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Abstrakt 

Předmětem zájmu předkládané studie je přeshraniční pohyb osob v době vlády 

komunistické strany v Československu, ale také v období po roce 1989, a zaměřuje se 

především na dlouhodobé pobyty v zahraničí. Výsledkem této práce by mělo být 

zodpovězení otázky, jak se v narativním konstruování identit lidí, kteří v určité etapě svého 

života zvolili (či byli nuceni zvolit) změnu bydliště ze země svého původu a přesunuli 

místo svého dalšího pobytu mimo její území, odráží vztah k rodné zemi, k cílové zemi 

jejich přesunu a také k samotnému procesu emigrace nebo reemigrace. K hlavním otázkám 

výzkumu patří, zda je možné chápat identitu těchto jedinců stále jako identitu národní, 

nebo je na místě ji označit již jako identitu emigrantskou, a pokud ano, čím je tato identita 

charakteristická, případně zda je jejich identita konstruována na jiných základech. Narátoři 

byli vybráni ze dvou skupin – na jedné straně z představitelů tzv. západní emigrace, na 

druhé straně z osob dlouhodobě pobývajících v zahraničí legálně z pracovních či studijních 

důvodů – a obsahy jejich narativů byly následně podrobeny vzájemné komparaci. 

Abstact 

The hereby presented study deals with a cross boarder migration of people during the times 

of communist rule in Czechoslovakia and during the period immediately following the 

demise of the Soviet domination in Eastern and Central Europe. The study concentrates on 

those individual migrants who spent a significant period of their lives abroad. This study 

should elucidate several key aspects of the cross boarder emigration and re-emigration (be 

that voluntary or forced) as seen by the respective migrants themselves. In particular, those 

aspects are: how a long-term residence in a foreign country altered their relationship with 

respect to their home country, what kind of relationship the migrants developed with 

respect to their new country of residence and what the very act of emigration/re-emigration 

itself meant in the life of each individual migrant covered by this study. One of the 

principal issues this study relates to is this: is it possible to consider the identities of 

individual migrants as having remained "national" despite their long residence in a foreign 

country or, alternately, is it correct to state that their identities had changed to that of an 

"emigrant" flavor. In each individual case of the perceived identity change the study 

attempts to identify the characteristics of the changed personal identity and to determine on 

what foundations this new identity is based. The narrators were selected from two groups 

of migrants, namely from those representing so called "western" emigrants and from those 
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who lived and worked abroad legally (with an explicit consent of the communist state 

administration) as either governaent professionals or as students. The personal narratives 

from the two respective groups of migrants were subsequently subjected to analysis and 

mutual comparison. 

 

 

Klíčová slova 

Emigrace, reemigrace, konstrukce identit, národní identita, profesní identita, práce 

v zahraničí.  
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1 Teoretická a metodologická část 

 

1.1 Úvod 

 

„Dosud neexistují téměř žádné skutečně vědecké analýzy českých emigrací na Západ 

v komunistickém období a tím méně návratu menší části těchto západních emigrantů do 

ČR…“
1

 Jestliže tímto konstatováním Z. R. Nešpor uvedl v minulé dekádě svou 

prolegomenu ke studii českých emigračních procesů 20. století a západní reemigrace, lze 

dnes stále konstatovat, že na tomto poli nedošlo k zásadním změnám. Obdobná situace 

panuje taktéž na poli bádání v oblasti dlouhodobých zahraničních pobytů 

československých občanů za minulého režimu, které by bylo možné označit adjektivem 

„legální“.
2
 Domnívám se však, že tato témata si zaslouží mnohem více pozornosti právě 

z důvodu přístupu režimu panujícího v letech 1948 až 1989 k přeshraničnímu cestování: 

uzavřením hranic v únoru 1948 „nastal návrat k době před revolucí 1848, přesněji před 

zrušením nevolnictví roku 1781. Stát se na obyvatele díval nikoli jako na občany, ale jako 

na poddané či spíše jako na nevolníky…“
3
 Po legislativní stránce bylo umožněno na 

základě přijetí zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidovědemokratické republiky, 

konkrétně jeho § 40 „Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy 

k návratu“ - trestní stíhání každého občana, „který v úmyslu poškodit zájem republiky 

opustí neoprávněně území republiky nebo ve stejném úmyslu neuposlechne výzvy úřadu, 

aby se v přiměřené lhůtě, kterou mu úřad určí, na území republiky navrátil.“ 
4
 Nový trestní 

zákon č. 86/1950 Sb. o dvě léta později situaci ještě zpřísnil, když v § 95 „Opuštění 

republiky“ bylo za trestný čin ustanoveno samotné opuštění republiky i bez úmyslu 

poškození jejího zájmu 
5
 a také v následujícím trestním zákoně č. 140/1961 Sb. bylo v § 

