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Abstrakt
Práce se zabývá otázkou, zda má vnímání vlastního cizinectví vliv na možnost integrace
migrantů do majoritní společnosti. V práci jsou představeny některé teorie zabývající se
budováním

osobní

a

etnické

identity

vycházející

především

z tradice

sociálního

konstruktivismu. V těchto teoriích je identita obvykle konstruována vymezením se vůči
cizímu či jinému, vyvstává tedy otázka, zda toto cizí může samo o sobě identitu zakládat.
Tento problém je řešen s pomocí základních sociologických teorií cizince (Simmel, Schütz,
Park, Siu, Bauman). S pomocí těchto teorií je přijat předpoklad, že cizinec může být
identitou, analýza hloubkových rozhovorů pak ukazuje, zda a jak se tato identita zvýznamňuje
v každodenním životě samotných migrantů.

Abstract
This work deals with the question whether the way one understands his strangeness can
influence possibility of integrating migrants into the majority. The work presents some
theories of personal and ethnical identity in the tradition of social constructivism. In these
theories the identity is usually constructed in the opposition to strange or other, but can
strange or other be the basis for the construction of one’s identity? This problem is
approached from the stand point of the basic sociological theories of stranger (Simmel,
Schütz, Park, Siu, Bauman). Based on these theories this work argues that stranger can be an
identity. The following analysis of in-depth interviews shows if and how is identity of stranger
manifested in everyday life of migrants.
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Vnímání vlastní cizosti jako vnitřní překážka integrace
Perception of a Strangeness as an Inner Barrier of Integration
Anna Tučková

Přestože procento cizinců žijících v České republice je v poměru k ostatním zemím Evropské
unie nevelké1, stává se migrace a zejména přijímání imigrantů jedním z témat, které
rozděluje společnost. Je to do určité míry dáno tím, že Česká republika přestává být pouze
takzvanou tranzitní zemí, ale migranti se zde začínají usazovat natrvalo, což část domácí
populace vnímá jako ohrožení „tradiční české kultury“. Bylo by nezodpovědné popírat, že
k problémům v integraci dochází, respektive, že dochází k problémům, které jsou vnímány
jako problémy mezi „našinci“ a „cizinci“. A právě porozumění těmto dvěma pojmům je pro
pochopení důvodů nezdařené integrace zásadní. Ačkoli integraci migrantů do majoritní
domácí společnosti je třeba vnímat jako obousměrný proces, chci se v této práci věnovat
pouze jednomu specifickému aspektu tohoto procesu a tím je vnímání vlastního cizinectví a
jeho vliv právě na začleňování do většinové společnosti.
Pomineme-li empirické výzkumy, které se zaměřují na konkrétní migraci a problémy v
začleňování, zabývá se sociologická teorie cizincem zejména ve své fenomenologické tradici,
čehož se hodlám držet i ve své diplomové práci. Základními texty, ze kterých budu vycházet
je tedy Cizinec Georga Simmela a The Stranger: An Essay in Social Psychology Alfreda
Schütze, domnívám se však, že pro potřeby následné analýzy, bude nutné tyto teorie rozšířit,
což je i cílem mé práce.
Prvním důvodem, proč je třeba Simmelův i Schützův přístup částečně revidovat je, že
přistupuje k cizinci z vnějšku, tedy z pohledu „našince“ respektive domácí společnosti, do
které cizinec zvenku vstupuje. Ano, slovo cizinec je ze své podstaty relační označení, takže
samo o sobě způsobuje svým užíváním vychýlení diskurzu k tomu, co cizí není. Proto
nepřekvapuje, že přestože v obou textech nalezneme i jisté náznaky introspekce, je i tento
„vnitřní“ přístup k cizinectví definován zejména jako vnímané přijetí či nepřijetí „domácí
populací“. Toto hledisko je zajisté zásadní, nicméně redukuje cizince na jakýsi pasivní objekt
podléhající vnější vůli.
Druhým důvodem je, že se cizincem zabývají v jeho řekněme ideální, tedy do určité míry
statické formě. Jenže pokud člověk vstupuje do nového sociálního prostředí a delší dobu
Například při porovnání s Německem je podíl legálně žijících cizinců v populaci České republiky
poloviční. (Zdroj: statistiky MVČR dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenympobytem.aspx
a
statistiky
německého
statistického
úřadu
dostupné
na:
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/CurrentPopulation/Tables/Censu
s_SexAndCitizenship.html).
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v tomto prostředí zůstává (což de facto odpovídá Simmelově definici cizince jako toho, kdo
dnes přijde a zítra zůstane2), má na něj toto prostředí formující vliv – bytí cizincem je tak
čímkoli, jen ne statickým stavem, je procesem, přechodem od cizinectví… k čemu vlastně?
Oba autoři vymezují, v jaké situaci se člověk cizincem stává, ale pomíjejí, kdy cizincem být
přestává, či zda je to vůbec možné (což opět souvisí s předchozím bodem, tedy pohledem
„domácí populace“). Z toho vyplývá, že ani nemohou zachytit důvody, zda a proč někteří lidé
cizincem být přestanou a někteří ne. Domnívám se, že pokud Schützův a Simmelův přístup
rozšíříme právě o tyto dva pohledy, dokážeme lépe pochopit, proč se někdo integruje do
většinové společnosti lépe, někdo hůře a někdo třeba vůbec ne, aniž bychom se museli
uchylovat k etnickým či kulturním rozdílům. Východiska pro tento širší přístup k cizinci budu
hledat jednak v navazujících sociologických přístupech k postavě cizince, v literatuře (např.
Cizinec Alberta Camuse a Stepní vlk Hermanna Hesse) a jednak v rozhovorech s dvěma
specifickými skupinami lidí, které lze z různých důvodů označit za cizince.
Protože cílem této práce je pokusit se pojmenovat pocit cizinectví zevnitř, tedy jaký přístup
k vlastní cizosti, mají samotní cizinci, jsou předchozí analýzy textu doplněny analýzami
narativních rozhovorů s dvěma skupinami lidí, které lze za cizince považovat. První skupinou
jsou ekonomičtí migranti (zejména do České republiky), druhou pak vnitřní uprchlíci v Gruzii.
Zajímavé na obou skupinách je, že se kvůli svému přístupu ke své identitě cizince vymykají ze
Simmelovy i Shützovy teorie a do jisté míry stojí na protilehlých stranách spektra „cizosti“.
Zatímco ekonomičtí migranti zpravidla špatně ovládají jazyk a kulturu a postrádají tedy
„myšlení jako obvykle“3 charakteristické pro hostitelskou společnost, zbavují se identity
cizince velmi rychle (často jí nahrazují identitou světoobčana a pocitem dvojího domova),
vnitřní uprchlíci v Gruzii (tedy Gruzíni přesídlení v rámci stejného státu) se identity cizince
zbavují mnohem hůře navzdory tomu, že jejich „myšlení jako obvykle“ je velice blízké
hostitelské populaci a identitu cizince by tak vůbec přijímat nemuseli.
Studium cizího je základním pilířem sociální antropologie a analýza rozporu mezi „naším“ a
„cizím“ je čím dál důležitější i v sociologii obecně. Obraz cizince (ať už jako takového, nebo ve
formě anomie, odcizení apod.) je jednou z nejpoužívanějších metafor jak v krásné literatuře,
tak i v sociologických analýzách moderní a postmoderní společnosti. Zohlednění vnitřního
aspektu cizinectví může nejen osvětlit proces integrace, ale v mnohém projasnit právě i tuto
metaforu a lépe porozumět obecné situaci člověka v postmoderním světě.
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Úvod
„Byl jednou jeden tvor jménem Harry, řečený stepní vlk. Chodil po dvou, nosil šaty a
byl člověk, ale přece jen to vlastně byl stepní vlk. Naučil se mnohému z toho, čemu se
lidé s bystrou hlavou mohou naučit, a byl to docela chytrý muž. Jednomu se však
nenaučil: být spokojen sám se sebou a se svým životem. To nedovedl, byl to člověk
nespokojený, což patrně mělo svůj původ v tom, že v hloubi svého srdce stále věděl
(anebo se domníval, že to ví), že vlastně vůbec není člověk, nýbrž vlk ze stepi.“
Herman Hesse: Stepní vlk, str. 43

Práce, kterou právě čtete, se snaží odpovědět na otázku, co to znamená být cizincem.
Pojednává o tom, jestli to vůbec něco znamená, jestli lze cizincem být, nebo jestli bytí
cizincem není mnohem spíše nebytí něčím jiným. V této práci se setkáte s otázkami,
které mohou považovány za příliš subtilní na to, aby měly vliv na každodenní,
praktický život. Mnoho z nich takových snad opravdu je. S mnohými z nich se sice
setkáváme dennodenně, ale dokážeme je s trochou snahy odfiltrovat ze svého zorného
pole, a tedy na nás hlubší skutečně nemusí mít. Mnohé z nich však, v určité životní
situaci, mohou nabýt hlubokého významu a začít naši každodennost ovlivňovat až
příliš podstatně. V této práci se pokusím ukázat, že jedním z těchto subtilních, a přece
obsáhlých témat s hlubokým dopadem, je vnímání vlastní cizosti či cizinectví.
Tuto práci jsem začala psát v roce v roce 2012 během stáže v „osadě“ pro vnitřně
přesídlené osoby v Gruzii. Zajímalo mě, jak tito lidé, rodilí, ale proti své vůli
přestěhovaní Gruzíni, chápou své postavení v gruzínské společnosti, zda se v ní cítí
být doma a pokud ne, co to pro ně znamená. Téma cizinectví mě však zajímalo už
před touto stáží, ostatně jsem si ji vybrala právě proto, že mi byla svým zaměřením,
tedy prací s vnitřními uprchlíky, blízká. Já sama, přestože se považuji za Češku a
v Česku se cítím být doma, mohu být některými lidmi označena jako migrantka druhé
generace, protože jsem dítě ze smíšeného manželství. Mary Douglasová (1966)4 by
mne označila jako etnickou anomálii, protože zatímco můj otec je „stoprocentním“
Čechem (i když Židem, tak bůhví jak je to s těmi procenty), moje maminka pocházela
z ruské Samary. Studovala a pracovala v Moskvě, kde potkala i mého otce, a přestože
Douglas, Mary (2002): Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Plution and Taboo. London
and New York, Routledge.
4
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po svatbě s ním žila dlouho v Česku, nedokázala se své rodné země vzdát. Nikdy
neměla pocit, že je Česká republika jejím domovem, neměla tu blízké přátele a bylo jí
tu těsno. Pro její velkou ruskou duši, jak to sama nazývala, bylo Česko prostě příliš
malé. Do Ruska se začala postupně vracet už během mé puberty. Nejdřív odjížděla na
měsíc, pak na tři, pak na půl roku. Když moje mladší sestra odmaturovala, rozvedla se
a vrátila se do Ruska natrvalo. Tedy aspoň si to myslela. Celý svůj český život snila o
Petrohradě a rozhodla se vrátit právě tam, během pár let ale zjistila, že ani Rusko už
není jejím domovem. Rusové jí najednou přišli příliš vlezlí, příliš emotivní a
extrémní, příliš nepředvídatelní; asi se její duše v Česku přece jen trochu scvrkla a
v širých ruských pláních, po kterých se jí tak stýskalo, si najednou připadala ztracená.
A tak se vrátila zase zpátky do Prahy. Během svého života tak přišla o domov a
nenalezla nic, co by jej plně nahradilo. Ať se pohnula kamkoli, sama sebe považovala
už vždycky za cizinku.
Příběh mojí matky je zkušenost s cizinectvím par excelence. Co na tom, že migrovala
dobrovolně a dnes bychom jí téměř hanlivě označili jako ekonomickou migrantku,
tedy někoho, kdo nikam utíkat nepotřebuje, takže když už to přece jen udělá,
znamená to, že za všechny následné problémy si může sám. Možná by se dalo i říct, že
její zkušenost s cizinectvím byla nedostatečná - nevyrovná se přece zkušenosti lidí,
kteří byli ze svého domova vyhnáni násilně. A přesto, ať její osud zlehčíme jakkoli,
svou nepatřičnost a přímo cizost pociťovala velmi silně a sama ji tematizovala. Když
mluvila o setkání s mojí rodinou (tedy českou rodinou, rodinou z otcovy strany) nebo
o setkání s kolegy z práce či ze školy, sama sebe nazývala „tou cizinkou“, a to i dvacet
let po svatbě.
Pocit nepatřičnosti až cizosti se však neomezuje jenom na osoby, které reálně migrují
z jedné země do druhé. Podle Schütze (1944) se cizincem stáváme pokaždé, když
přijdeme do nového prostředí, mezi nové lidi, kteří používají komunikační kód, který
nám není zcela vlastní. Trvá nám než, a pokud vůbec, si ho dokážeme osvojit, do té
doby se necítíme pohodlně a situaci nevnímáme jako přirozenou.
Cizinectví je také tématem prostupujícím jak moderní, tak zejména postmoderním
uvažováním o člověku a jeho místě ve světě a ve společnosti. Když nahlédneme do
beletrie či poezie, tak počínaje 19. stoletím se cizinec, případně v metafoře odcizený
jedinec, stává důležitou postavou napříč žánry. Odcizení je pak zásadním
tématem sociologie od dob jejího vzniku a cizinec je oblíbenou metaforou
3

postmoderních textů. Odcizení, ve smyslu nízké integrace jedince do společnosti, je
podle Webera největším rizikem, zároveň však do jisté míry nutným důsledkem
individualizace jedince v moderní společnosti. Odcizení jsou ostatně i Marxovi dělníci
od produktů své práce. A konečně je tu Zygmunt Bauman, který tvrdí, že
v postmoderní době, která je na jednu stranu informačně zahlcena a na stranu
druhou neposkytuje člověku dostatečné informace k bezpečné orientaci ve
společenském prostoru, jsou cizinci všechny potkávané osoby a i člověk sám sebe
považuje za cizince mezi druhými: „Městský život vedou cizí mezi cizími“ [Bauman
1995: 96].
V rámci sociologie lze tedy o cizinci mluvit ve dvou různých rovinách. Ve faktické,
která zahrnuje reálné migranty a uprchlíky, a v metaforické, ve které se pohybuje
Baumanův postmoderní každý. Tyto roviny se nicméně přirozeně prolínají, jakoby už
i samotná faktická rovina cizince měla v sobě mnoho metaforického. Již zmíněný
Schütz začíná popisem migranta a jeho potížemi s komunikací a osvojováním kódu,
ale dostává se až k běžným, každodenním situacím, kdy i našinci chybí potřebné
„příruční vědomosti“ k plnohodnotné a „domácí“ komunikaci. Simmel ve své eseji
z roku 19085 přechází přirozeně od cizince-obchodníka a cizince-Žida k prvkům
cizosti v každém blízkém vztahu a prvku blízkosti v každém vztahu vzdáleném.
Koneckonců i reální cizinci jsou leckdy cizinci spíše metaforičtí, například když
pociťují cizost ve své vlastní zemi.
Pro přehlednost budu v této práci tyto dvě roviny cizosti pomocí některých pojmů
rozlišovat, pomocí jiných se naopak pokusím ukázat, co mají společné. Často zde
budu používat pojmy cizinectví a cizost, kterými míním vnitřní přesvědčení či pocit
jedince či skupiny o vlastní cizosti, tedy nepříslušnosti k majoritní skupině. Cizinectví
zde tedy označuje pocit cizosti v jeho nejobecnější možné míře, aniž bych ho chtěla
vázat na reálné cizince ve smyslu osob žijících mimo stát, jehož jsou občany.
Cizinectví a cizost budou tedy pojmy zahrnující v obecnosti jak rovinu faktickou, tak i
metaforickou. Pojem migrant zde naopak zastupuje širokou skupinu osob, zahrnující
jak uprchlíky a azylanty podle mezinárodně platné legislativy6, jež je založena na
Simmel, Georg (2006a): Cizinec. In Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha, Slon. Str. 26 – 33.
„Uprchlíci jsou lidé, jejichž statut – opět upravený jak mezinárodním právem veřejným, tak
vnitrostátně – je někde mezi zmíněnými kategoriemi (občanem a cizince, pozn. AT). Nejsou totiž
občany ČR se všemi právy a povinnostmi, ale jejich postavení je silnější, než postavení cizince
(nemohou být vyhoštěni, mají lepší přístup k zaměstnání apod.) [Tomášková 2001: 32]. Tomášková
zde ovšem míní uprchlíky s přiznaným právem azylu. V současnosti se na našem území vyskytují i
5
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Ženevské konvenci, tak migranty, kteří v této legislativě zahrnuti nejsou, protože je
upravována zejména na úrovni národních států na mezinárodní doporučení. Přestože
UNHCR před slučováním kategorií migrant (potažmo cizinec) a uprchlík (ať už se
nachází v jakékoli fázi žádání o azyl) varuje, neboť může vést ke zmatení pojmů a mít
„vážné následky na život a bezpečí uprchlíků“7, přistupuji k tomuto souhrnnému
označení jak z důvodu přehlednosti textu, tak proto, že cílem této práce není
analyzovat či hodnotit právní aspekty toho, zda je člověk migrantem či uprchlíkem.
Pro tuto práci je určující migrační zkušenost, proto nejen, že do kategorie migrant
zahrnuji jak migranty, tak uprchlíky, ale zařazuji sem i osoby s uděleným státním
občanstvím hostitelské země, kteří migrační zkušenost mají. Pojem migrant tedy
patří do sféry faktické. Konečně bude tato práce pojednávat o vnitřních uprchlících,
případně o vnitřně přesídlených osobách (v anglických textech bývají označováni
zkratkou IDPs – Internaly Displaced Persons, která se však mnohdy vyskytuje už i
v českých textech). Tato skupina je velmi specifická, a jak vyplývá z výše uvedeného,
pohybuje se napříč oběma sférami, bude o nich tedy pojednáno zvlášť.
Současná Evropa prochází něčím, pro co se vžil název „uprchlická krize“, což ovšem
není nic jiného, než nutný následek dlouho trvajících válek a klimatických změn za
jejími hranicemi, se kterým si neumí poradit. Z hlediska této práce je signifikantní, že
slovo uprchlík, které dosud nemělo výraznější negativní konotaci (oproti „cizinci“
nebo „migrantovi“ vzbuzoval „uprchlík“ spíše soucit, než odpor) ji i díky této běžně
používané frázi během pár měsíců získalo8. Dalo by se samozřejmě diskutovat o tom,
jak jinak hovořit o problematické situaci související s náhlým příchodem vysokého
počtu uprchlíků do zemí, které nebyly na takovou situaci připraveny, ale je dobré si
uvědomit, že například o výrazně se zvyšujícím počtu důchodců v populaci, která na
to není připravená, se hovoří jako o „problému stárnutí populace“, nikoli o
„důchodcovské krizi“. Podstatným rozdílem je, že slovní spojení „problém stárnutí
populace“ neobviňuje určitou část společnosti ze způsobených potíží.
V roce 2012, kdy jsem začala o tématu této práce uvažovat, se o migraci do České
republiky hovořilo převážně v souvislosti s ukrajinskou a ruskou pracovní migrací a
uprchlíci, kteří u nás o azyl nežádají, případně jim byl zamítnut (například z důvodů uplatňování tzv.
Dublinského protokolu, který umožňuje uprchlíkům žádat o azyl pouze v první zemi Evropské unie, na
jejíž území vstoupí), jejichž postavení je naopak problematičtější, než postavení cizince s uznaným
pobytovým statusem.
7 http://www.unhcr.org/cz/365-cznews2016uprchlici-a-migranti-html.html
8 Viz např.: www.hatefree.cz/blo/analyzy/1049-analyza-verbez
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s přípravami Nového občanského zákoníku, který umožňoval trvale pobývajícím
migrantům a jejich dětem snazší přístup k českému občanství9. V letech 2012 a 2013
přijala Česká republika nejnižší počet žádostí o mezinárodní ochranu v dějinách své
existence10, není tedy divu, že veřejná debata o uprchlících tak, jak ji známe dnes,
v podstatě neexistovala.
V českém mediálním prostoru se začalo o uprchlících a migraci více hovořit v roce
2014 v souvislosti s válkou na Ukrajině, debata to však nebyla příliš vyhrocená,
protože díky blízkým ukrajinsko-českým vztahům je většina Čechů zvyklá Ukrajince
běžně potkávat. Po určitou dobu se diskutovalo například o repatriaci tzv. volyňských
Čechů11, kteří byli v této diskuzi vnímáni hlavně jako naši krajané a potomci Čechů,
přestože mnozí z nich už česky neumějí a v České republice se nenarodili ani jejich
rodiče. Situace se však radikálně změnila v roce 2015. V tomto roce začaly na Evropu
a zejména na hraniční státy Evropské unie doléhat důsledky válečných konfliktů na
Blízkém Východě, zejména v Sýrii a Iráku, které donutily miliony lidí opustit své
domovy. Zatímco dříve hledali tito lidé útočiště zejména v sousedních státech
(ostatně válka v Sýrii de facto začala potlačenými demonstracemi arabského jara už
v roce 2011), v roce 2015 v souvislosti s dlouhodobě neúnosnými podmínkami
v uprchlických táborech, a jistě také s vědomím, že řešení konfliktů, kvůli kterým
museli uprchnout, se za dobu jejich nepřítomnosti nepřiblížilo, začali vyhledávat
dlouhodobější ochranu v Evropě. V roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 se podle
odhadů UNHCR dostalo k hranicím Evropy 1,2 milionu lidí12. Přestože na Českou
republiku díky její geografické poloze dolehly přímé důsledky této migrační vlny jen
minimálně13, migrace se stala veřejným tématem číslo jedna.
Dalo by se říct, že prazáklady této práce vznikly v době, která se radikálně odlišovala
od té současné právě přístupem k cizinectví a uprchlictví 14 (a tedy i k vlastní kultuře a
Viz např.: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/novy-zakon-o-ziskavani-ceskeho-statnihoobcanstvi-bezplatne-poradenstvi-v-poradne-pro-obcanstvi
10 Zdroj: MVČR/statistiky/mezinárodní ochrana: „Počty žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých
letech (1990 – 2015).“ a „Počty žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých měsících roku 2016.“
11 Viz např. http://www.lidovky.cz/zeman-chce-umoznit-volynskym-cechum-repatriaci-f58-/zpravydomov.aspx?c=A140911_194822_ln_domov_ele
12 Zdroj: http://www.unhcr.org/europe-emergency.html, citováno dne 9.5. 2017.
13 Ibid.
14 Nicméně bez zajímavosti není srovnání se studií Petry Klvačové (2012), která vznikla v době, která
byla, co se týče vztahu k migrantům, také radikálně odlišná od doby předchozí. Petra Klvačová sbírala
své rozhovory v letech 2005 až 2007, nicméně odkazovanou studii vydala až v roce 2012, tedy dlouho
po propuknutí ekonomická krize, kdy právě migranti byly jednou z nejvíce zasažených skupin
obyvatelstva, a to jak ekonomicky, tak i symbolicky, protože byli vnímáni, jako ti, kdo „nám berou
práci“, které je už tak málo [Klvačová 2012: 6].
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etnicitě), jež se během pouhého jednoho roku stalo hlavním tématem veřejného
diskurzu. Dá se předpokládat, že toto téma se z veřejné debaty v nejbližších letech
neztratí.
Tato práce si klade za cíl zjistit, zda má vnímání vlastní cizosti jedince vliv na jeho
schopnost integrace do majoritní společnosti. Zároveň se pokusí odpovědět na
otázku, jakou roli má při tvorbě identity cizince (je-li to identita) vlastní vůle, a
nakolik je tato identita připsaná zvnějšku. Těžiště této práce sice leží v analýze
narativních rozhovorů s osobami s migrantskou zkušeností, domnívám se však, že
závěry, které budou učiněny na základě pocitů reálných migrantů, mohou být
v lecčems vztaženy i k pocitům odcizení, které se šíří v moderní společnosti obecně.
K tomuto účelu budou využity jak výše zmíněné rozhovory, tak i analýza sociálně
teoretických textů. V práci bude v omezeném množství použita i beletrie, která
mnohdy dokáže zachytit skutečnosti vědeckému poznání obtížně přístupné.15 Ambicí
této práce tak je částečná redefinice či doplnění postavy cizince, jak ji ze sociologické
teorie známe.

15

Viz např.: Alan, Petrusek (1996).
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1. Cizinec není našinec
„Velkou a nevysvětlitelnou záhadou je povaha těchto „nejméně dvou“ věcí, které
mezi sebou vytvářejí rozdíl, jenž se svým vznikem stává informací. Samozřejmě, že
jednotlivě je každá z nich – pro naši mysl i vnímání – neentitou, nebytím. Neliší se
od bytí ani od nebytí. Je to nepoznatelné, ono „Ding an sich“, tlesknutí jedné ruky.“
Bateson, Gregory: Mysl a příroda: Nezbytná jednota, str. 66

V základu vnímání uprchlíků a migrantů stojí primární distinkce, která určuje, kdo do
společnosti patří a kdo ne. Je to distinkce mezi „my“ a „oni“, která rozděluje jakoukoli
populaci na ty, se kterými máme důležité společné vlastnosti a ty, kteří tyto vlastnosti
nesdílí a stojí proti nám v opozici. Tato distinkce pramení už ze samotného vymezení
se člověka jakožto „self“ vůči ostatním, „druhým“, jež stojí v základech tvorby
individuální identity [Ferguson 2009: 26 – 28]. Dělení světa na „my“ a „oni“, tedy
existence skupinových identit, je v zásadě prostým rozšířením tohoto principu. Cílem
této práce je zjistit, nakolik se cizost, je-li vnímaná jako podstatný aspekt osobní
identity projevuje v každodenním životě lidí s migrantskou zkušeností. Na tomto
místě je tedy třeba objasnit, co je identitou vlastně míněno a jak je k ní v této práci
přistupováno. Nutno říci, že v případě identity „cizinec“, vyvstává problém už jen
z toho důvodu, že se identita v obvyklém slova smyslu tvoří právě vymezováním se
vůči cizímu. V této kapitole se tedy budu snažit zjistit, může-li být „cizinec“ chápán
jako samostatná identita, odděleně od identit národních, etnických a náboženských, a
jak je konstruována.

1.1.

Identita nebo identifikace?

Pojem identita je v současné sociologii, politice, ale i v každodenním životě nadužíván
a jeho význam je do značné míry rozostřen. Podobně, jako mnoho dalších
sociologických pojmů vychází (nebo naopak vstupuje) z běžného jazyka, kde je jím
označováno široké pole jevů. Široké pole užití má pojem identity nicméně i v samotné
sociální teorii. Pojem identity dokáže, na rozdíl od pojmů jako je „self“ nebo
„sebepojetí“, zvýraznit neinstrumentální aspekty sociálního a politického jednání,
zachycuje já jedince spíše v jeho sebe-porozumění (self-understanding) než v jeho
8

seberealizaci (self-interest), zachytit stejnost jak mezi různými lidmi (v podobě
skupinových identit) tak i stejnost jednoho člověka napříč časem. Zároveň nejde o
pojem čistě faktický, ale je do určité míry i procesuální a relační, což dovoluje lépe
pojmenovat proces individualizace a tvorby identity, než je například pojem „self“,
který je více substanciální [Brubaker; Cooper 2000: str. 8].
Brubaker a Cooper zároveň v této mnohosti možných významů rozlišují silné,
esenciální a slabé, konstruktivistické používání pojmu identity. „Silná“ koncepce,
která se nejvíce blíží významu identity, jak funguje v běžném jazyce, vnímá identitu
jako něco, co každý jedinec a každá skupina buď má, měl by mít, nebo hledá.
V mnohém se tento přístup blíží marxistickému pojetí třídního vědomí, protože
určitou identitu lze mít, aniž by si toho lidé, kteří ji mají, byli vědomi (pokud
zůstaneme u marxismu, lze tento stav přirovnat k rozdílu mezi třídou o sobě a třídou
pro sebe). Jde o pojetí, kterým se vyznačuje naše každodenní, laické porozumění
světu, který vnímáme jako rozdělený na poměrně homogenní skupiny, jež mají
společné a většinou i uvědomované shodné vlastnosti jasně je oddělujících od jiných
skupin s jinými vlastnostmi [ibid.: 10]. Slabá koncepce více odpovídá teoretickému
porozumění společnosti, nechápe identitu jako něco, co lze mít nebo nemít, ale spíše
jako proces, identifikaci, která se vytváří, vyjednává, potvrzuje a aktualizuje přímo (a
zároveň pouze) během sociálních interakcí. Brubaker a Cooper jsou si nicméně
vědomi úskalí tohoto pojetí (mimo potíže spojené s tím, že je těžké říci, co identita
vlastně je, když je v tomto konstruktivistickém přístupu nestabilní, fluidní,
multiplicitní, proměnlivá apod.), které tkví v tom, že může být až příliš slabé na to,
aby bylo užitečné [ibid.: 11].
Pojem identity, jak je používán v této práci, vychází ze „slabé“ tradice sociálního
konstruktivismu, což znamená, že identita je chápána jako obraz člověka, sebe
samého, který je vytvářen a vyjednáván v průběhu sociálních interakcí s druhými.16
Nejde tedy o něco, co člověk „má“, co je mu vlastní, přirozené a neměnné, ale o
procesuální složku osobnosti, která se mění v závislosti na konkrétní situaci a
kontextu [Klvačová 2012: 9]. Identita je zde tedy do značné míry shodná (a mnohdy
nahrazovaná) s pojmem identifikace. Protože však tento přístup, jak varuje Brubaker
s Cooperem (viz výše), může vést až k radikální dekonstrukci, kdy každý může být
každým, kdy se mu zachce, je třeba jej na druhé straně omezit tím, že každý člověk je
16

Srov.: Berger, Luckmann (1999).
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nadán určitými dispozicemi, na jejichž základě se pak různé identity v různých
sociálních interakcích a kontextech aktualizují.17
Důležitým aspektem vytváření identit jsou tedy právě druzí, kteří jsou do sociálních
interakcí zapojeni. V hlubokém lese se můžu klidně považovat za královnu ze Sáby,
v běžné interakci s druhým člověkem už mi taková identifikace ovšem těžko projde.
To znamená, že identita je v těchto interakcích nejen vytvářena, ale je druhými také
potvrzována, případně vnucována a připisována.18 Jsou to právě sociální interakce,
v nichž se identita projevuje a aktualizuje, ba dá se říci, že právě zde identity existují.

1.2.

Pevný bod uprostřed fluidní mnohosti

Jak jsem již výše uvedla, konstruktivistický přístup považuje identity za proměnlivé a
multiplicitní, což znamená, že jedinec není omezen pouze na jednu, byť procesuální,
identitu, ale že je nadán dispozicemi pro aktualizaci vícera identit. Během rozhovorů
s respondenty jsme spolu nemluvili pouze jako tazatelka a vypravěč či vypravěčka.
Cílem bylo přece jen zjistit, jak vypravěč v průběhu rozhovoru aktualizuje identitu
cizince. Aktualizovány však byly samozřejmě i další identifikace, které měly na
průběh rozhovoru vliv, jako např. kde se rozhovor odehrával, jestli byl vypravěč muž
nebo žena, mladší nebo starší, studující, pracující, rodič, jestli jsem já sama měla
během rozhovorů s sebou svou dceru, jestli jsem se zmínila o své matce a
aktualizovala tedy svou identitu migranta druhé generace apod. V běžných sociálních
interakcích se obvykle projevuje více identit, které tyto interakce mohou ovlivnit.
Obvykle je těžké je od sebe oddělit, protože se různě prolínají a překrývají, což bývá
označováno jako fluidní charakter identit.19, „Objektivní“ realitu tak mnohdy
vnímáme a interpretujeme rozdílně podle toho, které její aspekty vnímáme v určitém
kontextu jako významné. Identita v takovém případě funguje jako filtr, který určuje

Srov. např.: Eriksen 2012, kapitola první: Co je to etnicita.
Na tento aspekt upozorňuje například Nóra Hamar, když říká: „Plešatá žena je metafora vysvětlující
Kértészovo zakoušení nepřirozenosti, cizosti a nejasnosti jeho židovské identity. Jde o zkušenost
vyvstávající z danosti toho, že je jinými považován za Ž/žida. I když bylo toto označení něčím mimo
jeho vlastní vůli a přesvědčení. (…) Kulturně a historicky specifické interpretace působí a ovlivňují
každodenní život člověka stejným způsobem jako například to, jestli se narodí s ženským či mužským
tělem. Nelze je jen tak lehce obejít. Danost, která existuje ve formě kulturních interpretací, je pak
daností toho, že je člověk někým za něco či někoho považovaný a že s ním také v souladu s touto
interpretací druzí jednají. Danost tohoto druhu nazývám fakticitou“ [Hamar 2002: 30].
19 Srov.: Eriksen o fluidní povaze etnických kategorizací: „ Relativní význam etnické příslušnosti se
mění s tím, jak se jednotlivec pohybuje v rámci různých sociálních kontextů v proudu a pomíjivosti
městského života“ [Eriksen 2012: 48].
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významnost jednotlivých prvků sociální interakce a zároveň udává směr, kterým se
tato interakce bude vyvíjet.
Podle Bergera s Luckmannem [Berger, Luckmann 1999] je právě identita klíčovým
prvkem subjektivní reality člověka. Subjektivní realita je v podstatě socializací
internalizovaná „objektivní“ realita a podle toho, nakolik jsou tyto dvě reality ve
shodě, usuzujeme na to, jak úspěšná socializace byla. Podle výše zmíněných autorů se
tato shoda projevuje v rámci teorie identity v tom, že jedinec považuje sám sebe za
toho, za koho je považován druhými. V tradiční společnosti s nízkou dělbou práce a
minimální distribucí vědění bývá socializace více úspěšná, než ve společnostech se
složitou dělbou práce a vysokou distribucí vědění, kterým odpovídají společnosti
moderní a postmoderní. V takových společnostech pak mnohem častěji vznikají
diskrepance mezi objektivním světem a subjektivní realitou jedince, které vedou
ke zmatku,

vzpouře,

pocitu

zrady,

nespokojenosti

a

hledání.

