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V popředí zájmu předkládané badatelské práce stojí problematika procesu  

re-konstrukce a re-interpretace kolektivní identity a kolektivní paměti v biografických 

vyprávěních občanů České republiky, kteří se identifikují jako Němci a kterým se 

z různých důvodů vyhnulo poválečné nucené vysídlení. Výzkumný projekt je 

zpracováván jako etnologická reflexe a vedle výše uvedeného záměru se dále orientuje 

na otázku předávání etnického a jazykového vědomí na příslušníky dvou následujících 

generací těchto obyvatel, ţijících především na území českého pohraničí.  

 

Stav výzkumu a badatelský záměr 

O problematice česko-německých vztahů, jakoţ i o poválečném nuceném vysídlení 

Němců z Československa existuje bohatý výzkumný materiál a také publikovaná 

literatura zaměřující se na toto téma je velmi rozsáhlá. Významná je především 

badatelská činnost historika Tomáše Staňka [srov. např. 2005, 1996a, 1996b, 1991], 

jenţ se od 80. let systematicky věnuje postavení německého obyvatelstva v českých 

zemích po roce 1945. Spolu se švýcarským historikem Adrianem von Arburgem jsou 

editory systematické dokumentace problematiky organizace, průběhu a důsledků 

migračních proudů probíhajících od roku 1945 do roku 1951 na území českých zemí, se 

zvláštním zřetelem na nucené vysídlení a osidlování. Úvod této edice přináší základní 

historický přehled o česko-německém souţití v českých zemích do roku 1945, vedle 

toho obsahuje komplexní a vyčerpávající shrnutí stavu výzkumu a literární produkce 

k tématu [Arburg von, Staněk 2010a, 2010b]. 

Zatímco problematika nuceného vysídlení Němců byla jak v ČR, tak v zahraničí 

sledována velmi intenzivně, ţivotní podmínky neodsunuté části Němců 

v Československu nebyly jiţ zdaleka sledovány s takovým zájmem. Von Argburg [2004] 

se jako jeden z mála německy píšících autorů na vědecké úrovni zabývá osudem navţdy 

nebo dočasně zbylých Němců a ve své disertační práci analyzuje období od skončení 

druhé světové války do roku 1953, kdy bylo ze zákona uděleno téměř všem Němcům se 

stálým bydlištěm na území Československa státní občanství. Obecně lze však 

konstatovat, ţe německojazyčná literatura je v tomto ohledu orientována především na 

osudy a kolektivní paměť vyhnanců. Na české straně tvoří zvláště cenné dílo Staňkova 

[1993] monografie zachycují ţivot Němců v komunistickém Československu. 

Problematiku nucených přesunů německého obyvatelstva v rámci Československa (tzv. 
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„vnitřní odsun“) zpracovává vedle von Arburga také Tomáš Dvořák [2005]. Právním 

aspektem postavení německé menšiny v meziválečném Československu a dále také 

v období od roku 1945 do roku 1989 se zabývá např. René Petráš [2009a; 2009b].  

Ačkoliv československá etnografie začala postupně od 50. let otázku formování 

novoosídleneckého pohraničí a ţivota zdejšího obyvatelstva po roce 1945 obsáhle 

zpracovávat, a to zejména pak v 70. a 80. letech, zmínky o německém obyvatelstvu byly 

spíše ojedinělé. Předrevoluční sociologie přispěla k výzkumu pohraničí dvěma 

empirickými šetřeními ze 70. a 80. let zaměřenými na národnostní vztahy 

v severočeském pohraničí.
1
 

Nejnovějším etnologickým počinem je v kontextu sledované problematiky 

Otčenáškova [2006] monografie, v níţ autor vychází ze svého výzkumu západního 

Podještědí a mapuje postavení německé skupiny od konce druhé světové války do 

současnosti. Na půdě Fakulty sociálních věd UK v Praze byl v letech 1995 – 1997 

realizován sociologický kvalitativně zaměřený výzkum, který formou sběru 

biografických vyprávění neodsunutých obyvatel německé národnosti mapuje vývoj 

souţití českého a německého etnika ve 20. století a snaţil se zachytit problematiku 

identity německého obyvatelstva [Nekvapil, Stehlíková, Šmídová 1997]. 
 
Z dílčích 

studií jmenujme např. práce Lukáše Novotného vyjadřující se k otázce jazykového 

postavení německé menšiny z pohledu sociologického bádání [2002: 254 – 260] či 

k jejímu současnému postavení [2005: 443 – 453]. Koncept sociální exkluze a inkluze 

vyuţívá při interpretaci vzpomínání českých Němců ve své studii Patricie Hanzlová 

[2006: 166 – 190]. Velkým přínosem pro pochopení současné situace této minority jsou 

ve sbornících uvedené práce Tomáše Staňka [1998: 88 – 101] a Andrease Götzeho 

[1999: 108 – 118]. 

