Pro Finsko to byl
významný mezník v utváření dŧleţitých mezinárodních obchodních zájmŧ. Finskosovětské vztahy se však v ten moment staly opět křehkými. I zde se uplatnila
finlandizační politika, kdyţ byla uzavřena obdobná smlouva i s východoevropskou
hospodářskou organizací RVHP. Vztahy se západem tak byly tímto činem
vykompenzovány.89
I přes kontroverzní ústupkovou politiku byl Kekkonen pro mnoha lidmi
oblíbený, coţ je moţné usoudit ze skutečnosti, ţe byl čtyřikrát po sobě zvolen. (V úřadu
prezidenta byl do roku 1981). Navíc, jak jsem se mohla i osobně přesvědčit, někteří
Finové jsou toho názoru, ţe Kekkonen svou politikou odklonil Finsko ze sovětské cesty.
Jaký vztah Finsko zaujalo k československé okupaci, je v této práci jiţ zmíněno.
Avšak komparativní charakter tohoto úseku práce mě opět přivádí k této problematice.
Srpnové události v Československu totiţ vyvolaly u finské veřejnosti jisté obavy
o další vývoj v jejich zemi. I kdyţ bylo v té době Finsko stále svobodné a jeho vztahy se
Sovětským svazem byly vedeny v mírovém charakteru, nebylo moţné se zbavit jistého
napětí, které vyvolávalo dění ve východoevropských státech. Kdyţ pak tedy došlo
k vyostření

českoslovenko-sovětských

vztahŧ

a

zesílení

sovětské

kontroly

prostřednictvím vojenské intervence, nemohla to finská veřejnost nechat bez
povšimnutí. Hlavně ve studentském prostředí vyvolaly tyto události veliké znepokojení,
88
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které následně vyústilo v mnohé demonstrace vyjadřující nesouhlas s tehdejším děním
v Československu. V ulicích se objevovaly transparenty podporující Dubčeka a ozývaly
se nesouhlasná hesla odmítající tanky. Většina finského národa si tedy uvědomovala
váţnost situace a odsouzeníhodný charakter událostí roku 1968, ale k výraznému
odsouzení těchto událostí ze strany finského vedení zřejmě ze strachu nedošlo.

4.3. Srovnání charakteru uvedených zemí ve druhé polovině 20. století
Rozdíl v charakteru finské a československé společnosti ve druhé polovině 20.
století spatřuji především v tom, ţe Finsko si zachovalo svou suverenitu, demokracii a
svobodu. I přesto, ţe dění v poválečné době nasvědčovala stejnému osudu. Navíc určitá
forma napětí ve finské společnosti přetrvávala. „Zůstalo střeţeným tajemstvím
uzavřeného kruhu politiků, ţe tzv. léta nebezpečí nebyla čtyři, ale ţe jich bylo
čtyřicet.“90
Jednou z charakteristik svobody je to, ţe nabízí moţnost volby. I to je moţné
vidět na dŧleţitých krocích, které Finsko a Československo udělaly v poválečném dění
shodně. V padesátých letech obě země odmítly Marshallŧv plán, ovšem dŧvody pro to
měla kaţdá země jiné. Pokud vycházím z předpokladu, ţe tehdejší Československo jiţ
bylo pod přímou kontrolou sovětského vedení, jinou moţnost tehdy bohuţel nemělo.
Stalin pod hrozbou „zhoršení vzájemných vztahŧ― vydal ultimátum, poţadující
odstoupit od plánu americké pomoci. Finsko tehdy americkou pomoc odmítlo také,
avšak aniţ by jim někdo nějaké ultimátum kladl. Finští politici pouze sledovali evropské
dění, které se rozhodli nevpustit na jejich území. Jejich rozhodnutí bylo tedy dobrovolné
a pramenilo z určitého strachu ze sovětského souseda. Strach tehdy vládl i u
československého odmítnutí, nebyl to ale strach z moţného zhoršení vzájemných
českoslovesnko-sovětských vztahŧ, ty v té době jiţ narušeny byly. Z finského pohledu
to tedy byl krok taktický, zajišťující následnou svobodu. Z československého pohledu
se jednalo o krok vynucený. Další podstatný rozdíl těchto zemí byl v otevřenosti trhu.
Ekonomická uzavřenost sovětského trhu zpŧsobila omezenou pŧsobnost satelitních
státŧ v jednotné světové politice. Vynucené poţadavky SSSR si vyţádaly strukturální
přestavbu československé ekonomiky. Nepřirozené přeměny hospodářství tak vedly
k rostoucí nespokojenosti s nedostatkem zboţí na trhu. Ve Finsku fungoval výše
zmíněný model „mostu mezi východem a západem―, coţ mimo jiné znamenalo i
90
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otevřenost trhu vŧči západu.91 Navíc západní země si ojedinělou pozici Finska
uvědomovaly. A například roku 1975, kdy se Finsko stalo místem pro uskutečnění
Konference a bezpečnosti a spolupráci v Evropě, si západní mocnosti uvědomovali, ţe
skrze tuto konferenci a postavení Finska by mohly prosadit dodrţování lidských práv
v sovětském bloku.92
Proces, který měl nejspíše velice dŧleţitou úlohu v zachování národní
suverenity a jeţ se nazývá finlandizace, měl však i svou negativní stránku. Tato politika
zpŧsobila částečnou ztrátu nezávislosti. Finská veřejnost si nemohla dovolit jakýmkoliv
zpŧsobem vyvolávat negativní reakce u východního souseda. Dění ve Finsku tak bylo
v určitém hledisku podřízené poţadavkŧm Sovětského svazu. Tato problematika stále
vyvolává u finské veřejnosti, historikŧ i badatelŧ rozpory. Někteří ji hodnotí jako
nevyhnutelnou a ve své obhajobě preferují zachovanou svobodu, jiní se k takovému
postupu staví kriticky.
I přesto, ţe se Finsko v mnohém přizpŧsobilo tehdejší, světem opovrhované,
sovětské politice, udrţelo si velké mnoţství svobody. „Ve srovnání s ruskými
východoevropskými satelity je Finsko jak nezávislé, tak svobodné. Má mnoho
politických stran (deset) a mnoho (příliš mnoho) voleb. Jeho instituce jsou
demokratické, jeho ústava úzkostlivě sledována. Nejsou zde ţádné arbitrární tresty, ve
skutečnosti nikdo nikdy nebyl poslán do vězení z politických důvodů. Finové mohou
svobodně cestovat do zahraničí. Větší část finské ekonomiky není zestátněna. Je zde
intenzivní kulturní ţivot a sovětský vliv jistě není převaţující. Zahraniční knihy i noviny
jsou široce dostupné. Finsko zkrátka uţívá stejných svobod jako západní národy.“93
Na závěr této kapitoly je nutné uvést, ţe některé výše zmíněné historické
momenty, pojmy a teorie, by si jistě zaslouţily hlubší analýzu, některé by svou
obsaţností vydaly na samostatnou kvalifikační práci. Záměrem mé práce však není
samostatná problematika komunismu či finlandizace, proto jsem některé dŧleţité
aspekty pouze naznačila či uvedla ve stručné formě.
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5. INTERPRETACE ROZHOVORŮ
Jednotlivé rozhovory jsme vedla formou interview, ale díky komunikativnosti
a otevřenosti jednotlivých narátorŧ, by mohl být výsledek označen za interview
s přesahem ţivotního vyprávění.
Realizované rozhovory tak představují rozsáhlý materiál, který nabízí mnoţství
témat a oblastí k dalšímu zkoumání. V prŧběhu jednotlivých rozhovorŧ, se objevily
neočekávané aspekty, které by svou obsahovou i kvantitativní stránkou rozšířily mou
práci o několik dalších kapitol. Jiná témata rozhovorŧ by dokonce stačila na vytvoření
námětu k samostatné studii.
Jedním ze zajímavých témat, kterého se narátoři ve svých výpovědích dotkli,
byla například konečná fáze války a její dopad na ţivot rodičŧ dotazovaných. Jiným,
velice častým předmětem vypravování byly rozličné problémy a úskalí následného
procesu legálního vystěhování, kdy docházelo k rŧzným prŧtahŧm a omezením.
Narátoři například uváděli, ţe se jejich setrvání ve Finsku často projevilo v ţivotě jejich
rodin, za kterými pak docházeli s rŧznými dotazy příslušníci komunistické strany.
Současně se také zmiňovali o nepříjemné nutnosti, kdy na ně jejich známí, při
pozdějších návštěvách Finska, museli psát posudky. Dále bylo zajímavé sledovat, jakým
zpŧsobem se jednotliví narátoři potýkali s dvojjazyčnou výchovou v rodině a jak, v
rŧzné míře, učili své potomky češtinu a pěstovali u nich povědomí o české kultuře.
V prŧběhu rozhovorŧ se také někteří narátoři zmínili o aktivitách a pŧsobení Českofinské společnosti.94
Nejednalo se tedy jen o zodpovězení mnou kladených otázek, ale většina
narátorŧ svým vyprávěním umoţnila nahlédnout do celkových ţivotních příběhŧ,
proloţených jejich postoji, proţitky a zkušenostmi.
Výsledné orálně-historické rozhovory tak představují autentický pramen,
zobrazující osudy lidí v kontextu zaměření práce. Tyto ţivotní příběhy zde však nelze
postihnout celé, jelikoţ to charakter a rozsah mé bakalářské práce neumoţňují. Navíc
pro zodpovězení výzkumných otázek je nutné, drţet se navrţeného konceptu
badatelského postupu.
V interpretaci rozhovorŧ budu tedy postupovat dle předpokládaného rámce,
který směřuje k zobrazení pozadí i dŧvodŧ emigrace a procesu asimilace v novém
prostředí, s ohledem na srovnání s prostředím pŧvodním. Zároveň s tímto se budu drţet
94
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kontinuity příběhŧ v chronologické posloupnosti. Před popisem odchodu ze země i s
jeho dŧvody, se nejdříve blíţe zaměřím na to, jaký vliv měl tehdejší reţim
v Československu na jednotlivé narátory a do jaké míry je omezoval. Tento aspekt totiţ
u některých narátorŧ hraje jednu z klíčových rolí pozdějšího rozhodování o odchodu. I
přesto, ţe ostatní narátoři neuvedli jako jediný dŧvod svého odchodu právě
komunistický reţim, je zajímavé sledovat jednotlivé postoje a názory vztahující se k
této problematické době.