V tradičních

společnostech k tomuto rozporu může samozřejmě dojít také, ale ne v takovém
měřítku, aby bylo možno hovořit o existenci pluralitních realit. Zatímco
v předmoderních společnostech, respektive ve společnostech na přechodu jedinci
mohou maximálně hrát něco, za co nejsou pokládáni. Ve vysoce industrializovaném
světě jedinci hrají i to, za co pokládáni jsou [ibid.: 170]. Mezi subjektivní a objektivní
realitou existuje dialektický vztah – objektivní realita internalizací vytváří realitu
subjektivní a ta zase každodenním životě formuje a udržuje, nebo naopak narušuje
realitu objektivní. Stejný vztah platí i mezi identitami a společností.
Berger s Luckmannem tak považují za zcestné oddělovat individuální a skupinové
identity, natož hovořit o identitách kolektivních, právě kvůli dialektickému vztahu,
který mezi individuální identitou a strukturou, která ji formuje, existuje. Tvrdí však,
že „určité historické sociální struktury dávají vzniknout typům identit, které jsou v
každém jednotlivém případě dobře rozpoznatelné,“ a že „na těchto typizacích závisí
orientace a chování v každodenním životě“ [ibid.: 171].
„Identita je jev, který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti. Typy
identit jsou však výhradně sociálními produkty a představují relativně stabilní
prvky sociální reality (míra jejich stability je samozřejmě opět dána sociálně). Typy
identit jako takové se stávají předmětem určitého způsobu teoretického uvažování
v jakékoli společnosti, dokonce i tehdy, když jsou stabilní a když je utváření
individuálních identit relativně bezproblémové. Teorie identity mají své kořeny vždy
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v obecnějším výkladu reality, jsou „zabudovány“ do symbolického světa a jeho
teoretických legitimizací a jejich odlišnosti souvisejí s rozdíly mezi legitimizacemi.
Identita zůstává nesrozumitelná, pokud není umístěna v určitém světě. Jakékoliv
teoretické úvahy o identitě – a o zvláštních typech identity – proto musejí být
vedeny v rámci teoretických výkladů, do nichž jsou identita či typy identit zasazeny“
[ibid.: 171 – 172].
Identita cizince je vynikajícím příkladem, protože jde o identifikaci, která je
typizovaná a zároveň může být chápána jako identita individuální. Identita cizince se
však ze své podstaty nikdy nemůže stát identitou skupinovou nebo kolektivní, jak je
tradičně chápána (a jak se proti tomuto chápání Berger s Luckmannem vymezují).

1.3.

Budování hranic

Vraťme se ale ještě na chvíli zpět k vytváření identity osobní, tedy toho, co bývá někdy
zahrnuto pod pojem „self“20. Už Georg Simmel si v eseji Člověk jako nepřítel z roku
190821 všímá lidského sklonu k opozici vůči druhému. Georg Simmel tento přístup
vnímá jako určitý instinkt, jako sklon k antipatii, která je pro nás přirozená a
projevuje se i ve zcela harmonických vztazích jako mimovolní reflexivní chování.
Simmel tvrdí, že i kdybychom toto chování považovali za obranný mechanismus,
„dokazovalo by to právě jen primární, fundamentální charakter opozice:
znamenalo by to totiž, že osobnost – dokonce i tehdy, není-li vůbec napadena, nýbrž
pouze naráží na ryze objektivní projevy druhých – se nedokáže sama stvrdit jinak,
než právě opozicí, že prvním instinktem, jímž se stvrzuje, je negace druhého“
[Simmel 2006b: 35] I self, jak jej popisuje například Ferguson, vyžaduje svůj
negativní obraz, aby si mohlo plně uvědomit sebe samo, obraz, vůči kterému může
samo sebe „testovat“, zkoušet, čím není a na základě této rozdílnosti poznávat, čím je.
[Ferguson 2009: 26].
„Jiné lze stále vnímat jako jiné self, ale já (self) se také definuje mnohem výrazněji
ve vztahu k tomu, co je zcela mimo ně. V určitých vlivných pojetích současného
života může já plně realizovat svůj potenciál pouze skrze setkání s radikální nebo
„Self“ zde označuje „já“, „subjekt“, „individuum“, chápané ovšem spolu s Fergusonem [2009: 19 25] relačně a procesuálně, jako soubor zkušeností, možností a očekávání jedince nadaného sebereflexí.
V kontextu této práce ho lze tedy chápat jako specifickou konfiguraci identit, která mne odlišuje od
jakéhokoli druhého.
21 Simmel, Georg (2006b):Člověk jako nepřítel. In Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha, Slon.
Str. 34 – 43.
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absolutní jinakostí; tj. ne skrze jiné self (cizinec, stranger, pozn. AT), ale skrze něco
jiného, než je self (vetřelec, alien, pozn. AT)“ [ibid.: 26; překl. AT].
Čím uvědomělejší je self ve smyslu osobní identity (Ferguson považuje za jednu
z charakteristik moderní doby to, že vyrábí jak silně uvědomované self, tak i
nepřeberné množství jinakosti), tím více je uvědomovaná i jinakost, zároveň je však
čím dál těžší trvat na vlastní jedinečnosti [ibid.: 26]. Interpretujeme-li Fergusonův
citát optikou současné debaty o uprchlících, pak možnost definovat self na základě
státní příslušnosti odsouvá migranty z kategorie jiného self do kategorie vetřelců,
non-self. Z historie je patrné, kam až taková dehumanizace může zajít. Pokud jde o
skupinové identity, v jejich základu stojí, kromě výše zmíněného principu, ještě
schopnost lidského mozku kategorizovat, tedy vnímat jednotlivé skutečnosti ne pouze
jako unikátní a neopakovatelné fenomény, ale chápat je na základě určité podobnosti
jako typy, konkrétní příklady a projevy nějaké skupiny jevů. Stojí-li přede mnou můj
negativní obraz, nevnímám jej pouze ve své jedinečné odlišnosti, ale také jako určitý
typ člověka, kterým nejsem. Vnímám jej jako zástupce určité skupiny, která je jiná,
než já, než my, kteří jsme stejní vůči tomu, co je na našem negativním obrazu jiné. 22
To, co mají všichni „oni“ společné je, že „my“ je vnímáme jako antagonistický prvek,
ať už je příčinou tohoto vymezení cokoli. Výběr společné a signifikantní rozdílné
vlastnosti je přitom zcela arbitrární23 a proto skupiny zpravidla nedělí pevné hranice,
ale jejich kontury se různě prolínají. Lépe řečeno, jednotlivé skupiny, chápané do jisté
míry abstraktně, dělí pevné hranice, ale protože jsou tvořeny lidmi, kteří mají mnoho
různých vlastností, jež se v určitém případě mohou stát významnými pro jejich
(sebe)určení, jsou tyto hranice proměnlivé.24 Tuto vlastnost zachycuje Thomas
Podle Kath Woodward [2004] probíhá sebe-kategorizace pozitivněji, než u Fergusona. Zatímco
Ferguson vyzdvihuje existenci negativního obrazu jako nutného prvku, při budování self (tedy
budování já vůči druhému, cizímu), Woodward využívá přirozené vlastnosti lidského mozku
kategorizovat a tedy dělit svět na kategorie prvků, které se od sebe něčím liší. Tvorba self pak probíhá
ve třech krocích: a) vnímání lidí jako členů určitých sociálních kategorií, b) vnímání sebe samého jako
člena určité sociální kategorie, c) přijetí identity odpovídající sociální kategorii, se kterou se identifikuji
[Woodward 2004: 47]. Self v tomto pojetí se tedy spíše než proti něčemu identifikuje spolu s něčím.
23 Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ačkoli je výběr signifikantní odlišující vlastnosti arbitrární,
některé charakteristiky jsou chápány „přirozeněji“ a tudíž mají silnější vliv na rozdíly ve společnosti,
než jiné. Mezi ty nejvýznamnější patří samozřejmě ty, které mají evidentní biologickou manifestaci,
jako je pohlaví, věk či barva pleti. Viz např.: „Na druhou stranu je nepochybně pravda, že skupiny lidí,
které ‚vypadají jinak‘ než členové majoritní i dominantní skupiny, mohou mít větší potíže s asimilací
do majority, než ostatní, a že uniknout etnické identifikaci, pokud by si to někteří členové přáli, bývá
v jejich situaci složitější“ [Eriksen 2012: 25].
24 Existují tedy takové skupiny jako Romové, křesťané, matky samoživitelky, důchodci, jejichž hranice
jsou poměrně přesně rozlišitelné. Skuteční lidé se však často mohou identifikovat s více skupinami a
zároveň se do žádné nemusí zařadit zcela. Stejně jako může existovat silně věřící romský důchodce,
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Hylland Eriksen, když o hranicích mezi skupinami hovoří jako o hranicích
„analogových“ – nejsou to hranice „digitální“, které existují v relaci „buď-anebo“, ale
hranice existující v „nerovném terénu, charakterizovaném konflikty loajality,
nesčetnými přechody a oblastmi, na které si více skupin činí nárok“ [Eriksen 2007:
57]. Stejně jako self, i skupiny se vytvářejí pomocí vymezení se vůči jinému, tedy díky
vytvoření hranice kopírující výskyt či absenci nějaké vlastnosti. Jisté tak je, že
jakákoli skupina může vzniknout až ve chvíli, kdy vzniknou její hranice, jinak řečeno,
hranice oddělující cizí je tím, co skupinu utváří. Tento poměrně moderní závěr lze
přitom vysledovat až k Simmelově sociologickému pojetí prostoru, kde fyzické
hranice nejsou chápány jako objektivní „prostorový fakt se sociologickými důsledky,
nýbrž jako prostorově uspořádaný fakt sociologický“ [Frisby 2002: 127, překlad
AT].

1.4.

Společná kultura jako signifikantní vlastnost

Eriksen zdůrazňuje, že jistá nahodilost ve výběru signifikantního rozdílu neznamená,
že by rozdíly neexistovaly, ale že přidělování signifikace je politickou záležitostí a
nemá s konkrétní vlastností takřka nic společného. Rozdíly, které v určité politické
situaci signifikantní nejsou, se v situaci jiné stávají významnými [Eriksen 2007: 20].
Z tohoto pohledu je právě kulturní vymezení, které vyděluje migranty ze společenství
našinců obzvláště problematické. Kultura nejčastěji označuje „sdílený pohled na život
a obraz světa“, určité tradice, zvyky a rituály společné členům určité skupiny, které je
odlišují od členů jiných skupin [ibid.: 17 – 18]. Tato definice je však nejen příliš
obecná a tedy otevřená nejrůznějším výkladům, ale zároveň neodpovídá tomu, jak je
podle Eriksena kultura chápána politicky. Politicky chápaná kultura často sjednocuje
osoby s rozdílnějším životním stylem než je ten, proti kterému se vymezují. Určující
jsou pro ni „hranice lidu“.
„Hranice prochází místem, kde končí náš lid. Náš lid končí tam, kde končí naše
společná kultura. Nechoďte na nás s nepatriotickými řečmi o tom, že rybáři na
druhé straně hranice mají stejný pohled na život a stejné problémy jako naši rybáři
který by měl potíže vybrat si pouze jednu skupinu, do které se zařadit, může existovat i žena ze
smíšeného manželství, která vychovává dítě s mužem, který není jeho biologickým otcem, a tedy by
naopak mohla mít problém vybrat si vůbec nějakou z navržených skupin. Tento překryv ale nastává
dokonce i v případě skupin, jejichž členství by se mělo v abstraktní rovině vzájemně vylučovat –
existují pokřtění Židé, bílí černoši, čeští Vietnamci, pracující důchodci apod.
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a že obyvatelé Hamburku a Barcelony mají spolu více společného než se sedláky
žijícími několik mil za městem! Hranice prochází mezi lidskými druhy a ne jinudy“
[Eriksen 2007: 22].
Kultura tak v politickém boji o sebeurčení vymezuje určitý prostor, který náleží určité
skupině lidí hlásící se k této kultuře. Nazývejme tuto skupinu obývající společný
kulturní prostor třeba národ, ačkoli o něj v této práci primárně nejde, ten totiž
Eriksen definuje takto:
„Pokud se dostatečný počet lidí ztotožňuje s myšlenkou, že tvoří národ či etnickou
skupinu – mají společnou kulturu a identitu – tak jimi opravdu jsou. Národy
nemají, oproti státům, žádnou objektivní existenci. Existují subjektivně a
intersubjektivně. (…) Podobně jako každá skupinová identita je národ definován ve
vztahu k těm, kdo na národu neparticipují.“ [ibid.: 35, 37]
Nejenže tedy že odlišnosti, na jejichž významnosti staví skupina zvaná národ svou
existenci, jsou víceméně nahodilé, ale celý národ jako takový existuje pouze
v přesvědčení osob, které se k němu hlásí. To jej ovšem opět nečiní o nic méně
reálným, což nejvíce vnímají právě osoby, které jsou z této skupiny vyloučeny.
Problém, se kterým se totiž migranti v případě snahy o integraci do majoritní
společnosti potýkají, je ten, že jejich členství v majoritě je založené nejen na vágně
definovaných předpokladech, ale zejména musí být touto majoritou uznáno.25
Díky politicky chápaným kulturním rozdílnostem se Eriksenovi daří vymezit tak
obtížně definovatelnou skupinu, jakou je národ, aniž by se nechal svazovat
geograficky podmíněnými hranicemi. Nicméně právě proto, že se soustřeďuje na
politický aspekt kulturních rozdílností a konfliktů, vnímá jednotlivé aktéry, našince a
cizince, jako příslušníky buď majority, nebo minority, tedy vždy příslušníky nějaké
S touto bariérou se často potýkají zejména tzv. čeští Vietnamci. Převážná většina Vietnamců pod
dvacet let žijících na území České republiky se zde narodila a studovala, čeština je pro ně tedy téměř
rodným jazykem a se stejně starými Čechy obvykle sdílejí i „pohled na život a obraz světa“. Přesto jsou,
zejména kvůli svému odlišnému vzhledu, stále vnímáni spíše jako Vietnamci, než jako Češi, přestože
kulturně jsou mnohem blíže svým českým vrstevníkům, než třeba svým rodičům. Protože vietnamská
komunita je, alespoň co se týče manželství, poměrně uzavřená, jsou tyto děti potomky rodičů
Vietnamců, a tedy často nemají české občanství. Z dat ČSÚ ze Sčítání lidu 2011 pak můžeme vyčíst, že
přestože u nás tou dobou žilo necelých 53 tisíc Vietnamců (měli vietnamskou státní příslušnost), za
Vietnamce se považovalo sotva 30 tisíc z nich. Zbylých 23 tisíc osob jsou podle státní příslušnosti
Vietnamci, v běžné každodenní komunikaci jsou okolím pravděpodobně považováni za Vietnamce, ale
sami
sebe
už
považují
za
Čechy.
Zdroj:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&katalog=30261#katalog=30629, srovnání
Tab.614e a Tab.614a.
25
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skupiny. Domnívám se však, že nepříslušnost k majoritě nezakládá automaticky
příslušnost k minoritě.

1.5.

Cizinec jako ne-identita?

Cizinec jako takový nemusí být příslušníkem migrantské komunity – jak bylo
zmíněno již na začátku, cizinec nemusí být nutně migrantem. Ovšem i pokud jím je,
stále to nezakládá jeho členství v kulturně vymezené minoritě. Migrantské
komunity26 jsou zpravidla tvořeny lidmi pocházejícími ze stejné země (případně
oblasti či jsou příslušníky stejného národa), kteří se snaží nějakým způsobem udržet
si způsob života, který mají společný a který je odlišný od života majority, často
sledují události ve své rodné zemi a snaží se je vnášet do veřejného diskurzu
přijímající země. Někteří se setkávají v kulturních a komunitních centrech, dodržují
některé tradice a slaví svátky významné ve své vlasti, případně dělají něco úplně
jiného, čím se kulturně odlišují od abstraktní majority a čím udržují aktivitu a život
uvnitř migrantské komunity. Mnohé migrantské komunity v České republice jsou
institucionalizované, migrantské skupiny však existují i mimo tyto rámce a to v praxi
využívání kontaktů a sociálních sítí specifické právě svou kulturní odlišností. 27
Existují ovšem migranti, kteří buď o udržování kulturních rozdílností buď neusilují,
nebo se vůči němu přímo vymezují, případně migrantská komunita spojená s jejich
zemí původu vůbec neexistuje.28 Tito lidé se necítí být členy minority, zároveň nejsou
ani členy majority. Pro členy majority jsou členové minority cizinci a stejně tak je
tomu i opačně. Vždycky zde však existuje skupina, ve které se tito lidé cítí být doma,
které jsou členy a se kterou se ztotožňují. Jak je to s migranty, kteří se kvůli svému
Eriksen se v souvislosti migrantskými komunitami a jejich organizací o zmiňuje Handelmanově
[Eriksen 2012: 78 – 83] hierarchii etnické konsolidace, přičemž nejvyšším stupněm je etnická
komunita. Tento pojem označuje etnickou skupinu, která kromě toho, že zajišťuje svým členům
propojení skrze etnické sítě (stupeň etnická síť) a poskytuje organizační aparát pro vyjádření
společných zájmů (etnická asociace), má i své teritorium s víceméně stálými hranicemi. Spojení
migrantská komunita, jak je užíváno v této práci, je mnohem vágnější a obecnější a zahrnuje všechny
stupně etnických konsolidací najednou, odpovídá ovšem více tomu, jak je toto spojení užíváno
v českém kontextu.
27 Z výzkumů vyplývá, že i migranti projevující „měřitelnou“ snahu o integraci (navštěvují kurzy
češtiny, vyhledávají pomoc českých institucí, orientují se ve svých právech a povinnostech, jsou
sociálně a ekonomicky soběstační – viz Koncepce hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců),
hledají přátele, partnery a v případě potřeby i pomoc primárně mezi dalšími migranty ze stejné oblasti,
čímž vytvářejí a udržují migrantskou komunitu.
28 Osoby, které jsou etnicky odlišné od majority, a zároveň nejsou nijak aktivní v etnických
komunitách, řadí Eriksen v rámci výše zmíněné teorie etnických konsolidací do tzv. etnické kategorie
(svým členům neposkytuje téměř nic, slouží pouze k legitimizaci existence etnika) [Eriksen 2012: 79].
V případě migrantů, o kterých hovořím já, by ovšem bylo zavádějící hovořit o etnicitě, protože mnou
sledovaný aspekt cizosti se nezakládá na příslušnosti k nějaké, byť sebemenší, minoritě, ale na
nepříslušnosti k majoritě.
26
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původu či migrantské zkušenosti nemohou stát majoritou, ale nejsou ani členy
minorit?
Bedřich Loewenstein v článku z roku 1995 doplňuje vymezení skupiny pomocí hranic
metaforou domu, který pokládá za „původní formu rozlišování vnitřku a vnějšku,
důvěrně známého, cizího, mého a tvého“ [Loewenstein 1995: 189]. Metafora domu je
obzvláště patrná právě v dělení světa a národní státy, kde „my“ jsou ti, kteří žijí uvnitř
hranic takového státu, sdílejí společný jazyk a kulturu, zatímco „oni“ jsou ti, kteří žijí
vně těchto hranic a jazyk a kulturu s námi nesdílejí, kteří musejí požádat, pokud
chtějí na území „našeho“ státu vstoupit, podrobit se kontrole a v případě delšího
pobytu se „nám“ maximálně přizpůsobit.29
Spolu s Loewensteinem se pak můžeme ptát, zda „hranice není základní
antropologickou kategorií, která teprve umožňuje orientaci a jednání, „čitelnost“
světa, nereflektovanou jistotu v jednání? (…) Nedefinujeme stále pomocí plotů, tj.
tak, že si zajistíme odstup od těch, kdo k nám nepatří: podezřelých, nenašinců
s cizím akcentem a nejistým původem?“ [Loewenstein 1995: 189]. Sám Loewenstein
přitom dospívá k názoru, že strach s cizího je možné beze vší pochybnosti považovat
za „vrozené, nikoli naučené, univerzální sklony“ [Loewenistein 1995: 191]. Otázkou
však pro něj není, zda je strach z cizího vrozený, ale jaké možnosti před námi tato
biologická konstanta otevírá, protože chápe člověka nejen jako živočicha jednajícího
na základě pudů, ale jako bytost, která se snaží pudy svojí kulturou usměrňovat.
Loewenstein se stejně jako Eriksen zabývá migranty jako lidmi vyloučenými z
„našeho domu“, jeho přístup je však přece jen poněkud abstraktnější. Zatímco
Eriksenovi migranti jsou členy minorit, Loewensteinovi cizinci jsou neurčité, strach
nahánějící existence, jejichž přítomnost staví našince nevyhnutelně před otázku, jak
se s tímto strachem či obavou vypořádá. Přístup, který svět dělí na majority a
minority, kulturně nebo jinak vymezené skupiny, umožňuje migrantům alespoň
v určitých situacích zbavit se obavy a nepohodlí, kterou jako cizinci ve skupině
našinců vyvolávají. Umožňuje jim klidné spočinutí, pocit domova, malé místo, kam
V konkrétním případě České republiky lze tento vztah mezi námi a jimi charakterizovat například
takto: „Určujícím faktorem je státní občanství – pokud jej mám, je založen základní vztah mezi mnou
a Českou republikou. Tento vztah je složen z práv a povinností – jde např. o právo volit a být volen
nebo o brannou povinnost. Pro nás je důležité uvědomit si, že jako občan nesmím být přinucen
Českou republiku opustit. Tuto jistotu nemá žádný cizinec, tedy osoba, která nemá české občanství.
Vstup i pobyt cizinců na území České republiky je regulován – někteří cizinci mají vízovou povinnost,
od cizinců zamýšlejících pobývat delší dobu na území ČR je požadováno, aby prokázali, že mají
dostatek finančních prostředků atd. (…) Cizinci, kteří porušil český zákon, může být za určitých
podmínek též uložen trest vyhoštění z ČR.“ [Tomášková 2001: 31].
29
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jde i v cizí zemi zapustit na chvíli kořeny. Metafora domu uprostřed divočiny toto
pohodlí neumožňuje, naopak akcentuje strach těch uvnitř, i těch, kteří se dovnitř
chtějí dostat. Oba pohledy ovšem dělí společnost na skupiny lidí s určitými
společnými zájmy, protože přesto, že Loewenstein netvoří z cizinců nutně minoritu
uvědoměle bojující za společný zájem, vidí ji jako poměrně homogenní masu lidí,
kteří se všichni chtějí dostat dovnitř, i když každý sám za sebe. Lze ovšem cizince
definovat i jinak, než jako opak našince? Lze cizince vymezit pozitivně, ve smyslu
toho, čím cizinec je a ne toho, čím není?
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2. Kdo je tedy cizinec?
„Člověk, který má v úmyslu stvořit sám sebe, si osobuje, tedy alespoň z jednoho úhlu
pohledu, roli Stvořitele; je to zvrhlík, rouhač, ohava. Z jiného hlediska by se v jeho
zápolení, v jeho ochotě riskovat, dal spatřovat patos, hrdinství: ne všichni mutanti
přežijí. Anebo se na něj podívejme ze společensko-politického hlediska: většina
přistěhovalců se učí rychle a osvojí si umění převleků. Svými vlastními falešnými
popisy čelíme klamům a lžím, které o nás vymýšlejí, a z důvodů bezpečnosti
ukrýváme svá tajná já.
Člověk, který stvoří sám sebe, potřebuje na důkaz toho, že to dokázal, někoho, kdo
v něj uvěří.“
Salman Rushdie: Satanské verše, str. 56

V sociologii existuje poměrně dlouhá tradice, kterou lze nazvat sociologií cizince,30
není však neproblematická, jak se pokusím ukázat níže. Za její výchozí text lze
považovat esej Georga Simmela Cizinec z roku 1908, která se však vinou
nejrůznějších misinterpretací stala základem jak pro uvažování o cizosti obecně, tak i
pro teorie migrace a vyloučení konkrétně31. V této kapitole představím základní
přístupy, které sociologie cizince vyvinula, přičemž mým výchozím textem bude také
Cizinec Georga Simmela. Nepovažuji jej za základní pouze proto, že je z uvedených
textů nejstarší, ale díky své abstraktnosti je pro účely této práce stále nejužitečnější.
Protože mě však zajímají možnosti cizince, jakožto pozitivní identity, a Simmel je ve
svém uvažování přeci jen značně abstraktní, považuji za nutné seznámit se i
navazujícími teoriemi, které se cizincem zabývají. Jejich výčet samozřejmě není
úplný, snažila jsem se zachytit pouze ty, které mají dle mého názoru největší dopad a
ukázat, jak je lze v uvažování o identitě cizince využít. Mezi takové patří Schützův a
Baumanův cizinec, Parkův marginal man a Siuův sojourner. Všechny tyto teorie, s
výjimkou Baumana, přistupují k cizinci ze sociálně psychologického hlediska. Jsou
tedy poměrně konkrétní a zaměřují se na takové psychologické aspekty, jako jsou
motivace, pocity uznání, frustrace, touhy a záměry. Tyto psychologizující tendence
jsou na jednu stranu nevýhodné z toho důvodu, že příliš konkretizují individuální
30
31

O „sociology of the stranger“ se zmiňuje například Levine.
Právě toto zmatení pojmů kritizují ve svých textech Škorić, Levine a McLemore.

19

důvody jednání a tím brání možnosti vytvořit obecnější „identitu cizince“. Na druhou
stranu zdůvodňují potřebu soustředit se i na tyto konkrétní faktory, které mohou
osvětlit to, proč se někdo cizincem cítí být, a někdo nikoli.

2.1.

Cizinec Georga Simmela (1908)

Nenápadná šestistránková, více než sto let stará esej, je nepochybně nejcitovanějším a
nejoblíbenějším Simmelovým konceptem [Levine 1977: 16]. Tato oblíbenost je
nicméně vykoupena tím, že jednotlivé části Cizince, bývají často citovány vytržené
z kontextu, kterým je Simmelova teorie prostoru [Škorić 2013: 589], což způsobuje
mylné interpretace a na ně navazující teoretické koncepty. Levine (1977) sice toto
zmatení konstatuje a v rámci své práce třídí, zároveň však dokazuje, že i díky tomuto
mylnému pochopení odhalil Simmel široké pole vyžadující sociologickou interpretaci.
Simmelův cizinec je sociálním typem, není to reálný migrant (i když i ten je v práci
přítomen latentně v podobě cestujícího obchodníka, či věčně příchozího Žida) či
vnitřně odcizený jedinec. Simmelův cizinec je „pozitivním vztahem“, „zvláštní formou
interakce“ a „určitou konstelací“ [Simmel 2006a: 26] blízkosti a vzdálenosti. Cizinec,
jak jej chápe Simmel, je relační koncept, což znamená, že „cizincem se může stát
kdokoli tím, že vstoupí do určitého vztahu se skupinou“, přičemž „vzdálenost cizince
je vždy kontextová, protože je chápána pouze skrze to, jak je konstituována blízkost
mezi členy této skupiny“ [Škorić 2013: 596; překlad AT]. Simmelova cizince je tedy
třeba chápat v rámci Simmelovy teorie prostoru, kdy je prostor chápán ve svých
reálných i symbolických důsledcích. Žádné dva objekty nemohou zabírat v čase a
prostoru stejné místo, přičemž prostorové vztahy nemají pouze konkrétní reálný vliv
na vztahy mezi lidmi (například někdy značná prostorová vzdálenost lidí, kteří se
považují za blízké, například členy jedné rodiny), ale mají také svou symbolickou
rovinu [ibid.: 592]. Každý vztah mezi lidmi obsahuje jak blízkost, tak i vzdálenost:
„distance uvnitř tohoto vztahu znamená, že ten, kdo je blízko, je vzdálen, zatímco být
cizincem znamená, že ten, kdo je vzdálen, je blízko. (…) Obyvatelé Siria nám
v nejvlastnějším smyslu nejsou cizí – alespoň ne v sociologicky relevantním smyslu
slova – nýbrž pro nás vůbec neexistují, jsou za hranicemi toho, co je blízké a
vzdálené“ [Simmel 2006a: 26]. V postavě cizince se kromě jednoty blízkosti a

20

vzdálenosti zpřítomňuje ještě jiný faktor prostoru vlastní, a tím je možnost pohybu
[Frisby 2002: 129], cizinec je tím, kdo je „potenciálně putující“ [Simmel 2006a: 26].
Symbolické uchopení prostoru vyvstane ještě silněji v pasáži, kde Simmel pojímá
cizince jako Žida, kterému není dovoleno vlastnit půdu, „přičemž půda se tu nechápe
jen ve fyzickém smyslu, nýbrž také v přeneseném smyslu určité životní substance,
která je fixována, ne-li v nějakém prostorovém bodě, tedy v nějakém ideálním bodě
společenského okruhu“ [ibid.: 28]. Půda zde symbolizuje připoutanost k místu či
k lidem, k „společenskému okruhu“, toto „vlastnění půdy“ je přitom významným
aspektem cizosti zejména v pohledu druhých. Člověk, který je vnímán jako blízký, ale
je prostorově daleko (distancovaný blízký vztah), zůstává v tomto pohledu připoután
právě k tomuto místu a k těmto blízkým lidem (z čehož může, ale nutně nemusí,
vyplývat, že cizinec-migrant je, alespoň po určitou dobu, „vlastníkem půdy“ v místě
svého původu, má-li tam svůj blízký společenský okruh), naproti tomu cizinec může i
v intimnějších mezilidských vztazích „rozvinout nejrozmanitější stránky přitažlivosti
a významnosti, pokud je však pociťován jako cizinec, potud není v očích druhých
vlastníkem půdy“ [ibid.: 28].
V abstraktní poloze lze u Simmela vysledovat tři typy vztahu, který se zakládá na
určité konstelaci blízkosti a vzdálenosti. Tato blízkost a vzdálenost je vyjádřena
v poloze společných obecných vlastností a společných specifických rozdílností. První
typem je běžný mezilidský vztah s druhým, který je v určitém kontextu považován za
blízkého. S tímto druhým nás pojí jak společné obecné vlastnosti, tak nás z přílišné
obecnosti, do které bychom mohli zahrnout celé lidstvo, vydělují společné specifické
rozdílnosti. Tyto rozdílnosti ve své signifikanci převažují nad obecným a směřují
dovnitř vztahu, jsou-li vnímány jako pro nás specifické a nesrovnatelné.
Zcela opačný typ vztahu uvádí Simmel na poměru Řeků k barbarům, což je typ cizosti,
kdy jsou druhému upírány nejen společné signifikantní rozdílnosti, ale i „ty obecné
vlastnosti, které jsou pociťovány jako v nejvlastnějším smyslu a pouze lidské“ [ibid.:
32]. Tento vztah je dle Simmela vlastně ne-vztahem (ale pořád je, na rozdíl od vztahu
k obyvatelům Siria, který není) a nemá žádný pozitivní smysl.
Posledním typem vztahu je Simmelův cizinec, který je vzdálený, ale je blízko,
s druhým (se skupinou) tedy sdílí obecné vlastnosti, nesdílí však specifické
rozdílnosti. Tato konstelace zakládá podle Simmela cizincovu objektivitu a zároveň
důvěryhodnost, protože není s žádným prvkem skupiny spojen organickou vazbou
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(příbuzenskou, lokální, profesní apod.). Ačkoli je tento cizinec chápán jako určitý
vztah zbavený konkrétních vlastností a osudů, v závěru své eseje jej ztotožňuje s tím,
jak jsou očima druhých viděni právě migranti. Cizost migrantů je podle Simmela
v očích „majority“ vlastnost (obecnost), která je nadřazená všem ostatním
vlastnostem, které jednotlivé migranty specifikují, ať už podle rasy, víry či země
původu.
„Jako člen skupiny je naopak zároveň blízko i daleko, jak to odpovídá vztahu
založeném pouze na obecných lidských shodných momentech. Mezi blízkostí a
vzdáleností však vzniká zvláštní napětí, když vědomí toho, že společné je tu jen to, co
je zcela obecné, obzvlášť zdůrazňuje právě to, co společné není. To však v případě
člověka, který je cizincem vzhledem k dané zemi, městu, rase atd., opět
nepředstavuje nic individuálního; jde tu o cizí původ, který je společný mnoha
cizincům nebo by jim společný být mohl. Proto také nejsou cizinci ve skutečnosti
vnímáni jako individua, nýbrž pouze jako cizinci jednoho určitého typu; moment
vzdálenosti není ve vztahu k nim méně obecný než moment blízkosti“ [ibid.: 32].
S tímto tvrzením se shoduje například i výrok Paula Ricoeura, který dobře ilustruje
propojení mezi Simmelovým cizincem a současnou teorií identit, jak byla představena
u Fergusona nebo Eriksena. Ricoeur tvrdí, že dělení lidstva na „našince“ a cizince je
speciální typ fragmentace produkovaný historií, samou existencí lidské společnosti,
která dělí lidstvo na členy a nečleny, přičemž zjednodušeně řečeno „cizinec je někdo,
kdo k nám nepatří – někdo, kdo není jedním z nás“ [Ricoeur 2010.: 38, překl. AT].
Simmelův cizinec sice patří do skupiny (v určitém smyslu tedy je členem), ale není
přičleněn organicky. V tomto kontextu je důležité, že se Ricoeur pokusil vymezit
cizince pozitivně, tedy na základě toho, čím cizinec je, ale zjistil, že v takovém případě
cizinec cizincem být přestává, protože „nic se neříká o tom, kdo je cizinec sám osobě,
ve své zemi; stejně tak zde ale není jasnost vzhledem ke vztahům spojenectví,
neutrality či nepřátelství mezi námi a jimi“ [ibid]. Podobně jako Simmel, i Ricoeur
upírá cizinci specifické odlišnosti, které by jej vydělily z obecnosti, vzdálenosti.