V zásadě lze však konstatovat, ţe zatímco rozsah výzkumných aktivit a publikované 

vědecké literatury sledující problematiku nuceného vysídlení je značný, osudy 

a především současný stav německojazyčného obyvatelstva, které z různých důvodů 

zůstalo na území českých zemí, nebyl předmětem hlubší a rozsáhlejší analýzy. Jeden 

z cílů této disertační práce je alespoň částečně přispět k vyplnění tohoto deficitu na poli 

etnologie.  

                                                
1 Jednalo se o sociologický výzkum Národnostní vztahy a národnostní cítění v Severočeském kraji 

realizovaný v 70. letech a dále o empirické šetření provedené v roce 1987 v Severočeském kraji týmem 

pracovníků Slezského ústavu ČSAV v Opavě. 
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Cílem autorky bylo najít odpověď na otázky, které se váţí k problematice 

intersubjektivních identitárních konstrukcí, zejména pak konstrukcí etnických/národních 

a s nimi spojených identifikačních znaků. Toto diskurzivní vytváření kolektivní 

(respektive etnické/národní) identity bylo analyzováno na základě biografických textů 

občanů České republiky, kteří se identifikovali jako Němci a po nuceném vysídlení 

německy hovořícího obyvatelstva zůstali z různých důvodů v zemi svého původu. 

V intencích tohoto tázání byla pozornost věnována především tomu, jakým způsobem 

a prostřednictvím čeho sociální aktéři re-konstruují a re-interpretují svou kolektivní 

identitu.  

Dále byla snaha postihnout otázku, do jaké míry došlo k mezigenerační transmisi 

německé etnické identity. Z tohoto důvodu se jevilo jako nezbytné analyticky 

a interpretačně zpracovat biografie příslušníků minimálně dalších dvou generací. 

Zkoumání mezigeneračních vztahů ukázalo, jakým způsobem a prostřednictvím čeho 

narátoři diskurzivně vytvářejí vlastní etnickou identitu a jakého významu při tomto 

procesu nabývá etnické vědomí jejich předků.  

Badatelský projekt byl z hlediska teritoriálního vymezení situován do pohraničního 

okresu Chomutov, který byl po staletí formován především německy hovořícím 

obyvatelstvem. Poválečné nucené vysídlení tohoto obyvatelstva se stalo dramatickým 

zlomem ve vývoji sledovaného území. Negativní následky tohoto aktu jsou stále zřejmé, 

zejména ve sféře sociální, hospodářské, demografické, environmentální a občansko-

společenské. V souvislosti s novoosídleneckým pohraničím se hovoří o socio-kulturní 

diskontinuitě. Noví osídlenci, přicházející z různých socio-kulturních prostředí, 

nedokázali navázat na dědictví, které zde bylo zanecháno, a jen pomalu začali vytvářet 

vlastní místní společenství a identitu. Následná desetiletí byl chomutovský příhraniční 

okres znám především jako oblast těţkého průmyslu, energetiky, hutnictví. 

Za vyuţití biografické metody bylo během vlastního terénního výzkumu ve výše 

zmíněném regionu zaznamenáno celkem 50 biografických vyprávění představitelů tří po 

sobě následujících generací německého společenství. 

 

Teoreticko-metodologická východiska  

Ve shodě s perspektivou sociálního konstruktivismu autorka chápe identitu jako 

typifikační schéma, které je formováno jazykem a věděním [Berger, Luckman 1999]. 
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Identita nebyla tudíţ nahlíţena jako inherentní vlastnost jedince, naopak základ jejího 

konstruování a vyjednávání o ní spočívá v diskurzu.
2
 

Etnická/národní identita byla reflektována jako jedna ze specifických forem 

kolektivní identifikace. Takto definovaná etnicita byla pojímána jako sociálně-

organizační princip, na jehoţ základě konstruují členové skupiny své kolektivní „my“. 

Je interaktivně ustanovena a udrţována symbolickými hranicemi mezi „my“ a „oni“, 

mezi insidery a outsidery, mezi námi a těmi druhými. Symbolická hranice, která 

rozděluje ono „my“ – „oni“, je určována na základě etnodiferenciačních znaků, jeţ jsou 

diskurzivním konstruktem. Tyto znaky pak tvoří základ konstrukce představy 

o podobnosti členů dané skupiny a zároveň představy diference od skupiny jiné [srov. 

Jenkins 1997].  