5.1. Životní podmínky narátorů před jejich odchodem do Finska
Všichni narátoři tohoto výzkumu se narodili mezi lety 1944-1954, vyrŧstali tedy
v době upevňování komunistického reţimu v československém prostředí. Jejich postoj
na tehdejší komunistickou společnost byl formován prostředím rodiny, ve kterém daný
jedinec vyrŧstal a také stanoviskem, které rodina k tehdejšímu reţimu zaujímala.
V jednotlivých příbězích lze sledovat rŧznou individuální míru angaţovanosti a zájmu
na prŧběhu tehdejších politických událostí.
Z výpovědí vyplynulo, ţe rodiny, ve kterých se více pěstovala hudba či sport,
většinou méně řešily nastalou politickou situaci: „Rodiče nebyli politicky angaţovaní.
My jsme byli rodina, která se hodně zajímala o sport. Přes sport jsme se snaţili přeţít.“
95

Pan Belis zase uvedl, ţe jemu reţim opravdu nikdy nevadil, samozřejmě věděl, ţe

jsou jistá omezení, ale protoţe veškeré ambice vkládal do svých hudebních cílŧ a hned
po devítileté škole se začal hudbě profesionálně věnovat, politika ho zkrátka vŧbec
nezajímala: „Moji rodiče si tak normálně ţili, já jsem byl tak mladej a měl jsem takový
štěstí, ţe jsem měl to nadání, ţe jsem se dostal hned do špičkové kapely. A my jsme
nechtěli mít ţádný problémy, všichni byli podezíraní, ale my jsme měli jiné cíle a já jsem
se nezajímal o tu politiku, já jsem byl uţ od mala blázen do muziky.“ 96
Jiná situace panovala u

lidí, kteří zastávali nějaké vysoké postavení.

V takovém případě muselo nutně dojít k rozhodnutí: podlehnout tlaku a vstoupit do
strany, či se vzdát kariérního rŧstu. První případ zmiňuje paní Lemmetyinen, jejíţ otec
pŧsobil jako zástupce zahraničního obchodu v Pragoexportu: „Kdo udrţoval nízkej
profil a nijak se neangaţoval, tak to měl těţký, můj otec byl na vysoké pozici, takţe
naoko musel jít v duchu té strany, i kdyţ názory měl jiné. Moje matka se taky veřejně
neprojevovala, a proto měla práci.“
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zastávali dŧleţité pozice ve velkých firmách: „Ano, rodiče tehdy ve straně samozřejmě
museli být.“ 98
V případě, kdy někdo veřejně vyjádřil nesouhlas s tehdejšími podmínkami,
docházelo poté k rŧzným omezením … Paní Přiklopilová, která tehdy se svým
manţelem ţila v Ţilině, coţ bylo značně klerikální město, uvádí jednu takovou situaci.
A nutno poznamenat, ţe se u otázky, zda byli její rodiče tehdy ve straně, mírně zhrozila:
„Můj otec nepodepsal, ţe přestane chodit do kostela a musel odejít z práce. My jsme se
stýkali zásadně s lidma, s kterými jsme mohli mluvit, o čem jsme chtěli. Můj otec
vţdycky říkal, co si myslel. V ţádným případě naši nebyli ve straně, vůbec ne.“

99

Podobně se vyjádřil i pan Milan, který pocházel z dělnické rodiny: „Nikdo z naší rodiny
nikdy nepatřil do komunistické strany a všichni byli proti, samozřejmě.“
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Poměrně

krušné časy popisuje i pan Přiklopil, jehoţ otec byl soukromník, který vlastnil zlatnictví.
Tehdejším komunistickým snahám o zabavení jeho soukromé firmy se bránil bohuţel
marně. Nereagování na komunistické poţadavky se brzy neblaze projevilo. „Do roku
1960 se muselo všechno zesocializovat a otec byl stále soukromník. Jenţe on se s nima
nebavil, a aby vstoupil do nějakého druţstva, to nehrozilo. A jednoho dne přišli a
sebrali ho i s jeho bratrem. Potom zavřeli i matku, tu sice pustli, ale několik dní mě tam
nechali. Otec tam zůstal. Kdyţ jsem ho pak po výslechu viděl, tak ten se změnil tak, řekl
bych, o 20 roků, bylo tedy vidět, ţe dostal dost zabrat, ţe ta světla mu nedala spát.“ 101
S uvedením vykonstruovaných dŧvodŧ byl pak otec pana Přiklopila zavřen na dva roky.
Se ztrátou svobody se však, jak pan Přiklopil popisuje, vyrovnal po svém: „Vylezl
na stoh a naschvál spadl dolů, zranil se a uţ teda nemohl dělat v zemědělství, tak ho
odvezli na Mírov, kde byla právě ta inteligence, kam on se chtěl dostat, díky tomu mi
později řekl, ţe ty dva roky byla nějkrásnější dovolená, protoţe se seznámil s tolika
lidma velkého jména- s inteligencí, která nesouhlasila s tím reţimem, byli tam
hudebníci, spisovatelé, kněţí.“ 102
Poměrně častým rysem tehdejší doby bylo, ţe se lidé nemohli věnovat práci,
která odpovídala jejich vzdělání či odborné kvalifikaci. Na to vzpomíná například paní
Lundmark: „Otec byl právníkem, ale nemohl ho dělat, měl velice těţké sehnat práci,
která by odpovídala jeho vzdělání, protoţe nebyl v komunistické straně.“
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Je tedy patrné, ţe kaţdý člověk se s nastalou situací vyrovnával dle svého
uţívání a u kaţdého byla ta nechuť ke lhaní a podřizování se jinak silná. Jedni
preferovali moţnost realizovat se ve své zvolené práci, jiní potřebu projevit nesouhlas.
Všichni narátoři však vyjadřují stejnou averzi k tehdejší omezené moţnosti cestování.
„Mně nejvíce vadilo to omezení v cestovaní do zahraničí, tedy na západ. To pro mě byl
největší pocit nesvobody a to i přesto, ţe jsem měla moţnost do jisté míry cestovat jako
studentka a potom jako tlumočnice.“