2.2. Parkův marginal man (1928)
Na Simmelova cizince přímo navazuje v roce 1928 představitel chicagské školy Robert
E. Park se svým marginal manem, kterého představil v eseji Human Migration and
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the Marginal Man. Park se primárně zabývá takzvanou „lidskou ekologií“ v prostředí
moderního velkoměsta a jeho marginal man je sociologický typ člověka, který je
produktem a hlavně prostředkem kulturní a rasové změny, která v moderním
velkoměstě probíhá. Park cítí potřebu vymezit se zpočátku vůči evolucionismu
Montesquieua a Arthura de Gobineau, který za výhradního původce biologických,
psychologických a kulturních odlišností pokládá prostředí, ve kterém se ta která rasa
vyvíjela. Podle Parka je tento pohled mylný, protože předpokládá dědičnost
kulturních vzorců a také značnou homogenitu a oddělenost jednotlivých společenství.
Podle Parka nejsou produktem prostředí a evoluce nové vlastnosti, které se dále dědí,
ale nové vztahy mezi lidmi [Park 1928: 882]. Migrace je podle Parka často mylně
chápána jako proces vlastní současné společnosti, přestože právě současné
společnosti jsou spíše produktem historické migrace. „Všechny národy, podíváme-li
se na ně pořádně, jsou více či méně úspěšným tavícím kotlíkem“ [ibid.: 883, překl.
AT] a rasoví míšenci jsou spíše pravidlem, než výjimkou.
Z dnešního pohledu je Parkova studie, v porovnání například se Simmelovou
analýzou, poněkud zastaralá zejména co se pohledu na proměny a možnosti migrace
týče. Park se domnívá, že velkým přesunům celých národů, jak je známe z učebnic
dějepisu (Park tedy neproblematizuje otázku, jak stěhování národů a následná
asimilace v pozdním starověku a raném středověku vypadala ve skutečnosti),
případně migraci určité sociální skupiny (minstrelové, rytíři, mniši) už odzvonilo a
v současné společnosti se setkáváme téměř výhradně s migrací individuální – tj.
k migraci nás nevedou nadindividuální důvody, jako je příslušnost k určitému národu
nebo stavu, ale čistě osobní hledání vlastního štěstí. Park se v tomto pojetí migrace
vymezuje i vůči „katastrofickým“ scénářům vývoje společnosti, které považují válku,
revoluci či invazi za nutný prostředek k obnovení stagnující a upadající civilizace,
když tvrdí, že výše představená individuální migrace, která má méně katastrofické
konotace, má v podstatě stejný kulturně revitalizující efekt.
Problematickým efektem migrace je nicméně nevyhnutelný vznik kulturních a
„rasových“ míšenců, kteří se cítí ve společnosti nejistí a neukotvení, protože už
nenáležejí ke svému původnímu společenství a zároveň ještě nepatří ani do
společnosti, do které přicházejí (což je dáno i tím, že podle Parka tato společnost
vlastně ještě neexistuje, ale bude jimi teprve vytvořena). Park říká, že tato v jistém
smyslu „morální dichotomie a konflikt je pravděpodobně vlastní všem imigrantům
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v přechodové fázi, kdy staré zvyky ještě nebyly zrušeny, a nové se ještě nestihly
zformovat. Je to nepochybně období silného vnitřního nepokoje a intenzivního sebeuvědomění“ [ibid.: 803, překl. AT]. Marginal man je podle Parka sociálním typem,
jenž je touto dichotomií definován v tom smyslu, že pro něj je tento stav, který je u
nově příchozích imigrantů vnímá jako dočasný, stavem trvalým. Na rozdíl od
Simmela, jehož dichotomie blízkosti a vzdálenosti zakládá pouze abstraktní vztah
jménem cizinec, Park identifikuje svého marginal mana s konkrétními typy lidí,
kterými jsou obvykle „rasoví“ míšenci, tedy lidé, kteří často přejímají novou kulturu,
ale tato kultura mnohdy nepřijímá je, protože jsou vizuálně odlišní. Park také, na
rozdíl od Simmela, připisuje svému typu i určité psychologické vlastnosti, jimiž jsou
zejména vnitřní konflikt, intenzivní sebeuvědomění, neklid, frustrace a nejistota.
Navzdory těmto negativním aspektům je však právě marginal man a jeho mysl, tím
místem, kde probíhá kulturní konflikt a případná kulturní fúze. Z Parkova pohledu je
třeba se těmto lidem sociologicky obzvláště věnovat, protože jsou to právě oni, kteří
jsou nositeli civilizačního procesu a kulturní změny [ibid.: 893].

2.3. Cizinec Margaret Woodové (1934) a Alfreda Schütze (1944)
Dalším dílem bezprostředně navazujícím na Simmela je rozsáhlá antropologická
studie Margaret M. Woodové z roku 1934 The Stranger: A study in Social
Relationship. Woodová oproti Parkovi lépe definuje subjekt svého zájmu a jasně jej
odlišuje od Simmelova pojetí. Zatímco Simmelův cizinec je charakterizován citátem
„ten, kdo dnes přijde a zítra zůstane“ [Simmel 2006a: 26], cizinec, jak ho chápe
Woodová, může být stejně dobře Simmelův „potenciálně putující“ [ibid], ale také
může být „poutníkem, který dnes přijde a zítra odejde, nebo může dnes přijít a zůstat
trvale.“ [Wood 1934: 44, překl. AT] Bytí cizincem podle Woodové „nezávisí na
budoucím trvání kontaktu, ale je určována faktem, že jde o první setkání tváří
v tvář dvou individuí, která se dříve vzájemně neznala.“ [ibid]. Woodová do své
studie nicméně zahrnuje i jedince, kteří sice nejsou cizinci v tom, smyslu, že by
poprvé vstupovali do kontaktu s neznámý člověkem či skupinou, ale svým postavením
či psychologickým založením stojí mimo skupinu, mezi mnohými zde jmenuje
proroka, génia či smutného člověka. Svým způsobem jsou i tito lidé cizinci ve své
skupině, protože „důvěrné vztahy, které sjednocují ostatní ve skupině, s ním nebyly
vybudovány; pocit odcizení a sociální izolace, které pramení z absence těchto
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vztahů, stále přetrvávají“ [ibid.: 45, překl. AT]. Primárním zájmem Woodové totiž
není sociálně psychologická analýza, jak jí naznačuje Park, ani rozkrytí symbolických
aspektů prostorových vztahů, jak se jí věnuje Simmel, ale antropologická studie.
Woodová se pokouší ukázat celé spektrum možných vztahů a chování, které zaujímá
skupina vůči cizinci, od pohostinnosti, různé formy integrace, až po nepřátelství.
Z hlediska mojí práce jde tedy o pohled zvenčí (skupina hledí na cizince) par
excelence, jak jsme však viděli výše, jde o pohled, kterému se nelze vyhnout. Woodová
nicméně pronikavě upozorňuje na fakt, že podoba setkání s cizincem (a až na výjimky
stále mluví o prvním kontaktu tváří v tvář) není určována „náhodnými okolnostmi,
ale úzce souvisí se sociálními vztahy, které ve skupině, do níž cizinec vstupuje, již
existují“ [ibid.: 7]. Na tom, jaké vztahy ve skupině převažují, závisí míra její
soudržnosti a solidarity vůči jednotlivým členům, i míra pružnosti, se kterou je
ochotna přijímat členy nové. „Cizinec, který vstupuje do skupiny poprvé, je vně
systému vztahů, které skupiny sjednocují, a pokud chce do této skupiny patřit, tyto
vztahy na něj musí být rozšířeny. […] Pokud je systém komplexní, a většina systémů
sociálních vztahů je velmi složitá, některé jeho funkce cizince zahrnou, jiné mu však
zůstanou odepřeny“ [ibid.: 8] Na systému sociálních vztahů uvnitř skupiny tedy
závisí, jestli je cizinec vnímán jako barbar či host, nepřítel či obchodník, a také, jak
dlouho po prvním setkání cizincem zůstane.
Zatímco Woodová analyzuje různé možnosti ustavování sociálního vztahu k cizinci
z antropologického hlediska, Alfred Schütz rozvíjí její myšlenku o roli struktury
skupiny v obecnější rovině. Ačkoli je v Schützově textu použita případová studie
imigranta, vyznění článku je obecnější a zahrnuje „jakéhokoli dospělého jedince
současné doby a civilizace, který se snaží být trvale přijat, nebo aspoň být tolerován
skupinou, do které přichází“ [Schütz 1944: 499, překl. AT], dá se tedy zobecnit na
jakoukoli situaci, kdy někdo vystupuje ze svého vrozeného, „přirozeného“ prostředí a
vstupuje do nové skupiny s cílem stát se jejím členem. Jádrem Schützovy studie
ovšem není proces asimilace ani průběh sociálního přizpůsobování, ale to, jak se
kulturní vzorce skupiny projevují v „common sense“ jednotlivce v běžném životě
[ibid]. Schützova studie je hodnotná zejména proto, že na základě teorie interpretace
definuje, kdo je to cizinec a co jej ze skupiny vyděluje.
Podle Schütze každou skupinu determinují kulturní vzorce, které tato skupina
v určitý moment sdílí. Kulturní vzorce jsou souborem norem, hodnot, zvyků,
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morálních předpisů, etiket, módy apod., které jsou jednotlivými členy skupiny
vnímány jako přirozené, nezpochybňované a nezpochybnitelné. Schütz rozlišuje
„vědeckou“ (ve smyslu znalosti sociologické, antropologické apod.) a „laickou“ znalost
kulturních vzorců, přičemž pro členy skupiny je charakteristická právě „laická“
(Schütz jí definuje jako „thinking as usual“) znalost, která dovoluje pořádat
každodenní realitu podle stupně důležitosti pro samotného jedince. To znamená, že
distribuce znalosti kulturních vzorců ve skupině je nekoherentní (potřeba znalosti je
určována potřebami jednotlivých aktérů), částečná a nekonzistentní (jednotlivé
složky kulturních vzorců jsou vnímány jednotlivými členy skupiny jako různě
důležité), ale jednotlivými členy skupiny je vnímána jako koherentní, konzistentní a
ucelená, což jim dovoluje sdílet tyto kulturní vzorce s ostatními členy, očekávat, že
budou v interakci správně pochopeni. Kulturní vzorce jim nabízejí návody na to, jak
s co nejmenším úsilím dosáhnout svého cíle a na základě toho předpokládat, že
budoucnost se bude vyvíjet podle stejných pravidel, jako minulost, že zkušenosti
z minulosti jim v budoucnosti pomohou [ibid.: 501]. Důležité je, že tuto znalost,
schémata interpretace a návody používají členové skupiny nevědomě, uvědomované
je pouze vědomí sdílení s ostatními členy skupiny. Pokud je však toto nevědomé
používání návodů a schémat podrobeno testování, tj. otázce „proč?“, nastupuje krize.
Cizince charakterizuje to, že je v této krizi prakticky neustále.
Pro cizince nemá kulturní vzorec skupiny, ke které přistupuje, závazný, autoritativní
charakter, protože pro něj nepředstavuje část živoucí historie, která ho formovala.
Cizinec, jakkoli zná a uznává specifika a zvláštnosti té které skupiny, její historie a
kultury, nemůže nikdy tuto historii a kulturu vnímat jako součást své vlastní
biografie. Jeho vlastní minulost jej z nové skupiny vylučuje. Tato minulost nemůže
být „transformována ani dobyta“ a pokud se přece jen snaží zapomenout na svou
minulost a celou svou budoucnost spojí s novou sociální skupinou, bude pro ní vždy
„mužem bez minulosti“. Cizinec si zachovává „laickou“ znalost kulturních vzorců
(„thinking as usual“) své původní skupiny [ibid.: 502]. To, co členové skupiny vnímají
jako konzistentní soubor návodů, které dovolují jak interpretaci na jedné straně, tak i
vyjadřování na straně druhé, si cizinec musí překládat do jazyka svého vlastního
kulturního vzorce, přičemž mnohdy mu v tomto vzorci chybějí ta správná slova.
[ibid.: 504], cizinec si tak musí vědomě definovat situaci, kterou potřebuje přeložit,
což samo o sobě jej vyděluje z přijímající skupiny. A aby toho nebylo málo, tímto
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uvědoměním si situace, touto otázkou „proč“, zpochybňuje nejen kulturní vzorec nové
skupiny, ale i té staré, ve které byl vychován.
„Jinými slovy, kulturní vzorec přijímající skupiny je pro cizince nikoli útočištěm, ale
oblastí dobrodružství, nikoli samozřejmostí, ale problematickým předmětem
zkoumání, nikoli nástrojem rozplétajícím složité situace, ale složitou situací sám o
sobě“ [ibid.: 506, překl. AT].
Podobně jako Woodová, i Schütz tedy zdůrazňuje roli skupiny, do které cizinec
přichází, na rozdíl od ní však sleduje, jak se její podoba projevuje ve vnímání a
jednání samotného cizince. Oba tyto koncepty mají společné ještě to, že na rozdíl od
Simmelova cizince zahrnují ty případy, kde nově příchozí může chtít (Woodová) či
chce (Schütz) být členem přijímající skupiny.

2.4. Siuův sojourner (1952)
Koncept sojournera (pobývajícího) vznikl podle Siua jako důsledek pokusu aplikovat
Parkův koncept marginal mana na pracovníky čínských prádelen v Chicagu. Jak
marginal man, tak i sojourner jsou typy cizince, který je produktem existence
kulturních hranic a stejně jako Park, i Siu přistupuje ke studiu cizince ze sociálně
psychologické pozice. Siu se explicitně odvolává na Simmela, nicméně zdůrazňuje, že
zatímco Simmel se zabývá kulturními kontakty obecně a jeho pojetí je do značné míry
abstraktní [Siu 1952: 35], Siu vychází ze studia konkrétních případů konkrétních
komunit a snaží se přispět k vytvoření určité „typologie“ cizinců [ibid.: 44]. V této
naznačené typologii pak sojourner stojí na opačném konci škály, než marginal man.
Zatímco marginal man je migrantem či „rasovým“ míšencem, který usiluje o členství
v obou kulturách, v hostitelské i ve své původní, sojourner tíhne pouze k té původní,
integraci se vyhýbá, nebo se o ní snaží pouze v nejmenší možné míře. Zatímco
typickým příkladem marginal mana je migrant druhé generace, nebo dítě ze
smíšeného manželství, typickým příkladem sojournera je migrant první generace,
který přijíždí za prací proto, aby se později doma měl lépe. Sojournera tedy definuje
určitý životní styl a psychologické rozpoložení člověka, který je vlastně stále na cestě a
svůj pobyt v hostitelské zemi vnímá jako dočasný a pokud možno co nejkratší.
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„Psychologicky je neochotný vnímat sám sebe jako trvalého obyvatele země, ve které
pobývá“ [ibid.: 34, překl. AT].
Život sojournera je orientován kolem práce, která je zde odlišena od kariéry [ibid.:
35]. Práce není smyslem života, ani jeho naplněním, není prací ve smyslu povolání,
ale je pouze prostředkem k vydělávání peněz a zajištění budoucího lepšího života sebe
a své rodiny, která často zůstává v zemi původu.
„Ačkoli sojourner plánuje, že práci dokončí v nejkratším možném čase, brzy začne
řešit dilema, zda má ještě zůstat v cizině, nebo už se má vrátit domů. Tento problém
přirozeně souvisí s jeho úspěchem či selháním v práci – nerad by se vracel domů bez
pocitu završení a určitého stupně zabezpečení. Tohoto psychologického stavu však
nikdy nedosáhne“ [ibid.: 35, překl. AT].
Soujorner tedy mnohdy zůstává v dočasné práci v cizí zemi celý život, do své země
původu jezdí na návštěvy, případně zemřít (pokud má štěstí). Sojourner se tím
pádem nezajímá o kulturu či politiku hostitelské země, případně se o ní zajímá jen
v té míře, nakolik je důležitá pro jeho práci (základy jazyka, určité právní předpisy
apod.), důležité jsou pro něj spíše události v jeho zemi původu. Právě dočasnost
pobytu a zároveň pociťovaný nedostatek kontaktu s kulturou, již vnímá jako vlastní, a
s lidmi, kteří jsou mu blízcí, vede sojournera k tomu, že hledá útočiště v komunitách
stejně orientovaných lidí. Siu přímo uvádí, že ne každý sojourner má v cizí zemi
pracovní úspěch a staří a chudí sojourneři ani nemají jinou možnost, pokud se chtějí
maximálně přiblížit svému domovu, než vyhledat pomoc své vlastní komunity [ibid.:
42].
Sojourner tedy není pouze cizinec, který dnes přijde a zítra odejde, ale i ten který
zůstane, přestože má (někdy i celý život) v plánu odejít. Sojourner je spíše než reálná
životní dráha, psychologické nastavení člověka, které se nejčastěji kryje s životní
dráhou pracovního migranta. Sojournerův koncept je velmi životný, zejména proto,
že objem pracovní migrace celosvětově stoupá a v pozici sojournera se tedy
pravděpodobně nachází velký počet lidí. Ač je celá Siuova koncepce chápána
psychologicky, Siu na rozdíl od Parka příliš podrobně neanalyzuje, nakolik je taková
pozice nepohodlná či problematická pro samotné aktéry. Nicméně jisté podobnosti se
sojournerem lze najít i v abstraktnějším přístupu Zygmunta Baumanna k situaci
jedince v postmoderní společnosti.
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2.5. Baumanův cizinec jako ztělesnění ambivalence
Postava cizince vystupuje v mnohých Baumanových textech, nikde se jí však nevěnuje
natolik podrobně a do hloubky jako v knize Modernity and Ambivalence z roku 1991.
Zygmunt Bauman používá postavu cizince zejména jako metaforu pro situaci člověka
v moderní až postmoderní (resp. tekutě moderní) společnosti. Z postavy cizince, jak
je popsána v Modernity and Ambivalence, lze odvodit jak Zevlouna, Turistu a další
Baumanovy slavné sociální typy, tak i cizince konkretizovaného do uprchlíka, které
jako sociální typ využívá zejména ve svých pozdějších textech (např. Tekuté časy,
Wasted Lives, Modernity and Its Outcast, nebo Strangers at Our Door). Postava
cizince, jak ji Bauman chápe a využívá, je součástí jeho teorie modernity, jak jí
představuje nejen v Modernity and Ambivalence, ale například i v mnohem (alespoň
v českém prostředí) slavnější knize Modernita a holocaust. V charakteristice cizince
vychází zejména ze Simmela, rozvádí konkrétně jeho myšlenku „dnes přijde, zítra
zůstane“ [Bauman 1991: 59] a cizince jako zástupce kategorie, nikoli individuum
[ibid: 72], doplňuje ji však i Schützovým přístupem [ibid.: 75]. V jeho pohledu však
lze nalézt i prvky marginal mana a sojournera.
Principem, na kterém podle Baumana moderní, racionální epocha stojí, je princip
kategorizace, který pořádá, strukturuje a organizuje neuspořádaný a chaotický svět
kolem nás, dává mu smysl a umožňuje, abychom se v něm cítili pohodlně a bezpečně.
Kategorizace je nejdůležitější a nejvlastnější schopností jazyka, který tím, že věci
pojmenovává, vyděluje je z neurčitého a tím umožňuje poznání. Ambivalence naproti
tomu je vlastnost věcí a jevů přináležet k více než k jedné (jazykové) kategorii. Ačkoli
se na první pohled zdá, že jde o chybu či poruchu jmenování, ve skutečnosti jde o jeho
nezamýšlený důsledek, o střet člověkem neuspořádané reality s jazykem a jeho
potřebou systému. „Ambivalence je tudíž alter egem jazyka a jeho neustálým
společníkem – jeho vskutku normálním stavem“ [Bauman 1991: 1, překl. AT].
Moderní člověk je bytost, která se orientuje ve světě na základě své rozumové úvahy a
zkušenosti, pomocí jazyka vytváří uspořádaný svět, kde dokáže na základě minulé
zkušenosti odhadnout budoucí vývoj, protože kulisy ve kterých jedná, jsou buď
stabilní, nebo se vyvíjejí podle určitých zákonitostí, které lze odhalit. Ambivalentní
jevy a situace tyto odhady buď komplikují, nebo jim zcela brání.
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„Díky naší schopnosti učit se a pamatovat si máme nezadatelný zájem na
přetrvávání uspořádanosti světa. Z toho samého důvodu pociťujeme ambivalenci
jako diskomfort a hrozbu. Ambivalence znemožňuje odhadování událostí a mate
relevanci pamatování vzorců jednání“ [ibid.: 2, překl. AT].
Jakákoli jazyková kategorizace rozděluje svět na dvě skupiny jsoucen: na první, která
klasifikaci odpovídá, a druhou, která ne [ibid.: 3]. Existence ambivalence vytváří
požadavek na ještě hlubší a podrobnější klasifikaci, což ve svém důsledku na moderní
dobu vede k čím dál větší roztříštěnosti a partikulárnosti. Racionalita moderní doby
se pomocí klasifikace snaží vydělit řád z chaosu, nebo lépe řečeno přetvořit chaos na
řád. Je bojem jednoznačnosti proti neurčenosti, struktury proti náhodnosti a je tedy
bojem věčným, protože z podstaty tohoto boje vyplývá, že jde o souboj civilizovaného,
kulturního, vytvořeného, proti „přirozenému“.
Na základě této úvahy dochází Bauman k tvrzení, že „ústřední konstrukcí jak
moderního intelektu, tak moderní praxe, je opozice – nebo přesněji dichotomie“
[ibid.:14, překl. AT], přičemž hlavním zlem ambivalence je, že dovoluje existenci jevů,
které přináležejí k oběma protilehlým kategoriím, které tuto dichotomii tvoří. Právě
cizinec je podle Baumana exemplárním zpodobněním ambivalence, protože je
ambivalentní k jedné ze základních opozic, a to mezi přítelem a nepřítelem.
„Jako mnoho dalších opozic, které pořádají jak svět, ve kterém žijeme, tak náš život
ve světě, je tato opozice (opozice přítel – nepřítel, pozn. AT) variací na základní
opozici mezi vnitřním a vnějším. Vnější je negativní k vnitřnímu pozitivnímu. Vnější
je, co vnitřní není“ [ibid.: 53, překl. AT].
Cizinec má některé znaky nepřítele – přichází nepozván, čímž mne přeřazuje
z iniciativní strany na stranu příjemce, činí ze mne objekt jednání, jehož je on
subjektem [ibid.: 59], je absencí v opozici k přítelově přítomnosti, je divočinou
k přátelské domáckosti [ibid.: 53]; zároveň však má i znaky přítele – nezůstává
v bezpečné vzdálenosti, je zde, stejně jako přítel, a stejně jako přítel vyžaduje právo
být objektem zodpovědnosti [ibid.: 59]. Tímto narušováním dichotomie je ovšem
v mnohém horší, než nejhorší nepřítel, protože neohrožuje mne osobně, ani nás jako
skupinu či národ, ale svou existencí narušuje samotný řád světa. Protože znaky, jež
má Baumanův cizinec, jej více přiklánějí ke kategorii přítele, než nepřítele, nabízí se
otázka, proč nám schopnost klasifikace neumožňuje přiřadit cizince, který je tu
s námi, právě do kategorie vnitřního. Bauman tvrdí, že tímto důvodem je
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„nezapomenutelné a neodpustitelné“ vědomí, že cizinec tu s námi nebyl „od
nepaměti“, od „samého počátku“ [ibid.: 59]. Tím, že víme, že cizinec má mezi námi
svůj počátek, událost svého příchodu, že si pamatujeme svět bez něj a co hůř, on si
pamatuje svět bez nás, v sobě vždy nese možnost konce tohoto světa. Díky tomu má
cizinec svobodu odejít, případně může být donucen odejít, a to vše aniž by byl
ohrožen řád věcí.
Jiným typickým produktem moderní praxe je vznik národních států. Národní stát je
(teoreticky) jasně určená, uzavřená, čistá a jednoznačná kategorie, jež je podle
Baumana vytvořena právě pro řešení problémů primárně s cizinci, nikoli nepřáteli
[ibid.: 63]. Nicméně právě existence národního státu a to, jak neproblematicky je tato
kategorie vnímána moderní myslí, je tím, co zvýrazňuje problém existence cizinců.
Přítomnost cizince ohrožuje samotnou existenci této kategorie, ergo, řád věcí.
Neurčitost

cizince

v dichotomii

přítel

–

nepřítel

není

problematická,

jen

v abstraktním pohledu na řád světa. Tento řád je pro nás důležitý, protože nám
pomáhá rozhodovat se v každodenních interakcích, a jak už bylo řečeno výše,
dovoluje nám odhadovat výsledky našeho jednání.
„Setkávání s přáteli je koneckonců naše zodpovědnost. Setkávání s nepřítelem
(pokud vůbec) je důvodem k boji. Neexistují však žádná pravidla pro setkávání
s cizinci. Styky s cizinci jsou vždy nemístné. Je za tím nesoulad mezi pravidly,
matoucí stav, který cizinec vyvolává. Nejlepší je nepotkávat cizince vůbec“ [ibid.: 62,
překl. AT].
Setkání s cizincem je nepohodlné, matoucí a nemístné, Baumanovi se však daří nalézt
klíč, který v každodenní interakci tuto nepříjemnost řeší. Tím „řešením“, je instituce
stigmatu, jak ji popisuje Goffman32. Podle Baumana se stigma týká zejména
„viditelných“ cizinců, černochů a Asiatů mezi bělochy, židy mezi árijci, muslimů mezi
křesťany, ale nevyhýbá se ani cizincům na první pohled nerozpoznatelným. Principem
stigmatu je zvýrazňování odlišností, zejména těch, které nelze změnit (a u cizince, i
toho neviditelného, je odlišnost, kterou nelze změnit, už to, že tu nebyl od počátku),
čímž dovolují „oprávněnou“ a trvalou exkluzi. [ibid.: 67]. Instituce stigmatu je podle
Baumana zajímavá v tom, že přetrvává navzdory modernímu přesvědčení, že každý je
svého štěstí strůjcem, a že každý je sám zodpovědný za svou identifikaci.

32

Goffman, Erving (2003): Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha, SLON.
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„Stigma nám ukazuje hranici transformační kapacity kultury. Vnější znaky mohou
být zamaskovány, ale nemohou být vymazány. Pouto mezi znaky a vnitřní pravdou
může být popřeno, ale nemůže být zlomeno“ [ibid.: 68, překl. AT].
Přestože znaky stigmatu nelze vymazat, kategorie stigmatu může být redefinována
tak, že časem budou tyto znaky vnímány jako neutrální, čímž ztratí významnost a
stanou se společensky neviditelné [ibid.: 68]. Popis instituce stigmatu je nicméně
důležitý z toho důvodu, že ukazuje, že bytí cizincem je z Baumanova pohledu zejména
z vnějšku připsaná charakteristika, která umožňuje určité jednání a určité vztahování
se v každodenních interakcích, čímž identitu cizince stále zpřítomňuje a reprodukuje.
Toto neustálé konstruování zároveň cizinci brání přestat být cizincem. Stejně jako u
Simmela, i Baumanův cizinec není individuální, kategorie cizince je nadřazená všem
ostatním vlastnostem, které by mohly cizince ve vztahu k nám individualizovat.
Pokusy cizince o začlenění do majoritní společnosti jsou vnímány jako neautentické a
vypočítavé (cizinec není individuum), pokusy o emancipace sebe jakožto cizince jako
národní stát, a tedy řád ohrožující. Cizinec se tak dostává to pozice, která je vždy
oslabená, do hry, kterou nikdy nemůže vyhrát.

2.6. Srovnání a kritika jednotlivých konceptů
Dale McLemore se ve své kritice Simmelova konceptu cizince podivuje, že ačkoli je
toto dílo stále živé a citované, těšíme se nebývalé absenci kritiky [McLemore 1970:
86]. Nutno říci, že ani McLemoreova kritika se Simmelovým konceptem tak docela
nezabývá, ale soustřeďuje se na chybné interpretace konceptu, které vedou k teoriím,
jež se Simmelovým cizincem tak úplně nesouvisí. Simmelův cizinec bývá často
spojován s pojmem marginal man, což je dáno nejen historicky a tematicky, ale i tím,
že Park svůj koncept se Simmelovým cizincem v podstatě ztotožnil [Park 1928, 892],
interpreti Simmelova díla však zdůrazňují, že Simmelův cizinec není marginalizovaný
v žádném případě (jedinou připomínku marginalizace lze vysledovat v onom typu
cizosti vlastní barbarům, tímto typem se však Simmel v eseji přímo nezabývá).
Simmelův cizinec se, na rozdíl od marginalizovaných migrantů, nechce asimilovat (už
proto, že není nadán žádnými aspiracemi), pro svoji specifickou pozici v konstelaci
mezilidských vztahů se naopak často těší různým výsadám [Levine 1997, 17], jako je
oceňování již zmíněné důvěryhodnosti založené na odpoutanosti od lokálních
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organických vztahů. Odlišný je také od Schüztova cizince, který je však spíše nově
příchozím (newcomer), hostem či návštěvníkem. Stejně jako Parkův marginal man, i
Schützův cizinec chce být uznán, objektivita, kterou je stejně jako Simmelův cizinec,
nadán, však není oceňována, protože tento cizinec nesdílí stejný kulturní vzorec, jako
skupina, do které vstupuje.
„Simmelův cizinec se utkává s konfliktem mezi lokálními individui, zatímco
Schützův cizinec je s těmito individui v konfliktu. Oba jsou objektivní, ale zatímco u
Simmela je tato objektivita žádoucí pro řešení lokálních konfliktů, Schützův cizinec
není pro lokální skupinu nezbytný či žádoucí, protože je považován za někoho, jehož
názor není relevantní. V tomto smyslu je Schützův koncept bližší Parkovi“ [Škorić
2013: 598, překl. AT].
Nevýraznější kritiku Simmelova přístupu k cizinci a v podstatě všech přístupů, které
z něj vycházejí (tj. všech zde představených přístupů), tak přináší Rudolf Stichweh
(1997), který kritizuje samotný koncept cizince stojícího v opozici k našinci, přítele
v opozici k nepříteli, jako přežitý myšlenkový konstrukt, který neodpovídá situaci
moderní společnosti. Tento přístup byl podle Stichweha funkční v dobách
předmoderních, kdy existovala potřeba pravidel a norem regulující vztahy mezi členy
a nečleny společenství. Stichweh vyděluje postavu cizince, jako „třetí status“ stojící
mimo opozici přítel / nepřítel a charakterizuje jej, jako výjimku z toho pravidla (tedy,
že pravidlo stále platí). Podle Stichweha takto moderní společnost nefunguje, protože
život v urbanizované, individualizované a vysoce funkčně diferencované společnosti
není založen na členství ve skupině, a „třetí status“ tak lze připsat v podstatě
komukoli. „Naším dominantním postojem vůči ostatním (commonplace folk, poz.
AT) je indiferentnost, což například znamená, že když jsme někde spolu s mnoha
ostatními, naše vědomí je nevnímá jako individuální osoby“ [Stichweh 1997: 11].
Z toho důvodu neplatí dříve ani závazné normy chování (reciprocita, pohostinnost,
nepřátelství), které by chování mezi členy a nečleny nějak upravovaly. V moderní
společnosti jsou si všichni lidé navzájem cizinci, a tedy tato kategorie pozbývá
významu.33
Tento přístup naopak kritizuje Vince Marrota (2000), který tvrdí, že Stichweh má do
jisté míry pravdu, co se týče toho, že hranice mezi našinci a cizinci se v urbanizované
„… pro člověka žijícího v urbanizované, funkčně diferencované společnosti, začnou být cizinci buď
neviditelní, nebo všudypřítomní.“ [Stichweh 1997: 8].
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společnosti ztrácí, nicméně že Zygmunt Bauman dostatečně prokázal, že i v moderní,
respektive postmoderní společnosti existují skupiny, které jsou ze společnosti
vyřazeny a se kterými se jedná, jako s cizinci, jako s ohrožením, které není vlastní
nepřátelům, ale osobám s ambivalentním postavením. Takovou skupinou jsou podle
Baumana například „noví chudí“, kteří se často rekrutují právě z migrantských
komunit, význam cizince tak podle Marroty u Baumana nezaniká, ale označuje se jím
do jisté míry jiná sociální situace, než jak ji chápe Stichweh. Ve prospěch Stichweha je
nutné podotknout, že sám se snaží odlišit sociologickou formu cizince, od zkušenosti
odcizení, které se ve své práci nehodlá věnovat. Sám však vzápětí dodává, že „pokud
hledáte cizince, musíte se ptát, nakolik je zkušenost odcizení (nebo neznalosti, či
nejistoty) soustředěná do kompaktního sociálního objektu zvaného cizinec.“
[Stichweh 1997: 2], jeho obhajoba vlastního konceptu tak již v samotném jádru
působí nejistě.
K tomuto názoru dochází a podrobněji se mu věnuje i Marrota, který v předchozích
teoriích identifikuje dva teoretické koncepty – vnitřního a vnějšího cizince (které de
facto odpovídají mému laickému rozlišení na cizince faktického a metaforického).
„Subjektivní a objektivní podmínky cizinectví je třeba konceptuálně oddělit,
abychom se vyhnuli chybnému propletení psychologických podmínek a hmotné
deprivace. Mohou samozřejmě existovat případy, kdy jsou v tyto podmínky
v kauzálním vztahu, ty jsou však spíše výjimkou než pravidlem. (…) Vnější cizinec
nemusí zakoušet existenciální úzkost, která se zdá být v jádru vnitřního cizince,
stejně jako vnitřní cizinec nemusí být členem vyloučené skupiny“ [Marrota 2000:
123].
Podle Marroty Bauman ve své teorii ambivalence sjednocuje tyto dva přístupy, což je
dle mého názoru dáno tím, že oproti Schützovi, Parkovi, Siuovi a dalším, vystupuje na
vyšší úroveň obecnosti. Se Stichwehovou námitkou předmoderního myšlení
v opozicích se vyrovnává právě tím, že existence cizince a jiných ambivalentních
pojmů, tuto opozici sama o sobě překračuje.
Posledním konceptem, který nepřímo polemizuje se Stichwehem, je práce Sary
Ahmed, která tvrdí, že cizinec není kdokoli, o kom nic nevím (tj. a ke komu lze
přistupovat se Stichwehovou indiferencí), ale někdo, o kom vím, že nic nevím.
[Ahmed 2000: 55]. Cizincem není kdokoli, ale pouze ten, kdo je jako cizinec
rozpoznán při setkání tváří v tvář, přičemž takové setkání se neodehrává
34

v indiferentním vakuu, ale v sociálním kontextu, v rámci diskurzu, který ve
společnosti panuje. Sara Ahmed přitom tvrdí, že setkávání s cizincem v moderní
společnosti, stejně jako ve společnosti předmoderní, se odehrává v kontextu cizího
nebezpečí (stranger danger), který tato setkávání vždy ovlivňuje a může mít za
následek stejně tak pohostinnost, jako nepřátelství.

