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Nucené či dobrovolné opouštění země bylo jedním z nejdůležitějších fenoménů (nejen) 

československých dějin druhé poloviny 20. století. Závažnost tohoto tématu přitom našla 

odezvu v současné domácí historiografii zatím jen ve velmi malé míře. Předložená práce 

Heleny Arenbergerové je v této souvislosti o to významnějším počinem, že kromě zmapování 

způsobů, jakým uprchlíci z Československa začínali své nové životy v očekávaném 

"svobodném" světě, otvírá řadu důležitých otázek, týkajících se motivací pro odchod ze země, 

proměn v nadějích a podob přizpůsobení se novým, často nečekaným podmínkám. 

Volba tábora Valka u Norimberku byla velmi zdařilá: tento lágr byl asi 

nejvýznamnějším shromaždištěm československých poúnorových uprchlíků a ve své vnitřní 

struktuře i ve vztazích s úřady i okolním obyvatelstvem odrážel nejdůležitější rysy, 

charakteristické pro tuto uprchlickou vlnu. Kromě skvělé badatelské volby předložená práce 

vyniká všestranností svého zpracování. Autorka shromáždila maximum dostupných pramenů: 

pečlivě prostudované archivní materiály (v Praze i Norimberku) a jednotlivá písemně 

zachycená svědectví o poměrech v lágru pak doplnila o prameny vytvořené metodou orální 

historie. Práce je tak důkazem vysoké "řemeslné" vynalézavosti autorky. 

S tím, za druhé, velmi úzce souvisí plastičnost obrazu, který se diplomantce podařilo 

vykreslit. Autorka nezapře svou vysokou citlivost vůči různým - na první pohled i ne zcela 

zjevným - podobám lidského utrpení a přizpůsobení se otřesným poměrům v lágru. Její 

rekonstrukce táborového života je neobyčejně působivým líčením, které s nepotlačitelnou 

naléhavostí vyvolává spoustu otázek o reprodukci lidského utrpení, o rozkladu mravní 

integrity lidí v nečekaně těžkých podmínkách a o stálosti či proměnách vizí o lepším životě. 

Navzdory autorčině snaze vyzvednout ze zapomnění oběti "komunistického režimu" a 

navrátit těmto lidem alespoň retrospektivně jejich důstojnost, se pod tlakem empirického 

materiálu dostaly do popředí výkladu spíše otřesné stránky jejich uprchlického života: 

vykořeněnost, deprese, beznaděj, nedůvěra, podezíravost a strach, udavačství, neschopnost 

samostatně se rozhodovat, častá absence vyhlídek, zahálka, nepořádek, okrádání, krvavé 

bitky, alkoholismus, prostituce atd. Autorka se tím dostala do výkladově dosti komplikované 

situace: pokusy aktérů o pozitivní řešení své situace (politické diskuse, pokusy o zavádění 

školní výuky, sportovní utkání, kulturní akce či náboženská setkávání) je pod tíhou těchto 
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skutečností jen ztěží možné interpretovat jako projev jejich vyššího morálního statusu a 

mravní integrity (tj. domnělé "vnitřní svobody"), nýbrž spíše jako zoufalé pokusy uchovat si 

alespoň kousek lidské dústojnosti v nelidských podmínkách lágru. Skutečnost, že autorka při 

svém studiu narazila na ony otřesné jevy, provázející - či spíše podmiňující - přestup 

utečenců do nového života, se pak odrazila i na koncepci práce: empirický materiál autorce de 

facto znemožnil přisoudit utečencúm aureolu spravedlivých, kteří se v těžkých podmínkách 

ztráty vlasti snažili bojovat za "vyšší" ideály. 

Tyto výkladové posuny nicméně nebyly autorkou reflektovány plně. Navzdory její 

zřetelné snaze vyhnout se paušálnímu kontrastu mezi morálně-politickou nízkostí komunismu 

a "svobodou" na Západě se v textu nacházejí četné zbytky této původně zamýšlené výkladové 

struktury, která se, jak předpokládám, teprve pod tíhou empirického materiálu rozpadala. 

Jednak lze tyto zbytky identifikovat v některých neopatrných formulacích či výkladových 

zkratkách: např. v pojetí Rádia Svobodná Evropa jako "neozbrojeného boje proti stále sílící 

komunistické propagandě" (s. 88), v pojmenování amerického agenta vždy jako "agenta

chodce", zatímco československého agenta jako nebezpečného komunistického "špióna", 

v autorčině kritickém postoji ke komunistickému útlaku, kontrastujícím s jejím neutrálním 

postojem k podmínce téměř otrocké práce pro možnost usazení se v Kanadě či Austrálii atd. 