103

Stejný problém tíţil i pana Belise, z jehoţ

vyprávění jinak vyplývá, ţe další omezení reţimem nepociťoval: „Nejhorší bylo, ţe
jsme byli všichni jak v nějaký veliký base, člověk kdyţ chtěl někam vyjet, tak musel
prosit všechny v okolí, všichni dělali chytráka a snaţili se to nějak brzdit a plno věcí
bylo nemoţných.“104 Podobně i pan Vaněk uvedl, ţe touha po cestování byla veliká,
hlavně podívat se, proč jsou některé věci tady zakázané a jinde ne. Jinak, jak sám říká,
reţim ho také nijak neomezoval, navíc ţil v té době jiţ v Mladé Boleslavi, kde se
informace šířily pomaleji: „Tam v Boleslavi nic nebylo, já jsem třeba vůbec nevěděl, co
to je Charta, jsem se to dozvěděl aţ z novin, já jsem byl tak schovanej u těch svých aut a
rodiče byli tenkrát proreţimní, jinak se nedalo. Samozřejmě, kdyţ člověk se naučil jazyk
a nemohl nikam jet, ještě si musel zařizovat devizové přísliby, to bylo hrozný. Tenkrát
nebylo tolik příleţitostí někam jet, samozřejmě mě to lákalo.“105
Někteří narátoři měli to štěstí, ţe se do zahraničí dostali skrze sluţební cesty
jejich rodičŧ. Deziluzi, která mnohdy panovala po návratu zpět, zmiňuje paní
Lemmetyinen: „Já jsem měla tu výhodu, ţe otec působil v zahraničním obchodě, tak
jsem měla moţnost více cestovat, neţ bylo asi v té době normální. To byl tehdy ten
systém devizových příslíbů, stály se fronty, nebylo to jednoduchý. Při kaţdém návratu
zpět do Československa jsem měla vţdy ten pocit, ţe ţelezná opona opět spadla a nevím,
kdy zase budu mit příleţitost se za ní dostat.106
Jiní z narátorŧ pak dostali moţnost vycestovat aţ ve svém zaměstnání, v rámci
obchodních cest. Tak se i pan Vaněk nakrátko podíval do Finska. Ve svém vyprávění
uznává, ţe teprve aţ potom, co dostal moţnost srovnání, si uvědomil, jak moc se ta
československá realita liší od jiných svobodných zemí. Do té doby, jak uvedl, člověk
zkrátka neměl moţnost srovnání, protoţe tok informací zvenku byly omezený. „Dostal
jsem moţnost zatím krátkodobé obchodní cesty do Finska. To byla ţivotní škola. Tady
jsem poznal, jak funguje hospodářství za ţeleznou oponou, jak se tady lidi k sobě
103
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chovají, ţe na Vánoce si tady lidi můţou koupit meloun a banán a nemusej čekat frontu.
Tady jsem viděl ten propastnej rozdíl a to bylo vidět i při cestě. Jakmile se překročila
Ţelezná opona, tak se setmělo a všechno bylo špinavý. A myslím, ţe největší problém byl
ten, ţe lidi to nemohli vidět, ţe je něco špatně, oni neměli moţnost srovnání, protoţe se
nemohli dostat ven, takţe plno lidí netušilo jak moc se to u nás lišilo od jiných zemí.“107
Odchod do Finska probíhal u kaţdého jindy a lze tedy říci, ţe jednotlivé názory
na tehdejší reţim v sobě shrnují délku doby, kterou v nesvobodné společnosti
dotazovaní strávili. Pocit stísněnosti se však téměř u všech projevil v době, kdy usilovali
o přijetí na nějakou školu. Jelikoţ největší roli tenkrát hrály kádrové profily, členství a
angaţovanost rodičŧ ve straně atd., někteří z oslovených se bohuţel nedostali na
vysněný obor a ţivotní cesta tak pro ně změnila směr. „Já jsem končil v roce 1959
osmiletou školu, kde jsem dostal první avizo, ţe to nebude lehký. Napsali mi, ţe rodinné
zázemí nezaručuje správný vývoj v socialistických tendencích a nesměl jsem studovat,
ani na gymnázium jsem nemohl. Měl jsem pouze moţnost vybrat si z takových oborů
jako je zemědělství nebo hornictví, či nějaké učební obory, já jsem si vybral
houslařinu.“

108

Panu Přiklopilovi ale náhoda přála a po setkání s hudebním

profesorem, který v něm objevil nesmírný talent, šel na jeho doporučení studovat hudbu
na hudební konzervatoř do Brna. Nakonec vystudoval i JAMU a začal učit, coţ bylo
povolání, ve kterém ho předtím komunisté právě vidět nechtěli. Tehdejší restrikce byly
pro narátory tak nesmyslné aţ absurdní, ţe vyprávění o nich vyvolávalo u některých
ironický smích: „V roce 1963 jsem měla problémy s přijetím na střední školu. Na
ekonomickou školu se mohli dostat jen dobře zaměření, tedy ti, co dostali dobré
doporučení uličního výboru, coţ byl soused, který bydlel na konci ulice. (smích).109
Zde je opět nutné zmínit, ţe situace u umělecky zaměřených jedincŧ byla zcela
jiná. Někteří z narátorŧ se tak shodli na tom, ţe například konzervatoř byla zcela odlišná
a unikátní škola, kde šla politika stranou a kde hrál při přijetí na školu stále největší roli
talent uchazeče: „Ta konzervatoř měla takovou moc, ţe i ti červeně zatrţení se dostali
do tý školy, tam byli tací silní lidi. Odůvodňovali to tím, ţe talent se nesmí nechat
padnout. Ti, kteří se tam měli dostat, ti se tam prostě dostali, i kdyby proti tomu státu
měli cokoliv.―110 Podrobně, i se vzpomínkou na studentský ţivot, se o konzervatoři
zmiňuje paní Phillip: „Konzervatoř byla taková, dalo by se říct, svobodná škola. I za
války byla otevřená. Tam se na nás netlačilo, profesor, co měl učit marxismus a
107
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leninismus, s náma jezdil na hory a na tohleto kašlal. Já jsem se tenkrát dostala
s konzervatoří třeba na měsíc do Itálie. Ten uměleckej ţivot byl zkrátka uplně o něčem
jiným, my jsme sice o tý politice taky mluvili, ale nic jsme si z toho nedělali. Všichni ti
profesoři nás podporovali, protoţe byli taky dost proti komunismu, takţe my jsme táhli
za jeden provaz.…chodilo se do Violy, do Reduty, řádili jsme jak černá ruka, peníze
jsme neměli, tramvajenku nám kreslili lidi z umprumky, byl to docela bezvadnej
ţivot.“111
Ve svých výpovědích pak většina narátorŧ zmiňuje jisté uvolnění za Dubčekovy
éry. Vzpomínají na větší moţnost cestování, či méně problémŧ při přijetí na vysoké
školy. Protoţe však všichni odjeli natrvalo do Finska mezi lety 1969-1984, ještě jedna
událost je spojuje. Je to 21.srpen 1968, kdy do Československa vstoupily armády zemí
Varšavské smlouvy. Byla to samozřejmě závaţná událost, která zasáhla ţivot kaţdého
občana tehdejší Československé republiky.
Na šok, strach,nevěřícnost a bezmoc, které tehdy byly cítit v ovzduší, si
vzpomnělo i několik narátorŧ. „Kdyţ přijeli Rusové, byl to hodně divnej pocit, člověk
z těch tanků měl strach, jezdili furt, aţ do večera. Byli jsme proti tomu, kdo by proti
tomu nebyl, se z nás stali takoví antirusové.“112 Velká část narátorŧ se shodla na tom, ţe
vojenská intervence ukončila období, které vedlo ke společenské změně, a ţe ve
společnosti začala být cítit nejistota, strach a nespokojenost.
Většina z oslovených byla v té době v poměrně mladém věku a tak vzpomínají
i na pocit revolty, který mnohdy překonal zmíněný strach. Paní Phillip se k této události
vrací v jedné ze svých vzpomínek: „Ten den jsem šla za kamarádama, aby jsme
probrali, co se děje a večer jsem chtěla zpátky domů, telefon nešel a máma byla doma
sama. A bylo tak deset večer, nikde nikdo a já šla podél Vltavy, najednou přijel tank
plnej Rusáků, oni byli zřejmě namazaný, já stála u zdi a oni mě začali zaměřovat tím
tankem. No a najednou přijel taxík a křičel na mě, ať si nasednu a vynadal mi strašně,
co dělám teď na ulici. To tenkrát jezdily taxíky zadarmo a sbíraly právě takhle tyhle lidi,
to dělali takovou dobročinnou věc. Samozřejmě v těch následujících dnech, kdy se
chodilo na náměstí a tak, někteří byli tak odváţní a chodili večer debatovat do hospody
a pak uţ se nevrátili, sebrali je, zatkli a uţ o nich nikdo nic nevěděl. My jsme byli mladí
a šli do toho tenkrát hlavou, dneska uţ by to takhle nikdo neudělal.“113

Paní

Přiklopilová, která tehdy pracovala u Českých aerolinií a viděla tedy první momenty
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obsazení, se při svém vyprávění neubránila slzám: „Já jsem byla zrovna na letišti, kdyţ
přiletěli naši „sovětští přátelé“. My jsme viděli, jak se vynořili z těch letadel, jak
obsadili letiště. Posádka byla tak o dvacet let starší, ti co zaţili ještě válku, to si
pamatuju na ten výraz, kroutili hlavama a říkali, tak znovu do toho jdeme. To byl přímo
bojovej stav, kdy oni stáli v ulicích. Měsíc jsem nebyla v práci, protoţe bylo obsazený
letiště, to nebylo příjemný teda. Komunistická strana pracovala dosti vehementně a
propagačně, tak se mezi lidma objevovaly skupinky lidí, kteří říkali, ţe je to dobře, ţe
přijeli a ti pak měli navrch, ostatní byli omezováni. Začaly ty podpisové akce, jestli
souhlasíme se vstupem vojsk do republiky, tím museli projít všichni. Otočili to tak, ţe se
ptali, jestli jsem pro mír ve světě, tak kdo by odpověděl ţe ne, ţejo. Vţdycky to nějak
otočili. I s tou Chartou potom to bylo jako mírové řešení světového problému.“114
Poslední věta tak potvrzuje slova pana Přiklopila, ţe to tehdy byla doba plná lhaní,
polopravd, vymlouvání se a vykrucování. „Ono se s nima dalo vyjít, ale byla to taková
oboustranně falešná hra, hrálo se nečestně z obou stran, aby se dalo nějak vyjít.“ 115