2.7.

Závěr

Cílem této kapitoly bylo zjistit, zda lze cizince vymezit nějak jinak, než jako opak
našince, zda lze myslet cizince jako samostatnou pozitivní kategorii. Z výše uvedených
teorií je zřejmé, že cizinec bude vždy relační, že je vztahem, nicméně že má svůj
vlastní obsah. V teoriích lze rozlišit několik směrů uvažování. Za stěžejní lze
považovat rozlišení Vince Marroty na „vnějšího“ a „vnitřního“ cizince, které rozlišuje
to, zda je v konceptu cizince zahrnut jak zkušenost migrace, tak odcizení, nebo zda je
navázán pouze na migraci. Druhým směrem, který lze v teoriích vypozorovat, je, zda
se zabývají postavením odcizeného / migrujícího člověka, nebo reakcí přijímající
společnosti. Z nejkomplexnější pohled lze v obou případech považovat přístup
Zygmunta Baumana, což je však dáno zejména tím, že jde pouze (podobně jako je
tomu u Simmela) o část rozsáhlejší teorie společnosti, nikoli o případovou studii.
Z výše uvedených teorií lze nicméně vyextrahovat prvky, které je možné identifikovat
jako důležité pro vznik identity cizince.
Simmel upozorňuje, že cizincem je člověk, který není „vlastníkem půdy“, nezapustil
kořeny, nesdílí s námi společné rozdílné vlastnosti, ale pouze ty obecně lidské. Schütz
přidává rozdílné kulturní vzorce a oba (spolu s Baumanem) upozorňují na
nepřekonatelnou překážku v podobě cizincovy minulosti, která „nemůže být
transformována ani dobyta“ [Schütz 1944: 502], což je „nezapomenutelné a
neodpustitelné“ [Bauman 1991: 59]. Schütz spolu s Woodovou se také podrobněji
věnují přístupu majority, přičemž pro Woodovou je natolik důležitý, že jím určuje, jak
dlouho cizinec cizincem zůstane. Parkův marginal man je specifickou kategorií
cizince, která je však v současnosti velmi obvyklá, a jak Park tvrdí, přestože marginal
man je identifikace na celý život, jakousi fází marginal mana prochází každý nově
příchozí

migrant.

Parkova

psychologizující

tendence

zlidšťuje

Simmelova

abstraktního cizince a přibližuje faktory způsobující to, že je stav cizince vnímán
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negativně. Jsou jimi nejistota, neukotvenost, vykořeněnost, kdy je jedinec
příslušníkem více společenství, ale zároveň nepatří ani do jednoho, a problematizace
vlastní identity. Siu pak přichází s opačný konceptem, ve kterém hraje hlavní roli
vnímání dočasnosti pobytu v přijímající společnosti a s ním spojenou nemožnost se
do této společnosti integrovat a pocitu cizosti se zbavit.
Sara Ahmed, stejně jako Simmel, tvrdí, že cizincem není indiferentní kdokoli, ale ten,
koho za cizince považujeme. Bytí cizincem není jen prázdný pojem vymezený
členstvím, je souborem jak prostorových vztahů, tak psychologických aspektů,
vnímání času, vnímání své vlastní identity, je rolí, kterou v určitých interakcích
přijímáme, nebo jsme nuceni přijmout a která, navzdory Baumanovi, s sebou nese
určitá očekávání. Následující analýza ukáže, nakolik důležité jsou jednotlivé zde
představené faktory zásadní pro budování identity cizince a co tato identita pro
samotné migranty znamená.
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3. Cizinci mezi námi
„Vůbec ten člověk působil dojmem, že k nám přichází odněkud z cizího světa, snad ze
zámoří, a že se mu všechno zdá sice hezké, ale trochu komické. Byl, a to jinak označit
nemohu, zdvořilý, ba přívětivý, a také s domem, pokojem, s nájemným i cenou za
snídani a se vším ihned a bez námitek souhlasil, a přesto kolem něj byla jakási cizí, a
jak se mi zdálo, nedobrá či nepřátelská atmosféra.“
Herman Hesse: Stepní vlk, str. 8

V předchozí kapitole byly nastíněny základní sociologické a sociálně psychologické
teorie zabývající se cizincem. Ukazuje se, že sociologická teorie se v tomto případě
vydávala převážně jedním ze dvou základních směrů. Buď se cizinci věnovala
v podobě poměrně abstraktní pozice ve společnosti, ať už v dichotomii blízkosti a
vzdálenost u Simmela a v ambivalentním postavením mezi přítelem a nepřítelem u
Baumana (případně také v abstraktní extrapolaci cizince jakožto unikátní situace,
kterou lze dovodit z antropologických dat Woodové), nebo naopak v konkretizujících
psychologizujících směrech naznačených v této práci na příkladu Siuua či Parka (ale
patří sem i stovky dalších studií konkrétních migračních situací, v českém prostředí
bych vyzdvihla zejména práci Petry Klvačové34, Dany Bittnerové35). S jistým
odstupem lze tyto dva směry ztotožnit i s mým původním rozlišením na cizince
metaforického, tedy takového, který projevuje aspekty cizosti nehledě na to, zda
migrantem je či není, a cizince faktického, tedy člověka, který prošel skutečnou
migrantskou zkušeností. Nicméně, tak jako lidé, kteří neprošli migrantskou
zkušeností, mohou pocity cizosti zažívat, může se stát, že se naopak migranti
neztotožní s první metaforickou kategorií. Cílem následující analýzy je zjistit, do jaké
míry považují migranti sami sebe za cizince, zda se lze se svou vlastní cizostí
identifikovat a jaké vlivy takovou identifikaci podporují, nebo jí naopak zabraňují.
Výše nastíněné teorie lze považovat za koncepty, po kterých budu v následné analýze
pátrat a které se mohou stát oporou pro vlastní výsledky této práce.

Klvačová, Petra (2012): Biografie a identity cizinců usilujících o integraci do české společnosti. Od
„samozřejmé nerovnosti“ k „nesamozřejmé rovnosti“. Praha, Nakladatelství ČVUT.
35 Bittnerová, Dana (2005) a kol.: Kdo jsem a kam patřím. Praha, Pastelka.
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3.1.

Výzkumné otázky

Výzkumné otázky představené v této kapitole vznikaly převážně mezi první a druhou
částí výzkumu. Původní výzkum se zabývala otázkou, zda pocit dočasnosti pobytu
v hostitelské společnosti a vnímání války souvisí s možností úspěšně se integrovat do
nové společnosti. Už během prvních rozhovorů však vyvstala další témata, která byla
hlouběji zkoumána a ověřována v druhé části výzkumu.
Cílem této práce je zjistit, jak vzniká pocit cizince, zda může být pro migranty tento
pocit natolik formující, že se stane jejich identitou, a zda má přijetí takové identity
vliv na integraci migrantů do majoritní společnosti. Základní otázkou je, zda je
úspěšná integrace do majoritní společnosti možná, pokud migrant přijme
identitu cizince za svou. Obtížná integrace se přitom nemusí projevovat pouze
neschopností v nové společnosti žít, pracovat či jinak fungovat, ale i tím, že takový
život připadá migrantům neuspokojivý, stresující či vyčerpávající.
Tuto otázku lze rozdělit na dílčí části podle toho, jaké vlivy jsou zapotřebí k tomu, že
taková situace nastane či nenastane. Tyto vlivy lze vysledovat v již představených,
zejména sociálně psychologických teoriích, a jde zejména o:
Důvody a okolnosti odchodu ze země původu
Místo původu
Přijetí majoritní společností
Jazykové a kulturní kompetence migranta v hostitelské společnosti
Ekonomická a sociální situace migranta v hostitelské společnosti
Schopnosti

a

možnosti

navázat

mezilidské

vztahy

v nové

společnosti36
Zásadní je, jak se domnívám, zejména první a druhý bod, pomocí kterých lze rozlišit
migraci dobrovolnou (dnes často označovanou jako ekonomickou) a nedobrovolnou
(též nucenou), a vnitřní a vnější. Tyto dva aspekty byly stěžejní při výběru
respondentů, a proto se jim budu věnovat více i v následujících kapitolách. Specifický
výběr respondentů se snažil pomoci zodpovědět, jestli má překročení hranic spolu
Část z těchto vlivů zohledňuje například i Koncepce hlavního města Prahy pro oblast integrace
cizinců jako prioritní aspekty při integraci migrantů z roku 2014.
36
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s uplatněním vůle k migraci vliv na to, zda se migrant cítí být cizincem. Tyto dimenze
lze znázornit následující tabulkou:

vnitřní
vnější

dobrovolná

nedobrovolná

přesídlenci v rámci státu

IDPs

migrant (+expati)

uprchlíci

Ve své analýze jsem se zaměřila zejména na rozdíly mezi IDPs a migranty, protože
tam

je

odlišnost

a

důležitost

jednotlivých

dimenzí

vztahu

mezi

dobrovolností/nedobrovolností a cílem pohybu nejvíce patrná a tyto dvě kategorie
migrantů tak lze považovat za paradigmatické37 z hlediska cíle mé analýzy.
Další aspekty lze rozdělit na ty, které může migrant alespoň teoreticky ovlivnit a ty,
na něž má vliv jenom omezený. K těm druhým patří zejména přijetí majoritní
společností, která může být jak velmi tolerantní, tak velmi xenofobní, případně je její
přízeň rozdělena selektivně, podle toho, jaké stereotypy v dané společnosti převažují.
S tímto aspektem souvisí zejména to, nakolik migrant vnímá vlastní cizost jako sobě
vlastní a nakolik jako připsanou majoritní společností, tedy nakolik je integrace
spojená s identitou vznikající v každodenních interakcích.38 Tuto skutečnost a fakt, že
společnost v České republice se vyznačuje specifickým přístupem k určitým
národnostem, jsem se snažila zohlednit už při vybírání respondentů tím, že jsem se
snažila zajistit výpovědi jak migrantů z Východu, tak i ze Západu (kteří jsou v Česku
někdy nazýváni expati).
O tom, zda je v migrantově moci naučit se cizí jazyk, zlepšit svůj socioekonomický
status či navazovat mezilidské vztahy lze polemizovat. Záleží jak na věku, pohlaví,
sociálním statutu v zemi původu, možnostech hostitelské země, osobnostním
nastavení, rodinné situaci migranta a dalších a dalších faktorech, zároveň zde
vyvstávají otázky, jak je daná společnost meritokratická či demokratická a taková
V tomto myšlenkovém postupu vycházím z práce Pierra Bourdieu, který na základě obdobné metody
analyzoval vztahy symbolické nadvlády v knize Nadvláda mužů.
38 Tato teze vychází ze současného přístupu, který vnímá integraci jako obousměrný proces, viz např.:
http://cizinci.cz/cs/2018-integracni-politika-koncepce-zprava,
http://socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=835,
nebo
http://www.icpraha.com/wpcontent/uploads/2016/04/Spolu-a-l%C3%A9pe-Centra-na-podporu-integrace-cizinc%C5%AF-v%C4%8CR.pdf
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diskuze již dalece přesahuje možnosti této práce. Mnohé z těchto vlivů budou ve
výzkumných rozhovorech tematizovány, jde nicméně o natolik subtilní a individuální
rozdíly, že se jim v rámci této práce, která se snaží odpovědět na poměrně obecnou
otázku, nelze věnovat podrobně. Obecně však lze říci, že migranti, kteří jsou schopni a
ochotni si osvojit nový jazyk, kteří se nacházejí ve stabilní socioekonomické situaci a
kteří mají přátele mezi členy majoritní společnosti, jsou obecně považovaní za dobře
integrované osoby.
Poslední okolností, která úzce souvisí s výše uvedeným rozdělením aspektů integrace,
je vnitřní nastavení jednotlivých migrantů, ať už jde o klíčové zážitky z dětství,
splněná či nesplněná očekávání apod. Tyto aspekty lze těžko zachytit, protože jde
obvykle o velmi individuální zkušenosti či světonázory, vyzdvihla bych však jeden
z faktorů, a tím je vnímání hostitelské země jako dočasného útočiště. Vnímá-li
migrant pobyt v této zemi jako pouze dočasný, nemá tendence učit se jazyk, sžívat se
s prostředím, a integrace do majoritní společnosti se opět znemožňuje.

3.2.

Analytická metoda

Sběr dat i analýza probíhala formou kvalitativního výzkumu, jehož základem byl
interpretativní přístup, což vychází jak z výše uvedených teorií, jež jsou do značné
míry interpretativní, tak i ze samotného cíle analýzy, která se táže po významech, jež
dotazovaní přikládají okolnímu světu i sami sobě v něm [Kubátová 2006; Petrusek
1993]. Protože výzkum byl prováděn na dvou zcela rozdílných místech a populacích a
byl rozdělen poměrně dlouhým časovým obdobím, liší se do jisté míry i výzkumná
metoda.
První část výzkumu probíhala na podzim roku 2014 v Gruzínské Kodě formou
rozhovorů doplněné o zúčastněného pozorování. Výstupem jsou jak přepisy těchto
rozhovorů, tak můj popis a interpretace situace, kterou jsem zachycovala přímo na
místě ve formě výzkumného deníku. Výzkum byl prováděn v rámci dobrovolné stáže,
jejíž tříměsíční délka měla být shodná s délkou pozorování. Vzhledem k nepříznivým
okolnostem byla tato stáž ukončena předčasně, což zkrátilo i dobu pozorování na
pouhý měsíc. Tuto dobu považuji za nedostatečnou, protože se mi dostatečně
nepodařilo proniknout do zkoumané populace, ani do souvislostí, které mají vliv
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například na prostorové uspořádání místa výzkumu. Na druhou stranu zranění, které
mou stáž zkrátilo, mě do jisté míry dostalo k některým lidem blíž, protože jsem se
vůči nim dostala do slabší pozice tím, že jsem potřebovala jejich pomoc (se zajištěním
dopravy do nemocnice, překlady, půjčením peněz na ošetření a i s následným životem
v Kodě). Během omezené doby mezi ošetřením a repatriací, což byl cca týden, který
jsem strávila v Kodě, se mi podařilo nahrát 5 neformálních hloubkových rozhovorů
s celkem 9 dotazovanými, kteří mi už před mým zraněním byli nejblíž a se kterými
jsem trávila převážnou většinu svého pracovního i volného času. Rozhovory byly
vedeny v ruštině a angličtině, což není mateřský jazyk ani můj, ani dotazovaných.
Toto omezení se na rozhovorech projevilo, protože šlo mnohdy závažná nebo citlivá
témata, která již vyžadují hlubší znalost jazyka.
Tuto část výzkumu tedy považuji za značně nestandardní a její výsledky používám
spíše jako východiska pro realizaci druhé části výzkumu, zejména pro tvorbu výše
uvedených hypotéz.
Druhá část výzkumu proběhla v zimě 2017 v Praze formou neformálních hloubkových
rozhovorů s celkem 8 dotazovanými, kteří byli dopředu informováni o tématu
rozhovoru. Tato metoda má důležité omezení, kterým je spontaneita výpovědi.
Všichni dotazovaní byli na začátku vyzváni, aby mi zkusili vyprávět o svém životě od
narození po současnost. Tato výzva byla vnímána jako značně obecná, ale protože
dotazovaní dopředu věděli, že mě zajímá jejich migrantská zkušenost, strukturovali
svou výpověď kolem osy život před migrací a po ní. Tato orientace je nejvíce patrná
v rozhovoru s Marií, jehož anonymizovaný a autorizovaný přepis je přílohou této
práce. Marie začala spontánně hovořit o migraci, aniž bych stihla položit první
otázku, neboť navazovala na naši předchozí emailovou korespondenci, jíž jsem jí o
rozhovor žádala. Druhým specifickým příkladem byl rozhovor s Kwangem, s nímž
jsem hovořila o tématu této práce a který se sám přihlásil jako respondent, protože se
pocity cizince setkává, aniž by měl migrantskou zkušenost, jak je v této práci
definována.
Součástí rozhovorů tedy byla explicitní otázka po vnímání vlastní cizosti, samotnou
metodou však nebylo možné zjistit, zda se toto vnímání reálně nějak projevuje
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v běžné každodenní situaci, či zda je cizinectví respondentů důležitou součástí jejich
vlastního narativu.39
Všechny rozhovory byly nahrávány s informovaným souhlasem dotazovaných. Tento
souhlas byl v případě Gruzínů ústní v jazyce, ve kterém byl rozhovor veden, a je
na jednotlivých

nahrávkách

uveden

před

samotným

rozhovorem.

V případě

rozhovorů vedených v Praze byl tento souhlas potvrzen písemně40. Protože v případě
všech rozhovorů docházelo k uvádění osobních údajů, jsou tyto rozhovory pro účely
této práce anonymizovány tak, že jsou pozměněna jména, věk a profese dotazovaných
a v některých případech je pozměněna i země původu.
Všechny rozhovory byly vedeny neformálně v domácnosti dotazovaných, nebo
v kavárně, na které jsme se dopředu dohodli. Neformálnost rozhovoru spočívala jak
ve vybraném prostředí, tak i v nabídce tykání (respektive, většinou jsem dotazovaným
tykala již při rekrutaci, právě proto, abych nastolila situaci neformálního rozhovoru
rovnocenných partnerů. Z tohoto postupu se vymykají pouze rozhovory provedené
v Kodě, kde jsem se snažila své chování přizpůsobit místním zvyklostem), přitakávání
a reagování na prezentované zkušenosti tak, jak je běžné v normálním rozhovoru
[Jirka 2013: 105]. Snažila jsem se vyhýbat se prezentování vlastních zkušeností a
názorů, které jsem však často uváděla po skončení rozhovoru a několikrát se stalo, že
vedly k dalšímu rozvoji výzkumného rozhovoru a dodatečnému nahrávání (viz
přiložený rozhovor s Marií).

3.3.

Výběr dotazovaných

Výběr první části dotazovaných v Kodě byl podmíněn třemi fakty. Prvním byla
skutečnost, že šlo o člověka se zkušeností s vnitřním přesídlením, druhou, že byl
schopen souvisle mluvit anglicky nebo rusky. Třetí podmínkou bylo, že jsme se stihli
„V tomto smyslu mají sociálně vědní hovory o identitě jakési gravitas. Pokud nahlédneme od toho,
jak si lidé identitu narativně dělají, uvidíme potom také něco podstatného z toho, jak lidé v různých
společenských situacích jednají? Tady je takový malý, ale ošemetný háček. Určitě uvidíme to, jak
jednají v situaci, kde se mají z nějakého důvodu autobiograficky zpovídat. Zdali a co uvidíme z toho,
jak jednají v ostatních situacích své každodenní praxe, ale s takovou jistotou tvrdit nemůžeme. (…)
Ten implicitní příslib sociálně vědního pojmu identity, že se dozvíme něco nového a důležitého o
společenských praktikách, když fenomén identity podrobíme řádnému zkoumání, se zde nerealizuje“
[Andrle 2002: 53].
40 Formulace informovaného souhlasu je uvedena v příloze.
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poznat natolik, abychom spolu mohli mluvit o tématech, která v té době byla ještě
poměrně dost citlivá. Komunikačními partnery se tak stali zejména lidé, které jsem
poznala skrze práci, dále moji sousedi a kamarádi. V analýzách jsou označeni jmény
Natia, Giorgi, Avtandil, Malkhaz, Nunu, Zura, Ketevan a Guanza. Přestože
významnou roli v prožívání nucené migrace hraje věk a pohlaví migrujících osob,
nemohly být z časových a jazykových důvodů tyto aspekty brány při výběru v potaz,
přesto je výběr poměrně rovnoměrný. Dotazovanými byli 4 muži a 5 žen, z toho 3 byli
mladiství, ostatní byli v produktivním věku. Socioekonomický status naopak situaci
v Kodě, kde je vysoká nezaměstnanost, příliš neodpovídá, protože všichni dotazovaní,
až na dva studenty, byli zaměstnaní aspoň na částečný úvazek, nebo podnikali.
Druhá část dotazovaných byla vybírána tak, aby kontrastovala s první skupinou a
zároveň co nejlépe doplnila výše naznačené schéma. Při výběru těchto komunikačních
partnerů jsem se zaměřila zejména na pokrytí zbývajících dimenzí důvodů a země
původu, věk a pohlaví byly opět upozaděny. Ze všech oslovených osob souhlasilo
s rozhovorem asi 50 %, přičemž nejčastějším důvodem odmítnutí byl nedostatek
času, nedůvěra či obava z citlivosti tématu. Motivací dotazovaných se mnou hovořit
byla často snaha mi pomoci (dotazovaní rekrutovaní skrze moje sociální sítě),
případně zájem o téma (nejčastěji dotazovaní rekrutovaní skrze informátory, kteří se
za mne zaručili).
Z 8 dotazovaných (v analýzách vystupují pod jmény Alina, Hadja, Nina, Mai Linh,
July, Marie, Mladen a Kwango) tak jsou pouze 2 muži, zbývající jsou ženy a všichni
jsou v produktivním věku. Z celkového počtu respondentů je 7 migrantů ze zahraničí,
pouze 1 dotazovaný se přestěhoval v rámci hranic České republiky. Ve 3 případech šlo
o migraci nucenou (ale pouze dvě osoby měly status uprchlíka) a ze zbývajících 5
případů dobrovolné migrace se 1 uskutečnila v rámci hranic republiky, 2 osoby přišly
ze Západu a 2 z Východu. Tito komunikační partneři byli rekrutováni formou
kombinací metody sněhové koule (snowball sampling) [Hendl 2005: 152] a využitím
vlastních sociálních sítí a informátorů. Dalším kritériem pro výběr těchto
respondentů bylo, aby maximálně kontrastovali s první skupinou. Hledala jsem tedy
osoby, které lze považovat za dobře integrované. Tuto skutečnost jsem se snažila
zachytit v podmínce, že dotazovaní musí umět česky na takové úrovni, abychom spolu
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mohli hloubkový rozhovor vést41. Znalost češtiny v tomto kontextu vypovídala jednak
o tom, že zde dotazovaný či dotazovaná žije už delší dobu a také, že má zájem
proniknout do české společnosti, kultury a navázat zde bližší vztahy. O tom, že lze
dotazované považovat za dobře integrované, však do jisté míry svědčí i fakt, že byli
ochotni se výzkumu zúčastnit.

3.4.

Reflexe vlastní pozice ve výzkumu

Zatímco kvantitativní zkoumání potlačuje roli výzkumníka v tom smyslu, že se jej
snaží vyloučit jako prvek výzkum ovlivňující, interpretativní praxe, stejně jako
antropologické metody zkoumání [Machová 2013: 32], si je role výzkumníka vědoma
a reflexí této pozice se pokouší jeho postoj konkretizovat a uzávorkovat [Butler-Kisber
2010: 19 – 20]. Je to nakonec výzkumník, kdo interpretuje data získaná v terénu, a je
tedy dobré, v rámci snahy o maximalizaci objektivity výzkumu, reflektovat vlastní
subjektivitu.
Moje pozice jakožto výzkumníka byla v různých fázích zkoumání různá, přičemž
nejvíce se od sebe liší situace v Kodě od situace v České republice.
Přestože na průběh všech rozhovorů měl ve vztahu k respondentům vliv můj věk,
pohlaví, sociekonomický a kulturní status, troufám si tvrdit, že v případě první části
výzkumu, tedy v gruzínské Kodě, byl tento vliv významnější. Protože jsem to byla já,
kdo vstupoval do cizího prostředí a kultury, snažila jsem se osvojit pravidla této
kultury. Byla jsem tedy v situaci antropoložky, cizinky, který s místními nesdílí
myšlení jako obvykle, což je na jednu stranu výhodné, protože tato pozice nutí
výzkumníka vysvětlovat i situace a procesy, které jsou pro místní jasné a
nezpochybňované, na druhou stranu vyžaduje opakované kontakty s informátory a
tím i hodně času.
Má pozice byla pozice cizince-hosta, to znamená, že o mě bylo do jisté míry
postaráno, mí hostitelé se mi snažili vycházet vstříc, snažili se, abych se měla v jejich
prostředí dobře. Pohostinnost je gruzínské kultuře velmi silně zakořeněna, a musím
přiznat, že ani po více než měsíci se mi až na výjimky nepodařilo z role hosta vymanit.
Jazykovou kompetenci považuje za zásadní pro integraci a pro vnímání domova např. Klvačová,
která upozorňuje, že jazyková zkouška je také od roku 2009 zákonnou podmínkou pro získání trvalého
pobytu v ČR. [Klvačová 2012: 33].
41
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Naopak, po mém zranění se tato role ještě více upevnila a rozšířila. Do té doby
poměrně cizí lidé mě zvali na návštěvu, což mi sice umožnilo provést některé
rozhovory, jejich vyznění však často vypovídá právě spíše o tématech, o kterých se
s hostem nemluví, než o skutečné situaci vnitřních uprchlíků v Kodě.
Pozice hosta má však svá úskalí, jako je přikrášlování skutečnosti nebo vyhýbání se
tématům, která by mohla ukázat komunitu v negativním světle. Moje pozice byla
specifická i v tom, že jsem přijela v rámci programu, který má v Kodě už určitou
tradici. Nicméně, v rámci tohoto programu jsem byla výjimka, protože jsem přijela
sama, nikoli v páru, jak je obvyklé, do společnosti, která je poměrně tradiční a kde
ženy mého věku jsou většinou vdané, nebo žijí se svou původní rodinou.
Moje postavení neprovdané osamocené ženy-cizinky, respektive osamoceného dítětecizince, se projevovalo například v tom, že rozhovory, které jsem dělala s muži, se
vždy musely odehrávat v přítomnosti jejich ženy nebo matky, nebo že mi sice nikdo
nezakazoval chodit do staré Kody, ale bylo mi doporučováno, abych vždy šla
s doprovodem (což jsem nemohla, protože příslušníci IDPs do staré Kody v podstatě
nechodí, jak uvedu níže).
Jinou roli, než je role hosta, jsem zaujala v případě rozhovorů s mladistvými, kde
jsem figurovala v roli Simmelovského cizince, kterému je možné svěřovat věci, které
se v komunitě neříkají, protože do komunity nepatří a případně si je při svém odjezdu
odveze s sebou [Simmel 2006a: 29]. Roli hrála také potřeba vzepřít se stávajícím
pořádkům a až rigidním pravidlům, která tito mladiství silně vnímali, což je
pravděpodobně dáno jak věkem, a tím jejich relativně svobodným postavení v místní
komunitě. Zatímco mezi dospělými mi například nikdy nebyl nabízen alkohol, ale
káva a sladkosti (pozice ženy / dítěte), s mladistvými jsem v těchto ohledech byla
svobodnější, mohla jsem něco odmítnout, aniž by to bylo chápáno jako urážka či
nevděk, a také jsem se mohla bavit o citlivých tématech (ať už šlo o válečné
zkušenosti, nebo o ženskou emancipaci či nemanželský sex).
Nejdůležitějším faktorem, který z mé strany ovlivnil rozhovory v Praze je fakt, že jsem
příslušníkem majoritní skupiny, dotazovaní tedy mohli mít tendenci líčit svoje
zkušenosti s majoritou pozitivněji, než kdyby stejné zážitky popisovali příslušníkům
své vlastní skupiny nebo jiné minority. Poměrně zásadním faktorem je také samotné
„teoretické zcitlivování“, kterým výzkumník během výzkumu nutně prochází. Druhý
část výzkumu probíhala v době, kdy už jsem měla poměrně jasnou představu o
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zkoumaném tématu získanou jak z literatury a praxe (rok jsem pracovala
v Integračním centru Praha o.p.s.), tak i z přechozích rozhovorů a jejich analýzy. Ač
podle některých teorií vědecká práce teoretickou citlivost vyžaduje [Strauss,
Corbinová 1999], může se tato konceptualizace vlastního myšlení stát stejně dobře
překážkou pro navázání odpovídajícího kontaktu s respondentem. Roli hraje také můj
přirozený postoj [viz např.: Kubátová 2006], který bylo nutné v zájmu snahy o
neformální rozhovor zachovat. K respondentům jsem přistupovala na základě sdílené
zkušenosti žitého světa, což se projevilo například v tom, že jsem se spíše snažila
přitakáváním prodloužit spontánnost vyprávění, než že bych zpochybňovala
respondentovo, případně naše společné, vnímání reality.
Dalšími faktory, které odlišovaly jednotlivé rozhovory, byla předchozí známost, věk,
nebo to, jestli byly přítomny nějaké děti, které jednak rozhovor narušovaly, jednak
často vedly k tematizaci identity matky nebo například tematizaci společné ženské
zkušenosti, která by v jiném případě zůstala opomenuta.
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4. Analýza
„Snad už je jasné, proč jsem začátek večera proseděla se staženými půlkami před
téměř prázdným talířem. Dřevěnou lžící jsem si neobratně nandala z jedné mísy pár
kostek masa a několik prazvláštních tenkých výhonků s trochou omáčky. Ostatní
jedli s neskrývaným apetitem a mluvili na můj vkus nahlas a nepřetržitě. (…)
Ruka mi vystřelila, jak jsem se snažila prstem zachytit plátek lilku, který se právě
váhavě svezl přes okraj mísy na ubrus. Samozřejmě jsem to nestihla. Irena se
usmála a nepřítomně setřela jídlo ubrouskem, aniž přestala se zájmem poslouchat
řeč své dcery. Jak v Jiříkově vidění. Začínalo se mi jíst líp, nebyl důvod se bát. Když
se smí bez pohlavků, bez zvýšeného hlasu, dokonce i bez zmučených pohledů
ztýraných matek rozlévat skleničky a bryndat po ubruse, není se už na světě čeho
bát.“
Jana Šrámková: Hruškadóttir, str. 22, 23
Pro porozumění následující analýze je třeba stručně představit situaci v Kodě, na
kterou se dotazovaní často odvolávají. Koda je vesnice na půl cesty mezi hlavním
městem Tbilisi a okresním městem Marniuli, ve které se v době, kdy byla Gruzie
součástí SSSR, nacházela místní vojenská základna, kterou tvořily převážně panelové
domy pro rodiny vojáků. Základna byla po rozpadu SSSR zrušena a domy zůstaly
opuštěné. Na podzim a v zimě 2008 sem gruzínská vláda umístila cca 4000 Gruzínů,
kteří byly nuceni opustit své domovy kvůli válce v Jižní Osetii, populace Kody se
rázem zdvojnásobila. V roce 2010 zde bylo založeno vzdělávací centrum Koda CEC,
jehož úkolem je podporovat integraci vnitřních uprchlíků a místní komunity pomocí
vzdělávacích programů a podpory zaměstnanosti.
Sídliště se strukturálně značně liší od zbytku Kody, kterou tvoří pouze rodinné domy
se zahradami a políčky. Obyvatelé staré Kody jsou převážně drobní zemědělci, většina
obyvatel je oficiálně nezaměstnaná. Sídliště tvoří pětipatrové panelové domy
v dezolátním stavu, centrem je travnatý plácek, kde se hraje fotbal a kde se nachází i
obchod a Koda CEC. Budova Kody CEC a obchodu slouží jako místo setkávání, je zde
nástupní autobusová zastávka, před obchodem jsou lavičky, kde muži popíjejí a hrají
vrhcáby. Sídliště je ze strany, kde sousedí s původní Kodou, dodnes obehnáno
vysokým drátěným plotem, který tu stojí pravděpodobně už od dob SSSR. Je sice na
mnoha místech děravý a vstupní brány nejdou zavřít, ale jsou stále používány pro
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vstup a odchod ze sídliště. Když jsem se na funkci plotu ptala, žádná z dotazovaných
stran mi nebyla schopná říct, proč tam je, a proč ještě nikoho nenapadlo ho odstranit.
Zároveň byli překvapení, že jsem si ho všimla a že mě jeho existence zaráží.
V roce 2012, kdy jsem Kodu navštívila já, vypadala situace tak, že uprchlíci žili stále
odděleně od místních a nesetkávali se s nimi s výjimkou některých kurzů ve
vzdělávacím centru, kam však docházela pouze malá část obou komunit. Příslušníci
obou komunit se sobě vyhýbali i při bohoslužbách, kdy preferovali různé časy mší tak,
aby maximálně omezili kontakt. Obě komunity byly poměrně uzavřené - uprchlíci
byly většinou přesídleni v rámci celých vesnic, tedy se svými rodinami a sousedy,
takže neměli potřebu hledat nové kontakty mezi místními. Obě skupiny byly zároveň
v poměrně bezútěšné socioekonomické situaci – v Kodě v podstatě nebylo pracovní
uplatnění (na sídlišti, kde žijí uprchlíci je jenom jeden kamenný obchod, jeden stánek
s novinami a zeleninou a ani jedna hospoda), většina lidí byla nezaměstnaná, pouze
část lidí za prací dojížděla do Tbilisi nebo do Marniuli. Tato situace, kromě
existenčních problémů, se kterými se většina obyvatel Kody potýkala, vedla i k tomu,
že v Kodě v podstatě neexistovalo místo, kde by se místní s uprchlíky mohly přirozeně
setkávat (zaměstnání, hospoda, hřiště, apod.) Nejvíce kontaktů tak bylo mezi dětmi,
protože všechny dohromady navštěvovaly stejnou školu.