109 „Opuštění republiky“ (platném do zrušení uvedeného § zákonem č. 159/1989 Sb. ke 

dni 13. 12. 1989) 
6

 stanoveno: „(1) Kdo bez povolení opustí území republiky, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo nápravným opatřením. (2) 

                                                           
1 Nešpor, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2002, s. 5. 
2 Výjimky zabývající se touto problematikou představují například studie Lenky Krátké: Krátká, L.: Československá 

námořní plavba v letech 1959 – 1989 očima československých námořníků, In: Naděžda Morávková a kol.: Říká se… 

Sborník z odborné konference v Nečtinech, Západočeská univerzita, Plzeň, 2011, Krátká, L.: Z Prahy až na konec světa. 

Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu, In: Miroslav Vaněk – Lenka Krátká (eds.): Příběhy (ne)obyčejných 

profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, Karolinum, Praha, 2014.  
3 Rychlík, J.: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 

1848-1989, ÚSD AV ČR, Praha, 2007, s. 34. 
4 Tamtéž, s. 50. 
5 Tamtéž, s. 50. 
6 Tamtéž, s. 132. 
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Stejně bude potrestán československý občan, který bez povolení zůstane v cizině.“
7
 Stát 

také k těmto trestům připojil od srpna 1965 dle zákona č. 56/1965 Sb. i trest propadnutí 

majetku.
8
 I přes částečné změny kurzu, jakými bylo například krátkodobé uvolnění v letech 

1963-1969,
9

zjednodušení přeshraničního styku s některými socialistickými zeměmi 

v období normalizace,
10

 či vyhlášení prominutí trestů za spáchání těchto trestných činů 

(např. v rámci amnestií v letech 1960 a 1965 – tyto akce však byly ve výsledku vcelku 

neúspěšné),
11

 se po celou dobu své existence snažil komunistický režim v Československu 

přeshraniční pohyb svých občanů co nejvíce omezovat. Dle mého názoru je tedy nanejvýš 

nutné zabývat se svědectvím jedinců, v jejichž životních příbězích figuruje (v jakékoliv 

formě) dlouhodobý pobyt v cizině za minulého režimu a také návrat do původní vlasti (jak 

před rokem 1989 nebo v následném období). Metoda analýzy jejich biografických narativů 

však (s ohledem na aspekt lidské paměti, ale též postmoderní historiografickou kritiku i 

subjektivní charakter vyprávění) nedovoluje z jejich výpovědí historii „rekonstruovat“, 

uplatněním konstruktivistického přístupu při jejich rozboru ale připouští zkoumat a pokusit 

se (re)interpretovat jak narátoři interpretují své osudy a jak tedy ve svých narativech 

konstruují vlastní identitu. 

Z metodologického hlediska je práce založená na analýze biografických narativů, která 

nachází široké uplatnění jak v orální historii, tak také v sociální antropologii, což mi 

umožnilo pokusit se o propojení obou oborů: Zatímco výzkumy v oblasti konstruování 

identit jsou předmětem antropologických projektů, zkoumané období několika posledních 

dekád dvacátého století je předmětem zájmu především historiků zaměřených na soudobé 

dějiny. Mou snahou bylo také dané téma – české reemigrace – zpracovat aspoň částečně 

pomocí isofenomenologického přístupu, tak jak jej (na základě práce Hermanna Müller-

Karpeho) definovali Zdeněk Vašíček a Françoise Mayerová: „Izofenomenologie může být 

dána výběrem tématu nevymezeného časem a prostorem, například požadavkem sledování 

nějakého kulturního jevu.“ 
12

 Vzhledem k využití biografických narativů žijících jedinců 

jako pramenné základny jsem se však časovému (a svým způsobem ani prostorovému) 

                                                           
7 http://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0065_04.htm  
8 Rychlík, J.: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 

1848-1989, ÚSD AV ČR, Praha, 2007, s. 77. 
9 Tamtéž, s. 65 an. 
10 Tamtéž, s. 84 an. 
11 Tamtéž, s. 51-53. 
12 Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 

2008, s. 175. Snaha o zpracování fenoménu české reemigrace v úplné šíři a v delším časovém úseku by rozsahem i dobou 

potřebnou ke zpracování této problematiky výrazně překročila možnosti této práce.   
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vymezení vyhnout nemohl.
13

 Z výše uvedeného by bylo možné dojít i k závěru, že práce 

reflektuje pouze tzv. „malé dějiny“, tedy dějiny „obyčejných“ lidí a jejich každodennost; 
14

 

je však nutno si na tomto místě ale uvědomit, že právě v jejich životních vyprávěních se 

zrcadlí následky událostí „velkých dějin“ a jejich praktické dopady na jednotlivé osudy 

narátorů, které nám pak mohou posloužit jako jedna z ilustrací při pokusech o vytvoření 

komplexního obrazu zkoumaného období.
15

  

1.2 Biografický narativ  

 

Jak již bylo zmíněno, je základem celé práce biografický narativ, který je z určitého 

pohledu možné označit za esenciální pramen obou uvedených vědeckých oborů. 