Získané biografické texty nutně odkazují k paměti (individuální a kolektivní), která 

je pro pochopení identitárních konstrukcí zásadní. Za zvláště přínosný se v tomto 

ohledu jevil koncept kolektivní paměti, tak jak ho vymezil francouzský filosof 

a sociolog Maurice Halbwachs [1967, 1985]. Hlavní myšlenkou je sociální podmíněnost 

paměti, tzn. ţe kaţdá sociální skupina disponuje určitou kolektivní pamětí, která je jako 

taková nepřenosná.
3
 Jedno z východisek disertační práce bylo, ţe takto definovaná 

kolektivní paměť hraje zásadní roli při formování a udrţování kolektivní identity, a tedy 

i identity etnické/národní, o niţ v projektu primárně šlo. Participací jedince na 

kolektivně sdíleném vědění o minulosti je vytvářena a udrţována skupinová 

sounáleţitost. Obraz minulosti znamená pro dané společenství kontinuitu v čase 

a zároveň utvrzení identity v současnosti. Otázkami směřujícími k minulosti narátora se 

tak rozkrývá nikdy nezcela dokončený proces vytváření identity. Zachycení kolektivně 

sdílených obrazů minulosti – na co má být vzpomínáno a co můţe upadnout do 

                                                
2 S pojmem diskurz je v práci zacházeno s odkazem na francouzského filozofa Michela Foucaulta [2002], 

jenţ ho chápe jako způsob verbalizovaného vědění o určitém tématu v daném historickém období. 
3 Halbwachsovo inspirativní sociálně konstruktivistické pojetí minulosti bylo dále rozpracováno 

německým kulturologem Janem Assmannem [2001], jenţ dochází k dvojímu rozlišení rámců 
kolektivního vzpomínání. V případě komunikativní – ţivoucí – paměti se jedná o vzpomínky orientované 

na nedávnou minulost, na nichţ jedinec participuje s ostatními svými současníky – členy určité 

kolektivity. Jde o paměť určité skupiny vznikající kaţdodenní interakcí a její existence je odvislá od 

existence jejích nositelů. Dimenze této ţivé vzpomínky zahrnuje bezprostřední zkušenosti dobových 

svědků ze tří aţ čtyř po sobě jdoucích generací. V rámci kulturní paměti se komunikativní minulost 

plynule přetransformovává a fixuje do tzv. symbolických figur. Jejich zpřítomňování probíhá 

prostřednictvím organizované a ceremonializované komunikace slavnostního charakteru. Tato nutnost 

uchovávat kolektivní kulturní paměť vychází z potřeb zajištění skupinové identity. Kulturní paměť 

bazíruje na historii vzpomínky, faktická historie zde není podstatná a vlastní je jí generační přesah 

[Assmann 2001: 48 – 53]. 
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zapomnění – jakoţto jednoho z identifikačních znaků kolektivní identity, se tudíţ stalo 

nedílnou součástí výzkumného projektu.
4
  

Prostřednictvím biografického materiálu bylo moţno postihnout kolektivně sdílenou 

paměť sledované skupiny a další významné identifikační znaky, jimiţ aktéři tohoto 

společenství formují svůj subjektivní pocit příslušnosti k „němectví“. Významy, které 

se k tomuto typu kolektivní identity váţí, byly prezentovány z perspektivy oslovených 

narátorů. Bylo ukázáno, jak oni sami re-konstruují a re-interpretují své kolektivně 

sdílené „my“
5
 a jak je toto subjektivně zakoušené „my“ spojeno s kategorizováním 

„těch druhých“. 

Příklonem k narativnímu přístupu se autorka vzdala reprezentativnosti příznačné pro 

kvantitativní sociologický výzkum, jehoţ východiskem je objektivní paradigma. 

Kvalitativně zaloţený biografický výzkum, pracující s daty subjektivního charakteru, 

neusiloval o poznání objektivní reality a generalizaci získaných poznatků, nýbrţ vedl 

k interpretativnímu porozumění významů, které sami jedinci přikládají objektům 

sociálního světa.  

 

Terénní výzkum 

Badatelský projekt byl zaloţen na vlastním terénním výzkumu vyuţívajícím 

především biografické metody, jeţ je v současné době prezentována jako jeden 

z vhodných a osvědčených prostředků k pochopení ţivota minoritních skupin [srov. 

Konopásek 1999: 7] a kolektivní paměti a identity jejich aktérů [Nosková 2007, 

Šmídová 2004: 151 – 174]. Hlavním typem dat se stala ústní biografická vyprávění, 

pořízená především pomocí narativních rozhovorů a interview s návodem, občanů 

německého či česko-německého původu, kteří v současné době ţijí v pohraničním 

okrese Chomutov, kde se nachází početná část německé menšiny
6
.  