5.2. Odchod do Finska
Srpnová vojenská intervence spustila v druhé polovině 20. století největší vlnu
československé emigrace na západ. Omezování osobní svobody, znemoţnění volby
studia či zaměstnání, kaţdodenní zásahy do ţivota obyvatel v rŧzných sférách, omezený
výběr výrobkŧ na trhu, obnovení cenzury a další represivní opatření zpŧsobily, ţe tisíce
lidí začalo opouštět republiku. Jak řekl otec jedné z narátorek: „Kdyby lidé mohli
svobodně ţít a dělat to, co chtějí, volně cestovat, tak by neutíkali.―116
Po srpnu 1968 začala vláda vyvíjet rŧzná opatření, znemoţňující či omezující
odchod ze země. Nesvobodné ovzduší a přísné administrativní postupy tak nutily lidi ze
země utíkat. Ilegální odchod ze země, či ilegální prodlouţení pŧvodně legální dovolené,
byly nejčastěji vyuţívanými moţnostmi, jak se vymanit z komunistického sevření.
V mnoha případech docházelo k tomu, ţe si člověk za hranicemi vybudoval
rodinu a poţádal československé úřady o legální vystěhování. Nebylo ale jednoduché se
do ciziny dostat.
Všichni, kteří mi poskytli rozhovor, odjeli do Finska legálně, ve všech případech
se jednalo o pracovní záměr cesty. Nejdříve byl pobyt narátorŧ časově omezen, díky
okolnostem a jejich vlastní iniciativě pak ve Finsku zŧstali natrvalo. Jak bylo patrné
z jejich vyprávění, tehdy se do Finska ani emigrovat nedalo, protoţe ilegální emigranty
114
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v té době Finsko nepřijímalo. Z vlastní zkušenosti mohu říci, ţe zákony a pravidla ve
finské společnosti perfektně fungují. A jak potvrdil jeden z narátorŧ, tenkrát se finská
společnost chovala přesně podle zákonŧ. Navíc tu byl ten specifický vztah se
Sovětským svazem. „Ţádost o azyl, to nebylo moţné, to oni nedávali. Do Norska,
Švédska jste mohla emigrovat, ale do Finska ne, to vracelo. Tady to nebyl ten západ
v pravém smyslu, Finsko bylo něco neutrálního, proto reagovalo takto. Přesně podle
zákona, jak to bylo, tak přesně tak oni postupovali. Emigrace v tu dobu nebyla moţná.“
117

Dŧvody, které narátory zavedly do Finska, byly pracovní a dá se tedy říci, ţe
neplánované. Někteří narátoři však této nabídky vyuţili pro splnění své touhy
odcestovat do svobodné země. To byl například případ pana Přiklopila: „Pro mě
nejhorší bylo to lhaní, ţe člověk prakticky opravdu musel lhát, pokud se nechtěl vyřadit
z té činnosti, kterou dělal, takţe musel zvedat ruce za takovými prohlášeními, který byly
v příkrém rozporu s myšlením toho člověka. Havel se musel odsuzovat. Kaţdé úterý
jsme měli politické školení na konzervatoři. Tady ty všechny věci dokola mě přivedly
k tomu, ţe by bylo dobré zkusit ţít někde jinde, v nějaké svobodné zemi.“

118

Pan

Přiklopil tehdy pracoval jako hudební padagog v Ţilině a začal se tedy zajímat o moţné
pracovní nabídky v zahraničí. Jeho kolega mu tenkrát, přes Pragokoncert, nabídl místo
učitele houslí ve Finsku, ve městě Kotka. Tam pan Přiklopil v roce 1983 odjel s tím, ţe
následně začne zařizovat povolení i pro svou rodinu.
Pan Přiklopil tedy jako jediný z narátorŧ uvedl, ţe jeho záměrem bylo ve Finsku
setrvat delší čas a o moţnost výjezdu se začal zajímat on sám, jelikoţ se jemu a jeho
rodině v tehdejším politickém systému ţilo špatně. Dalšímu vývoji jeho cesty se budu
věnovat později, nyní bych se ráda zmínila ještě o ostatních, kteří pŧvodně
nepředpokládali, ţe by ve Finsku zŧstali déle.
Pan Milan, pan Belis i paní Phillip odcestovali do Finska také skrze
Pragokoncert. Jako hudebníci a členové rŧzných hudebních těles tam pŧsobili v délce
předem nasmlouvaných koncertŧ, přičemţ nejdříve netušili, ţe se tato země později
stane jejich budoucím domovem.
Pan Belis například uvedl, ţe předpokládal po odehrání koncertŧ návrat, protoţe
se mu tenkrát v Československu opravdu neţilo nijak špatně. Návrat do Československa
měla v plánu i paní Phillip: „Si řikám do Finska, za svý peníze se tam v ţivotě
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nepodívám, tři měsíce a ještě si vydělám, samozřejmě, ţe jedu. Tak jsem všechno
zrušila, jela jsem do Finska s kapelou a z toho byly najednou tři roky.“ 119
Všichni z mých narátorŧ, kteří se věnovali hudbě, tedy odcestovali do Finska se
společností

Pragokoncert,

která

tenkrát

zajišťovala

hudební

vystoupení

československých umělcŧ v zahraničí. Ve všech těchto případech Pragokoncert díky
velkému zájmu Finŧ o československou hudbu, pŧvodní nasmlouvanou délku pobytu
prodluţoval. K tomuto tématu se ve svém vyprávění vyjadřuje paní Phillip:
„Pragokoncert byl jedinej, kterej vydělával valuty, vysílal lidi na západ a dostával
z toho procenta. My jsme tenkrát dostali ňákej plat a pak ještě deset nebo dokonce třicet
procent jsem museli posílat do Česka a z toho nám tu nechávali ty bony tuzexový, coţ
byl vlastně papír. Kaţdopádně oni na nás vydělávali dost, takţe měli zájem nás vysílat
do světa.“ 120
Další tři narátoři uskutečnili svou cestu do Finska také skrze své zaměstnání.
U kaţdého však proces odcestování zahrnoval jinak dlouhý postup a byl ovlivněn
jinými okolnostmi.
Pan Vaněk, který tehdy pracoval v Automobilových závodech v Mladé
Boleslavi, se od výroby a obchodně technické sluţby dostal aţ na pozici v zahraničním
servisu. Hlavní zemí jeho pracovního zájmu byla NDR, kterou v rámci sluţebnách cest
několikrát navštívil. Poté dostal nabídku na pozici obchodního zástupce ve Finsku, kam
v roce 1984 se ţenou odjel. Pozice však byla časově omezená a po čtyřech letech byl
z Československa vyslán jiný člověk, který pana Vaňka vystřídal. S nově nabytými
zkušenostmi odjíţděl pan Vaněk v roce 1988 z Finska nerad: „Doteď máme nahrávku
z letadla, jak sedíme v letadle, já filmuju a říkám, doufám, ţe se sem někdy vrátíme, tím
končí ten záznam. Já bych tam býval rád zůstal, ale v tu dobu to nešlo prodluţovat, šel
další člověk ze Škodovky. Ale já jsem se tam hodně naučil, nechtělo se nám zpátky. Holt
ale 30. listopadu jsem dostal tři letenky a sbohem.“