V tomto ohledu rovněž poněkud překvapivé, že autorka důsledně mluví o 

"komunistické propagandě", o komunistickém "zneužívání" (s. 109) článků kritických 

k VaZce nebo dokonce používá interpretaci ,jedovatá komunistická kampaň proti 

,emigrantům'" (s. 116). Sama však ve své práci ty obrazy, které byly v Čs. užívány pro 

znevažování tábora a jeho obyvatel, postupně všechny potvrzuje. Nakonec musí připustit, že 

"při popisování určitých negativních jevů nemuseli komunisté až tolik fabulovat" (s. 117). Na 

pozadí výsledků její vlastní práce pak zůstává otevřenou otázkou, co by se dnes stalo 

s interpretací "komunistické propagandy" 50. let, kdybychom namísto onoho "až tolik" 

použili - v tomto případě historicky adekvátnější - výraz "vůbec". 

Za problematickou považuji skutečnost, že autorka nekriticky ze svých pramenů 

přebrala obraz masivní infiltrace tábora komunistickými agenty. Opřela se přitom převážně o 

svědectví narátorů, jejichž konstrukce komunistických agentů mohly vyplývat spíše ze 

zoufalé atomizace a nedůvěřivé atmosféry v táboře. K tomu uvádí jednu obecnou zprávu CIC 

o 60 domnělých komunistických agentech, adresovanou táborovému vedoucímu, a blíže 

nespecifikovaný dokument z AMV. Sama na tento problém nicméně naráží ve svém 

shrnujícím hodnocení, kontrastujícím s celkovým vyzněním kapitoly, že "není možné určit, 

nakolik měli v různých konfliktech či jiných problémech uprchlíků podíl právě komunističtí 

špióni a nakolik všelijaké osobní antipatie či prostá lidská závist." (s. 68) 

Do budoucna se otvírá řada směrú práce s nashromážděným materiálem a výraznými 

myšlenkovými podněty, jichž práce obsahuje obrovské množstvÍ. Zde by bylo dle mého 



názoru nejplodnější, kdyby se autorka odvážila razantněji rozejít s poněkud zjednodušeným 

pojetím orální historie jako zaplňováním "bílých míst" ve výkladu nedávných dějin. Největší 

předností orální historie není doplnění chybějících informací, nýbrž možnost rekonstruovat 

způsoby socializace lidí, vysvětlit jejich skupinovou soudržnost (či naopak heterogenitu) na 

základě podobností a rozdílů v očekáváních a navyklých způsobech jednání, postihnout jejich 

mentální horizonty a proměny hodnotových rámců atd. 

Předložená práce např. obsahuje velké množství odkazů k citlivě vnímané mimořádnosti 

situace v lágru (viz např. "Tam se často dělaly věci, který bych dneska nedělala, jako třeba 

rozebírat domy" (s. 46) anebo " .. .prostě se spalo s klackama u nohy ... " (s. 63) anebo příběh o 

uhlazeném-slušném chlapci, co ukradl učitelce její vzácnou knihu atd.), které by stály za 

hlubší vysvětlení: jak lze u lidí, kteří předtím vedli své "normální" životy, vysvětlit jejich 

okamžité přizpůsobení se mafiánským poměrům lágru? Jaké reakce to v nich vyvolalo? Jak se 

proměňovaly jejich interakce s ostatními? Jak to podmínilo jejich snahu integrovat se? Jak se 

v návaznosti na tuto praxi proměňovaly jejich obrazy o "svobodném" světě? 

Závěrem bych rád zdůraznil, že předložená práce je velmi komplexním a citlivým 

zpracováním situace poúnorových utečenců z Československa, které zároveň otvírá řadu 

dalších otázek a badatelských polí. Vzhledem k aktuální morálně-politické závažnosti tématu 

by byla jistě velmi žádoucí knižní publikace práce: úpravy, které by předtím bylo záhodno 

učinit, by měly odrážet vyšší explanační odvahu autorky (konstrukce vizí, hodnocení a 

mentálních struktur uprchlíků), jejíž rubem by byla vyšší kritičnost k pramenům (a to nikoliv 

informativní, ale konstruktivní, modelová). Nemohu nezmínit, že při čtení práce neustále 

vyvstávají velmi naléhavé otázky, týkající se mravní integrity lidí v moderní společnosti: text 

skutečně bezděky vyvolává velmi silné emocionálně-reflexivní reakce. Usnadněním pro nutně 

"přerušované" a opakované čtení je velmi pěkný jazyk, zrcadlící vysokou kultivovanost 

autorky. Její práci ze všech zmíněných důvodů vřele doporučuji k obhajobě. 

PhDr. Michal Pullmann, PhD. 