                                                
4 S kolektivní pamětí úzce souvisí v sociálních vědách poměrně nový koncept kolektivního/kulturního 

traumatu, který se pro potřeby disertační práce jevil jako zvláště relevantní. Oproti traumatu 
individuálnímu se váţe tento fenomén k určité skupině, jejíţ kolektivní identitu a kolektivní paměť 

ovlivňuje. Kolektivní trauma jakoţto sociální konstrukt je diskurzivně vytvářeno svými nositeli. Za 

příklad kolektivního traumatu lze povaţovat historické události spojené s národním socialismem, 

holocaustem, komunismem, odsunem apod. [srov. Alexander 2004; Giesen, Schneider 2004, Giesen 

2007: 67 – 78; Tomášek 2004: 129 – 154]. 
5 Při práci s narativním materiálem se hovoří o re-interpretaci a re-konstrukci identity, jelikoţ narátor 

prostřednictvím biografického vyprávění pře-vypravuje svůj ţivotní příběh, tedy identitu [srov. Roubal 

2009: 180]. 
6 V okrese Chomutov ţilo ke sčítání lidu v roce 2001 celkem 2 389 obyvatel hlásících se k německé 

národnosti. Je tak na třetím místě po okrese Sokolov a Karlovy Vary. 
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Realizace empirického šetření probíhala postupně od roku 2005 aţ do roku 2010 

a v průběhu tohoto výzkumného období se podařilo nashromáţdit celkem 

50 biografických vyprávění.
7
 Vzhledem k vícegeneračnímu charakteru této disertační 

práce byla skupina narátorů pracovně rozdělena do tří generačních skupin. Primárně se 

jednalo o nejstarší generaci narozenou před rokem 1945. Tato skupina byla s  27 

osobami zastoupena nejpočetněji. Tuto generační skupinu tvořilo 20 ţen z ročníků 

1924 – 1943. Sedm narátorů bylo muţského pohlaví a zastupovali ročníky 1929 – 1937. 

Tyto osoby pocházely převáţně z německých rodin, pět narátorů bylo česko-německého 

původu, jedna narátorka měla ţidovské kořeny. Narátoři jiţ převáţně vstupovali do 

smíšených manţelství. Vzhledem k nepříznivým podmínkám doby převaţoval 

u narátorů nejniţší stupeň vzdělání, 21 osob uvedlo základní vzdělání. 

Střední generace je narozena po roce 1945 a tuto skupinu tvoří 10 osob. Dělí se na 

čtyři ţeny z ročníků 1951 – 1966 a šest muţů z ročníků 1947 – 1961. Informátoři 

pochází jak z německých, tak smíšených česko-německých rodin. Kromě tří osob 

všichni jiţ uzavřeli sňatek s českým partnerem a dosáhli učňovského nebo 

středoškolského vzdělání.  

Třetí generaci, tedy generaci vnoučat, zastupuje sedm osob, z toho se podařilo oslovit 

tři ţeny z ročníků 1980 – 1987 a čtyři muţe z ročníků 1979 – 1988. Kritériem pro výběr 

těchto narátorů bylo dosaţení dospělosti zúčastněných osob. Pouze jedna narátorka 

pocházela z německé rodiny, všichni ostatní uvedli česko-německý původ. Informátoři 

vţdy dosáhli vyššího vzdělání neţ jejich prarodiče a stejného nebo vyššího neţ jejich 

rodiče. Pro tuto zkoumanou skupinu je typické středoškolské a vysokoškolské vzdělání. 

Současně byly pořízeny čtyři rozhovory s hlavními představiteli organizací 

reprezentujícími německou menšinu v tomto regionu
8
 a dvě interview se zástupci 

zastřešujících institucí se sídlem v Praze.
9
 Za vyuţití techniky zúčastněného pozorování 

byla dále zaznamenána lokální specifika kolektivního ţivota a dialektu Němců na 

Chomutovsku. Vznikl tak fotografický materiál dokumentující různé kulturní akce 

                                                
7 Anonymita informátorů byla zaručena v souladu s etikou výzkumu a se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Podrobněji k etice výzkumu např. Nosková [2004]. Veškeré rozhovory a jejich 

transkripce se nacházejí v archivu autorky. 
8 Jedná se o Svaz Němců – region Krušné hory a okolí, Středisko vzájemného setkávání Chomutov 

a Kulturní sdruţení občanů německé národnosti v ČR se sídlem Chomutově a Vejprtech.  
9 Jedná se o Shromáţdění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Kulturní sdruţení občanů 

německé národnosti v ČR.  
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těchto organizací a zvukový materiál zaznamenávající různé promluvy mluvčích 

v dialektu německého jazyka.
10

  

Vedle terénního výzkumu se autorka koncentrovala na studium a rozbor existující 

(především) odborné literatury a archivního materiálu k dané problematice. Přestoţe 

orientace výzkumného projektu byla směřována zejména k interpretaci narativních 

výpovědí informátorů, které nebyly s materiálem archivní či jiné povahy komparovány, 

staly se tyto prameny velmi cenným zdrojem vědeckých poznatků a pro pochopení 

širších souvislostí byly nepostradatelné.  