121

Následující profesní dráha pana

Vaňka potom pokračovala ve firmě Motokov v Praze, přičemţ nepředpokládal, ţe by se
do Finska ještě kdy podíval.
U paní Lundmark byly dŧvodem její cesty do Finska dvě okolnosti: skvělá
znalost anglického jazyka a veliká náhoda. Její otec ji vţdy vedl k tomu, ţe se znalostí
jazyka se ve světě neztratí. Paní Lundmark se tedy jiţ od dětství věnovala anglickému
jazyku, který jí pomohl zdokonalit studijní pobyt v Anglii pořízený z její první výplaty.
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Po vysoké škole tehdy nastoupila do vVýzkumného ústavu SYNTEZIA v Rybitví. A
protoţe na vysoké škole, kde dříve studovala, věděli o její skvělé znalosti anglického
jazyka, poţádali ji, jestli by nemohla tlumočit na soutěţi vysokoškolských pěveckých
sborŧ z rŧzných zemí světa, která se toho času konala v Pardubicích. Tato příleţitost se
stala pro paní Lundmark osudovou. Na této akci se nejen seznámila se svým nynějším
finským manţelem, ale také se spřátelila s velkou skupinou Finŧ, kteří ji nejdříve
pozvali do Finska a poté jí tam i zařídili stáţ. Následně paní Lundmark získala povolení
v práci a do Finska, kde pracovala ve výzkumném ústavu pro stavební materiály, odjela
na dva měsíce. Po této době se vrátila zpět do Prahy, ale na Finsko nemohla
zapomenout: „Můj první dojem z Finska byl prostě skvělý.―122 Od té doby byla stále
v kontaktu se svým současným manţelem, který se ji v Československu snaţil
navštěvovat.
Příběh paní Lemmetyinen se od ostatních liší v tom, ţe ona přišla do kontaku
s Finskem jiţ v dětství. Díky práci jejího otce, který byl do Finska vyslán jako zástupce
Pragoexportu, strávila ve Finsku čtyři roky. Kdyţ se její rodina vrátila zpět
do Československa, paní Lemmetyinen bylo šest let. Její matka se tehdy začala věnovat
finštině intenzivněji, později pak začala překládat a tlumočit a vydala první učebnici
česko-finské konverace. Zájem matky o finštinu se stal paní Lemmetyinen inspirací:
„Já jsem si tehdy říkala, ţe kdyţ ona se dokázala naučit takzvaný hrozně těţký jazyk, jak
se tehdy říkalo, tak já to dokáţu taky. Takţe motivaci pro to, se učit finsky jsem měla
ještě dříve, neţ jsem poznala svého manţela, který byl Fin.“ Ve svých devatenácti
letech se tedy začala zajímat o studium finštiny a později ji začala studovat i na Karlově
univerzitě jako vedlejší předmět. Po studiích začala vyučovat angličtinu a vedle toho se
také věnovala tlumočení a překládání z finštiny. Později se na jedné ze svých sluţebních
cest, kde pŧsobila jako tlumočnice, poznala se svým nynějším manţelem. Od té doby se
skrze její sluţební cesty ve Finsku potkávali a on také začal jezdit do Československa.
V této kapitole jsem se snaţila ukázat, ţe moţnost odcestovat do zahraničí
nebyla v letech 1968-1989 v Československu jednoduchá, avšak byli tací, kterým to
skrze sluţební cesty bylo umoţněno. Zatím jsem nastínila pouze prvotní motiv a dŧvod
cesty do Finska, po němţ samozřejmě následovalo sţití se s prostředím, navázání
nových kontaktŧ a poznání svobodného ovzduší, coţ mělo na další prŧběh počáteční
cesty obrovský vliv. Po této fázi pobytu se teprve začala formovat příčina, která vedla
k tomu, ţe se Finsko pro narátory stalo novým domovem.
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5.3. Finsko - nový domov
Podnět, který ze sluţební cesty do Finska udělal trvalý pobyt, je u několika
narátorŧ stejný. Při své pracovní cestě ve Finsku si kaţdý z těchto narátorŧ našel
partnera (aţ na případ manţelŧ Přiklopilových, kteří odcestovali do Finska společně),
s nímţ vstoupil do svazku manţelského. Musela tedy nutně přijít otázka společného
souţití a tedy rozhodnutí mezi Finskem či Československem. Kaţdý z narátorŧ poté (po
jinak dlouhé době), poţádal československé úřady o legální vystěhování. To byl postup,
který tehdejší reţim sice umoţňoval, ale samozřejmě se neobešel bez rŧzných omezení.
Z jednotlivých výpovědí vyplynulo, ţe rozhodnutí pro společné ţití ve Finsku podpořily
i další okolnosti.
Pan Belis se po druhém měsíci hraní s kapelou seznámil ve Finsku se svou
budoucí ţenou. Později pak poţádal československé úřady o povolení ke sňatku, které
mu bylo uděleno. Jak sám uvádí, on by se tehdy klidně do Československa vrátil, ale
jeho ţena, Finka, trvala na tom, ţe chce zŧstat ve svobodné zemi: „To bylo všechno
proto, ţe jsem se tam zamiloval a manţelka tady nechtěla ţít, já bych se tam měl dobře,
ale manţelka chtěla být raději ve svobodné zemi, navíc tu měla rodinu, na kterou byla
hodně citově vázaná.“
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Při čekání na administrativní vyřízení legálního vystěhování,

které trvalo pŧl roku, bydlel pan Belis se ţenou v Československu. V roce 1974 pak
odjeli do Finska natrvalo.
Tento dŧvod, tedy nepříznivá politická situace v Československu, byl
směrodatný i v příběhu paní Lemmetyinen, která se za svého finského přítele provdala
v roce 1982: „Chození na dálku a za Ţeleznou oponou bylo sloţitý. Tak jsme se vzali a
hned jsem se rozhodli, ţe já se přestěhuju tam. Samozřejmě to byla svobodná země,
s demokratickým systémem. To bylo pro nás důleţitý.“ Po sňatku poţádala o legální
vystěhování a do Finska se přestěhovala natrvalo. Na tuto skutečnost mělo obrovský
vliv také to, ţe se paní Lemmetyinen se s finštinou setkávala jiţ od dětství a v době,
kdy poznala svého přítele, se uţ finštině profesně věnovala, tedy jí skvěle ovládala.
Podmínky legálního vystěhovaní zmiňuje například paní Lundmark, která
rovněţ udrţovala vztah na dálku s přítelem z Finska. V roce 1970 se vzali a také se
rozhodli pro společný ţivot ve Finsku: „Nechtěla jsem emigrovat, tak jsem musela
v Československu čekat na vystěhovalecký pas, o který jsem poţádala. Musela jsem
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tehdy zaplatit deset tisíc československých korun. Všichni mi tehdy říkali, ţe je to ještě
málo, ţe mnozí museli zaplatit o mnoho více.“ 124
Stejný osobní dŧvod, který rozhodl o budoucím bydlišti ve Finsku, měla i paní
Phillip. Ta si po dvouletém hraní ve Finsku našla přítele, kterého si v roce 1972 vzala.
Ve svém vyprávění rovněţ popisuje finanční podmínky a jiná omezení, která tehdy
provázela proces legálního vystěhování: „Já jsem si s sebou mohla vzít jen osobní věci a
třeba moje noty z konzervatoře, to jsem si nesměla vzít. Sice mi řekli, ţe se můţu
odstěhovat, ale musela jsem zaplatit zpátky státu vysokoškolský vzdělání, to bylo tenkrát
asi šedesát tisíc. No kde já bych je vzala, pak mi to díky tomu, ţe uţ jsem dva roky hrála
v cizině, sníţily na dvacet tisíc. A ještě mě upozorňovali, ţe kdyby se s rodičema něco
stalo, tak nemám ţádný nárok dědit. To jsem musela podepsat.“125 Zároveň s tím paní
Phillip uvedla, ţe kdyţ se vdala, vlastně si jiţ znemoţnila návrat do Československa,
protoţe získání práce by bylo od té chvíle nemoţné: „S kapelou jsme si normálně vzali
tři měsíce dovolené, na které jsme teda po dvou letech měli nárok a jeli jsem do Prahy.
A já vţdycky v Praze dělala v jednom rádiu takový reportáţe o Finsku- jako třeba o
přírodě a umění. A tenkrát si pamatuju, to uţ jsem byla teda vdaná, tak se mě ve studiu
ptali, jestli jsem se vdala a jestli se mi ve Finsku líbí, tak jsem řekla, ţe jo. A oni řekli, ţe
se omlouvají, ale ţe se mnou uţ teda nemohou dělat vysílání, ţe by je zavřeli. Tím pro
mě skončila práce v Praze. Tak jsem poznala na vlastní kůţi, jaký to je, kdyţ člověk
zůstane venku, i kdyţ se legálně vdá. Tak jsem si teda v Praze začala vyřizovat papíry,
abych se mohla vrátit do Finska uţ natrvalo.“126
Od ostatních narátorŧ se znatelně liší příběh pana Vargy, jenţ zaţil komplikace,
které tehdy provázely veškeré politické emigranty. Jeho vyprávění se s těmi předešlými
shoduje pouze v jeho počátku. Stejně jako předchozí uvedení narátoři, i pan Milan si po
nějaké době profesionálního hraní přes Pragokoncert ve Finsku našel partnerku, se
kterou se oţenil a také se rozhodli ţít ve Finsku. V tomto bodě se však příběh pana
Vargy začíná lišit. Jelikoţ okolnosti mu nedovolily poţádat o legální vystěhování a
povolení k pobytu tedy pak od finských úřadŧ nedostal, byl nucen zŧstat ve Finsku
ilegálně. : „Já jsem tu zůstal ilegálně. Mně bylo řečeno, ţe kdybych se vrátil domů, tak
bych uţ se ven nedostal. Neměl jsem tam úplně čistý papíry. V Čechách chodili za máti
estébáci a chtěli dopisy, který normálně četli. Kdybych se tam objevil, tak říkali mé
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matce, ţe půjdu hned do lochu. Začaly komplikace.“

127

Okolnosti, které zapříčinily

zmíněné komplikace, byly dané tím, ţe pan Varga byl tehdy reţimem hlídán. Tento stav
vyvolal jeho tehdejší nesouhlas s politickým systémem. Politickou averzi tenkrát sdílel i
s jinými lidmi z disentu, kteří se poté scházeli v rŧzných klubech a restauracích
a debatovali o celé situaci. Protagonisty těchto setkání byli někteří organizátoři
občanské iniciativy Charta 77, kteří tak tímto sdruţováním vyjadřovali kritiku politické
a státní moci a nedodrţování lidských a občanských práv. Protoţe tyto aktivity reţim
tenkrát ostře sledoval, byl pan Varga vyloučen z Armádního uměleckého souboru,
ve kterém tehdy, v prŧběhu své vojenské sluţby, pŧsobil. Od tohoto momentu byl tedy
reţimem hlídán a v momentě, kdy se rozhodl ve Finsku z osobních dŧvodŧ zŧstat, na
coţ reţim záhy díky četbě jeho osobní korespondence s matkou přišel, mu bylo
naznačeno, ţe pokud se vrátí, bude mít veliké problémy. Pan Varga se tehdy bohuţel
nedočkal pomoci od finského ani od československého konzulátu: „Zajel jsem na ten
konzulát s finským pasem a tam mi řekli, to máte smůlu, to uţ se nedá prodlouţit, s tím
si dělejte, co chcete.“128
Na následné události pan Varga nerad vzpomíná. Protoţe byl jiţ ve Finsku
hledán, byl nucen opustit svou ţenu a odjel do Švédska, kde se mu ale také nepodařilo
situaci vyřešit. Po návratu do Finska byl zatčen a dva měsíce strávil ve vězení.
Dŧvodem byly nevyřízené administrativní úkony, týkající se povolení k pobytu. „Oni
měli tehdy smlouvu s Československem s vrácením těhlech všech emigrantů. Ţádná
pomoc Finska tenkrát pro tyhle lidi neexistovala.“ Tím se opět potvrzuje jiţ zmíněná
skutečnost, ţe tehdy nebylo moţné do Finska emigrovat. S podmínkou, ţe pan Varga
bude ţít jinde, dostal moţnost odcestovat do Jugoslávie. Tato cesta vedle přes
Německo, kde tehdy zŧstal dva roky. Naštěstí zde získal práci jako učitel hudby a jak
sám uvádí, ţilo se mu tam dobře. Jelikoţ měl však ve Finsku ţenu, chtěl se samozřejmě
vrátit. Snaţil se tedy na dálku co nejdříve zařídit potřebné dokumenty: „Potom jsem si
začal vyřizovat papíry a v roce 1983 jsem dostal konečně povolení k pobytu a
odstěhoval se zpátky do Finska. Kaţdej třetí měsíc jsem si tam pak musel to povolení
obnovovat, pak jsem to dostal do neurčitý doby, tak jsem si tu poţádal o to příslušenství
a to jsem v roce 1987 dostal.“
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Po získání finského občanství tedy pan Milan získal