4.1.

Identita cizince

Základní otázkou tohoto výzkumu je, zda je možné přijmout identitu cizince a jestli
má toto přijetí vliv na integraci do majoritní společnosti. V rámci biografických
rozhovorů jsem se snažila zjistit, zda dotazovaní ve svých vyprávěních toto téma sami
spontánně aktualizují a pokud se tak nestalo, doptávala jsem se na tuto otázku přímo.
Tento pocit je pro zbývající analýzu zcela zásadní, protože do značné míry ovlivňuje
to, jakou podobu jednotlivé rozhovory měly. Protože biografické vyprávění má
podobu příběhu, i jednotlivé etapy migrace, zvládání integrace, učení se jazyku, má
zpravidla podobu příběhů či historek. Pocit cizosti či naopak přijetí mělo velký vliv na
to, jaký typ příběhů ve vyprávění převažoval. Pokud se vypravěči cítili v novém
prostředí dobře, vyprávěli humorné historky, příběhy o překonání a zvládnutí
různých nástrah, problémů a zkoušek, pokud se dobře necítili, či se přímo
identifikovali s postavou cizince, byly to příběhy o zklamání, selhání, ztrátě apod. Ze
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samotného charakteru vyprávění lze tedy vypozorovat, že být cizincem je spojeno
spíše s negativními pocity (výjimku tvoří identifikace Hadjy, jejíž popis cizince se
podobá jedinci v Stichwehově indiferentní společnosti).
Vlastní odcizenost se dá vyjádřit mnoha různými způsoby, opsat mnoha různými
slovy, a tak o sobě vypravěči spontánně jako o cizincích většinou nehovoří. V případě
gruzínských respondentů by identifikace sama sebe jako cizinců byla do jisté míry
podivná, odcizení se projevuje spíše v hodnocení nového prostředí, ve vztahu
k domovu a výjimečně ve frázích „chovali se k nám, jako k cizím“, „řekli nám: musíte
zůstat tam, kam patříte“, „byli jsme poznamenaní“, „byl tam cizí“. Po přímém dotazu
na pocity cizosti („Řekl/a byste, že se tu cítíte cizí?), byla kladná odpověď výjimečná,
vnitřní uprchlíci by takto svoji identitu v místě pobytu neformulovali. Nicméně na
odpověď, zda se zde cítí doma, odpovídali shodně negativně. Často se identifikovali
jako hosté (souvisí s jedním ze základních gruzínských mýtů, viz níže), někdy však
dodávali, že nechtění. Často říkali, že nějak žijí, ale že jejich život není normální.
Malkhaz: „Mají rádi hosty, moc rádi a tak. A myslím, že potom (po válce, poznámka
AT) to už bude všechno normální. My tu zemi nikomu neberem. A nikoho
nevyháníme.“
Ketevan: „Tady není jiná možnost, než všechno koupit, ale aby se tu žilo normálně…
nemůžu říct, že bych tu žila normálně, to ne, prostě žiju a nestěžuju si.“
Pražští vypravěči o sobě zpravidla jako o cizincích nehovoří vůbec, což je dáno jak
tím, že se jako cizinci většinou necítí, tak z důvodů jazykových konotací, které slovo
cizinec pro migranty v češtině má. O tomto faktu se zmiňuje například Mladen nebo
Nina, kteří sami o sobě mluví, jako o migrantech, protože toto slovo vnímají jako
popisné. Spolu s ostatními vypravěči silně reflektují negativní konotace slova cizinec a
vyhýbají se mu.
Nina: „Mně nevadí migrant, ale cizinec mi přijde horší. Protože migrant je člověk,
který se stěhuje. A ten cizinec je prostě člověk, který je cizí.“
Mai Linh: „Cizí je ten pocit, spíš takovej negativní než pozitivní. A doma je tam, kde
to znám, vím, jak to funguje a líbí se mi tam a cítím se dobře v tom.“
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Většina pražských dotazovaných sama sebe nicméně identifikuje jako migranty,
s výjimkou migrantek z Německa. July a Marie díky tomu, že pocházejí ze země EU,
nemusely procházet institucemi a procesy, které musí absolvovat ostatní migranti a
tím nebyla jejich migrantská zkušenost ani cizinectví tematizováno do takové míry,
jako u ostatních dotazovaných. July si ve své výpovědi o svém cestování jako o
migraci nehovoří vůbec, Marie srovnává svou situaci se situací ruské kamarádky,
kterou jako migrantku vnímá, sama si tak ale nepřipadá. July svůj pocit odcizení či
domova vůbec nespojuje s migrantskou zkušeností, v její výpovědi je, až na jedinou
výjimku, cizinec v podstatě cizincem vnitřním či metaforickým. Julyino vyprávění tak
stojí do jisté míry v opozici ke Kwangovi, který, ač bychom ho spíš mohli považovat za
cizince vnitřního, svůj pocit odcizení od zkušenosti přesídlení odvozuje.
Všichni dotazovaní samozřejmě vydělovali sami sebe z majority, to však bylo do
značné míry dáno tím, že věděli, na jaké téma je rozhovor zaměřen. Ze stejného
důvodu odpovídali na otázky, které jsem jim kladla, optikou migrantské zkušenosti.
To znamená, že když jsem se například zeptala „Jak se tady cítíš.“ Tak zpravidla
odpovídali „dobře, jako doma“, „nebo je to můj druhý domov“, přestože spektrum
možných odpovědí na tuto otázku je mnohem širší a nemusí se týkat migrace.
Z kontextu však bylo dotazovaným jasné, co mě zajímá a snažili se mi tedy vyhovět.
Jak už jsem zmínila, jsou jednotlivé etapy příchodu do nové společnosti ve
výpovědích podávány formou historek. Pouze výjimečně se pak tyto historky ve
výpovědích netýkaly zvládání migrace, učení se jazyka apod. (v biografii Niny lze jako
základní osu vyprávění identifikovat spíše příběh o vyrovnávání se s představami
rodičů o jejím životě, spojenou zejména s rezignací na studium a hledáním vlastní
životní cesty).
Pražští vypravěči tedy sami sebe neidentifikovali jako cizince spontánně, když jsem se
na tuto identitu doptávala, většina z nich podotkla, že pro ně je tato identifikace
situační, většinou v případech, kdy něco řeší na úřadě, v nemocnici, při hledání bytu
apod. Tito vypravěči sice vydělovali sami sebe z české majority, většina z nich však
spontánně aktualizovala identitu Pražáka, upozorňovala na společné charakteristické
rysy mezi sebou a ostatními Pražáky jako jedné skupiny, proti mimopražským.
Na opačném konci pomyslné škály cizinectví, stojí pocit domova. Jak už jsem zmínila
výše, gruzínští uprchlíci si sice nepřipadají jako cizinci, ale doma také ne. Naopak
pražští dotazovaní zpravidla chápou Prahu jako svůj druhý domov. V rámci
50

tematizace domova lze v rozhovorech identifikovat několik konceptů, které vypravěči
přijímají, je to idealizace ztraceného domova, hledání nového domova, přijetí nového
domova, případně koncept dvou domovů. Vyprávění příběhu o domově se budu
věnovat na konci této kapitoly, protože je jakýmsi ukončením celého příběhu o
migraci, migrant, který získá pocit domova v novém prostředí, přestává být cizincem.
Na následujících stránkách se budu věnovat dílčím faktorům, které přispívají k tvorbě
či potlačení cizinecké identity.

4.2.

Faktory podílející se na přijetí či nepřijetí identity cizince

Nedobrovolná migrace
Jako nejdůležitější faktor pro vnímání domova nebo naopak vlastní cizosti byla
v předběžných hypotézách identifikována dobrovolnost či nedobrovolnost migrace.
Důležitost tohoto faktoru zohledňuje i mezinárodní legislativa, když rozlišuje
migranty a uprchlíky, stejně jako rozdílný přístup Ministerstva vnitra k lidem, kteří
přijíždějí na základě možnosti vstupu na základě zákona o pobytu či víza (migranti
s povolením k pobytu) a žadatelům o azyl. Získání povolení k pobytu však
neznamená, že dotyčný migrant odešel ze své vlasti dobrovolně, respektive že vnímá
svou migraci jako dobrovolnou. Právě vnímání dobrovolnosti je podle výše zmíněné
hypotézy důležitým faktorem pro to, zda budou migranti považovat hostitelskou zemi
za svůj domov, či ne.
Mezi dotazovanými zastupuje tuto kategorii například biografie Mladena, který se
svými rodiči prchal před válkou v Jugoslávii, v Bělehradě byl dokonce oficiálně veden
jako uprchlík, ale do ČR se dostal s platným pobytovým oprávněním. Tento status
během svého pobytu v ČR nemusel měnit (na rozdíl například od Hadjy) a tím pádem
neabsolvoval ani pobyt v přijímacích či pobytových zařízeních pro uprchlíky. Mladen
vnímá svůj odchod z domova jako nucený, ale zpětně ho hodnotí jako formující
zkušenost, kterou však není traumatizovaný. Svou tehdejší situaci uvozuje pozitivně
„tam je vtipný to…“, a zlehčuje například tím, že to sice vnímal, ale byl moc malý, byl
chráněn a často srovnává svou situaci s neurčitými druhými, kteří na tom byli hůř.
Mladen: „Tam je vtipný to, že my jsme vlastně do poslední chvíle žili v Sarajevu
v nějakym vakuu, že se nic nemůže stát. (…) Takže to si pamatuju, že bylo
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nepříjemný. Ale byl jsem moc malej, moc jsem to nevnímal, taky jsem si myslel, že se
za pár dní vrátíme, že půjdu do školy, v pondělí, v úterý ráno. (…) A táta si
paradoxně tenkrát vzal jenom pyžamo a kartáček na zuby, že se v pondělí vrátí do
práce, ale pak už ty kontakty… nešlo se vrátit. (…) Tam se nestřílelo, všude kolem
ano. Byla to taková malá enkláva. Měli jsme štěstí.“
Mladen byl sice uprchlíkem, v České republice však nemusel projít azylovým řízením,
jeho biografie se proto liší od příběhu Hadjy či Aliny, které z důvodů svého statusu
uprchlíka musely v těchto zařízeních několik měsíců strávit. Hadja i Alina patřily
mezi takzvané zranitelné osoby42, kterým je během azylového řízení věnována
zvláštní pozornost a je usilováno i to, aby toto řízení bylo pokud možno, co nejkratší.
Tuto skutečnost si během rozhovoru uvědomovala zejména Alina, když svojí situaci
porovnávala s ostatními uprchlíky v pobytovém zařízení.
Alina: „Tam jsme čekali na rozhodnutí rok a půl. Tam je zařízení, kde lidi čekají na
to rozhodnutí. A tam byli lidi, který i pět let čekali na to rozhodnutí. A byli i chlapi, u
kterých jsem vůbec nerozuměla, co tam dělají. Některý tam byli i opakovaně,
protože jim to zamítali.“
Alina i Hadja měly v průběhu své migrační zkušenosti určité zážitky, které jsou pro ně
dodnes nepříjemné až traumatizující. Rozhovor s Alinou musel být na určitou dobu
přerušen, Hadja zase zkušenost, která byla nepříjemná, vytěsnila ze své biografie
natolik, že si na ní vzpomněla až v pozdější části rozhovoru a pak se k ní vracela.
V obou situacích se vypravěčky dostaly do pasivní pozice, do situace, kdy neměly vliv
na události, které se jich však bezprostředně dotýkaly. Alina sice svůj odchod ze země
původu vnímá jako své vlastní rozhodnutí, nedostala se však do té země, kterou si
vybrala. Její odchod byl sice vyhodnocen jako vynucený pro účely azylu, sama však
jako nedobrovolný chápala spíše svůj pobyt v ČR.
Nedobrovolnost odchodu byla stěžejní zejména pro vnitřní uprchlíky v Kodě a až na
jednu výjimku, byla ve všech rozhovorech silně tematizována. Situace vnitřních
uprchlíků je specifická v tom, že zůstávají občany stejného státu. Na rozdíl od
uprchlíků, kteří překročí hranice, nespadají pod mezinárodní ochranu, ale zůstávají
Zranitelné osoby jsou definované v novele zákona č. 314/2015 Sb. Čl. I, § 2, a jsou jimi: nezletilá
osoba bez doprovodu rodič nebo rodina s nezletilým dítětem nebo rodič nebo rodina se zletilým
dítětem se zdravotním postižením, osoba starší 65 let, osoba se zdravotním postižením nebo s vážným
onemocněním, těhotná žena, oběť obchodování s lidmi nebo osoba, která byla mučena, znásilněna
nebo podrobena jiným vážným formám psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.
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v zemi, která je mnohdy příčinou jejich odchodu. Tak tomu bylo i v případě vnitřních
uprchlíků v Kodě, kteří často vinili svou vládu za to, že způsobila a následně nebyla
schopna vyřešit jejich bezútěšnou situaci. Tito lidé se dostali do bezmocné situace ve
chvíli vynuceného útěku, tato situace však stále trvá, protože ani jejich status vůči
státu se nemění. Nemohou se stát jeho občany více, než už jsou, a nemohou se stát ani
uprchlíky v cizí zemi (protože jim jejich vlastní stát poskytuje ochranu, nemají šanci
získat status uprchlíka). Mohou sice volit a tedy mít pocit, že vyjadřují svůj názor na
situaci v zemi, prakticky se však cítí být vlečeni událostmi, které nemohou ovlivnit.
Mezi uprchlíky v Kodě jsem vyslechla pouze jednu biografii, ve které nebyla migrace
vnímána jako vynucená. Jde o příběh Natii, který se od ostatních gruzínských
biografií liší v tom, že její odchod z Osetie nebyl přímým důsledkem války, ale jako
studentka žila již dva roky před konfliktem v Tbilisi. Natia v rozhovoru několikrát
zdůrazňuje, že má život ve svých rukou, a že by se do Osetie nejspíš stejně nevrátila.
Je třeba dodat, že během války se sice bála o své rodiče, ale sama nebyla v přímém
ohrožení a není svými zážitky tak traumatizovaná, jak jsem to pozorovala u ostatních
dotazovaných. Byla také jediná z dotazovaných, která nepřijímala identitu vnitřního
uprchlíka. Ostatní dospělí dotazovaní z Kody naopak zažili zkušenost nuceného
vystěhování už dvakrát, poprvé prchali v roce 1991 při obsazení města Cchinvali na
osetský venkov, podruhé z osetského venkova do vnitřní Gruzie. V rozhovorech
dospělí vypravěči při otázce na okolnosti odchodu z Osetie většinou začínali právě u
prvního útěku z Cchinvali.
Guanza: „Já jsem nepracovala, starala jsem se jen o domácnost, protože rodinu
jsem měla velkou. Děti se učily ve škole, výborně. Můj muž tam pracoval, byl u
policie, úředníkem. A tehdy poprvé, v roce 1989, když byl první válečný, když byl
Gamsachurdia, tak pracoval u policie… A proto jsme měli první, v obce kde žil můj
muž, blízko Cchinvali. Tak tam mu spálili dům, první dům, měli jsme tam dům. A po
téhle válce jsme odešli do našeho domu, kde žili moji rodiče, protože oni, jak to říct,
náš dům už nepostavili.“
Stejně jako v případě Guanzy, i v ostatních biografiích vypravěči mísí zážitky
z prvního a druhé útěku a to tak silně, že pro mě jako posluchače bylo mnohdy
obtížné tyto dvě situace oddělit. Nejjasnější rozlišení lze najít v biografiích Nunu a
Zury, kteří ke konci rozhovoru oddělují první a druhou zkušenost, když srovnávají,
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v čem se lišily. Dvojí zkušenost útěku přispívá k pocitu nejistoty, nestability a
provizoria, který uprchlíkům brání ve vytvoření pocitu nového domova.
Migrace však nebyla volbou ani pro Mai Linh a Ninu. První sem přijela s rodiči jako
dítě, druhé zde rodiče pobyt zařídili sice jako dospělé studentce, sama na toto
rozhodnutí ale neměla příliš velký vliv a ve své výpovědi vystupuje spíše v pasivní roli.
Nina: „A pak už byl po škole můj bratranec, který byl o dva roky mladší než já, tak
rodiče rozhodli, že pojedeme spolu. Protože mě nechtěli pustit samotnou. (…) Pak
s námi přijeli sem, nějak to domluvili. To už byl vízový režim, takže udělali tu… (…)
Oni nás teda přivezly, maminky, maminka a teta. A tady nás ubytovaly, všechno
zařídily a tak jsme tady zůstali. (…) Oni jako doufali, že se nevrátíme. Já jsem chtěla
asi dva roky se vrátit.“
Zbývající dotazovaní vnímali svůj odchod z místa původu také spíš jako určitou shodu
okolností, která nebyla přímo jejich výběrem. Protože jde ve všech případech buď o
vnitřní přesídlence (Kwango), nebo občany EU, nemuseli žádat přijímající stát o
povolení k pobytu a tím ani nemuseli činit nějaké závazné rozhodnutí. Pro Marii hraje
právě tento fakt jedním z hlavních důvodů, proč se v Praze cítí dobře.
Marie: „Protože kdyby mi někdo říkal, ty budeš žít tam, a chtěl pevné rozhodnutí,
tak bych se strašně bála a asi bych tu cítila úzkost. A nevím, jestli bych tu ještě byla.
Ale tím, že to přišlo úplně bez úsilí…, nebo jinak, já jsem to vědomě neřešila, já jsem
vždycky řešila jenom další krok. A tím pádem jsem úplně v pohodě a já mám Prahu
strašně ráda, i Česko. A další aspekt, pro mě je důležitý, že můžu kdykoli jít domů, to
je pro mě strašně důležitý.“
Zdá se, že rozhodnutí migrovat, jako projev svobodné vůle, je spíše výjimkou - mezi
respondenty byly pouze dvě vypravěčky, které zkušenost migrace takto vnímaly
(Natia z Kody a July z Německa). Mnohem častěji popisovali dotazovaní svoji
migrační zkušenost jako vynucenou okolnostmi, na které neměli zcela vliv. Dá se
přitom říci, že čím méně mohli při odchodu uplatnit svou vůli, tím obtížnější se
v novém prostředí zbavovali pocitu odcizení.
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Role hranic
Na základě teorií uvedených v předchozí kapitole lze jako jeden z důležitých faktorů
hrající roli v pocitu odcizení identifikovat kulturní rozdílnost mezi společností, ze
které migrant či cizinec přichází a tou, do které vstupuje. Na základě této úvahy by
bylo možno odhadovat, že čím větší rozdíly lze mezi oběma kulturami vypozorovat,
tím obtížnější bude pro migranta přechod z jedné společnosti do druhé. V tomto
předpokladu se mísí dva faktory, kterými jsou jednak rozdílnost prostředí (například
rozdíl mezi vesnicí a městem) a jednak kultury (sem mimo kulturních rozdílností a
„myšlení jako obvykle“ spadá samozřejmě i jazyk, ten má však natolik specifickou
roli, že se mu budu věnovat více v jedné z následujících kapitol). Přestože, jak
upozorňuje Eriksen, nekoresponduje hranice státu vždy s hranicí kultury, lze
předpokládat, že čím větší je fyzická vzdálenost mezi místem původu a cílem migrace,
bude pravděpodobně větší i vzdálenost mezi kulturními vzorci.
Biografie dotazovaných však tuto hypotézu spíše nepodporují. Naopak, největší pocity
odcizení lze vypozorovat v biografiích vypravěčů, kteří zůstávali ve stejném kulturním
prostředí. Vnitřní uprchlíci v Kodě o sobě nejčastěji jako o nevítaných hostech
případně ve svých výpovědích akcentovali prvky nenormálnosti a odcizení,
z pražských respondentů nejvíce vnímal pocity odcizení Kwango, který pochází ze
smíšené rodiny z Těšínska. Tito vypravěči také nejvíce tematizovali rozdílnosti mezi
oběma společnostmi či prostředími, v rámci této tematizace si však nepřípadnost
tohoto rozporu uvědomují, a proto jsou tyto reflexe většinou uvozeny slovy jako
„přesto“, nebo „ale“.
Qetevan: „Všechny ty církevní zvyky jsou v celé Gruzii stejné, ale u nás, když je
nějaký takový národní nebo církevní svátek, tak my jsme měli hostiny, hody. Měli
jsme hodně kostelů a my jsme tam chodili hodně často, v podstatě každý takový
kalendářní svátek, jak jsou různé církevní svátky, tak jsme šli buď na hřbitov, nebo
do kostela, a pak jsme měli hostiny a to tu není. (…) I v jiných zvycích jsou tu
rozdíly, které jsou pro nás přirozené a pro ně ne. Ale vzájemně si nepřekážíme,
prostě tohle je naše, my si to oslavíme a oni mají svoje…“
Kwango: „A ta moje vnitřní představa té domovské krajiny, která je mi blízká, tak je
vlastně taková pahorkatina s šachtama, s haldama. Rozbité domy, zarůstající
zahrady, kde jsme to dětství trávili. A to je to místo, které mám rád, které většině
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lidí připadá hnusný, ale mě to připadá blízký. (…) Praha mi zpočátku přišla jako
úplně cizí město, ale i jako cizí prostředí. Že vlastně lidi tady… že v Praze se žije
mnohem rychleji, že ty lidi jsou tady mnohem víc otevřeným jiným názorům, ale na
druhou stranu ty, jako jednotlivec, je moc nezajímáš.“
Naopak kulturně nejvzdálenější Hadja a Mai Linh, které si byly vědomy své kulturní i
vizuální odlišnosti od majoritní populace a svou kulturní odlišnost vnímaly (protože
se silně projevuje v interakcích s majoritou, čemuž se bude věnovat jedna
z následujících kapitol), zároveň zdůrazňovaly společné vlastnosti spojující je s novou
společností. Hadja ve své identifikaci přímo upozornila na převažující obecné
společné vlastnosti, na jejichž základě svou identitu přijímá. Hadja tuto převahu
společného obecného vnímala pozitivně, jako něco, co jí spojuje se všemi lidmi na
světě.
Hadja: „Asi před třema rokama, když se mě mamka ptala, nechceš žádat o
občanství? Jsi tu dlouho, umíš jazyk, pracuješ, platíš daně, tak už je na čase. A já
jsem jí říkala, mami, já nikam nepatřím, to je to nejlepší, já jsem cool, já dokonce
v cestovním pase mám stateless, že jsem bez státní příslušnosti, nemám tam ani
národnost, národnost je refugee. Kéž by to měli všichni takhle. (…) Pro mě je ten
pocit strašně pozitivní. Protože to vidím takhle otevřeně, tak můžu víc tolerovat
různý náboženství, kultury a tak. Že to nemám tak, že já patřím sem, v tohleto
věřím a to je jediná cesta.“
Marie ve své výpovědi reflektuje tuto skutečnost ještě jiným způsobem, když
upozorňuje na úskalí multikulturní výchovy, která upozorňuje na kulturní odlišnosti.
Z hlediska Simmelovy teorie jde opět o zvýrazňování společných obecných vlastností
proti individuálním rozdílnostem.
Marie: „Čím víc let tady jsem, tak vnímám to tak, že každý člověk je jiný. Občas to
pomůže. My máme například, nebo nabízíme členům, takový interkulturní trénink,
tak tím se dá něco vysvětlovat, hlavně teda ve firmách. Ale pak si ti lidi jenom říkají,
no tak to je kvůli tomu, že ten je Čech a ten je Němec, víš, občas mi to přijde jako
výmluva. Tím končí ta komunikace a nemáš vyřešený ten problém a to je blbý.“
Z výpovědí se zdá usuzovat, že pokud jsou rozdíly mezi migrantem a majoritou příliš
veliké, nebo se dají nějak kategorizovat (jako typický Čech a typický Němec u Marie),
není třeba nad důvodem těchto rozdílností příliš uvažovat, a proto ani nejsou ve
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výpovědích akcentovány. Rozdílnosti jsou přijaty na základě úvahy, že ten je cizinec a
tedy je jasné, že je jiný a není třeba nad tím přemýšlet. To odpovídá i úvahám Sary
Ahmed nebo Margaret Wood - cizinec je pro nás kategorie, která je spjata s určitými
očekáváními, která ač jsou neurčitá, usnadňují komunikaci. Na tento aspekt naráží
například Marie, když líčí situace, ve kterých ji komunikační partner v první chvíli
neidentifikuje jako cizinku.
Marie: „Nebo jinak, na mě to není vidět, že nejsem Češka, a tím, že i mluvím, občas
to není slyšet, že nejsem rodilý mluvčí a tak začínám, nebo mluvím víc a udělám
chybu, nebo nějaký přízvuk a většinou lidi na mě koukají, protože nevědí, co to je,
ona je blbá, nebo co to je? A vlastně to řeším tak, že řeknu, že pocházím z Německa a
tím pádem je to v pořádku a od toho okamžiku se už nestydím, protože situace je
jasná a nemám pocit, že to nezvládnu.“
Pro Marii je tedy snazší, pokud v první interakci identifikuje sama sebe jako cizinku,
protože tím vyjasní situaci a dovolí komunikačnímu partnerovi, aby se choval podle
vzorců, které této situaci odpovídají. Naopak pro Kwanga, který je členům přijímající
společnosti nejbližší (respektive je těžké identifikovat ho jako nečlena, vyjma
skutečnosti, že se tak sám cítí), jsou rozdíly mezi jeho a majoritní kulturou natolik
nečekané a překvapivé, že má potřebu se jimi zabývat, čímž se z této majority
vyděluje. Je zde v pozici, kdy je vzdálen natolik, že je schopen zpochybnit majoritou
neproblematicky vnímané vzorce chování, ale zároveň je natolik blízko, že toto
chování chápe a nemusí se místních doptávat na jeho význam. Jenom je nepřijímá za
své.

Přijetí majoritní společností
Posledním z faktorů, na který mají migranti minimální vliv, je přijetí majoritní
společností. Woodová považuje tento faktor za natolik důležitý, že se ve své knize
zmiňované výše věnuje v podstatě pouze jemu. Přijetí majoritní společností je faktor,
který bývá nejčastěji institucionalizován, nebo je aspoň zachycen v podobě určitých
norem, která setkávání tváří v tvář na straně přijímající společnosti regulují. Ve všech
moderních státech existuje určitý institucionalizovaný postup, jak přijímat nově
příchozí, který sahá od prostého předložení dokladu, přes opakované kontroly
motivací a oprávnění k pobytu až přes různé podoby zajištění cizinců. Tyto postupy se
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odehrávají na úřadech, v uniformním prostředí, nejde o přímou interakci dvou
individuí, ale o setkáním mezi žadatelem a zástupcem státu, který má moc žádosti
vyhovět, nebo ne. Migrant je zde vždy ve slabší pozici, která je vždy nepříjemná, a
většina dotazovaných byla spontánně schopna tuto situaci odlišit od běžné mezilidské
komunikace. V rámci své biografie vnímali tato setkání jako unikátní situace, které lze
do kategorie kontaktů s majoritou zařadit jen částečně.
Pro

většinu

pražských

dotazovaných

byl

také

kontakt

s úřady

(případně

zdravotnickými zařízeními, pojišťovnou apod.) jediný případ, kdy si uvědomovali
vlastní cizost.
July: „První mi napadá, že jsem se cítila vyloučená, když jsem řešila tu nemoc, že
byla otázka, jestli mě pojistěj, nebo ne.“
Mladen: „Já si myslím, že v tom slovíčku cizí ve chvíli, kdy jsi na tom OAMPu 43 a ta
úřednice na tebe kouká, aha, aha, a vidí… to jednání je takový odměřený.“
Marie: „Protože je to i tak, já tady platím daně a všechno, a když jsem nemocná, tak
mi vždycky přijde kontrola, i jsem jim to minule říkala. (…) A když se to stalo
minule, tak jsem se i ptala, jo, ten pán za to taky nemůže, tak jsem se ho ptala, je to
kvůli tomu, že jsem cizinka? A on úplně zrudnul.“
V české společnosti však zřejmě neexistují sdílené normy, podle kterých by se
orientovalo běžné mezilidské setkávání s cizincem. To by se tedy mělo řídit, nebo je to
aspoň vypravěči očekáváno, běžnou mezilidskou slušností, respektem a vstřícností.
To, že se tak občas neděje, vypravěči nevnímají jako kulturní odlišnost, nezobecňují,
ale připisují to individuálnímu projevu dotyčného. Dotazovaní obecně měli velkou
tendenci vyhýbat se stereotypizování, pravděpodobně proto, že s ním sami mají
zkušenosti, a chování, které jim bylo nepříjemné, obvykle spíše individualizovali, než
zobecňovali. Například Mladen, uvozuje řeč o každodenním setkávání s majoritou
slovy „nechci stereotypizovat“, Marie si zase uvědomuje individuální situaci osoby,
když říká: „tak měla pocit nejistoty a tím pádem končila i její slušnost.“ Silnější
uvědomování vlastní cizosti a s tím spojené nejistoty tak lze identifikovat pouze ve
vyprávění Niny, která pociťuje svou cizost i v každodenních situacích.
Nina: „Tak třeba jedu v tramvaji a přemýšlím, jestli mám se svým dítětem mluvit
rusky, nebo česky. Normálně bych mluvila rusky, ale vím, že na to někdo může
43
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reagovat, to se stává. (…) Asi musím být ve střehu, protože nevím, jak ti lidi budou
reagovat, musím o tom přemýšlet. Když jsem doma v (ruské město, poznámka AT),
tak o takových obyčejných věcech nemusím přemýšlet. Ale tady o tom musím
přemýšlet furt.“
Na nepsané normy setkávání s cizinci upozorňovali zejména vnitřní uprchlíci v Kodě,
kde je společnost přece jenom tradičnější, než u nás. Ve všech rozhovorech lze najít
zmínky o „gruzínské pohostinnosti“ nebo o tom, že „gruzínský národ se k nikomu
neotočí zády“, respondenti se v těchto chvílích silně identifikovali jako členové
gruzínského národa a vyjadřovali hrdost na tuto zásadu. Mezi proklamovanou
pohostinností a reálným přijetím, však pravděpodobně existoval jistý rozpor, který
nejvíce vnímali mladiství, Avtandil, Giorgi a Natia, kteří se s místními setkávali
nejčastěji a byli k nim také nejkritičtější. I ve výpovědích ostatních však byl tento
nesoulad latentně přítomen, když místní omlouvali, či se zmínili, že oni sami by se
v roli přijímající společnosti chovali jinak. V tomto kontextu je třeba se zmínit o
legendě, která patří mezi jeden ze zakladatelských mýtů gruzínského národa, a ve
kterém se vypráví, že Gruzíni získali svou zemi jako dar od Boha, když mu při jeho
tajném putování po zemi jako jediný národ poskytli pohostinství. Natia si všímá toho,
že se liší chování k těm, kteří jsou vnímáni jako hosté, k cizincům ve významu
foreigners a cizincům ve významu strangers.
Natia: „Já si myslím, že to závisí na lidech, protože každý je jiný, ale k cizincům
(foreigners, pozn. AT) jsou vždycky všichni velmi zdvořilí. Chovají se jinak
k cizincům (foreigners, pozn. AT), protože jim chtějí ukázat, že jsou skvělí lidé, praví
Gruzíni. Vztahy mezi námi jsou ale hrozné. My jsme tu jako cizí (stranger, pozn.
AT).“
I v případě, že normy pro přijímání cizinců nejsou tak silně uvědomované, jako
v případě Gruzie, hraje přijetí majoritou důležitou roli. Jak bylo uvedeno
v předchozích kapitolách, identita se vytváří, upevňuje a vyjednává v průběhu
sociálních interakcí, přičemž s identitou cizince je to mnohdy tak, že samotný cizinec
si jí buď neuvědomuje, nebo ji odmítá, ale navzdory jeho snahám, je mu připsána.
Nóra Hamar (2002) si této vlastnosti sociálních interakcí všímá při studiu židovských
identit a rozlišuje mezi identitou, která odpovídá na otázku „Co jsem?“, což je v tomto
případě cizinec jako typizovaný zástupce všeobecné skupiny cizinců, a „Kdo jsem?“,
která člověka individualizuje a konkretizuje, je jeho osobní identitou [Hamar 2002:
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42]. Stejně jako Ž/židé Nóry Hamar, i lidé s migrantskou zkušeností často obtížně
vyjednávají svou pozici mezi těmito dvěma identitami. Zatímco například Alina
vnímá samu sebe primárně jako mladou ženu a třeba svobodnou matku, spolehlivou
zaměstnankyni, dobrou kamarádku apod., pociťuje, že při interakci s majoritou je
vnímána primárně jako cizinka. Ve vztahu k majoritě se tedy dostává do situace,
kterou zaznamenal například Bauman, když upozorňoval, že cizinec se buď málo
snaží integrovat a je nám tedy cizí, nebo se snaží integrovat, a tím je nedůvěryhodný,
protože byl schopen se zbavit své vlastní kultury, což je nám také cizí. Komunikace se
členy majority se tak navzdory zásadám zdvořilosti a slušnosti často odehrává
v diskurzu, který Sara Ahmed nazývá cizí nebezpečí (stranger danger).