 

Analýza a interpretace biografických rozhovorů českých Němců 

Pro účely disertační práce se stala primární především ţivotní vyprávění 

představitelů nejstarší generace Němců, jejichţ formování kolektivní identity a paměti 

různou intenzitou ovlivnily dramatické předválečné, válečné a poválečné události 

minulého století. Cílem bylo postihnout kolektivně sdílené obrazy minulosti, tedy 

typické vzorce paměti této skupiny, a tím přispět k porozumění kolektivní historie této 

generace. Na základě narativně zpracovaných ţivotních historií bylo současně 

sledováno, jakým způsobem a prostřednictvím čeho narátoři v průběhu svého vyprávění 

re-konstruují a re-interpretují své kolektivně sdílené „my“. Je to právě v biografiích 

přítomná diferenciační hranice mezi „my“ a „oni“, jeţ mimo jiné odkazovala 

k sounáleţitosti vypravěčů s určitou kolektivitou a vymezování se vůči jiné. Tyto 

typizace objevující se v ţivotním příběhu informátorů, se tudíţ staly předmětem 

bádání.
11

 Bylo zjištěno, ţe značný diskurzivní prostor narátoři věnovali otázce jazyka, 

prostřednictvím kterého nejčastěji demonstrovali svou v čase trvající a neměnnou 

sounáleţitost s etnickou skupinou a odlišnost od skupin jiných. Tento fenomén byl 

autorkou pojímán jako konceptuální prostředek k rozdělování onoho „my“ a „oni“ 

                                                
10 Pro sledovaný terén je signifikantní, ţe zdejší německy hovořící obyvatelstvo v různých obměnách 

zpravidla uţívá tři jazykové variety: češtinu, němčinu a lokální dialekt německého jazyka. Místní dialekt 
má dále různé formy lišící se často od obce k obci. Zdejší Němci rozlišují např. tzv. chomutovské 

(komotauer Mundart), kadaňsko-doupovské (kaadner-douppauer Mundart) či krušnohorské 

(Erzgebirgisch) nářečí, přičemţ diference mezi těmito variantami je nepatrná. Místní dialekt se řadí do 

skupiny východofranckých dialektů, které se vztahují především na oblast středního Krušnohoří, od 

Jáchymova po Chomutov, Most, Ţatec a Podbořany a dále pokračují jiţním směrem. Tam se setkává se 

severobavorskou jazykovou oblastí příznačnou pro západní Čechy, v níţ je pouţívaný dialekt známý pod 

názvem „Egerländisch“ [Baumbach 2001: 82 – 83]. 
11 Inspiračním zdrojem pro identifikaci v narativním materiálu přítomného rozlišování mezi „my“ a „oni“ 

se stala studie Šmídové [2004: 151 – 174], v níţ se autorka soustředí na analýzu vzpomínek českých 

Němců na první republiku. 
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a během zpracování biografických dat na něj byl brán zvláštní zřetel. Současně bylo 

moţné v biografiích identifikovat a interpretovat další typy kolektivní identity, jako je 

rodinná, teritoriální, profesní, kulturní, politická či náboţenská identifikace narátora. 

Těmto různým formám identit byla v práci věnována pozornost především v tom 

případě, ţe zde existovala souvislost s identifikací etnickou. 

 

Na základě analýzy biografického materiálu bylo definováno pět základních typů 

moţné interpretace etnické/národní kategorizace ze strany sociálních aktérů nejstarší 

generační skupiny. První typ, etnicita jako otevřená kategorie, souvisela s reflexí 

prvorepublikového souţití Čechů a Němců, které narátoři vyzdvihovali jako 

neproblematické a nekomplikované. Hranice etnické identity byly interpretovány jako 

fluidní a běţně průchodné. Tato otevřenost etnicity byla demonstrována především na 

příkladech smíšených sňatků, kulturní asimilace a jazykového bilingvismu. Tento 

pozitivní aspekt vztahu obou komunit byl komunikován především v souvislosti 

s potřebou hledání společného spojujícího potenciálu Čechů a Němců.  

Druhý typ, etnicita jako nepropustné kategorie, byl zachycen v souvislosti 

s historickými zkušenostmi z doby připojení pohraničních oblastí k třetí říši a s válkou. 