legální moţnost trvalého pobytu ve Finsku, kde se svou ţenou zaloţil rodinu.
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Příběh pana Přiklopila je jiný v tom, ţe cestě do Finska nepředcházel osobní
dŧvod, tedy ţe v době své cesty tam měl jiţ v Československu zaloţenou rodinu. Díky
své touze po ţivotě ve svobodné zemi a pracovní moţnosti zprostředkované společností
Pragokoncert, začal od roku 1983 pracovně pŧsobit ve Finsku. Přes sloţité vyřizování a
jak sám uvádí, díky komunikaci s „vlivnými― osobami, bylo povolení k pobytu v roce
1984 uděleno i jeho rodině, která za ním vycestovala. Toto povolení však bylo celé
rodině uznáno pouze na rok a pro jeho prodlouţení tak museli Přiklopilovi kaţdý rok
absolvovat nepříjemné a zdlouhavé administrativní obstrukce: „Bylo hrůzné vyjednávat
si to prodluţování kaţdý ten rok. To jsme přijeli na prázdniny do Československa a
trnuli jsme, jestli to vyjde, to bylo naprosto nenormální.“130 Z tohoto dŧvodu poţádali o
povolení k trvalému pobytu, které jim bylo, po pádu komunistického reţimu
v Československu roku 1989, uděleno.
U pana Vaňka, který začal po návratu z Finska pracovat v Praze, se dá mluvit
v souvislosti s jeho nynějším trvalým pobytem ve Finsku o náhodě: „V Praze jsem
dostal moţnost jít do Motokovu a první zahraniční cesta vedla náhodou zase do Finska,
takţe jsem se sem po půl roce podíval znovu. V roce 1990, to uţ jsem byl zase v Praze,
mi pak volali ti, s kterýma jsem pracoval, kdyţ jsem tam byl v roce 1984, jestli se nechci
vrátit a pracovat tam natrvalo. Byla to dobrá pracovní nabídka v tu dobu jsem věděl, ţe
uţ to jde, hranice byly otevřený, akorát vzít pas a jet. Se ţenou jsme se rozhodli, ţe to
sem zkusíme."131 Pan Vaněk se tedy jako jediný z narátorŧ usadil ve Finsku aţ po roce
1989. Podnětem pro rozhodnutí k přestěhování však byla jiţ dřívější sluţební cesta, kdy
si ve Finsku vybudoval kontakty a tedy i moţnost další pracovní spolupráce. Dále jako
jediný nemá pan Vaněk finské občanství, coţ vysvětluje následujícím zpŧsobem: „Mám
stále a jen český občanství, protoţe uţ podle jména bych nebyl nikdy ten správnej Fin.
Takţe tu jsem jako cizinec vlastně, ale nevadí mi to. Mám t

s rodinou povolení

k trvalýmu pobytu. Takţe já akorát na rozdíl od Finů nemůţu volit prezidenta a nemohl
bych se zde stát policistou, ale jinak nemám ţádný omezení, takţe já jsem finský
občanství nikdy nepotřeboval.“ 132
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5.4. Proces adaptace v novém prostředí
Přesun do nové země vţdy znamená specifickou ţivotní situaci, která mŧţe
nastolit nové a nečekané problémy. Sociologové tyto problémy označují pojmem
transkulturní. V pŧvodní zemi ţije člověk v určité sociální a kulturní skupině, která má
na něj vliv a určitým zpŧsobem ho formuje. Modeluje jeho cítění, myšlení i jednání. Při
přesunu z jedné země do jiné pak dochází k radikální změně zaţitých hodnotových
systémŧ, coţ mŧţe být zpočátku problematické.133
Při rozhovorech však narátoři uváděli minimální problémy, spíše se shodli
na kladném hodnocení jejich začátkŧ ve Finsku. Tuto skutečnost vysvětlovali tím, ţe
do finské společnosti přijeli skrze pracovní dŧvod, tedy prvotní kontakty a vazby byly
jiţ navázány. „Já uţ jsem tam měla nějaký kontakty, takţe to nebyl typicky teţkej
začátek v nové zemi. Navíc mi všichni začali pomáhat, Finové jsou hrozně ochotní, já
jsem se nesetkala s jedinou špatnou zkušeností.“
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K tomuto stavu přispěl i fakt, ţe

všichni narátoři byli od počátku alespoň základně materiálně vybaveni. Tím, ţe tam jeli
z pracovních dŧvodŧ, měli zajištěný jistý přísun financí i moţnost ubytování.
Jako problém také nikdo neuvedl jazykovou bariéru, kterou všichni poměrně
rychle překlenuli. Kaţdodenním stykem s Finy a pŧsobením ve svých profesích se tak
finštinu brzy naučili. Navíc kaţdý narátor ovládal buď angličtinu nebo němčinu, tedy
jazyky, které znala většina Finŧ, takţe problém s dorozumíváním se u nikoho neobjevil.
Většinou je to problém řeči, který komplikuje prvotní proces adaptace, v tomto případě
tomu tak ovšem nebylo. To je dáno také tím, ţe v momentě, kdy se narátoři rozhodli
naučit finštinu, jiţ měli většinou vybudované silné sociální vazby, z čehoţ tedy vyplývá,
ţe motivace a touha umět finsky byla velice silná.
Narátoři mi dále sdělili, ţe samotná výuka jazyka pro ně nebyla nijak
komplikovaná, i přesto, ţe se většinou začali učit sami. „Tenkrát jsem neuměl finsky ani
slovo, takţe jsem jel s němčinou. Ze začátku jsem dostal starší ţáky, kteří uměli trochu
německy, ale byl jsem samozřejmě nucen co nejrychleji se seznámit s finštinou. Ona
vlastně neexistovala učebnice česko-finská, takţe jsem musel pouţívat německo-finskou.
A učil jsem se stykem s Finy a o nedělích jsem třeba chodil hodně na mše, protoţe
mniši, ti skutečně hovořili velice krásným jazykem, tam jsem začal chápat finštinu a
snaţil jsem se porozumět novinovým článkům. Ono se pak také stalo, ţe nám Finové
133
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říkali, ty mluvíš jako farář anebo jako novinář. Takţe my prakticky takovou tu lidovou
finštinu neovládáme, kdeţto děcka jo. Manţelka byla pečlivější a ta chodila do kursů,
ona neměla moţnost styků jako já v té hudební škole.“135