Role jazyka
Stejně jako v rozhovorech Petry Klvačové (2012), i v biografiích pražských vypravěčů
hraje významnou roli příběh osvojování jazyka. Příběh o osvojení si češtiny byl
v rámci vyprávění o migrační zkušenosti pro vypravěče velmi důležitý, protože je
zároveň příběhem o zvládnutí překážky, o úspěšném vyrovnání se s nepříznivými
okolnostmi, o získání samostatnosti a určité svobody a v neposlední řadě o vlastních
schopnostech a osobních kvalitách a motivacích.
Marie: „Tak pro mě je to otázka zaprvé respektu. (…) S tou češtinou to pro mě byla
docela velká výzva. Protože, kdy nevíš, jak to zní… s angličtinou nebo
francouzštinou, i když tomu moc nerozumíš, tak víš, jak to zní…“
Rozhodnutí naučit se tak složitý jazyk, jakým pro většinu vypravěčů čeština byla,
svědčí o silné motivaci sžít se s majoritou a zároveň hraje svoji úlohu v tom, zda
vypravěči vnímají Prahu jako svůj domov. Podle některých respondentů učení se a
používání jazyka vyjadřuje jak respekt k přijímající společnosti, tak i ochotu zapojit se
do jejího fungování. Vypravěči často vnímali své jazykové schopnosti jako to, co je
odlišuje od migrantů, kteří se v Praze doma necítí, nebo kteří nemají o integraci
zájem.
Vyprávění o osvojování češtiny vždy začínalo příběhem o situaci, kdy vypravěč neměl
žádné povědomí o jazyce, ničemu nerozuměl, následuje okamžik rozhodnutí, kdy
vypravěč identifikuje své motivace pro učení a rozhodne se česky naučit až po
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zvládnutí jazyka. Právě skutečnost, že nyní se vypravěč bez problémů domluví a
někdy má pocit, že ani není poznat, že není rodilý mluvčí, určuje charakter celého
příběhu. Pro vypravěče tato oblast už není příliš citlivá, protože se jedná o uzavřenou
kapitolu jeho života, které už nemusí věnovat příliš pozornosti.
Češtinu charakterizují migranti, zvlášť ti z neslovanských zemí, jako obtížně
zvládnutelný jazyk. Všechny příběhy obsahují situaci, která je vnímána jako
nepříjemná, ale tím, že vypravěči už v tuto chvíli česky umí, jako překonaná. Pro
některé respondenty byla tato situace důležitá pro jejich rozhodnutí naučit se česky co
nejrychleji a nejlépe.
Hadja: „Když byl třeba tělocvik, tak ty holky třeba udělaly kroužek a já jsem zůstala
venku a já jsem vůbec nevěděla, o co šlo, nebo co se tam děje, a nikdo se mnou nebyl
ochotný komunikovat anglicky, nebo mi pomoct vysvětlit, co se tam dělo. (…) Tak to
byl fakt strašnej zážitek. Ale abych nebyla naprosto negativní, tak jsem tedy potají
každý večer do dvou do tří do rána studovala češtinu a přes den jsem chodila do
školy. (…) A učila jsem se, snažila jsem se to naučit co nejdřív, protože jsem chtěla
vědět, co ti lidi kolem říkají.“
Mai Linh: „Nevím, proč jsem nemohla chodit do školy, asi kvůli nějakým papírům,
nevim. Byla jsem doma a měla jsem se učit česky, pak máma zjistila, že mi to nejde,
tak mi ještě zakázala mluvit Vietnamsky, aby mě namotivovala, že když chci mluvit,
tak jedině česky, což byla úplná blbost podle mě.“
Nepříjemná situace související s jazykem je pro mnoho vypravěčů odrazovým
můstkem pro vyprávění o samotném učení, které je většinou zakončené historkou o
prvním testování jejich schopností, která je už pozitivně zabarvená. Mladen líčí, jak
měl o pár let později lepší známky z češtiny, než jeho čeští spolužáci, Hadja o tom, jak
se stala na nové škole oblíbenou, protože byla v malém městě exotická a zároveň se
uměla domluvit, Marie zase díky nedostatečné znalosti češtiny získala práci apod.
Líčení osvojování jazyka je často úzce spojeno s přijetím, či s navazováním sociálních
kontaktů se členy majoritní společnosti. Kromě toho, že neporozumění vyvolává
negativní pocity na straně migrantů, Marie upozorňuje, že i ze strany majority
vyžadují taková setkání poměrně velké úsilí.
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Marie: „Co si myslím já, tak důležitý je, že člověk potřebuje ten jazyk. Jenom
s angličtinou nebo s němčinou, tak tímhle způsobem bych přežila, ale život je
mnohem snadnější a jednodušší, když tomu rozumím a když nejsem závislá na
někom, kdo umí za prvé ten jazyk a za druhé, který chce se mnou komunikovat. (…)
Je to sice hezký, když děláš nějaký small talk, ale když se chceš scházet s tím
člověkem víckrát, tak ta snaha mluvit v cizím jazyce, to není jen tak, člověk už
potřebuje nějakou větší motivaci.“
Konečně je osvojování nového jazyka spojeno s možností ztráty původního jazyka,
potažmo kultury. Nina si všímá, že čím déle je v Praze, tím více se jí do mateřského
jazyka pletou české obraty, uvědomuje si, že pro její děti začíná být čeština stejně
přirozená jako mateřština. Mladen, který vychovává dítě ve smíšeném manželství,
uvažuje, jaký vztah bude mít k jeho mateřštině a vlasti jeho dcera. Všichni
respondenti, kteří tuto skutečnost vyjádřili, ji však neprezentovali jako obavu či
strach, ale prostý popis skutečnosti.
Jazykové schopnosti vypravěčů dle jejich slov indikují jak respekt, tak ochotu
přizpůsobit se podmínkám v přijímající společnosti. Protože osvojení si jazyka od
nich vyžadovalo značné úsilí, očekávají na oplátku to, že s nimi tato společnost bude
zacházet stejně, jako se svými členy. Dostanou-li se do situace, kde je s nimi i přesto
zacházeno primárně jako s cizinci, vnímají to jako nespravedlivé. Zařazení do obecné
kategorie cizince, což se stává nejčastěji právě na úřadech, ve zdravotnických
zařízeních apod. vnímají jako popření své individuality, která se z této kategorie
vymyká, a kterou projevili tím, že se naučili česky.

Navazování nových kontaktů v hostitelské zemi
Tento faktor je úzce spojen jak s jazykovými kompetenci a obecnými normami
přijímání migrantů v majoritní společnosti, tak s velmi individuálními aspekty jako je
věk, socioekonomická situace, to z jaké země migrant pochází (a tedy, jestli má
v případě potřeby možnost vyhledat svou migrantskou komunitu) osobnostní profil
apod. Zároveň je tento faktor velmi důležitý pro individuální pocit domova i pro
hodnocení úspěšnosti integrace obecně. Většina prvních kontaktů s majoritou není
příliš ovlivněna migrantovou vůlí. Zpravidla jde o setkání s nějakým již vytvořeným
kolektivem, ať už jde o třídu ve škole nebo pracovní tým, do kterého se snaží
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proniknout, a který ho obvykle nepřijímá. První interakce s majoritou tak většinou
nejsou pro vypravěče pozitivní vzpomínkou.
July: „Tak pořádně nemluvíš, v tý škole jsem… tak prostě je listopad, je podzim, je
hnusně, v tý škole, v tý třídě jsem vlastně s nikým pořádně nevycházela, ne že by
byli hnusní, ale všechno to byly takový disko typy, prostě ne můj styl.“
Z Julyiny výpovědi vyplývá, že se dostala do kolektivu, který by si sama nevybrala,
nicméně protože ještě neuměla jazyk a tedy nebyla dostatečně samostatná, nemohla
si najít alternativní kolektiv, ve kterém by jí bylo dobře. Podobnou situaci zažila i
Hadja nebo Mladen.
Většina dospělých uprchlíků v Kodě sice hovořila o tom, že mají samozřejmě přátele i
mezi místními, když jsem se jich však ptala konkrétně na jejich sousedy, rodiny a
s kým tráví volný čas, mluvili výhradně o dalších uprchlících. Možnost přátelství
s místními z dospělých respondentů vyloučila pouze Guanza. Nejmladší dotazovaní,
Girogi, Avtandil a Natia zcela odmítali možnost blízkého vztahu s místními, a to jak
samo za sebe, tak takovou možnost popírali i v případě dospělých, kteří tvrdili opak.
Tito dotazovaní tvrdili, že mi dospělí nemohou říct pravdu, kvůli tomu, že jsem za
pravé cizinka a tedy jsem v pozici, kdy nemám být obtěžována jejich problémy, a za
druhé, že pracuji v integračním centru a tedy očekávají, že očekávám, že se budou
maximálně snažit integrovat.
Situace v Kodě je tak zcela opačná situaci v České republice. Mezi pražskými
vypravěči měli nejvíce přátel mezi členy majoritní společnost ti, kteří přišli do České
republiky jako děti či mladiství. Dospělí migranti často neoplývají takovým
množstvím volného času, aby kromě zvládání zaměstnání, učení se češtiny a
zajišťování rodiny, usilovali ještě o budování kontaktů s lidmi, se kterými až dosud
neměli nic společného. Tento fakt podporují všechny výpovědi a to jak mladých
migrantů, tak migrujících dospělých. Vypravěči se nejčastěji se svými přáteli
seznámili ve škole, při volnočasových aktivitách, či v práci. Pokud tedy chodili do
školy či do práce s jinými migranty je zřejmé, že mezi jejich přáteli budou spíše oni,
než Češi.
Nina: „No a kamarádili jsme se spíš s cizinci, protože zůstávali o víkendu, jinak byla
kolej prázdná. Tak jsme věděli všichni, kdo kde bydlí, tak jsme se scházeli. Takže ta
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komunita probourat vůbec nešla. My jsme byli furt cizinci a oni Češi byli furt
ostražití.“
Nina si je ve své výpovědi zpětně vědoma toho, že zde existovaly okolnosti, které ji
udržely v komunitě cizinců, na něž neměla vliv, zároveň poukazováním na to, že
„komunita probourat nešla“ reflektuje skutečnost, že by bylo možná lepší, kdyby se jí
podařilo tuto bariéru překonat.44 V další části rozhovoru si uvědomuje, že v situaci,
kdy už člověk nemá zodpovědnost sám za sebe, ale například za rodinu, a také už není
mladý a nemá tolik energie a ani chuti poznávat nové lidi, je spíše nepravděpodobné,
že by ještě nějaké vřelé vztahy s členy majoritní společnosti navázala.
Omezení, se kterými se musí potýkat dospělí, si často uvědomovaly i jejich děti.
Mladen reflektuje, že za jeho úspěšnou integrací stojí jeho rodiče, kteří mu poskytli
bezpečné zázemí, takže on už se mohl věnovat jenom škole (a skrze školu se sžívat
s českou společností), Mai Linh zase zmiňuje, že dospělí Vietnamci musí jednak
obstát jako podnikatelé v ČR, ale zároveň i jako bohatí Evropané před svými blízkými,
kteří zůstali ve Vietnamu. Nemají tak vlastně žádný volný čas, který by mohli věnovat
češtině, natož seznamování se s příslušníky majority. A protože je zde zároveň
vietnamská komunita velmi silná, nemají většinou ani motivaci jiné kontakty, než
mezi Vietnamci, vyhledávat. Vietnamské děti sice podle líčení Mai Linh pomáhají
svým rodičům více, než ty české, z českých škol však mají jinou představu o svých
možnostech a snaží se tedy z koloběhu práce, na který jsou jejich rodiče zvyklí,
uniknout. Zatímco děti většinou nemají s integrací problém a rozpor identit, který je
pro ně významný je podobný Parkovu marginal manovi45, jejich rodiče často
přijímají identitu sojournera, a mnohdy sní o tom, že se „na stará kolena“ ještě vrátí
do země původu.
July, která do ČR přišla poprvé v rámci výměnného pobytu, si všímá, že první
významnější kontakty zde navázala až ve chvíli, kdy se jí podařilo vymanit ze skupiny
lidí, která jí byla do jisté míry zvnějšku určena, a začít žít podobně, jako ostatní lidé
v jejím věku.

Nicméně Nina je do určité míry expertní vypravěčka. To znamená, že toto slovní spojení nemusí
vyjadřovat její přesvědčení, ale pouze vědomí toho, že v rámci snah o integraci by překonání této
bariéry bylo vhodné.
45 Problémy s identitou tzv. banánových dětí lze dobře pozorovat například na facebookové stránce
Příznání Vietnamců: https://www.facebook.com/pg/PriznaniVietnamcu/posts/
44
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July: „Já jsem začala hrát na kytaru, chodila jsem na kytaru jednou týdně, a do
ZUŠky na malování, jako celý rok, a tak jsem si spíš našla tři takový kamarádky
pohodový, se kterejma jsem si rozuměla, jela jsme s nima na nějaký soustředění
umělecký, a to už bylo lepší. To už jsem i trošku kašlala na školu, v tom smyslu, že
jsem třeba častějc odjela třeba někam za známýma odpoledne na kino do Prahy a
vrátila se až druhý den.“
Podobně je tomu i ostatních dotazovaných. Hadja i Mladen si našli první české
kamarády, až když se naučili trochu jazyk a zároveň se přestěhovali – opustili
skupinu, která si pamatovala okamžik, jejich příchodů jakožto naprostých cizinců (viz
Simmel, Bauman). Nina se více sblížila se členy majority, až když se začala věnovat
věcem, které ji doopravdy zajímají a skrze ně teprve poznala lidi se stejnými zájmy,
aniž by už rozlišovala, zda jde také o migranty, či nikoli, podobně Alina našla české
přátele až v práci, kterou má ráda.
Jsou to zejména rodina a přátelé, kteří pomáhají budovat pocit domova. Na
navazování přátelství se však podílí tolik individuálních faktorů, že je lze jen obtížně
ovlivnit nějakým vnějším zásahem.

Další individuální faktory
Všechny výše zmíněné faktory, ať už je vnímáme jako migrantem ovlivnitelné, nebo
zcela mimo dosah jeho vůle, jsou velmi často úzce spjaty s mnoha individuálními
faktory. Děti obvykle snášejí migraci lépe, než rodiče, migrační zkušenosti mužů se
liší od migračních zkušeností žen, schopnost integrace souvisí s osobnostním
profilem migranta, tolerance k jiným kulturách se liší mezi lidmi s různým rodinným
a sociokulturním zázemím a v neposlední řadě na náhodných okolnostech, které do
migračního příběhu vstupují. Všechny tyto aspekty mají vliv na vnímání vlastní
migrační zkušenosti a následně na schopnost integrace do nové společnosti.
Vypravěči si byli těchto faktorů dobře vědomi, ať už se porovnávali se svými rodiči, u
nichž byla odlišná zkušenost nejviditelnější, tak s migranty s jinými výchozími
socioekonomickými a kulturními podmínkami. To, že úspěšná integrace pro ně není
samozřejmá, a že často závisí na individuální situaci migranta, se pozná například na
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tom, že tyto výpovědi často uváděli tím, že měli štěstí, na situaci, do které se dostali,
na místní, se kterými přišli do styku, na pečující rodiče, na svou povahu atd.
July: „To jsem si říkala, že když to ale nevydržím s touhle rodinou, tak už to ale
s žádnou jinou nedám, jakože jsem věděla, že nic lepšího bych mít nemohla.“
Mladen: „Naštěstí pár měsíců, v roce 93, než jsme sem dorazili, pár měsíců před
náma, sem dorazili nějaký známí a rodiče se s nima kontaktovali.“
Alina: „No, tak jsem to zkusila, přišla jsem na pohovor a pak mě vzali. A to byl
takový den, že jsem měla v ten den pohovor, a když jsem skončila ten pohovor, tak
mi volala ředitelka z azylového domu, že se ten pokoj uvolnil dřív, tak se tam můžu
přestěhovat. Tok to jsem si říkala, to je fakt super.“
Vypravěči si uvědomovali i své další identity, které do procesu integrace zasahovaly,
ať už to bylo zaměstnání, které mělo vliv na jejich vědomí integrace (interkulturní
kurzy a podobně), jejich rodinný stav, ekonomická zajištěnost, gender (Alina:
S malým dítětem jsem byla dva nebo tři týdny na letišti, no dovedeš si to
představit…), nebo třeba výška (July: Trošku se cítím někdy vyloučená kvůli svý
výšce, že se lidi občas chovaj ke mně dost nerespektujícím způsobem). Toto vědomí
je dobře patrné na líčení negativních zážitků, kdy vypravěči například omlouvali
původce nepříjemnosti, aniž by tuto zkušenost zobecňovali (viz kapitola přijetí
majoritou), nebo jí vztahovali k tomu, že jsou vnímáni jako cizinci. Reflexe toho, že ne
každá nepříjemnost se děje proto, že jsem cizinec, je dobře patrná v tomto Alinině
příběhu.
Alina: „No právě v tom hledání bytu, to nebylo moc příjemný. Že některý lidi
nechtějí cizince, to já jako chápu. Ale nejenom cizince, nechtějí Romy, nechtějí
zvířata, nechtějí s dětmi. A pak mi to nějak zacvaklo, že já jsem jako cizinka a mám
takový problémy. Já jsem dostala azyl, a že mi každej všechno dal… To může i Čechy
potkat takový problém, to není jenom k cizincům.“
Na druhou stranu je však možné, že to, že jsou vnímáni jako cizinci, roli hraje.
Vypravěči si tak občas nebyli jistí, jestli se jim určitá situace děje kvůli jejich
povahovým vlastnostem, nebo kvůli jejich cizinectví. Vypravěči si tak byli vědomi, že
ne všechno, co si spojují se svou identitou migranta, muselo být touto identitou
ovlivněno, přestože oni jí určitý vliv přisuzují.
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Hadja: „Můj smysl pro humor je úplně jiný. Mám českého přítele a ten se vůbec
nesměje tomu, co říkám. Tak buď jsem divná já, nebo mám divný smysl pro humor.
Jak říkám, je to takový zvláštní.“
Nina: „A oni mezi sebou mluvěj, ale že by někdo začal mluvit se mnou, to se mi
nestalo. Buď jsem uzavřená, že se mnou nikdo nechce mluvit, nebo nevím. (…) Já
jsem chodila s dcerou do stejného kolik let do stejného parku a ty maminky vizuálně
znám všechny. Nevím proč. Možná je to mojí povahou, na to si dávám pozor, možná
mi to ani nevadí. Ale jak si říkala, čím si připadám cizí, tak to říkám, jak to je.“
Jak již bylo několikrát uvedeno, identita migranta, případně cizince, byla samozřejmě
v rámci rozhovorů stěžejní, nebyla však jediná. V každodenním životě člověk
aktualizuje v různých interakcích mnoho různých identit. Protože identita cizince je
pro vypravěče do jisté míry připsaná z vnějšku, tzn., vědí, že je tak okolí může vnímat,
aniž by si tak sami připadali, dostávají se do situací, ve kterých nevědí, na kterou část
jejich osobnosti okolí reaguje. To s sebou sice nese určitou nejistotu, ve většině
vyslechnutých biografií však tato nejistota nebyla v posledku důvodem přijmout
identitu za svou (výjimkou je příběh Niny).

4.3.

Domov – ztracený, dočasný a dvojí

Jak jsem naznačila už na začátku této kapitoly, příběh o migraci bývá uzavřen
přijetím nového místa pobytu jako nového domova. Není tomu tak vždy. V rámci
rozhovorů byl nejvíce patrný rozdíl mezi vnitřními uprchlíky v Kodě a pražskými
respondenty. Na základě výběru respondentů podpořeném výše uvedenými
analýzami lze říci, že zatímco pražské vypravěče lze vnímat jako dobře integrované, o
vnitřních uprchlících v Kodě se to říci nedá. Hlavní rozdíl lze nalézt právě v tematizaci
domova. Ti, které lze považovat za dobře integrované, považují své současné místo
pobytu za svůj nový domov, ti, kteří integrovaní nejsou, nebo sami sebe považují za
cizince, zpravidla ve svých výpovědích svůj původní domov idealizují a místo svého
současného pobytu za domov nepovažují. Tento jev v se přitom neobjevuje pouze
v biografiích vnitřních uprchlíků z Kody, ale potvrzuje se v Kwangově výpovědi.
Gruzínští respondenti i Kwango věnují popisu prostředí a života v místě svého
původu velkou část svého vyprávění a často se k němu v jeho průběhu vracejí. Místo
67

původu je ve srovnání s místem současného pobytu popsáno barvitěji, je s ním
spojeno více pozitivních emocí.
Ketevan: „Bylo to tam velmi krásné, prostě nádhera. A vůbec se dá říct, že naše
oblast byla velmi bohatá na přírodní zdroje. Tekla tudy velká řeka Liach, byla tam
spousta stromů, což tady není. Kousek odtud už začínaly opravdu hluboké lesy. (…)
Měli jsme tam bohatou přírodu, tady ani stromy nerostou, je tu neúrodná země. A
naši lidé se rádi zaobírají půdou, a víš, když je člověk na něco zvyklý a najednou to
není, tady si musíme všechno kupovat, tady nevypěstuješ ani zelí.“
Guanza: „Doma jsem žila s mužem, třemi dcerami, mámou, tátou a bratrem, ti
všichni se mnou žili. Měli jsme dva domy, velké domy. Jeden měl sedm pokojů dole a
sedm nahoře, druhý měl tři dole a tři nahoře. Taky jsme měli tři auta, jedno tam
zůstalo, velké auto na práce do lesa a do sadu. Dvě auta jsme přivezli sem. Měli jsme
tam velké sady, staré jabloně, mnoho zeleniny. Měli jsme velké vinice
(nesrozumitelné, poznámka AT), měli jsme velké sady, jabloně, hrušně, všechno,
všechno jsme tam měli. Byl to dobrý dům, moc hezký.
Nejmladší gruzínští uprchlíci spolu s Kwangem líčí obdobné popisy krajiny a života,
spolu s nimi si však uvědomují, že se jim nestýská jenom po místě původu, ale i po
svém dětství. Tyto dva důvody stesku sice reflektují, v konkrétní výpovědi je však
reflektuje pouze Natia a do určité míry Kwango, který tvrdí, že místo původu je v něm
tak silně přítomné proto, že měl v dětství mnohem víc času jej poznat a také byl
mnohem vnímavější, což už se nemůže nikdy zopakovat.
Natia byla jediná mezi gruzínskými uprchlíky, kdo se nechtěl vrátit do místa svého
původu a trvale tam žít, všichni ostatní respondenti byli přesvědčeni, že až se změní
politická situace, budou moci své domovy (o kterých vědí, že byly srovnané se zemí)
v Osetii znovu vybudovat. Kwango, který na rozdíl od nich může krajinu svého
původu navštěvovat, si uvědomuje, že toto místo se změnilo, a už se tam také nechce
vrátit. To mu umožňuje hledat si nový domov jinde.
Kwango: „Jako to jsem měl hodně dlouhou dobu, že jsem měl pořád takovej pocit, i
když jsem tady byl hrozně dlouho, že ještě tady to dodělám, a pak se vrátím. Ale tim,
že se ta moje máma přestěhovala do Ostravy, tak už jsem v (město ve Slezsku, pozn.
AT) třeba teď už šest let nebyl, tak se to oslabuje. Pořád vím, že je to moe rodiště, ten
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můj rodný kraj, který už mi nikdo nevezme, to už ze mě nikdo asi nedostane.
Nicméně… pořád si připadám, že ten domov budu mít někde jinde. Takže už teďka
to mám tak, že bych rád někde zakořenil, ale zase je problém s tím, že teď bydlím na
dvou místech. (…) Nedá se sedět na dvou židlích zároveň. Takže ten domov pořád
nikde nemám.“
Kwangova výpověď se s příběhy gruzínských uprchlíků shoduje i v tom, že vnímá svůj
současný domov jako dočasné útočiště. Zatímco vypravěči s Kody se chtějí vrátit
zpátky do Osetie, Kwango si uvědomuje, že to, co hledá, už v místě svého původu
nenajde a hledá toto místo jinde. Žádný z vypravěčů však nepřipouští možnost, že by
zůstali v místě svého současného pobytu. Dočasnost a pobývání tak odpovídá Siuově
identitě sojournera.
Příběh vypravěčů, které pro účely této práce považuji za dobře integrované, je opačný.
Přestože jsem se na prostředí a život v místě původu ptala přímo, jejich popisy nejsou
zdaleka tak barvité, naopak jsou poměrně obecné, nezabývají se přílišnými detaily a
vypravěči se k nim v průběhu rozhovoru vracejí méně často.
July: „Pocházím ze (…), což je spíš konzervativní spolková země. Pocházím spíš
z vesnice, přičemž vesnice jsou tam obecně trošku větší, třeba ta moje má 1000
obyvatel a není to vesnice sama o sobě, je to část obce.“
Za touto částí výpovědi už July přímo navazuje na první motivace k odjezdu. Alina
uvádí svou výpověď tím, že v Rusku byla pouze 5 let a už si to moc nepamatuje, pak se
přestěhovali do jiné země bývalého SSSR, což popisuje ve dvou větách.
Alina: „I kvůli tomu mám (…) občanství, protože jsem tam skončila školu. (…) Já
jsem tam bydlela s babičkou.“
I na tuto výpověď už navazuje vlastním příběhem o migraci. Alina ani July nepovažují
své místo původu nadále za svůj domov, protože domov pro ně má mnohem
abstraktnější význam. Pro July je to stav mysli, vnitřní klid, který nedokáže spojit
s konkrétním místem, pro Alinu je Praha domovem jenom napůl, protože jí chybí její
rodina.
Ostatní vypravěči, kteří popisovali svoji zemi původu vřeleji, měli větší potíže ji
symbolicky opustit, v jejich výpovědích tak lze nalézt koncept dvojího domova,
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kterým potřebu rozhodnout se a usadit se naplňují. Do jisté míry se tak snaží obejít
Baumanovu tezi, že cizinec je nedůvěryhodný, protože svůj původní domov, svoji
„mateřskou“ společnost, již jednou opustil a mohl by to tedy udělat znovu. Ve svých
výpovědích své místo původu tak docela neopouštějí, protože s ním spojují pozitivní
vzpomínky, stále k němu mají citový vztah a čas od času se tam vracejí. Právě při
návratech, ať už do své původní země, tak i do Prahy, pocit dvojího domova vyvstává
prakticky ve všech příbězích.
Mai Linh: „Tady mám všechno, ale když jedu do Vietnamu, tak vždycky na tom
letišti, když se přistane, tak mám takový pocit, že to je něco, co je moje, co tady
nemám. Jakože bych přišla na něco, co jsem zapomněla. (…) A že když jsem tam dva
týdny, tři týdny, tak se mi začíná stýskat. A zase, kdež jedu zpět, tak zase v tom
letadle, když odlítám, tak taky mi to přijde, že tam nechávám něco svoje. A když
přiletím, tak zas na tom pražskym letišti, to je zase taková úleva, jako že jo, jsem
doma.“
Hadja: „Je to zvláštní. Já když sem tu delší dobu, tak mám pocit, že to není úplně
můj domov, ale myslim, že to hodně způsobuje to počasí vaše, pořád prší a je zima.
Ale když jsem jinde, teď jsem třeba byla v Americe (má tam rodinu, pozn. AT) a zase
tam pojedu za měsíc. Tak když jsem nasedla do toho letadla a už jsem byla nad
Prahou, tak jsem měla pocit, že jsem doma. To je takový zvláštní, někdy mám pocit,
že sem nepatřím, někdy že jo. Ale vždycky ten návrat, to jsem vždycky natěšená, že
jedu domů.“
Domov definují vypravěči jako místo, případně stav mysli, kde se cítí dobře, jsou
v bezpečí, kde vědí, jak to tam funguje, mají tam rodinu a přátele. Domov je místo, se
kterým se cítí být spojeni, společnost do které patří. Aby se určité místo mohlo stát
domovem, je třeba na něm prožít nějaký čas a spojit s ním nějaké zážitky. Podle
Hadjy nemusí být nutně pouze pozitivní, podle Kwanga musí být hlavně silné.
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Závěr
„Usadili se a skoro každý z nich se na mě podíval a potřásl stísněně hlavou s pysky
propadlými do bezzubých úst. Nepodařilo se mi uhodnout, jestli mě zdraví nebo tou
hlavou jen tak nervózně poškubávají. Ale nejspíš mě zdravili. Pak jsem si najednou
všiml, že všichni sedí kolem správce proti mně, jako kdyby tam hřadovali. Chvilku
to na mě dělalo komický dojem, jako by se tu sešli, aby mě soudili.“
Albert Camus: Cizinec, str. 16
Studium cizího je základním pilířem sociální antropologie a analýza rozporu mezi
„naším“ a „cizím“ je čím dál důležitější i v sociologii obecně. Postava cizince, ať už
chápaná fakticky nebo metaforicky, je jedním z nejpoužívanějších konceptů
v sociologických analýzách moderní a postmoderní společnosti. Zohlednění vnitřního
aspektu cizinectví může nejen osvětlit proces integrace, ale v mnohém projasnit právě
i tuto metaforu a lépe porozumět obecné situaci člověka v postmoderním světě.
Při studiu cizince jako identity lze problematizovat už samotnou dichotomii „náš“ a
„cizí“. Tuto dichotomii lze použít pouze při definování cizince zvenčí z pohledu
„našeho“ (v našem případě majority), chceme-li však definovat cizince jako
samostatně stojící kategorii (i když relační), je výhodnější použít Baumanův (1998)
přístup, ve kterém je cizinec ambivalentním prvkem mezi „přítelem“ a „nepřítelem“,
„vnitřním“ a „vnějším“. Zatímco první dichotomie říká o cizinci pouze to, že je
vyloučen z „našeho“, že je ne-člen, Baumanova teorie ambivalence zachycuje
v obecnosti to, co je v jiných textech zaznamenáno v psychologických, motivačních a
jiných faktorech. Totiž nejasnost, nepohodlnost, nepatřičnost a provizorium, které
ambivalentní prvky v kategorizující mysli člověka vzbuzují. Baumanova teorie vychází
z pozorování moderní společnosti, Mary Douglasová (1966) si však již desítky let před
ním povšimla podobné tendence v případě tabuizovaných jevů u přírodních národů,
ale například i biblických Hebrejců. Tato tabu jsou nejčastěji spojená se snahou
vyhnout se „nečistému“, což obvykle není to, co je „špinavé“, ale to, co stojí mezi
kategoriemi, co je nevyhraněné, jasně neurčené a anomální. Ve všech lidských
kulturách lze nalézt prvky, které signalizují potřebu vyrovnat se s ambivalencí a i
člověk jako jedinec se těmto situacím obvykle snaží vyhnout.
Samotná identita cizince - protože jak ze sociologických studií i z analýz rozhovorů
vyplývá, cizinec může být identitou, cizincem lze být - je však vždy kombinací pohledu
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zevnitř a zvnějšku, je obvykle částečně cizincem vnímaná a částečně majoritou
připsaná46, přičemž tyto dva pohledy se často liší [Hamar 2002: 47]. Zatímco identita
připsaná z vnějšku operuje obvykle v diskurzu stranger danger, staví na dichotomii
„našeho“ a „cizího“, je tedy interpretací, která vylučuje, deindividualizuje, zbavuje
obsahu, identita budovaná zevnitř je mnohem komplexnější a zahrnuje celou škálu
aspektů, od pocitů, motivací, charakteru a osobní historie jednotlivce.
Ačkoli Simmel (1908) líčí ve své zakládající práci situaci cizince v přijímající
společnosti jako pozici spjatou s určitými výhodami, migranti, kteří se v rámci této
práce podělili o svou migrační zkušenost, vnímají pozici cizince vesměs negativně.
V tomto ohledu hrálo velkou roli to, že dotazovaní, kteří nejčastěji odmítali identitu
cizince přijmout, byli ti, které lze považovat za dobře integrované. Cizinectví pro ně
byla fáze jejich migrační zkušenosti, identita, které se již zbavili a kterou si nechtěli
připomínat. Vnitřním uprchlíkům, u kterých bylo možné prvky odcizení nejčastěji
identifikovat, přišlo označení cizinec scestné, neboť racionální úvahou došli k názoru,
že cizinci nejsou. Sami sebe označovali nejčastěji za hosty, protože v rámci
gruzínského zakladatelského mýtu, získávali nárok na pomoc, která jim byla
poskytována. Zejména s ohledem na tuto fázi výzkumu je mi líto, že jsem nemohla
vyslechnout i příběhy druhé strany, starousedlíků, jejichž výpovědi by mohly přispět
k objasnění otázky po tom, nakolik je identita vnitřních uprchlíků v Kodě připsaná,
nakolik si ji vytvářejí sami, případně nakolik jsou tyto identity v rozporu.
V každém případě, být cizincem a být si toho vědom, případně přijmout tuto identitu,
která má v očích samotných migrantů negativní konotaci, není v případě migrantů
příliš obvyklé. Identita cizince je nepohodlná, je nestabilní, je obvykle provizorní a
dočasná. Je nutnou součástí migračního procesu, je však tou fází, ve které většina lidí
nechce setrvat. Identity cizince se migranti zbavují snahou o integraci, další migrací,
nebo návratem. Cizincem člověk zůstává většinou ve chvíli, pokud má pocit, že při
výběru z těchto možností nemůže uplatnit vlastní vůli. Z toho také vyplývá odpověď
na otázku, která stojí v samotném názvu této práce, a to, zda pocit vlastní cizosti,
respektive přijetí identity cizince, brání procesu integrace. Ano, na základě uvedených
sociologických teorií, teorií identit i samotných rozhovorů se zdá, že vnímání