Perspektiva orální historie tato vyprávění používá především k bádání v oblasti 

interpretace prožitého období dějin ústy samotného narátora, zatímco antropologický 

pohled se soustředí mimo jiné na sebenahlížení jedinců a konstruování jejich vlastních 

narativních identit. Velice obdobné (v některých bodech téměř identické) metodologické 

postupy mne tak vedou k přesvědčení, že by se materiál získaný nahráváním životopisných 

vyprávění měl souběžně využívat pro výzkumnou činnost vedenou oběma uvedenými 

směry. Takto provedená analýza by poté mohla přinášet daleko komplexnější a užitečnější 

výsledky. Navíc lze z jistého zorného úhlu dojít též k závěru, že je dokonce provedení 

analýzy „oběma směry“ nezbytně nutné: jedna složka může bez druhé zůstat nepochopená 

či se stát zcela nepochopitelnou. Argumentem se zde stává jejich vzájemné působení: 

identita jedince ovlivňuje jeho interpretací okolního světa a jeho interpretace okolního 

světa ovlivňuje jeho identitu. Slovy Eleonóry Hamar má pak konstrukce narativ 

„performativní charakter, jelikož utváří víceméně jednotnou narativní identitu, kterou 

může subjekt přijmout za vlastní.“ Navíc v rámci tohoto pojetí je možné „vysvětlit utváření 

jak osobních, tak kolektivních identit,“ jelikož skupiny vytvářejí svou kolektivní sdílenou 

                                                           
13 Má původní představa o vymezení zkoumaného časového úseku vycestováním narátorů v období vlády minulého 

režimu v Československu a návratem v jeho průběhu či v letech těsně následujících musela v průběhu získávání 

jednotlivých životních příběhů ustoupit: ne všichni „političtí emigranti“ se rozhodli pro návrat do vlasti bezprostředně po 

roce 1989 a mnozí z narátorů opětovně dlouhodobě vycestovávali i v období nového státního zřízení.   
14 Pokus o isofenomenologický přístup také nabízí „osvobození“ od paradoxního důsledku časového vymezení užívaného 

při některých výzkumech v oblasti soudobých dějin - nabízelo se například omezené zkoumání daného jevu v letech 

1968-1989. „Malé dějiny“ by tak ale byly zcela „okleštěny“ časovým úsekem tvořeným událostmi „dějin velkých“ - 

životy narátorů však překračují tyto hranice, a tato skutečnost jejich narativy nezpochybnitelně ovlivňuje. Přesto jsem si 

též vědom toho, že tato práce představuje jen střípek do mozaiky prací zkoumajících daný jev. 
15  Přitom sestavení takového „obrazu“ se jeví jako velice složitý, ne-li nemožný úkol. Nelze patrně nesouhlasit se 

stanoviskem, že „globální, syntetická či totální historie, všeobjímající a vševysvětlující (sen klasického německého 

historismu a francouzské školy Annales) neexistuje… „Širší“ historie (i jen její popis) musí mít odlišný charakter než ty 

dílčí… Individuální fakta vystupují spíše jako příklady pravidelností. Různé ty kategorie a struktury … skládají zase 

jakýsi Velký příběh.“ Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a 

kultury, Praha, 2008, s. 162-164.  
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identitu „pomocí narativ, jež vytvářejí jejich aktuální historii,“ a tím se vlastně komunitou 

stávají. Vytváření a předávání všech (jejich) příběhů zajišťuje přetrvávání sdílené identity a 

vzniká tak kruhový vztah komunity a jejich narativ: „Historicky existující komunita 

získává svou identitu tím, že jako vlastní přijímá ta narativa, která sama vytvořila.“
16

 