5.5. Stará/nová vlast očima narátorů
Z rozhovorŧ vyplynulo, ţe narátoři odchod do Finska nepředpokládali a byl to
tedy ţivotní mezník, který nepodléhal ţádné předchozí přípravě. Ve zpětném zamyšlení
narátoři většinou uvedli, ţe svého odchodu nelitují a ţivotní podmínky ve Finsku
hodnotili pozitivně.
Pokud měli srovnávat Finsko s Českou republikou, většinou se ve svém popisu
shodli. V závislosti na finských podmínkách, často negativně hodnotili typické české
nešvary: úplatkářství, korupci, úroveň sluţeb, politickou situaci. Mnohdy uváděli, ţe
politickou situaci v České republice nesledují, protoţe se jim zdá nesmyslná a
nepřehledná: „Oni se furt kritizujou na tý český politický scéně a nic nikdy nevyřeší. To
tady aspoň funguje.“136 ¨
Dále se například kriticky vyjadřovali o úrovni českého lékařství. Některé
skutečnosti se jim ve srovnání s finským lékařstvím zdály aţ absurdní. Velice špatnou
vzpomínku má na české zdravotnictví paní Phillip, kdyţ byl její otec hospitalizován
v české menocnici: „Zdravotnictví je tedy hrůza. To je naprosto jinej přístup, pokoje
jsou holý. Tady je samozřejmý, ţe pacient všechno dostane, tam si člověk musí nosit
mejdla, ručníky, všecko. A ke starejm lidem mají hroznej přístup, co já vim, tak uţ jim
tam moc péči nevěnovali. Ţádná hygiena, jedna umakartová ţidle na pokoji. Nikomu
nepřeju umírat v Čechách. Ten postoj, co ty doktoři mají, se musí změnit. To tady se
v nemocnicích chovají slušně a hezky.“
Je třeba říci, ţe hodnocení paní Phillip je ovlivněno záţitkem jedné konkrétní
nemocnice. I přesto je však úroveň finského a českého zdravotnictví na diametrálně
odlišné úrovni. Jednotlivé normy a standardy jsou ustáleny na zcela jiné výši. Podle
statistik je finské obyvatelstvo se svým zdravotnictvím jedním z nejšťastnějších národŧ
v Evropě. Jedním z rysŧ finského zdravotnictví jsou například poplatky pacientŧ (22 eur
za jednu ambulantní návštěvu, 26 eur za jeden ošetřovací den, 72 eur za jednodenní
chirurgii), přičemţ je za veškeré poplatky na kaţdý rok nastaven finanční strop. Vysoká
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úroveň tohoto sektoru je tedy dána například odlišným systémem financování, neţ je
v České republice.137
Financování zdravotnictví souvisí i s dalšími odlišnostmi, které narátoři při svém
srovnávání České republiky a Finska uváděli. Často zmiňovali české problémy
s nezaměstnaností, počtem bezdomovcŧ, zadluţené státní pokladny a nízkými platy.
Tyto aspekty poté srovnávali s finskou variantou, která je samozřejmě na úplně jiné
úrovni. K těmto skutečnostem se však narátoři nevyjadřovali kriticky, pouze o nich
polemizovali. Většinou totiţ uváděli, ţe tyto odlišnosti se nedají srovnávat, neboť
Finsko je vysoce vyspělou prŧmyslovou a ekonomickou zemí. I ze své osobní
zkušenosti mohu říct, ţe ţivotní standard Finŧ, který je na vysoké úrovni, je ve Fisnku
vidět takříkajíc na kaţdém kroku.
Mezi české rysy, které však narátorŧm opravdu vadí, patří především některé
české vlastnosti - především závist a zášť a dále uplácení a korupce. Problém uplácení
zmínila například paní Přiklopilová, kdyţ vyprávěla o své dceři, která měla kdysi
v úmyslu v České republice studovat: „Moje dcera šla studovat do Prahy a po dvou
měsících dostala takový kulturní šok, ţe se vrátila a studuje tady. Říkala, ţe se k ní
chovali jinak a kdyţ neudělala zkoušky a známí ji tam nabídli, ţe to nějak zařídí, tak
řekla, ţe v ţádným případě takhle ne a vrátila se do Finska.“
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Jak jsem se mohla

sama přesvědčit, porušování pravidel či podvádění opravdu ve Finsku neexistuje. Tam,
dle mého názoru, skutečně platí premisa, ţe zákon je zde proto, aby se dodrţoval. To
potvrzuje i tvrzení paní Přiklopilové: „Tady prostě nelze něco obejít. Nelze. To je moc
nebezpečný a nikdo to nedělá.“139 Nebo výrok pana Belise: „Tady jsou daný pravidla a
lidi jsou poctiví.“140
Zmíněné zápory české společnosti narátoři většinou přisuzovali právě
komunistickému reţimu, ve kterém byli lidé například nuceni lhát a obcházet rŧzná
opatření. Názor pana Belise na toto téma je následující: „Já ty lidi neodsuzuju, oni se za
komunistů báli. Tam se bál kamarád kamaráda, aby nikdo nic na někoho neřekl. Tam se
začala pěstovat korupce a je tam dodnes. A taky se stalo to, ţe lidi si váţej víc věcí neţ
jeden druhýho.“
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Narátoři se tedy shodli na tom, ţe dŧsledky dlouhé nesvobodné éry

jsou v České republice ještě cítit. Dále vyjádřili předpoklad, ţe rŧzné staré zvyklosti
z komunistické doby, budou odstraněny aţ prŧběhem postupného vývoje.
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Naopak mezi vyzdvihované klady, které narátoři uváděli, patří například: český
humor, česká příroda, veselejší a otevřenější přístup lidí a neopomněli ani na vychválení
české kuchyně. Rádi a často se proto do Čech vrací, převáţně na své chalupy či za
kulturními událostmi. Mnoho z narátorŧ má také v České republice velké mnoţství
příbuzných, přátel a známých, se kterými neustále udrţují kontakty.
Většinou se ale shodli, ţe ţivot ve Finsku je pro ně jednodušší a v mnoha
ohledech komfortnější. Díky tomu nikdy nepomýšleli na návrat, coţ je samozřejmě
podmíněno i faktem, ţe mají ve Finsku jiţ rodinné zázemí, mnoho přátel a pracovní
pozice. Finské prostředí si zamilovali a s Finskem se tedy sţili. Paní Lemmentyinen se
k tomu vyjadřuje: „Nikdy jsem nepřemýšlela o návratu. To bych se musela zase znovu
seznamovat se všemi podmínkami a znovu si zvykat. Odešla jsem za starýho reţimu,
takţe plno věcí teď je tam určitě jiných.“ 142
Na Finsku si pak narátoři cení především čisté přírody, klidu, vysoké ţivotní
úrovně a některých vlastností Finŧ, jako jsou ochota, vlídnost a srdečnost. Paní
Lemmetyinen v této souvislosti uvedla: „Finsko mne neobohatilo o peníze, ale o ţivotní
a lidské hodnoty. Dnes je to můj domov a Praha, odkud pochazím, je vzpomínkou na
dětstvi a mládí.“143
Všichni také uvedli, ţe ačkoliv jsou finskými občany, vnitřně se cítí být stále
Čechy. To se mimo jiné projevuje například při sportovních událostech: „Kdyţ je hokej,
tak jednoznačně fandím Čechům a manţel Finům. No, tak to máme hezky rozdělené.“144
Dále mi narátoři sdělili, ţe jsou hrdi na to, ţe pocházejí z Čech a velice si cení české
kultury a tradic. Jak řekla například paní Lundmark: „Finská hudba je pěkná, ale stejně
pořád preferuju tu českou a to samé s literaturou.“145 Ve své sbírce knih, kterou mi
ukázala, má ta nejvýznamnější díla české literatury. Do své rodné země se tak narátoři
nikdy nechtějí přestat vracet a ztratit s ní kontakt.

142

Audio archiv OH/SD FHS UK, sbírka Rozhovory. Rozhovor s BL vedla BM, 07. 12. 2010, Helsinki
Tamtéţ
144
Audio archiv OH/SD FHS UK, sbírka Rozhovory. Rozhovor s ML vedla BM, 13. 12. 2010, Turku
145
Tamtéţ
143