Tento rozpor ostatně stál i u vzniku Camusova Cizince: „Již v dubnu 1937 Camus stručně nastiňuje
jeden z jejích možných námětů: „Příběh – člověk, který se nechce ospravedlnit. Představa, kterou si o
něm druzí dělali má přednost před ním samým“ (…)“ [Beránková 2015: 133].
46
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vlastního cizinectví je obtížně překonatelnou bariérou v procesu integrace. Není však
možné říci, do jaké míry je důvodem neúspěšné integrace, a nakolik jejím důsledkem.
Obtížně překonatelná je tato bariéra zejména proto, že důvody pro přijetí této identity
jsou jednak hluboce niterné, jednak způsobené nemožností uplatnit svou vůli.
Jakákoli snaha zvenku tak může působit kontraproduktivně, protože ji lze opět
vnímat jako nátlak, který svobodnou vůli dotyčného omezuje. Nicméně stejně tak
může být absence snahy zvenku vnímána jako nedostatečný zájem majority o přijetí
nového člena, a tedy nevytvořit motivaci pro to, aby migrant vlastní vůli ve směru
zbavení se nepohodlné identity či jiné změny, která by jeho situaci zlepšila, uplatnil.
Citát, který otevírá tuto kapitolu, je malým střípkem z díla, které se celé zaobírá
svobodou a určeností jedince ve světě, jedincem bez vazeb k druhým lidem,
nesmyslně se pohybujícím všedním dnem a zpochybňujícím společenství, ve kterém
se nachází. Mersault Alberta Camuse je sebestředná postava vydělená ze světa
ostatních lidí svým vlastním pocitem nepříslušnosti k lidskému rodu, je osamocená a
odcizená. Albert Camus se řadí k filosofickému směru existencialismu a jeho cizinec
k jeho emblematickým postavám. Podle Sartra člověka vyděluje z ostatního bytí to, že
jeho existence předchází jeho esenci, člověk musí sám sebe vytvořit, teprve vlastní
aktivitou se stává tím, čím je [Sartre 2004: 16]. Cizinec je vhodná postava, protože je
dospělým jedincem, který je v novém prostředí nucen vytvářet či reinterpretovat sám
sebe, a v této snaze selhává. Takovému cizinci je upřena svobodná vůle, respektive
tato vůle je rozpoznána jako výslednice shody vnějších okolností, jako poznaná
nutnost. U většiny migrantů, kteří přijali identitu cizince, lze pozorovat jistou
rezignaci právě na možnost vlastní aktivitou ovlivnit svou budoucnost či změnit svou
situaci. To neznamená, že by určitou aktivitu nevyvíjeli, jen ji často považují za
nesmyslnou, protože silně vnímají, že jejich osud je dílem náhody, na kterou
nemohou mít vliv.
Jak již bylo několikrát zmíněno, migrant nemusí být nutně cizincem (naopak, jak
vyplynulo z rozhovorů s pražskými migranty, je to spíše výjimečné), a cizinec nemusí
být nutně migrantem. Podle Baumana je modernita životem cizích mezi cizími, podle
Stichweha dokonce natolik, že pojem cizosti ztrácí význam. Metafora cizince je pro
zachycení života v postmoderní či tekuté realitě skutečně velmi vhodná, protože
akcentuje právě provizornost této existence, neukotvenost v sociálních vazbách,
nejistotu, rozostřenost norem a nesrozumitelnost. V takové chvíli může mít přijetí
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identity cizince naopak svůj pozitivní význam, protože v jistém smyslu vytváří ve
všeobecné tekutosti relativně pevný bod. Domnívám se, že hlubší pochopení toho,
kdo se cizincem stává a proč, nemusí vést pouze k usnadnění integrace migrantů do
majoritní společnosti, ale i k pochopení situace kteréhokoli vykořeněného člověka (a
tedy, podle Baumana, kteréhokoli člena moderní urbanizované společnosti) a tím i
k lepšímu porozumění procesů ve společnosti.
Přestože si tato práce kladla za cíl zodpovědět poměrně úzce definovanou a subtilní
otázku, v průběhu psaní se mnoho dalších otázek objevilo a jen málo z nich bylo
zodpovězeno. Je pocit odcizení tím, co činí z mladých evropských marginal manů
sebevražedné teroristy? Jak souvisí kulturní vzdálenost či blízkost se vznikem pocitu
cizosti? Jaké důsledky má pro společnost a politiku život cizích mezi cizími? Lze
vzniku cizinecké identity, ať už u migrantů či členů majority, bránit? A v neposlední
řadě, je přijetí identity cizince důvodem, nebo důsledkem neúspěšné integrace? Tyto
otázky mají, stejně jako obecnější otázka stojící v základu této práce, praktické
sociálně-politické důsledky, kterým zde ovšem nebyl věnován dostatečný prostor.
Nabízí se zde tedy široké pole pro další zkoumání, které samo o sobě je dle mého
názoru nejen velmi zajímavé, ale i vysoce aktuální, a jehož poznatky by mohly mít
výrazný společenský dopad.
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Příloha 1.
Informovaný souhlas s využitím rozhovoru pro účely diplomové práce.
Dne ……………………… jsem poskytla rozhovor Anně Tučkové v rámci výzkumného projektu
realizovaném pro účely diplomové práce na téma „Vnímání vlastní cizosti jako vnitřní
překážka integrace“. Výzkumnice působí jako studentka sociologie na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze ./ I gave an interview to research project of Ann Tučková,
implemented for the purpose of thesis on the topic „Perception of the Strangeness as a Inner
Barrier of Integration“. Researcher acts as a student of Sociology at the Fakulty of Social
Science, Charles University in Prague.
Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj navazující
výzkumné činnosti výzkumnice projektu smí tento rozhovor zpracovávat:/ For purposes of
analysis under that project and for the related research activities, researcher of the project
may be treated this interview:


v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na mojí osobu/
in anonymized form without any connection with my name and contact information
to myself

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací
výsledků výzkumu: / In the event that fragments of the interview will be part of publications
or public presentations of research results:


smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s mojí
osobou/ may be given only in anonymised form without my name and connection
with myself

Až skončí výzkumný projekt, tento rozhovor: / In the end of a research project this interview:


smí být dále zpracováván jen výzkumnicí jmenovanou v tomto souhlasu/ may be
further processed only by researcher named in this consent