Toto obobí bylo interpretováno jako konec souţití Čechů a Němců a dříve neostrá 

hranice mezi „my“ a „oni“ se transformovala v jasnou identifikaci aktérů s konkrétní 

etnickou/národní skupinou. Signifikantní byla potřeba objasňovat, ospravedlňovat 

a relativizovat připsanou pozici Němců jako podpůrců hitlerovského Německa 

a distancovat se od nacistické totality. Dělo se tak na základě kolektivně uţíváných 

výkladových vzorců, jeţ se v biografiích pravidelně objevovaly, přičemţ bylo 

odkazováno na špatnou socio-ekonomickou situaci, vlastní perzekuci ze strany 

nacistického reţimu, ztráty na ţivotech za války a politickou orientaci rodiny. Byla 

zaznamenána snaha vyloučit hitlerovce/henleinovce z vlastní skupiny a polarizovat 

Němce na „dobré“ a „zlé“. Úsilí narátorů narušit schematické kategorizování Němců 

jako pachatelů lze chápat jako formu strategie vyrovnání se s připsaným stigmatem 

kolektivní viny.
12

  

Etnicitu jako stigmatizovanou kategorii interpretují narátoři v souvislosti 

s poválečným děním, které je spjato s represivními a exkluzivními praktikami 

                                                
12 Vyuţíván je zde Goffmanův koncept stigmatizace. Stigma je autorem definováno jako připsaný atribut, 

který silně diskredituje svého nositele [2003: 11]. 
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uplatňovánými vůči německému obyvatelstvu na základě principu kolektivní viny. Akt 

stigmatizace „němectví“ probíhal formou symbolického a následně faktického 

vymístění příslušných osob, kterým je připsán status neplnohodnotného jedince.
13

 

Historické zkušenosti tohoto období zaujímají v kolektivní paměti českých Němců 

největší diskurzivní prostor a představují největší traumatický potenciál. Ze strany 

narátorů docházelo ke zpochybňování „jasné“ hranice mezi viníky a oběťmi. Pachatelé 

traumatu okupace a druhé světové války jsou v tuto chvíli identifikováni jako oběti 

poválečných excesů a nucené migrace.  

V podmínkách komunistického reţimu lze hovořit o etnicitě jako o zamlčované 

kategorii. Komunistickou mocí podporovaný obraz Němce jako nepřítele a zakoušená 

kaţdodennost osob zařazovaných do této kategorie vedly nejdříve k další vlně migrace 

a následně spíše k latentnímu ztotoţnování se s „němectvím“ a k asimilačním 

tendencím. Diskurz zamlčované etnicity, probíhající např. prostřednictvím neuţívání 

německého jazyka na veřejnosti, je pro toto období příznačný.  

V souvislosti s politickými změnami 90. let dochází ve veřejném diskurzu k obrácení 

pozornosti na problematiku důsledků nuceného vysídlení německého obyvatelstva 

z Československa. Čeští Němci společně s Němci odsunutými vytváří různé formy míst 

paměti příspívající k udrţování společného vzpomínání této kolektivity.
14

 Zároveň se 

formuje prostor pro interpretaci vztahu Čechů a Němců, odbourávání vzájemných 

stereotypů a započal proces konstrukce a zpracovávání oboustranného kolektivního 

traumatu spojeného s válkou a nucenou poválečnou migrací. Především starší generace 

českých Němců se chopila moţnosti opět prezentovat svou etnickou příslušnost 

a organizovat se v různých občanských sdruţeních na regionální bázi. Po době latence 

lze tak stigmatem zatíţenou kategorii „němectví“ do jisté míry nahlíţet jako znovu 

oživenou etnickou kategorii. Ukázalo se ovšem, ţe největším problémem těchto 

organizací je absence mladších ročníků způsobená z vnějších i vnitřních příčin. Na vině 

je mimo jiné orientace těchto spolků na starší generaci, v důsledku čehoţ postrádají 

atraktivitu pro mladší generace. Primárně však problém tkví v silné asimilaci postihující 

                                                
13 Jak zdůrazňuje Červenka [2004: 215 – 229], dochází v případě přidělení stigmatizovaného označení 

jedinci k jeho vymístění jako „ne-úplného člověka“. S vymístěním jeho „lidství“ současně souvisí 

i vymístění jeho práv, legitimizující jeho okolí k uplatňování různých forem diskriminace. 
14 Při uţívání pojmu „místa paměti“ vycházíme z konceptu francouzského historika Pierra Nory [1998], 

který ho definuje jako fixní bod kulturní paměti určité skupiny. Tato místa chápe jak ve smyslu 

topografickém, tak symbolickém (památníky, budovy, historické osobnosti, literatura apod.). 

Signifikantní je generační přesah a moţná významová transformace. 
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zejména střední a nejmladší generaci. V současné době tak lze hovořit spíše o stagnaci 

aktivního spolkového ţivota této komunity a pokračujícím úbytku počtu německého 

etnika.  