Bakalářská práce, Barbora Měkotová

57

Finsko – země zaslíbená? Neplánovaná „emigrace― před rokem 1989

6. ZÁVĚR
Pro studium československého dění minulého reţimu je orální historie velice
přínosnou metodou. Prostřednictvím ţivotních příběhŧ a vzpomínek dostávají jednotlivé
události reálnější obraz a mohou být komplexně prozkoumány. Některé orálněhistorické výzkumy dokáţí na poli soudobých dějin odhalit nové a nečekané aspekty
proběhlých událostí. Mnohé historické pohledy jsou často pouze černobílé a omezují se
jen na některá stanoviska. I v případě této práce se potvrdilo, ţe orální historie přispívá
k odhalení dalších rozměrŧ některých společenskovědních témat.
V současné době panuje u laické i odborné veřejnosti veliký zájem o analýzu
událostí minulého reţimu. Vzniká mnoţství publikací, studií, retrospektivních filmŧ,
výstav i článkŧ. Při nastolení tématu tehdejší emigrace se pozornost zaměří většinou a
pouze na politické faktory. Velkou skupinu lidí, kteří tehdy opouštěli republiku, tvořili
ti, kteří byli v té době odborně či existenčně diskriminováni reţimem a rozhodli se, ţe
v takovémto politickém ovzduší jiţ ţít nemohou.146
Před mým odjezdem do Finska jsem předpokládala, ţe dŧvody odchodu narátorŧ
budou veskrze politické. Tato domněnka vyplývala z jiţ zmíněné skutečnosti, ţe
československá emigrace po roce 1968 byla motivována převáţně politicky.
V prŧběhu realizovaných rozhovorŧ se však ukázalo, ţe politický dŧvod nebyl
rozhodně tím jediným, který formoval proces odchodu ze země. Navíc někteří narátoři
uvedli, ţe se jim zde tenkrát neţilo aţ tak zle, protoţe byli plně ponořeni do svého
předmětu zájmu - a to především hudby. A je nutno také říci, ţe samotný dŧvod
politického charakteru by na moţnost odchodu do Finska ani nestačil, protoţe jak
vyplynulo z jednotlivých výpovědí, emigrace do Finska tehdy nebyla moţná.147
Podnětem k odchodu do Finska byl tedy pracovní záměr a k pozdějšímu setrvání v zemi
většinou vedl osobní dŧvod.
Tento moment mě ale zavádí zpět k politickému faktoru. Po sezdání s partnerem,
stáli narátoři před rozhodnutím, zda zŧstat ve Finsku či se vrátit do Československa.
Všech osm narátorŧ si zvolilo Finsko a všichni se také zmínili, ţe tehdejší politický
reţim v Československu jejich rozhodnutí významně ovlivnil. Dva z narátorŧ dokonce
uvedli totalitní reţim jako svŧj prvotní dŧvod k touze odejít, přičemţ nastalé okolnosti
jim to akorát umoţnili.
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Finální rozhodnutí pro odchod do Finska v sobě tedy shrnovalo i další aspekty,
i kdyţ v rozdílné míře naléhavosti. I přesto, ţe se nejedná o emigranty primárně
z politických dŧvodŧ, je ale patrné, ţe politický faktor zde sehrál velikou roli. Ovšem
bez dalších aspektŧ, jako byly osobní a pracovní pohnutky, by měly tyto vyprávěné
příběhy zřejmě úplně jinou podobu.
Má hypotéza se tedy potvrdila jen zčásti, domněnka byla příliš jednostranná.
Metoda orální historie mi tak umoţnila rozkrýt veškeré pohnutky k procesu odchodu,
čímţ se potvrdila slova Miroslava Vaňka, ţe člověk se nerodí jako „homo politicus―148
a ţe mnohé jiţ ustálené soudy mohou postrádat právě ta stanoviska, která vycházejí
z individuálních hodnot a motivací daných jedincŧ. V tomto výzkumu bylo ukázáno, ţe
rozhodnutí začít ţivot v jiné zemi se i přesto, ţe se odehrálo v době normalizace,
nezformovalo pouze v mantinelech politiky.
Dalším úkolem této práce bylo zjistit, jakým zpŧsobem se narátoři asimilovali
do nového prostředí. Úspěšné souţití člověka s jeho novým ţivotním prostorem určuje
prvotní motivace opuštění vlasti a zpŧsob odchodu. Mezi sociology se ustálily termínypush a pull faktory. Je dŧleţité, jaké atributy člověk opouští a jaké na něj čekají v nové
zemi.149 V tomto případě se u všech narátorŧ většinou jednalo o příjemnou změnu,
neboť svobodné ovzduší Finska bylo s tehdejším totalitním Československem ve
velkém kontrastu. Jednodušší integrace byla rovněţ zpŧsobena tím, ţe díky sluţebnímu
záměru cesty měl narátor jiţ při první návštěvě některé sociální vazby zajištěné.
Ke snadnější adaptaci také dopomohlo to, ţe si téměř všichni narátoři po krátké
době ve Finsku našli partnera. Integrace do nové země je dvojitý proces, kde hraje
dŧleţitou roli také to, jak se k jedinci zachová okolí. A nutno podotknout, ţe většina
narátorŧ charakterizovala Finy jako velice vstřícné lidi, kteří jim při začátcích ochotně
pomáhali.
Z uvedených skutečností také vyplývá, proč narátoři nepřemýšleli o návratu.
Vybudování rodiny, nově nabyté kulturní a sociální hodnoty a lepší ţivotní podmínky,
s ohledem na tehdejší situaci v Československu, jsou příčiny hladkého souţití těchto
osmi Čechŧ z finskou společností. I přesto však tito lidé zŧstávají vnitřně Čechy, na coţ
jsou, jak uvedli, hrdí.

148

VANĚK M. (ed.): Obyčejní lidé…?! Pohled do ţivota tzv. mlčící většiny, Ţivotopisná vyprávění
příslušníků dělnických profesí a inteligence. Academia, Praha 2009. s. 16
149
BROUČEK, S. - HRUBÝ, K. – MĚŠŤAN, A. (eds.): Konference zahraničních čechů:
Emigrace a exil jako způsob ţivota. II. sympozium: O českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích
zahraničních Čechů k domovu. Karolinum, UK v Praze 2001. s. 48
Bakalářská práce, Barbora Měkotová

59

Finsko – země zaslíbená? Neplánovaná „emigrace― před rokem 1989

Na závěr této práce bych ráda pouţila metaforu Miroslava Kabely, kterou uvedl
na Sympoziu o vystěhovalectví v roce 2000. Myšlenka, kterou chce prostřednictvím
tohoto podobenství sdělit, se mi zdála příhodným zakončením mé bakalářské práce.
„Člověk by se dal přirovnat k bramboru, který se udrţuje nad určitou plochou pomocí
zabodnutých zápalek. Brambor se nachází v určité rovnováze, opřen jak o silná tak
o slabá dřívka. Kaţdé dřívko nebo zápalka je symbolem určitého osobního nebo
vnějšího aspektu: charakteru, temperamentu, vrozených vloh, cílů, rodinných vztahů,
sociálního postavení a práce, (trans)kulturních aspektů atd. Emigrací se naruší jeden
nebo několik opěrných bodů člověka. Záleţí na zbytku opěrných bodů, do jaké situace se
emigrant psychicky dostane. Někdy nenajde nový, dostatečně stabilní opěrný bod,
zhroutí se a spadne na zem, můţe však najít stabilitu na jiné úrovn,i opíraje se o jiné
dřívko“ 150
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7. PŘÍLOHY
1. Oslovovací dopis
Dobrý den,
Jsem studentka Univerzity Karlovy v Praze a ve svém studiu se specifikuji na obor
orální historie. V letošním roce se chystám napsat bakalářskou práci, pro kterou jsem si
jako téma vybrala komparaci české a finské společnosti se zaměřením na proces české
asimilace. To je také dŧvod, proč jsem si jako cílovou zemi mého studijního pobytu
vybrala Finsko. Mým úkolem je tedy zkontaktovat se s Čechy, ţijícími zde ve Finsku a
formou jednoho aţ dvou rozhovorŧ zachytit individuální příběhy těchto lidí. Ty potom
zasadím do celkového konceptu, který bude popisovat dvě zcela odlišné země a zároveň
ukazovat jednotlivé ţivotní příběhy, zahrnující proces emigrace a následné asimilace.
Aby jste si udělali jasnější představu o mé následné práci, nejdříve vám blíţe
představím obor orální historie.
Orální historii lze charakterizovat jako výzkumnou metodu, jejímţ prostřednictvím je
moţno se dobrat nových informací a poznatkŧ na základě ústního sdělení osob. Tato
metoda je široce vyuţívána nejrŧznějšími společenskovědními a humanitními obory.
Metoda orální historie se „zrodila― v USA a dynamický rozvoj zaznamenala po druhé
světové válce. U nás se však tato metoda mohla začít bez omezení rozvíjet aţ po pádu
komunismu v roce 1989. Většinou je jí vyuţíváno ke zmapování ţivota „obyčejných
lidí―, tedy při zpracovávání dějin kaţdodennosti. Pouţita byla ale také například ve
zkoumání elit minulých reţimŧ, kdy kvŧli cenzuře v těchto dějinných obdobích nebylo
moţno získat objektivní informace o situaci a o poměrech samých. Jejím prvotním
cílem bylo a stále je „dát hlas― obyčejným lidem. V minulosti byla historie
zpracovávána především jako historie velkých událostí a velkých lidí v nich, orální
historie dává prostor především opomínaným sloţkám společnosti, a sice obyčejným
lidem. A to s uznáváním hlavní premisy, ţe ţádný ţivotní příběh není obyčejný a kaţdý
je jedinečný.
Pro splnění výše uvedeného a pro systematický rozvoj orální historie v České republice
a její aplikaci v historiografii bylo k 1. lednu 2000 zřízeno v Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR Centrum orální historie. (www.usd.cas.cz). Tento ústav si klade za cíl zmapovat
české dějiny od roku 1939 a to včetně dějin společnosti, dějin kaţdodennosti, dějin
idejí, hospodářských dějin a mezinárodních vztahŧ. Zrealizovalo se plno projektŧ a
ústav také vydal velké mnoţství odborných publikací i sbírku rozhovorŧ.
Já se ve své práci zaměřím na rozhovory zhruba pěti Čechŧ, ţijících nyní ve Finsku. Ty
následně zasadím do samotné práce, mapující Českou republiku a Finsko. Rozhovor
bude pouţit pouze pro akademické účely a to speciálně mojí bakalářskou práci.
Vedoucím mé bakalářské práce je doc., PaedDr., Mgr. Ph.D. Miroslav Vaněk, jeden ze
zakladatelŧ a pracovníkŧ Centra orální historie.
Obracím se na Vás tedy s prosbou poskytnutí rozhovoru, který by neměl trvat déle neţ
dvě hodiny. Budu velice ráda, pokud si na mě najdete chvilku času. Rozhovor pro mě
bude velice přínosným a pro mou práci stěţejním. Pro tento účel mám ve školní
knihovně rezervovanou samostatnou místnost. (Pokud ovšem tazatel není z Turku, jsem
ochotná dojet kamkoliv.)
V případě jakýchkoliv dotazŧ, mě neváhejte kontaktovat na tomto e-mailu.
Děkuji a s pozdravem
Barbora Měkotová
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2, Fotografie narátorů

Maria a Vladimír Přiklopilovi

Blanka Lemmetyinen
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Miroslav Vaněk

Liba Phillip
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Rudolf Belis

Milan Varga
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Marie Lundmark

Budova Českého velvyslanectví v Helsinkách
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