Jméno a příjmení/Name and Surname:
Podpis/Signature:
Datum a místo/Date and place:
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Příloha 2.
Přepis rozhovoru s Marií.
(Uvedení plného znění rozhovoru nebylo ošetřeno v podepsaném informovaném souhlase,
proto byl tento anonymizovaný přepis později autorizován samotnou vypravěčkou, která
souhlasila s jeho uvedením.)
Marie: Protože jak jsem psala, moje první myšlenka byla, že být migrantka … necítím se
tak… Ale myslím, že je to otázka definice, nevím, jak to definuješ ty, ale já to vlastně nemám
takto promyšleno. Ale já jsem občas i mluvila, mám kamarádku z Ruska a občas to
srovnáváme, jaké máme zkušenosti. A ona přišla s manželem do Česka. Oni to plánovali. Já
jsem nic neplánovala, plánovala jsem, že tady budu studovat dva semestry v rámci Erasmu
a potom jsem spíš jako zůstala. Já jsem prodloužila ten můj pobyt o další rok, tak to už byly
dva roky, pak jsem se vrátila na rok do Německa. A v tom roce jsem řešila právě
diplomovou práci. Já jsem vystudovala politologii, tak jsem si říkala, když už jsi byla dva
roky v Praze, tak napíšeš něco, nebo najdeš nějaké téma o česku. A pak jsem dostala
stipendium, tak jsem se vrátila na další rok do Prahy a potom jsem za každou cenu chtěla
vrátit do Německa. A bylo to spíš náhodou, že jsem našla práci a od té doby, což už bude
v srpnu 13 let, jsem vlastně zůstala.
Ale mě se tady i líbí, ale je to i tak, že je to v rámci EU, tak nemusim řešit žádné vízum,
žádné pracovní povolení nebo tyhle věci. A podle mě se tím ulehčuje celkově ten pobyt. Mně
to stačilo, podepsala jsem pracovní smlouvu a už jsem nemusela nic řešit. Zaměstnavatel
mě hlásil na sociálku a úplně jak to je i s českým občanem. Mám i českou smlouvu, to bylo
velké téma na začátku, protože to byla i otázka peněz. V Německu bych tenkrát měla víc
peněz, ale tím, že jsem nevystudovala žádnou ekonomii, ale politologii, jako kdo by chtěl
politoložku? Většina mých spolužáků vůbec neměla práci. Tady mám práci v úplně dobré
firmě (vynecháno AT) můžu i mluvit německy v práci, tak tím to ani moc necítím. Většina
kolegů jsou Češi, ale mluvím tak i tak. S šéfem, který sice mluví pěti jazyky, ale česky
nemluví, tak tím pádem to vlastně ani nemusim moc řešit. Je to nějak přirozený.
I tím, že jsem si nikdy neříkala, hele budu žít v Čechách. Pro mě to bylo tak, že když jsem
byla malá, tak jsem věděla, že chci maturovat, že chci studovat a chci aspoň na chvilku žít
v cizině. A to jsem všechno dělala. Ale to nebylo tak, že za každou cenu půjdu do Prahy. Na
začátku jsem myslela, že půjdu do Anglie, ale potom jsem si říkala, že to dělá skoro každý a
že já budu dělat něco jiného. A tenkrát měli na univerzitě, kde jsem studovala v Německu,
asi 4 nabídky. Něco ve Velké Británii, v Polsku, ve Švédsku a v Praze. A já jsem si říkala,
Polsko mě vůbec nezajímá, Švédsko bylo jenom v zimním semestru. Jednou jsem byla ve
Švédsku v zimě a bylo to sice hezký, ale tmavý, tak jsem si říkala, jedu Prahy. A já jsem
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vůbec nemluvila česky, ani slovo, protože já jsem nikoho neznala, kdo mluví česky. Protože
nejsem z pohraničí, tak…
AT: A odkud seš?
Marie: (vynecháno AT) Není to tak daleko z Prahy, ale už je to dost daleko… No a vlastně,
já vždycky říkám, že pro mě to naplánoval život a pro mě je to dobře. Protože kdyby mi
někdo říkal, ty budeš žít tam, a chtěl pevné rozhodnutí, tak bych se strašně bála a asi bych
tu cítila úzkost. A nevím, jestli bych tu ještě byla. Ale tím, že to přišlo úplně bez úsilí…, nebo
jinak, já jsem to vědomě neřešila, já jsem vždycky řešila jenom další krok. A tím pádem
jsem úplně v pohodě a já mám Prahu strašně ráda i Česko. A další aspekt pro mě je důležitý,
že můžu kdykoli jet domů, to je pro mě strašně důležitý. Já mám jednu sestřenici
(vynecháno AT) a loni v létě jí umíral její dědeček A ona má dvě děti a tak nevěděla, jestli
má hned letět, nebo jestli má vůbec letět. Protože (vynecháno AT), co je na druhém konci
světa, tak potřebuješ zaprvé času dost, hodně peněz, a když máš děti a chceš, aby i ony
viděly tu rodinu aspoň jednou za rok, tak musíš hodně věcí řešit. Pro to bylo a je důležitý,
pokud něco bude s mými rodiči, tak chci jet domů. Tak nechci řešit nějakou vzdálenost, jestli
mě to bude stát hodně peněz. Chci prostě jenom… autem, nebo vlakem a jenom jet. A
z Prahy to mám 400 kilometrů, a kdybych žila třeba v Mnichově, to by byla delší cesta, než
mám z Prahy. Tak tohle je důležitý.
Co si myslim já, tak důležitý je, že člověk potřebuje ten jazyk. Jenom s angličtinou nebo
s němčinou, tak tímhle způsobem bych přežila, ale život je mnohem snadnější a jednodušší,
když tomu rozumím a když nejsem závislá na někom, kdo umí za prvé ten jazyk a za druhé,
který chce se mnou komunikovat. Protože lidi, kteří mají takovou zkušenost, kteří žili aspoň
nějakou delší dobu v cizině, to určitě znají ten pocit. Je to sice hezký, když děláš nějaký small
talk, ale když se chceš scházet s tím člověkem víckrát, tak ta snaha mluvit v cizím jazyce, to
není jen tak, člověk už potřebuje nějakou větší motivaci. A já to cítím i u sebe, když jsem
unavená, možná to tak objektivně ani není, je to spíš možná subjektivní pocit, ale mám
pocit, že mluvím mnohem hůř.
AT: Jo to já mám taky a pak si dám dvojku vína a zas je to mnohem lepší.
Marie: No, to jo, ale když jsi v práci a máš nějaké jednání s někým, tak jako večer to
nevadí, ale dopoledne to může být problém. Ale já tím, že každý den žiju tím, že mluvím
česky, mluvím německy, 8 let jsem i hodně mluvila anglicky. Ještě k tomu, když mi v práci
zvonil telefon, tak jsem nevěděla, jestli budu mluvit česky, německy nebo anglicky. Tak je to
dobrý trénink pro ten mozek, ale potřebuje i trochu času aby se s tím srovnal. Ale je to
v pořádku, mě to strašně baví. Spíš například když jedu do Německa a jsem tam třeba
týden a první dva dny, i když to vím, ale jsem vždycky překvapená, že okolo mě všichni
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mluví německy a že je to mnohem jednodušší pro mě tomu rozumět. I když si myslím, že
mluvím normálně, jako mám přízvuk, ten mi určitě zůstane, ale to není problém, to
neřeším. Ale když například sedím v metru, jsem unavená a nechci poslouchat, nebo slyšet o
čem mluví vedle mě. Kdežto v němčině nemůžu jenom zavřít, jakoby uši, a neslyšet. Ale
v češtině a v angličtině to můžu. A spíš se mi moji přátelé v Německu vysmívají, ale tak to je.
A můžeš se mě i ptát, když máš nějaký… já hodně přemýšlím, mám v hlavě tisíc myšlenek…
AT: Mně se to právě hrozně líbí, že mluvíš takhle sama od sebe z voleje. Ale já
jsem se chtěla zeptat, kdy ses naučila česky a co tě k tomu vedlo? Tys tady byla
na tom Erasmu, a tam je spousta lidí, co je na Erasmu, tak je to nějak nenutí
učit se jazyk tý země, pokud teda nejsou v Anglii. Ale když jsou třeba ve
Francii, tak spousta lidí se nenaučí francouzsky.
Marie: Tak pro mě je to otázka zaprvé respektu. Když někde bydlím, když je to jenom na tři
měsíce nebo na půl roku, tak je to těžký a to vždycky záleží na tom, co už člověk umí a kde ve
světě je. S tou češtinou to pro mě byla docela velká výzva. Protože když nevíš, jak to zní…
s angličtinou, nebo s francouzštinou, i když tomu moc nerozumíš například, ale aspoň tušíš,
jak to zní. Ale tu češtinu jsem ani nerozlišovala, nebo slovenštinu. Jako ruštinu, tu jsem ještě
rozlišovala, ale čeština, slovenština, polština... A první rok, vlastně první dva roky, když
jsem tady ještě studovala, tak jsem chodila na kurzy na univerzitě. Ale tenkrát to bylo ještě
docela na začátku, že cizinci měli víc a víc zájem o češtinu. A ten systém tenkrát nebyl moc
připraven na to. A já si pamatuju, my jsme byli spolu s lidmi z Ruska, jako i z Rakouska, ale
bylo tam hlavně hodně Rusů a z Ukrajiny. A tím, že oni mají taky slovanský jazyk a tím, že
ta logika těch jazyků je podobná, nebo podobnější, než když to srovnáš s němčinou. A já
jsem položila otázku té naší učitelce, a to byla taková otázka, že i teď s tím docela bojuju. Já
jsem se zeptala, jestli mi může vysvětlit rozdíl, jak používat například dělat a udělat. A ona
byla češtinářka, nebo učitelka češtiny, ale ona asi neměla zkušenosti učit cizince. A to je
rozdíl. Ona mi říkala, že tak to je a musim se to naučit. A to pro mě byla odpověď
s prominutím na hovno. A ti Rusové to neřešili, tam je to stejný, ale mě to vůbec nepomohlo.
Taková odpověď mi byla na nic.
Jaká byla otázka?
AT: A kdy ses naučila česky tak, abys byla schopná třeba těch small talků?
Marie: První rok to bylo pro mě úplně jenom na ten základ. Že jsem poznala, kde začíná
slovo, kde končí slovo. Kde začíná věta a kde končí. Ale možná to bylo i tím, že jsem na
začátku nevěděla, že bych tu zůstala. Já jsem myslela, jenom abych rozuměla jídelnímu
lístku a takovýhle věci, řešit nějaký drobnosti. Já jsem se vlastně soustředila na studium a
to bylo nejvíc v angličtině a zároveň jsem se ještě učila francouzsky, tak toho bylo hodně
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najednou, ale tu angličtinu jsem potřebovala nejvíc. A i když jsem maturovala v angličtině,
tak to bylo poprvé v životě, kdy jsem to potřebovala každý den. Situace se změnila, když už
mi bylo jasný, že zůstanu ještě další rok. Mezitím jsem byla skoro tři měsíce v Německu, a
když jsem se zase vrátila do Prahy, tak jsem si řekla, že francouzštinu už nebudu dělat,
protože potřebuju zlepšit češtinu, tak to už nezvládnu. Tak jsem se víc soustředila na tu
češtinu. To studium sice pokračovalo v angličtině, ale byl to velký rozdíl, mít dva cizí jazyky,
nebo když máš tři. A i tím, že jsem už i měla trochu i cit pro ten jazyk, tak to bylo i lehčí. To
bylo hlavní, že jsem cítila ten pokrok.
Další výzva byla v práci, když jsem nastoupila. To byla moje první pozice vůbec a ta byla
hned od začátku dvojjazyčně a ani v němčině jsem nevěděla, jak to vyjádřit, aby to znělo
profesionálně. A to jsem měla paralelně a ta moje čeština byla ještě o něčem jiným, než teď
mluvím. A to jsem musela poprvé telefonovat. A vlastně tuto práci mám jenom kvůli mé
špatné češtině. Protože my jsme měli v administrativě paní, se kterou jsem mluvila, ona mi
volala… Já jsem tam poslala životopis a ona mi hned po týdnu volala. A já jsem byla úplně
překvapená, tak jsem jenom říkala, že přijdu, to jsem ještě tak koktala. Tak jsem šla na ten
první pohovor, to jsem si říkala, no v žádnym případě, a my jsme se tam domlouvali, že si
to přes víkend promyslím, a dám vědět. Tak já jsem o tom přemýšlela, rozhodla jsem se, že
to nebudu dělat a napsala jsem si to v češtině. V pondělí jsem tam volala a paní reagovala,
já jsem vůbec… já jsem to ještě ani nepřečetla, já jsem ještě vůbec nebyla flexibilní v tom
jazyce, v češtině. Já jsem řekla jenom svoje jména a ona mi hned na to odpovídala, no tak
přijdete zase v pátek ve 12, jo, souhlasíte? A já jsem byla úplně převálcovaná, že jsem
odpovídala jenom ano, a tím pádem, že jsem říkala jenom ano, tak vůbec nepřipadalo
v úvahu, že bych tam nešla. A tak jsem tam šla a vlastně jsem ráda, že to tak dopadlo. Ale
vlastně vyprávím tenhle příběh, tak mi to přišlo vtipný.
Ale nejhorší pak bylo, když jsem musela poprvé telefonovat. Když toho druhého člověka
neznáš a nevidíš ho, tak to je o něčem jinym. Tak to ještě i teď mám, i když vím, že mluvím,
ale například, když jsem naštvaná, nebo nějak emotivní, tak je to těžší, to si pak
nevybavuju… je to těžší. A v těch nuancích to umím nejlíp v tý němčině, to je můj mateřský
jazyk. A občas se mě lidé ptají, jak přemýšlíš? Jaký máš sny? Je to v češtině? Já vždycky
odpovídám, že když jsem sama pro sebe, tak přemýšlím v němčině. A jak to? Jak to? No, jak
to, protože já to mám takhle. Jako není to tak, že když třeba s tebou mluvím, tak
nepřekládám, to jsme v češtině a situace je úplně jasná, stejně to mám i v angličtině, tak to
vůbec neřeším. Ale kdybych tady byla sama a jenom se dívala třeba na nějaký obraz, tak to
bych si ty věci nazývala v němčině a to mi přijde normální. Ale myslím, že většina lidí…
Někdo to přehání, jako teď jsem byl půl roku v Anglii a teď mám… Když to mají, tak je to
v pořádku, ale já to nemám.
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A ještě, co vidím u sebe, tak pro každého mám jazyk. Když například s Janou jsme začínali
v angličtině a teď mluvíme česky, ale to mi trvalo strašně dlouho s tím se srovnat.
Kdybychom mluvili od začátku česky, tak by mi to vůbec nevadilo, ale když začínám česky,
anglicky, německy, tak to většinou takhle zůstane. Já se i stydím, i když to vím, že to vlastně
není problém, tak se stydím za to, to i vidím… Nebo často řeším situaci… Nebo jinak, na mě
to není vidět, že nejsem Češka, a tím že i mluvím, občas to není asi slyšet, že nejsem rodilý
mluvčí a tak začínám, nebo mluvím víc a udělám chybu, nebo nějaký přízvuk a většinou lidi
na mě koukají, protože nevědí, co to je, ona je blbá, nebo co to je. A vlastně to řeším tak, že
řeknu, že pocházím z Německa a tím pádem je to v pořádku a od toho okamžiku se už
nestydím, protože situace je jasná a nemám pocit, že to nezvládnu. I když si řikám, že je to
blbost, ale když to není mateřský jazyk, je to takový subtilní pocit, že jsi slabší. Teď už to tak
často nemám, ale občas vím, že potřebuju více času, přemýšlet, nebo najít to správné slovo,
prostě přemýšlím, ale vím, co chci říct… A nevím, možná si ti lidi myslí, že mi pomůžou tím,
že skáčou do řeči, ale já to fakt nemám ráda, protože vím, co chci říct. A pokud začínám tu
větu a vidím, že mi to moc nefunguje, tak to přeformuluju. Ale já jí řeknu. A občas mě to i
štve, když mi skáčou do řeči. No já jako vím, že možná jsem ve slabší pozici v uvozovkách,
ale jenom jako jazykově. Ale nejsem blbá a vím, co chci říct a prosím jenom, dej mi ten čas,
co potřebuju. A je to mnohem lehčí s lidmi, kteří tohle znají. Lidi, kteří mluvěj, a není to
jenom tady v Čechách, je to i v Německu, když mluvím o svých zkušenostech. S prominutím,
ale nejhorší jsou lidi, kteří umí jenom jeden jazyk, protože oni všechno znají nejlíp, a i když
to asi nemyslej špatně, možná to myslej v dobrym, ale to se mi už dost často stalo, že mi
chtějí poradit. Ale když normálně mluvím, nebo máme normální komunikaci, tak nechci
furt nějaký poradentsví. Jako když se ptám, jak se to říká, tak prosím o to. Ale ne vždycky.
A takový ten velkomyslný pocit… možná je to citlivý bod, protože… No nemám to moc ráda,
vím, že jsem v češtině slabší, ale mám i jiné jazyky, kde to umím. A není to tak, že bych tu
myšlenku neměla, jenomže je to jiný systém, ve kterém to chci vyjádřit. A bylo mi 22, když
jsem začínala s češtinou, už jsem nebyla malá, to je úplně něco jiného, než když to máš od
porodu, nebo od narození…
AT: To je hrozně zajímavý, co říkáš, protože já jsem shodou okolností hlídala
dítě kamarádce (vynecháno AT). A ta mi říkala, že jí hrozně vyhovovalo, když
se třeba s tou rodinou dívala na televizi, a ona řekla třeba: budem koukat do
fotbalu a oni jí hned opravili, že koukat na fotbal a že se to tim líp naučila,
nebo že aspoň má ten pocit. Ale já si právě řikám, že mě by to asi taky štvalo,
že mě by asi taky bylo příjemnější, kdyby mi to ty lidi neříkali, že bych si
připadal hloupě. Ale asi je to fakt různý.
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Marie: To je fakt různý. Když se ptáš na začátku, tak je to v pořádku, nebo když děláš
nějakou chybu, můžou tě opravit, nebo ti můžou říct, že tam máš chybu a já řeknu ano, tak
tím pádem je to něco jiného. Ale jak jsem říkala, i když to ten druhý člověk myslí dobře, ale
když třeba sedíme takhle jako my teď a během půl hodiny ti ten druhý třikrát něco opraví,
tak to není moc příjemný pocit. Záleží vždycky, i jak to ten člověk říká, ale… mě to i
demotivuje, něco říct, protože potom se i začínám obávat, zase mít nějakou chybu, zase
velkorysá porada, tak to nevim…
AT: A stává se to… i teď se ti to stává?
Marie: No před měsícem se mi to stalo a to bylo dost nepříjemný. To byl pán, který na
začátku říkal, nebo se mi pochlubil, jak mluví německy a anglicky, ale pak jsem zjistila, no
nic moc. Ale v tý češtině mě furt opravoval. A já jsem si říkala, hele, kdybych tě aspoň moha
brát vážně, že bys dobře mluvil mým mateřským jazykem, nebo aspoň anglicky. Víš, to
bych jako brala, protože i já bych měla pocit, že to je nějak vyvážený, ale tím pádem, že jsem
měla jenom pocit, že jsem blbá a to není moc hezký. Ale není to tak, víš, jinak například
v práci mi kolegové taky občas něco opraví, ale to je v pořádku, u nás jsou všichni bilingvní
a všichni víme, co to znamená, když máš nějaký jednání v cizím jazyce. A spíš obdivuju ty
lidi, jak mluvěj německy, to je úžasný, jak to zvládnou. A hlavně když to i srovnám,
v Čechách má němčinu historii a to vždycky nějak sem patřilo. To co je od druhé světové
války, to je jiná věc a bohužel stalo se, co se stalo. Ale tím, že například já pocházím
z Německa a to je větší a bohatší země, tak ten vztah u nás je… slyšíš angličtinu, slyšíš
francouzštinu a hodně ruštiny, to je i tím, že máme 2 miliony lidí z bývalého Sovětskýho
svazu. Ale česky, to je jeden ze sousedů, že jo máme ještě Polsko, a to je taky větší. Ale pro
Česko je Německo největší soused a to i ta perspektiva je trochu jiná. Já i na sobě vidím, pro
mě ta identifikace, s Německem to asi i zůstane. Kdybych byla dítě, tak by to asi bylo trochu
jinak, ale moji rodiče jsou Němci, oba a já tady žiju dobrovolně. A kdyby mi někdo říkal,
hele ty smíš mluvit jenom česky a musíš tohle a tohle a tohle, tak nevím, jestli by se mi to
líbilo. Tak zatím takovýhle tlak vůbec nemám. Já ráda mluvím česky, je to pro mě důležitý.
Já můžu chodit úplně normálně kamkoli, aniž bych se musela zeptat někoho, jestli by mě
doprovodil například k doktorovi, když potřebuješ furt někoho…. Ale já můžu vyřizovat
všechno sama, a to je pro mě důležitý, je to pro mě nástroj svobody. Ale možná je to všechno
i tím, když to srovnám s tou ruskou kamarádkou, jak jsem na začátku říkala, oni mají úplně
jiný kontext. Oni si říkali, politická situace v Rusku je tak špatná, že už tam nechtěj žít a oni
přišli do Česka s tím, že se chtějí integrovat. Já jsem, musím říct, já jsem nad tím vůbec
nepřemýšlela. Já jsem tady měla přátele, ještě když jsem tady studovala. Mladý člověk,
úplně nezávislý, kamarádíš se s někým, tak to pro mě byla motivace mluvit česky a takhle
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jsem to brala. Ale nikdy jsem si neříkala, musím se, nebo chci se integrovat. Ale myslím, že
je to i tím, že rozdíl mezi Německem a Českem není tak velký.
AT: A v čem? V každodenním životě?
Marie: V mentalitě, ale i v každodenním životě, musim říct. Čím víc let tady jsem, tak
vnímám to tak, že každý člověk je jiný. Občas to pomůže. My máme například, nebo
nabízíme našim členům takový interkulturní trénink, tak tím se dá něco vysvětlovat, hlavně
teda ve firmách. Ale pak si ti lidi jenom říkají, no tak to je kvůli tomu, že ten je Čech a ten je
Němec, víš to mi občas přijde jako výmluva. Tím končí ta komunikace a nemáš vyřešený ten
problém a to je blbý. Komunikace je strašně důležitá. Spíš se zeptat, jak to myslíš? Když na
začátku někdy máš pocit, jak to říkal, tak to nezní ale moc slušně. A to i my máme v práci,
když píšeme nějaký oficiální dopis, to jak to v němčině formuluješ, když posíláš ten dopis do
Německa nebo do Rakouska, tak to zní tvrději, než když to zformuluješ v češtině. Tam je
hodně konjuktiv, dovolte, prosím, když to píšeš v německym dopisu, tak to zní jako
ponižující. Ale například, když to překládáš, tak to musíš zase změkčit. Tak my si to
vzájemně zkontrolujeme ty věci, i když to umíš, ten jazyk, tak to jsou takové nuance… tak
my to například hodně potřebujeme. Když mluvíš s nějakym turistou, tak to nevadí, ale u
nás už je to jiná věc. Ale musim říct, že když cestuju po světě, tak jsem si často myslela, že
my řešíme všichni podobný věci v životě. Nechci říct, že máme stejný sny, to není pravda,
ale všichni to máme nějak podobný… Máš ještě nějakou otázku?
AT: Mám. Ještě jich pár mám. Ještě jsem se chtěla zeptat, když teda
odhlídneme od toho jazyka, tak ty jsi říkala, že ti vlastně vyhovuje, že jsi to
nemusela plánovat, nebo že ti nikdo neřekl, že to bude takhle, ale dokážeš si
představit, že tu třeba zůstaneš, nebo se chceš vracet zpátky?
Marie: Vlastně to vůbec neřeším. Já jsem to řešila dlouho, ale pak jsem si řekla, že mi to
vlastně přijde jako život v provizoriu. A pak jsem si řekla, hele to mě už na sobě štve a i mě
to vyčerpává, že to furt řeším. Teď jsem tady a nevím, co bude za rok, co bude za dva roky
za deset let. Teď jsem tady a žiju svůj život tak jak teď je a tím vlastně mi to funguje
mnohem líp. Já si to dovedu představit zůstat tady, ale dovedu si i představit, že se vrátím.
To vlastně si říkám, že nikdy nevíš, co přijde, co se stane. Já ještě nemám rodinu, jestli budu
mít, což si přeju, nebo ne, to ještě záleží… Teď moji rodiče jsou ještě docela mladý, ale pokud
budou potřebovat péči, tak nevim. Můj brácha žije (německé město, pozn. AT), taky je to
kousek, není to tak daleko… Můj tatínek měl rakovinu před osmi lety a tenkrát to bylo téma,
naštěstí bylo všechno v pořádku, ani nepotřeboval chemoterapii, ale kdyby potřebovali
pomoc, tak bych se asi vrátila. To bych si tam našla nějakou práci. Ale to není jenom
otázka, to se ti může stát i tady v Čechách, když máš rodiče v Brně a žiješ v Praze nebo
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v Ostravě. Jo a jinak tím, že jsem tady už 16 let, a to už je velký kus mého života a jen tak to
nechat, to taky nechci. Tady už mám svůj život, mám tu práci, kterou mám ráda, mám
přátele a svůj byt a někde začínat úplně od začátku, někde kde to vůbec neznám a nikoho
neznám, o to asi nestojím.
AT: A to tě přeruším, teď jsem to asi nepochopila, teď mluvíš o tom, kdybyses
vrátila do Německa, že by to pro tebe bylo zase začínat od začátku? Nebo tam
máš dost kontaktů?
Marie: V Německu? Mám.
AT: Takže jako jít žít někam úplně jinam?
Marie: Nene, i v Německu to záleží na tom, do jakého jít města. Tak například ve
Stuttgartu, kde skoro nikoho neznám, to mě moc nezajímá, ale v Berlíně mám část rodiny,
v Hamburku, v Mnichově mám taky přátele, tak to by bylo něco jiného. Ale stěhovat se
někam, kde nikoho neznám, to už by byla jiná věc. Protože když pracuješ tak ani nemáš
tolik času zase najít nové lidi a věkem to taky není lepší. Jinak nemám problém se seznámit
s lidmi, ale když jsi v práci do osmi večer, tak kam ještě chodíš? A hlavně momentálně mám
pocit, že tady mám dobrý život, mám stabilní život. Já dost často i cestuju domů, i do
Německa. I moje rodina mě navštěvuje tady v Praze, přátelé mě navštěvují v Praze, tak to
funguje dobře. Oni jsou rádi v Praze. A mám i hodně lidí z Německa, kteří tady taky
studovali, zůstali jsme v kontaktu a oni jsou vždycky rádi, že tady mají u koho přespat. Je to
vždycky hezký, protože máme společné vzpomínky… je to i hezký, oni už mají i děti, jako
například můj synovec, pro něj je to už úplně normální, Praha je Praha, není to, jako že to je
na východě, nebo něco takového a je to hezký. Protože mně se to nelíbí, víš. Hodně lidí to
řeší, i v Německu a i tady se mě hodně lidi ptají, kde jsem se narodila, jestli v bývalý NDR,
anebo na západě. A občas… Já nevim, nejsou to moje projekce, občas se divím, co maj za
představy. A mně se to líbí, že ty děti to berou úplně normálně a že to neřeší takovýhle věci.
Jenomže naopak mám i občas to, že když říkám, že jsem z Německa, tak si lidi tady myslí, že
jsem bohatá. Tak to řešim vždycky tím, že říkám, ale já taky každé ráno vstávám a musím
makat pro ty svoje peníze. A nejsem milionářka a mám taky faktury, které musím platit,
tady normálně žiju. Nevím, jak to mám popsat. A jiná zkušenost je, když to srovnáš
s Ukrajinci, že je docela málo Němců, kteří mluví česky, a většinou lidi, když mě slyší,
nevědí, co mám za přízvuk. A většinou myslí, že jsem z Ukrajiny. A jí ti musim říct, že to je
fakt velký rozdíl, když si myslí, že jsem z Ukrajiny, nebo když jim řeknu, že jsem z Německa.
AT: Že se jinak chovaj?
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Marie: Že už se mi jednou stalo, to byl starší pán, nadával na Ukrajince a já jsem to na
sebe nevztahovala a pak jsem si uvědomila, že to vlastně nadává na mě. Tak jsem mu
říkala, že je úplně naivní, ale já pocházím z Německa. Ale vy mluvíte dobře česky! řekl.
AT: Což je smutný, protože nadával na Ukrajince, a pak si myslel, že jsi
Ukrajinka, protože mluvíš dobře česky, ale pak bylo lepší, že jsi Němka,
protože bys ale neměla umět česky, takže by bylo lepší, když bys neuměla tak
dobře česky… to je úplně vlastně absurdní…
Marie: To bylo jako extrémní, ale něco podobného už se mi párkrát stalo.
AT: Tak já se tě ještě zeptám, jestli si tady připadáš doma, nebo jako cizinka?
Nebo je to pro tebe vůbec téma, v běžnym životě?
Marie: Občas jo. Není to každodenní téma, to záleží, v práci vůbec ne. I kolegové občas i
říkají, hele Marie, my to ani nevnímáme, že jsi z Německa. Ale to je vlastně kompliment.
Protože, ne se všema, ale většinou s nima mluvím česky a tím, že už jsem tam tak strašně
dlouho, tak to není tématem. A například s Janou taky ne, nebo s těma přátelema, který
tady mám. Většinou jsou to také lidi, kteří žili někde na chvilku, ta jedna kamarádka má
německého manžela, ty děti jsou bilingvní, tak to vůbec není téma. Oni tím taky žijou.
Kde je to například téma, … nebo konkrétní případ. Já jsem byla operaci před třemi roky, a
to bylo úplně poprvé, i když tady chodím normálně k zubaři a tak dále. Tak to bylo opravdu
poprvé, že jsem potřebovala takovou pomoc. A já jsem ani nevěděla, jak to funguje. Byla
jsem v nemocnici a všechno bylo v pořádku. Spíš na mě koukali a jedna sestřička mi říkala,
my jako občas máme nějakou cizinku, ale z Německa jsme ještě nikoho neměli. Ale potom
jsem byla týden doma a šla jsem na kontrolu a potom jsem měla takovou úplně
nepříjemnou situaci, že jsem něco nevěděla, tak možná pro Čechy je to samozřejmost, ale já
vím, jak ten systém funguje v Německu, ale tady, tím, že jsem to ještě nepotřebovala, tak
jsem to ještě neřešila. A tak jsem zeptala, nebo jsem mluvila s jednou sestřičkou a ona byla
úplně v pohodě, to bylo na kartotéce, ale slyšela to ta druhá sestřička, která mluvila se
starší paní. A nějak ta druhá sestřička na mě začala nadávat a ta babička to taky nějak
komentovala. A ta sestřička říkala, no tak ta paní je cizinka, ale takovým tónem, že jsem
fakt už měla vztek. Tak tenkrát jsem to věděla, že jsem cizinka. Tohle teda říkala ta babička,
ale já jsem si to takhle zapamatovala, ta babička se za mnou otočila a říká, ale tohle to je už
od roku 2005 v Česku. Ale co víte vy o mý situaci? A ono to není důležitý, ale v takových
situacích to není příjemný. A další to je spíš, když jsem na úřadě, nebo v nějakém
zdravotnickém zařízení. To bylo zase před rokem a půl, že jsem musela na pohotovost. A to
bylo úplně poprvé, že jsem pak té sestřičce říkala, já už nikam nejdu, já už skoro nechodím,
já jsem cizinka a já tady zůstanu. Pak jsem tam i zůstala a bylo to zase v pořádku, ale
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nevím… občas v tom okamžiku přemýšlím, jestli je to kvůli tomu, že jsem z ciziny, nebo jestli
jsem citlivá na to, ale není to příjemný. Protože je to i tak, já tady platím daně a všechno a
když jsem nemocná, tak mi vždycky přijde kontrola, i jsem jim to minule říkala…
AT: Jako když jsi na neschopence?
Marie: Jo. Já jsem se pak ptal, znáte to, tak k vám chodí? A všichni: ne. A když se to stalo
minule, tak jsem se i ptala, jo, ten pán za to taky nemůže, tak jsem se ho ptala, je to kvůli
tomu, že jsem cizinka? A on úplně zrudnul. Tak jsem říkala, já určitě platím vyšší daně než
vy, tak je to taky docela arogantní. Tak to mi přijde docela jako diskriminace, protože já
tady nic nevyužívám. Jako mám cizí jméno, ale to je tím, že pocházím z Německa.
AT: Myslim, že nemáš úplně cizí jméno, já jsem chodila s dvěma holčičkama do
školky a ty se jmenovaly úplně stejně.
Marie: Občas dostanu nějaký email: Vážený pane (vynecháno AT) A když mi pak volají,
tak mi pak říkají, no ale my chceme mluvit s panem (vynecháno AT), tak vždycky
odpovídám, nezlobte se, ale pán je paní. Ale to nic není. A já si myslím, že když to srovnám
s nějakým Vietnamcem, tak to vůbec neřeším, to je o něčem úplně jiným. A i když každý má
nějaký názor o Německu. A loni byly většinou uprchlíci a já už jsem odmítala diskutovat,
protože to je cesta do pekel. A každá země má úplně jiný… kolektivní svědomí. Jak se i
Německo k tomu stavělo, tak to je i z historie. My to vnímáme úplně jinak a tady v Čechách
se to taky vnímá úplně jinak. A když mám pocit, když cítím, že se někdo ptá, protože se
zajímá, tak to zkusím i nějak vysvětlit, ale stalo se mi dost často, že to spíš už začíná tím, co
paní Angela? No tak co paní Angela. A Německo není jenom jedno. Tam je část lidí, kteří to
hodně podporujou a část lidí, co jsou extrémně proti, a když tady čtu, jak ti žurnalisti tady
to citujou, tak občas přemýšlím, rozumějí vůbec německy? A i když tomu asi dobře
rozumějí, tak vůbec neznají ten kontext. Tak v tom si nerozumíme moc. Ale to jsem si říkala,
hele nemůžu zachránit celý svět. A když se mě budou ptát, protože se chce něco nového
dozvědět, tak ráda to proberu, ale když má někdo jenom potřebu zase nadávat na Němce,
tak s tím ať jde s prominutím do háje. Ale většinou vůbec nemám problém.
(…telefon…)
AT: Já jsem se ptala na to, že si někdy připadáš jako cizinec a pochopila jsem
z toho, že to nemáš tak, že by sis sama v sobě připadala cizí, ale že v kontaktu
s nějakým…
Marie: Pro sebe to většinou takhle nevnímám, to je spíš, když někdo přijde a kouká na mě,
nebo mi dává vědět, že jsem cizinka.
AT: A je to negativní zkušenost?
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Marie: To záleží, to je tak i tak. Spíš když jsem v kontaktu s někým, nebo já to mám tak,
když jsem v kontaktu na úřadě, tak to bylo spíš negativní, ale normálně, když někoho
potkám… Většinou je to tak, že lidi reagujou, no tak ty jsi z Německa a mluvíš česky, tak to
už je, to jsou z toho nadšení. Když je to nepříjemný, tak taky mám vztek, ale nechci to tak
přehánět, protože, když to i srovnám s lidmi v Německu, tak tam je to podle mě mnohem
horší. Já si myslím, že tím, že pocházím z Německa, tak mám tady docela dobrou sociální
pozici. A tím pádem vlastně vůbec nemám důvod si stěžovat. Ale jo, když tam stojíš jako
sama a ještě k tomu, když jsem naštvaná, tak to je emocionální stav, tak na sobě vnímám,
že nejsem tak flexibilní v tom jazyce. Není to tak, že bych nevěděla, jak to řešit. Není to
hezký, ale to je život. A já si myslím například, když jsem byla na té cizinecké policii, kde
mají tu kóji pro ty lidi z EU, tak to je docela v pohodě, ale když jsem viděla ty fronty lidí
z Ruska, z Ukrajiny, z Vietnamu. Ale zas ten pán, to bylo docela vtipný a byl úplně jako
slušný. Tak se mě zase ptal, co vše paní Angela? Co naše paní Angela… Ale víš, když je to
slušný, tak to nevadí… jenomže zase nějaká diskuze o válce, nebo o uprchlících, to už
nesnáším, ale to taky na druhou stranu to nemám každý den. Hlavně ta mladší generace to
takhle už moc neřeší, to jsou spíš už reálné rozhovory nebo diskuze. No a občas, nebo
jednou, to ani není tak dlouho, to jsem byla taky na úřadě. To byla starší paní, já jsem něco
potřebovala, já jsem pak přišla, měla jsem pas, kde mám německý občanství a ještě mám
takový doklad od cizinecké policie, a tam je napsaná adresa a rodné jméno, o to vlastně šlo.
A paní, když jí došlo, že nejsem Češka, tak už to vlastně nechtěla řešit. Spíš jako říkala, kde
máte tady rodné jméno? Tak já jsem jí říkala, tady to máte, máte to všechno v češtině a to
vůbec nechtěla uznat. Ona mi chtěla dát nějaký telefonní číslo na soud a hlavně, já jsem to
prostudovala před tím, všechny ty doklady jsem měla a jenom ona to nechtěla řešit, nebo
spíš to bylo takový nestandardní, tak měla pocit nejistoty a tím pádem končila její slušnost.
A v tom okamžiku to bylo tak, že na začátku se mnou mluvila úplně normálně a to už
věděla, že normálně rozumím i normálně mluvím, jenom, že mám přízvuk, a najednou když
jí došlo, že nejsem Češka, tak začala úplně pomalu mluvit a zvýšila hlas a já furt mi
opakovala, rozumíme si? Rozumíme si? Já jsem jí pak říkala, nezlobte se, nejsem blbá, my
jsme doteď úplně normálně mluvili a vy teď na mě… pak jako jsem odešla, protože to
nemělo smysl. Ale to byl taky takový spíš jemný příklad, ale to mi zase připomnělo, že jsem
nějak jiná. Ale většinou to takhle necítím. Tím, že mám tady tu práci, když jdu k doktorovi,
tak jenom položím kartičku, tak ty normální věci fungujou. Spíš když ty věci jsou i pro mě
něco nového, tak například, když jsem byla na té operaci, nebo když jsem musela jít na tu
pohovost, tak na to ani nemáš čas se připravit. A potom narazíš na nějaký… to je hranice, a
vlastně to je vždycky nějak vzájemný. Já buďto vůbec nevím, jak to funguje, nebo něco
nevím, ale reaguju, nebo chovám se asi jinak, než je obvyklé. Asi než i ty sestřičky, nebo
kdokoli, s kým tam jsem, očekává. Hlavně, když jsou to nějaké neobvyklé situace, tak
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přijdou i ty emoce. A tohle je vlastně stav, kdy spíš musím, kdy musím fungovat nějak
automaticky, a to vezmeš to, co znáš, to už o tom tak nepřemýšlíš… nebo nevím, jak to mám
vysvětlit…. nemáš to všechno okolo… nebo vlastně musíš to nějak řešit, ale tím, že jsem žila
22 let v Německu a nějaký věci řešíme jinak a tím, že vím, jak to tam funguje a když tady
narazím na nějakou situaci a nevím, jak to tady funguje, tak v tom okamžiku reaguju, nebo
se chovám jinak… nebo když něco bolí… Je to i těžký vyjádřit v nuancích, co ti vlastně je a
když jsou tam lidi, co to taky neznají, nebo nemají zkušenosti s cizinci, tak to se potkají lidi,
kteří mají úplně jiná očekávání. Tak ono se to vždycky nějak vyřeší. Ale když máš na jedné
straně pocit nejistoty, přijdou i nějaký komentáře, který nejsou úplně slušný… tak to je, já si
myslím, že to je vlastně normální. Například moje mamka je taky zdravotní sestřička, oni
už mají léta hodně lidí, Turky, Rusy, Afgány atd. A většinou je to tak, že vůbec nemluví
německy a pak přijdou, něco chtějí a stává se dost často, že tihle lidi jí podávají telefon a
tam mají tlumočníka. A to takhle se chovat ještě slušně, když nemůžete přímo komunikovat
s tím člověkem, tak to není… A jednou jsme o tom s mamkou mluvili a ona taky něco
komentovala a mě to přišlo docela nefér. Já jsem jí to nevyčítala, já jsem jenom říkala, ale
mami, já tomu chování toho druhého, já tomu rozumím, protože já jsem v Čechách
v podobné situaci. A už je to dávno, co jsem jí to říkala. A potom mi občas opakovala, že jí to
hodně pomohlo s tím, že má více trpělivosti s těma lidma. A jednou to i hezky říkala, že když
zase mám někoho takového, že myslí i na mě a taky nechce, aby se ke mně někdo špatně
choval. A tím pádem si říká, hele, chovám se slušně. A to mi přijde hezký.
AT: To je skvělý.
Marie: Říkala, že jí to hodně pomohlo, nějak povzbuzovat tu myšlenku, víš toho rozumění
té situaci, že to není blbost, jak se chová ten pacient v tom okamžiku, ale že dělá, co může. Já
mám například super tady paní zubařku, tak to vždycky hned od začátku mi říkala, víte, já
mám ještě dalšího pacienta, který pochází z Německa. Ale ten pán se vůbec nesnaží, a já vás
obdivuju. A vždycky se mě ptá, jestli tomu rozumim a občas i vyzkouší, co ona si ještě
pamatuje. Ale to je hezký, já cítím v dobrých rukách a takovýhle lidi, když vrtá, tak to i bolí,
tak to potřebuješ někoho, kdo ti řekne, to bude dobrý. A když ti někdo nadává, blbá cizinka,
tak to jako… Já taky chci spolupracovat a já se snažím, snažím se i co nejlíp mluvit česky.
Tak jako snaha je, ale občas mám i svoje hranice. Je mi tady dobře. Já jsem tady
dobrovolně, já jsem neutíkala z nějaký války. Tak mi to přijde luxusní.
AT: Myslíš, že to hraje roli, v tom jak se pak člověk cítí v tý nový zemi?
Marie: Jo. Když musíš, tak to je pak úplně jiná věc. A hlavně, já to i vím, moje babička na
konci druhé světové války museli odejít. Ona je vlastně Němka, ale z území, které teď patří
Polsku. A to je už 70 let a babička ještě i teď brečí, moje vlast je v Polsku, ale ona musela
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pryč. A já jsem nad tím občas přemýšlela, ale tím, že vím, že můžu kdykoli jezdit do
Německa, tak je to úplně v pohodě. Ale kdybych věděla, že nemůžu se vrátit, to by bylo něco
jiného.
AT: A cítíš se tady doma?
Marie: …. jo….
AT: Protože jsem si všimla, že jakoby říkáš, že když jedeš domů, tak mluvíš o
tom, že jedeš do Německa za rodičema.
Marie: Já se cítím doma v Německu, ale i tady, spíš v Praze. Já bych neřekla v Česku, ale
v Praze. To je vlastně moje druhá vlast, nebo druhý domov. Ale to se vztahuje na Prahu.
AT: Máš hodně českých kamarádů, nebo to máš tak jako mixlý, nebo máš víc
kamarádů z cizích zemí, nebo z Německa?
Marie: Spíš hodně Čechů. No tak mezinárodní to není, jako pár Němců tam je a jedna
dobrá kamarádka je z Rakouska, to je skoro něco mezi tím.
AT: A když přijedeš domů na návštěvu, tak se tam taky cítíš doma.
Marie: Jo, jo. Já to většinou, nebo zatím jsem to vždycky… jsem to takhle plánovala, že
dvakrát třikrát za rok zůstanu aspoň týden v Německu. Protože pro mě je to důležitý v tom,
že potřebuju vědět, kde mám kořeny. Když jsem tam byla například o Vánocích, tak
většinou dva týdny zůstanu u našich a potom už jako vím, odkud jsem a potom už můžu jít
do světa. A tohle je pro mě strašně důležitý. A tím, že i vím, že mám otevřený dveře, hlavně
u rodičů. I když to vlastně nepotřebuju, ale tím, že vím, že to tak je, tak jsem v pohodě.
A: A teď mě něco napadlo, a hned jsem to zase zapomněla. Ty jsi totiž
několikrát říkala, myslíš, že to přijetí tady od Čechů je jiný tím, že jsi ze
Západu, jestli se tady lidi chovají jinak k cizincům ze Západu a jinak
z Východu. Třeba to nedokážeš porovnat, ale když jsi mluvila o tý ruský
kamarádce…
Marie: Já si myslím, že ona s tím taky nemá problém. Ona mluví výborně česky, že to není
slyšet, že pochází z Ruska. Občas něco trochu, jak to slyším, ale tím, že výborně mluví česky,
tak nemá problém. Jinak to nemůžu moc porovnávat, jenom to, co se mi stalo, že to chování
jestli jsem z Ukrajiny nebo Německa, to se mi stalo párkrát, tak z toho jsem poznala, že to je
asi jiný. Ale jinak tady neznám lidi z Ukrajiny, takže to ani nedokážu říct, jaký mají oni za
zkušenosti. Já jsem to jenom vnímala takhle. Že mě brali spíš, nebo respekt byl větší, když se
dozvěděli, že jsem Němka a ne Ukrajinka. Ale například ta kamarádka z Ruska, já si
myslím, že oni už jsou tady s manželem taky dlouho a tím, že se chtějí asimilovat, tak asi
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taky nemají problém. To většinou ti lidi vycítí. Moje zkušenost je, podle mě je to i správné,
když poskytuješ lidem úctu a respekt, tak to se ti většinou vyplatí, to se ti vrátí. A když se
chováš slušně, tak jasně i tak narazíš na nějakého blbce, ale tak to je. Ale třeba asimilace, to
není pro mě, to jsem neřešila, já to nechci. Já když se mě někdo ptá, jaký mám občanství,
tak já mám jenom německé občanství a dlouho to bylo tak, že z německé strany to ani
nebylo možný, že nemám českého rodiče, nebo něco takového, že jsme to nesměli…
AT: Druhý občanství?
Marie: Jo. Teď už je to taky jinak, občas už nad tím začínám přemýšlet, trochu se obávám
toho jazykového testu, ale nevím, možná se to přehání, ale nevím, co bude s EU a tím, že si
můžu nechat německé občanství, jako kdyby to nebylo možný, tak bych ho nikdy
neodevzdala, ale tím, že jsem to doteď nemusela řešit, protože tím, že jsem občan EU, tak to
bylo bez problémů. Ale teď nevím, občas nad tím teď přemýšlím, protože nevím, co se může
stát a možná to bude lepší, mít oboje. Ale jinak, vždycky když se mě někdo ptá, jak vnímám
sama sebe, tak říkám, že jsem Němka žijící v Praze…
AT: Jako třeba Kafka…
Marie: Jo, například. Ale já mám doma německou televizi, protože jsem unavená a já
vůbec nemám problém tomu rozumět. Ale víš, to vyžaduje více snahy, a když jsem večer
unavená, tak když takhle sedím, někdo mluví, občas poslouchám, nebo vůbec
neposlouchám, většinou dělám ještě věci okolo. Jeden kamarád mi vždycky jako opakuje,
hele Susi ty se zase díváš jenom na tu německou televizi. I když on je Čech, tak mluví
výborně německy, my spolu taky mluvíme německy, ale já si nemůžu pomoct. To je zvyk na
jednu stranu, ale je to i tak, že třeba seriály, když znám ty hlasy v němčině, tak já to
nesnáším, když pak slyším v češtině a je to jiný hlas, a mě to přijde úplně cizí, tak si říkám,
hele to nechci slyšet, to dám radši zase jak to znám. No a i hodně sleduju politiku tam,
nadále. Protože když smím volit jenom v Německu, tak jasně, jako letos, kdy máme volby na
celostátní úrovni, tak…
AT: Chtěla bys třeba volit tady?
Marie: Jako kdybych mohla, tak bych šla, ale jinak to plně respektuju, že můžu volit
v Německu a že když nemám české občanství, tak nesmím volit, tak… To bych musela něco
za to dělat. Ale mám to právo v jedné zemi, a je to v pořádku.
AT: Já jsem teď spíš myslela, že v Čechách je nějaká politická situace a ty v ní
reálně už 16 let život a nemáš vlastně na to, ne že by tvůj jednotlivý hlas měl
takovou váhu, ale že prostě nemáš možnost to nějak ovlivnit. Tak jestli ti to
vadí.
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Marie: Tak mě to zatím nevadí, ale občas jsem si položila tuhle otázku. Protože když
například budeme mít nějakou novelu v zákoníku práce, tak tím, že mám českou smlouvu a
jsem tady v českém systému, tak je to pro mě důležitější, než v Německu. Tak tím pádem si
občas i říkám, tohle tady je teď momentálně důležitější pro tebe. Tak to nevím, tohle nebyla
úplně důležitá otázka zatím. Spíš to bylo spojeno s tím, že to dlouho bylo tak, že to dvojí
občanství nebylo možný z německé strany a jinak, když to není možný a já bych ho nechtěla
odevzdat, tak jsem to neřešila. Ty pravidla jsou jaký jsou. Ale spíš tím, co jsem už řekla, že
nevím, co se stane s EU, to už je něco, co si myslím, že bych to musela řešit. Tím pádem
nevím, když tady platím už 13 let i penzijní pojištění, a nevím, úplně hypoteticky, ale já si
myslím, že kdybych měla české občanství, tak mi nikdo nemůže říct, paní (vynecháno AT), je
to problém. A momentálně to vidím tak, že zůstanu tady. Tak jsou asi věci, který jsou asi
příjemnější, když máš občanství. Ale uvidím. Na druhou stranu já mám ještě trvalé bydliště
v Německu, ale je to i tím, že tím pádem můžu mít, i když tady chodím normálně
k doktorovi, ale když vyplňuješ nějaký formulář, že můžeš chodit i v tom státě, odkud
pocházíš. A já mám takovou kartičku, se kterou můžu chodit i v Německu. Jednou jsem to
udělal a teď to budu zase dělat. To jsou spíš věci, já si myslím, že v Praze je to v pořádku, ale
proč například teď půjdu v Německu to je spíš otázka jazyka. Protože tady už jsem delší
dobu, ale byla jsem na kardiologii, a moc jsem tomu nerozuměla. Paní doktorka byla moc
milá, dvakrát mi to vysvětlovala, ale byla jsem tam sama a upřímně řečeno, něco jsem
rozuměla, ale nejsem si úplně jistá, co vlastně mám. Asi mám nějakou závadu se srdcem,
není to nijak, že by šlo o život, ale pak jsem si říkala, když už mám takovou možnost, že
můžu jít v Německu… Tak jsem vlastně prosila maminku, která tam taky chodí, ať se mi
zeptá a nechá si dát termín. A tak jsme si to daly dohromady, že teď, když tam v květnu
stejně pojedu, tak tam půjdu. Ale to je spíš, že tomu chci rozumět, co mám se srdcem.
AT: No, to chápu!
Marie: A to je spojené s tím, že tam mám to trvalé bydliště, jinak bych to možná taky už
řešila. Momentálně to funguje a doufám, že to bude fungovat i dál bez problémů. Ale já si
řikám, že to budu řešit, až… spíš je důležitý sledovat tu situaci, jak se to vyvine, abych
kdyžtak mohla reagovat včas. Tak. Ještě máš něco?
AT: No tak jo, já už asi nic nemám, takže jestli ty mi chceš ještě něco říct, tak
můžeš, a jinak to vypnu. Tak děkuju, díky moc!
(…pokračujeme v neformálním rozhovoru, Marie se mě ptá na mojí práci a mojí
zkušenost z Gruzie, když se ukáže, že má ještě jedno dvě témata, po dohodě opět
zapínám nahrávání… pozn. AT)
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Marie: No spíš ta situace po druhé světové válce, moje babička, to je bývalé Prusko, odkud
pochází, i když teď patří Polsku. A ona je Němka, ona mluví normálně německy a ta rodina
byla také německá rodina, ale tím, že to Německo bylo úplně zničené a přišlo 12 miliónů. A
přišly Sudety, některý lidi z Rumunska, východní Prusko, nějaký Pobaltí, Kaliningrad a
ještě ze Slezska, ta část za Odrou a to bylo celkově 12 miliónů lidí. A ti přišli a byli úplně cizí,
měli přízvuk, nebo mluvili jinak. Já si pamatuju třeba ta moje druhá babička, já jsem byla
úplně malá, v jejich baráku měli paní a ta byla ze Sudet a já jsem se vždycky divila, jakým
přízvukem mluví. A ona třeba říkala, kolik je hodin, jako když to doslova přeložíš z češtiny,
ale my to takhle neříkáme. A mě to vždycky přišlo divný. A ta moje druhá babička, které se
to taky týkalo, nebo celá ta rodina, víš, lidi neměli nic. Oni o všechno přišli. Ještě ta její
rodina měla docela štěstí, protože to skoro všichni přižili. Ale potom byli 4 roky v Berlíně,
ale tam nemohli zůstat a museli jet dál. A oni si to nemohli vybrat. A nebylo to tak, že by
z nich lidi měli radost. A ještě 10 let žili v nějakých barácích, takže když to srovnám teď
s dnešní situací. Tak babička občas říká, co jako chtějí, ty uprchlíci. Ale je to i její zkušenost
z toho, že zažila něco podobného a oni byli Němci, nebo německy mluvící, měli stejnou
kulturu, byli křesťani a taky se museli přizpůsobovat. A to bylo i slyšet, protože ta jejich
němčina byla jiná. A u nás máme ještě takový, aspoň tenkrát se tak ještě mluvilo, teď už ani
ne, taková stará němčina, kterou mluvili ti lidi, tak když se to neučíš od malička, tak tomu
nerozumíš. A když si to představuju, co ona mi vyprávěla, nebo občas to vypráví, tak i když
byli Němci, tak byli cizí, nebyli cizinci, ale byli cizí. Oni se takhle cítili a ostatní jim to taky
dávali najevo.
AT: A doteďka to tak má?
Marie: Ne, to už ne. Ta integrace tak fungovala, že v naší generaci skoro každý nějakou
takovou babičku nebo nějakýho dědečka má. Tak to je normální, to už ani není slyšet…
AT: Ne to já spíš, jak jsi říkala, že někdy prostě brečí, že ta její vlast je jinde…
Marie: No, to ona by nikdy neutíkala, ona je takový člověk, který by zůstal celý život, tam
kde se narodil. Ale oni museli, nebo museli, měli na výběr, mohli i mluvit polsky, ale on
nikdo nemluvil polsky, oni nebyli Poláci. A vlastně měli dvě hodiny na to si zabalit a pak
museli pryč. Ale na druhou stranu to Polsko se chovalo úplně jinak, než například
Československo, protože moje babička nebo i prababička tam mohly už v 70. letech jezdit.
Tam už nic nebylo, ten barák, co měli, nebo ten pozemek už vůbec neexistoval, ale jim to
stačilo, podívat se, jak to teď vypadá. A to si myslím, že těm lidem to hodně pomůže, když
aspoň víš, a já to taky mám, když vím, že můžu kdykoli jezdit domů, nebo i se vrátit. A tím,
že máme tu svobodu v tom, tak jsem v pohodě. Já si myslím, že když musíš utíkat z války a
nevíš a máš tam možná ještě rodinu, nebo část rodiny, přátele a nevíš, jestli ještě žijou, nebo
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ne, tak to už je úplně jiná situace. A hlavně si myslím, že i hodně záleží na tom, že já jsem
tady i finančně v hodně dobré situaci a nemusím řešit nějaký věci, že chce někdo po mě
peníze. Ale stačí, že když mám nemocenskou, tak mi přijde kontrola. Já to nechci využívat,
ale já to u 13 platím normálně ze mzdy, tak to mi přijde docela nespravedlivý, ale to si
říkám, že jsem i tak v dobré pozici. Když jsem nemocná, tak jsem doma. Nebyl to problém.
Oni mě kontrolovali, tak to podepsali, že je to v pořádku. Ale kolegové koukali. Já si myslím,
že hodně záleží na tom, když jsem v kontaktu s člověkem, který aspoň chvilku žil někde
jinde, to nemusí být ani v cizině, to může být v Čechách, v Německu, kdekoli, ale když jsi
aspoň jednou byl v životě, že nemáš po boku rodiče, přátele atd., někde jsi a nikoho neznáš,
a když je to v cizině je to ještě otázka jazyka, že je tam jiný systém, že nevíš, jak to funguje.
Na to potřebuješ čas, to se nedozvíš najednou. Já jsem například na začátku, když jsem
nastoupila v práci, tak jsem tam měla kolegyni, se kterou jsem přímo spolupracovala. A
ona se narodila v Praze, žila celý život v Praze, jednou byla 2 týdny v Londýně. A mě bylo
25 tenkrát a ještě ta moje čeština nebyla taková, jak mluvim teď. A ona byla (vynecháno
AT) se jmenovala. A já jsem tenkrát bydlela v Hostivicích a tam jsem každý den (podobný
název českého města, pozn. AT), a já jsem to bohužel jednou spletla, a ona byla, ona mě
nadávala, co si to dovoluju. I když vůbec, když jsme spolupracovaly tak to jakž takž, mluvila
německy, nemluvila špatně, ale bylo to vidět, když jsme to potřebovali dvojjazyčně a když
ona něco přeložila, tak to bylo vidět, že si vůbec není vědomá toho, že každé slovo, věta,
jazyk, má nějaký kontext. A že ta konotace může být taková a taková a slovo může mít tohle
a tohle, nebo být tohle a tohle. Ale tím, že nikde nežila na delší dobu, tak i když jsem jí to
říkala, tak to vůbec ani nemohla pochopit. Tak to bylo dost často, že jsme se i pohádaly. Ona
byla starší, byla tam delší dobu, tak mi to docela vyčítala. A já jsem si pak vždycky říkala,
že je to nepříjemný a ne že bych byla takhle chytrá, ale aspoň tím, že jsem už byla delší čas
v Praze… ale ona neměla tu zkušenost. To, co jsem řešila, tak ona nemohla vůbec pochopit.
Když máš rodiče, sourozence, přátele, když je máš vždycky po boku, když nastoupíš do
tramvaje, tak tam s nima jezdíš… já to nemůžu. Občas to mám i s jedním kamarádem
v Německu, tam se narodil a doteď tam žije. A vloni chtěl jet do Prahy a furt jsem nějak
nemohla. A já hlavně ty víkendy plánuju dopředu, protože moji rodiče hodně cestují, brácha
hodně cestuje, i ti přátelé mají většinou ty rodiny. A on nemá. A já sice taky nemám, ale tím,
že rodinu nemám tady v Praze, tak musím plánovat jinak. A to jsem mu taky skoro
nevysvětlila. Já jsem mu říkala, hele nezlob se, protože on se mi docela vysmál…
AT: Jako kvůli tomu, že nemůžeš přijet tam?
Marie: No, že jako nejsem spontánní, a že takhle plánuju a on že má rád být spontánní.
Tak jsem mu řekla, tak jako buď spontánní, ale se mnou to moc nefunguje tak, takto buď
bude, nebo nebude. Já žiju v úplně jiné situaci, než žiješ ty, tak to buď respektuješ, nebo
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nerespektuješ. Když vím, že brácha má čas, já mám malého synovce a chci ho, hlavně toho
malého vidět, tak to musíme takhle plánovat dopředu. Když vím, že takhle pojedu, tak
koukám i na nějakou letenku, nebo jízdenku a když to koupím, že to koupím dva měsíce
dopředu a když vím, a většinou vím, že se na něco domluvíme, když nikdo není nemocnej,
tak to vyjde a já si koupím mnohem levnější jízdenku, tak proč bych neměla, to funguje. A
když někdo chce být spontánní, ať je spontánní, ale… A to je taková maličkost, ale to je moje
zkušenost, že lidi, kteří zažili podobný situace, oni tomu rozumějí, co to znamená. Když si
byla, když víš a ještě si tohle zažila, když se ti něco stane v cizině, tak oni jsou to i dobrý
zkušenosti, ale v tom okamžiku to většinou není moc hezký. To tam pak stojíš a nevíš, co
máš říct, nebo co máš dělat, co můžeš dělat a možná ani nemůžeš nic říct. Tak se musíš
spolehnout, že lidi okolo ti chtějí pomoct a jsou i slušný.
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