Výsledky bádání ukázaly, ţe největší diskurzivní prostor v paměti nejstarší generace 

českých Němců zaujímalo právě předválečné, válečné a poválečné dění, které úzce 

souvisí s připsaným stigmatem kolektivní viny. Intersubjektivní zkušenost daného 

období a jeho stigmatizující aspekt lze pojímat jako jeden ze základních prvků 

kolektivní paměti a kolektivní identity této generační komunity. Snaha o vyrovnání se 

s tímto traumatickým potenciálem se v převáţné většině případů stává leitmotivem 

celého biografického vyprávění. 

Dále bylo zjištěno, ţe u nejstarší generace nedochází k významnějším proměnám 

etnické identity a posunům jazykového vědomí. Etnicitu aktéři interpretovali jako 

neměnnou a primordiálně danou entitu. Signifikantní bylo překrývání etnického 

a jazykového vědomí. Aktéři této skupiny se ve většině případů plně identifikovali 

s „němectvím“ a činili tak především s odkazem na hodnotu jazyka a etnické kořeny. 

Německá etno-kulturní identita byla u této generace fixně internalizována. Konstrukce 

etnické/národní identity této generace se vedle sdílené kolektivní paměti dále odvíjela 

od komponent jako domov či různé aspekty lokální kultury.  

V důsledku stigmatizujícího charakteru kategorie „němectví“, jeţ se projevilo 

v poválečném období a následného protiněmeckého diskurzu podporovaného 

komunistickou mocí, docházelo k zamlčování etnické identity odlišné od majority 

a k zakrývání znalosti mateřského jazyka. Lze tudíţ uvaţovat o kovertním bilingvismu
15

 

nejstarší generace této německojazyčné komunity. Postupně tak došlo k celkovému 

jazykovému posunu dalších generací tohoto společenství, tedy přechodu od původního 

jazyka k jazyku majority. V současné době je hlavní komunikační doménou německého 

dialektu především soukromá sféra, dále se lokálního nářečí uţívá při komunikaci 

s dalšími aktéry této kolektivity. 

 

Poznatky výzkumného projektu poukazují na celkový etnický odklon a jazykový 

posun u potomků českých Němců. Snahy nejstarší generace předat etnické a jazykové 

vědomí byly omezeny především v důsledku protiněmeckého diskurzu podporovaného 

                                                
15 Kovertní bilingvismus je definován jako druh bilingvismu, při kterém mluvčí zatajuje znalost určitého 

jazyka kvůli jeho negativnímu postavení u druhých lidí [Štefánik, Palcútová, Lanstyák 2008]. 
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komunistickou mocí. V rámci výzkumu bylo jen sporadicky zaznamenáno plné 

ztotoţnění zástupců střední generace s „němectvím“ a vnímání lokálního německého 

dialektu jako mateřského jazyka. Etnicita byla v těchto případech prezentována jako 

biologická danost a narátoři odkazovali na svůj původ. Toto primordialistické pojetí 

etnické identity bylo ovšem signifikantní především pro výpovědi nejstarší generace.  

Asimilační rezistence vůči jinoetnickému prostředí byla výjimkou a v biografiích se 

spíše objevovaly projevy dvojí identity. Výrazněji převládala jiţ plná idenfikace 

s majoritní společností, a to i v případech, kdy primární socializace aktérů probíhala ve 

zcela homogenním německém prostředí, a došlo k přenosu německého jazyka. Jako 

zásadní faktory ovlivňující etnický a jazykový posun této generace se ukázaly smíšené 

sňatky, dominující jinoetnické socio-kulturní prostředí a v podmínkách komunistického 

reţimu špatné postavení a symbolické vymisťování německého jazyka. Omezené 

domény uţívání mateřského jazyka způsobilo jeho postupné oslabení či ztrátu a z těchto 

důvodů lze u narátorů hovořit o latentním bilingvismu.
16

 Konstrukce české identity 

probíhala prostřednictvím českého jazyka a občanské identifikace. Významnou součástí 

biografické identity této generace byla, stejně jako i generace starší, silná a pevná vazba 

k místu bydliště s odkazem na rodinné kořeny.  

 

V průběhu terénního výzkumu bylo spíše sporadicky odkazováno na potomky 

nejmladší generace, u nichţ by došlo k přenosu německého jazyka v podobě lokálního 

nářečí. Jednoznačně u této skupiny narátorů převaţovala plná identifikace s „češstvím“ 

především s odkazem na jazyk a občanskou identitu. Původ a jazyk předků hrál při 

formování identity většiny zástupců této generace pouze marginální roli.  

Analyticky a interpretativně byla zpracována pouze tři biografická vyprávění osob, 

o nichţ bylo známo, ţe v rodinném prostředí uţívají německého jazyka v podobě 

lokálního nářečí. Nejen v souvislosti s pořízením biografických narací těchto aktérů 

byly zaznamenány bilingvní jazykové situace a s nimi spojené přepínání jazykových 

kódů
17

, míchání a prolínání německého a českého jazyka. Např. pro komunikaci 

v německém jazyce nejstarší generace bylo signifikantní občasné a nepravidelné 

                                                
16 Latentní bilingvismus je definován jako druh bilingvismu, při kterém se u mluvčího oslabila aktivní 

znalost prvního jazyka, např. v důsledku pobytu v jednojazyčném prostředí [Štefánik, Palcútová, 

Lanstyák 2008]. 
17 Přepínání kódů je definováno jako uţívání dvou nebo více jazyků či variet jednoho jazyka v rámci 

jednoho řečového aktu a je významným aspektem bilingvismu. 
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vkládání českých slov nebo slovních spojení do původního jazyka. V rámci rozhovoru 

se tak dělo z důvodu zdůraznění určitého slova typického pro určitou dobu, slova 

spojeného se vzpomínkou na určitou situaci, citování výroků konkrétních osob či 

absence slov v původním jazyce. Intenzivněji se tento jev vyskytoval při komunikaci 

německy hovořících osob střední a nejmladší generace. V několika případech byly 

zaznamenány bilingvní jazykové situace, kdy byl při komunikačním aktu prarodiče 

a vnoučete či rodiče a dítěte pouţíván smíšený německo-český jazyk. Lze tak hovořit 

o specifickém německo-českém idiolektu příslušníků starší a mladší generace. Pro 

mladší generace je signifikantní, ţe u německého jazyka dochází k omezení slovní 

zásoby a ke gramatické nejistotě. Současně byl také zaznamenán případ, kdy byl 

potomek receptivně bilingvní, tzn. ţe byl schopen jazykovému kódu rozumět, avšak 

sám ho neuměl aktivně pouţít. Tento jev nebyl výjimečný. Zmiňován byl samotnými 

narátory nejstarší generace při hodnocení jazykových schopností potomků, zpravidla 

však uváděli jiţ o úplnou jazykovou asimilaci a přerušení jazykového přenosu. 

Při formování etnické identity aktérů z nejmladší generační skupiny se jako důleţitý 

činitel ukázal postoj nejstarší generace. Lze ovšem hovořit o narušení transmise 

etnického vědomí na nejmladší ročníky v důsledku asimilace střední generace, kdy 

samotný vliv nejstarší generace není dostačující. Pro všechna tři biografická vyprávění 

byly ve větší či menší míře signifikantní projevy pocitu existence na pomezí dvou 

identit. Proměna identifikace s určitou skupinou byla často odvislá od právě 

převládajícího socio-kulturního prostředí. Do sporu se dostávala identita internalizovaná 

během primární socializace s identitou, která se formovala při kontaktu 

s generalizovanými druhými. Všichni tři aktéři shodně hodnotili národnost jako 

v dnešní době nedůleţitou kategorii, přinejmenším ve dvou případech ovšem nabývala 

v soukromé sféře velkého významu, stejně jako německá jazyková identita.  

Pro konstrukci etnické identity se jako významná ukázala hodnota jazyka a různých 

lokálních kulturních specifik německého etnika (Velikonoce, masopust, advent). Oproti 

tomu jako méně výrazné lze shledat komunikativní tradování rodinné historie. 

Spontánní vyprávění historických zkušeností starší „mlčící“ generace bylo spíše 

sporadické. K historickému vědomí zástupců této nejmladší generace náleţelo 

především vědomí konfliktního souţití a oboustranné stigmatizace Čechů a Němců, se 

kterým se snaţili ve svých biografiích vyrovnávat. Strategie směřující k vypořádání se 
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s tímto odkazem starší generace spočívala v hledání pochopení pro obě strany 

a nezaujatých stanovisek. Stigmatizující prvek „němectví“ bylo ovšem moţné shledávat 

v postojích starší generace při výchově svých potomků, při níţ byla snaha zamezit 

předání pocitu studu při deklaraci příslušnosti k německému etniku.  

Celkově lze konstatovat, ţe kolektivní vzpomínání na traumatické předválečné, 

válečné a poválečné období nebylo nejstarší generací dále tradováno. Ve vztahu 

k etnické identifikaci sehrává kolektivní vzpomínání na toto období dominující úlohu 

především u nejstarších ročníků. Lze tedy shodně s Giesenem [2007: 67 – 78] 

předpokládat, ţe naléhavost tohoto druhu vzpomínek klesá společně s generacemi, jeţ 

se vzdalují traumatickým událostem.  
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