Pro tuto práci byly využity rozhovory s celkem 21 narátory. Bylo mým záměrem, aby byl 

první rozhovor veden (v souladu s orálně-historickou i antropologickou metodologií) 

formou (ze strany tazatele nestrukturovaného) biografického narativu a ve druhém 

interview pak položeny některé doplňující dotazy – musím poznamenat, že se tak 

pochopitelně nestalo ve všech případech, a to z různých příčin (jsou popsány 

v jednotlivých Kartách narátorů). Ve čtyřech případech jsem použil rozhovory, které 

v rámci jiného projektu pořídila kolegyně Hana Wagnerová (Verhaege) – u narátora PV 

pak společně s Biankou Šimečkovou – a mou úlohou u těchto interview bylo pouze 

vyhotovení přepisu; v Tabulce 1 jsou tyto rozhovory označeny symbolem hvězdičky u 

iniciál narátora a u údaje o jejich délce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Autorka přijímá a aplikuje koncept narativní konstrukce identity Paula Ricoeura, jehož výchozí myšlenka spočívá 

v konstrukci identity jedince prostřednictvím životního příběhu, v němž hraje klíčovou roli zápletka a který představuje 

vedle zdroje informací o sociální realitě také místo i prostředek tvorby významů. Hamar, E.: Vyprávěná židovství. O 

narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, SLON, Praha, 2008, s. 66-67. 
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Tabulka 1    Analyzované rozhovory a jejich délka 

Narátor Délka 1. rozhovoru Délka 2. rozhovoru Délka 3. rozhovoru Celkem 

AO 00:55:59 00:07:51 - 01:03:50 

 ,BM‘ 
17

 01:00:31 00:42:59 - 01:43:30 

,NA’ 
17 

01:03:59 - - 01:03:59 

GP 00:46:36 00:23:26 - 01:10:02 

ChP 01:23:32 01:24:37 - 02:48:09 

IČ 04:28:17 02:42:45 - 07:11:02 

IK 00:48:30 00:18:36 - 01:07:06 

JJ* 01:40:20* 01:25:37* 00:13:42 
18

 03:19:39 

JKo 02:21:06 01:23:00 - 03:44:06 

JKr* 01:11:25* 01:01:33* - 02:12:58 

JM 01:05:02 00:20:18 - 01:25:20 

KF* 01:46:33* 02:32:55* - 04:19:28 

KP 00:29:17 00:09:06 - 00:38:23 

LN 01:17:01 00:22:56 - 01:39:57 

MKy 00:54:36 01:30:46 00:40:45 03:06:07 

MKr 01:09:33 00:29:31 - 01:39:04 

NK 00:52:26 00:13:36 - 01:06:02 

PH 02:22:43 01:38:27 - 04:01:10 

PN 00:37:00 00:26:44 - 01:03:44 

PV* 00:45:37* 01:14:02* - 01:59:39 

ŠM 01:30:33 00:28:04 - 01:58:37 

Celkem 28:30:36 18:56:49 00:54:27 48:21:52 

 

 

 

                                                           
17  V uvozovkách jsou uvedeny fiktivní iniciály dvou narátorů, kteří poskytli rozhovor anonymně. Narátor ,NA‘ přitom i 

přes svůj opakovaný příslib nedodal do doby publikace této práce svůj písemný souhlas se zpracováním osobních a 

citlivých údajů, a v případě jeho narativu byly proto z této studie odstraněny a použity pouze údaje, které lze ve smyslu 

ustanovení § 4 písmene c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

charakterizovat jako údaje anonymní. 
18  V případě této narátorky jsem cítil potřebu doplnit rozhovory kolegyně Wagnerové (Verhaege) položením ještě 

některých doplňujících otázek, a proto jsem pořídil krátký třetí rozhovor. 
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1.3  Identita 

 

Zatímco fenomén identity definuje sociologie prostřednictvím vztahu mezi subjektem a 

Druhým (přičemž konstrukce identity vznikající na základě této relace má obousměrnou 

platnost: stejně jako jsem Já oním Druhým pro Druhého, je Druhý Druhým pro mne)
19

, 

kritizuje Eleonóra Hamar tento „dvoučlenný opoziční model“ jako příliš zjednodušený a 

nedostatečný z hlediska sledování konstrukce některých moderních identit a navrhuje jeho 

rozšíření: „Na místo dialogického vztahu dvou členů navrhuji nahlížet na konstrukci 

identity jako na proces odehrávající se v dynamické síti významů, jež předpokládá 

dialogické vztahy s několika Druhými.“ 
20

 Jak podotýkají Vašíček s Mayerovou, je život 

jednotlivce „neustálým přijímáním informací a komunikací“, přičemž v paměti se zapisují 

„ponejvíce informace zařaditelné do předem daných konstrukcí, schémat, vzorců, matric 

navazujících na obdobné schématické chování a jednání, tedy na kolektivní strategii dané 

skupiny“, do nichž se pak ukládají „minulé zkušenosti, představy o minulosti … stejně 

jako o světě vůbec,“ stanovují jednotlivci pravidla jednání, dávají mu smysl, jsou pouze 

zvolna se měnícími „předem danými odpověďmi“ a jelikož se většinou jedná o sociální 

vzorce, „jejich křížením … vzniká valná část osobních identit.“ 
21

    

Je pochopitelné, že se zájem historiografie soustředí především na kolektivní identity. 

Chce-li například Mayerová redefinovat pojmy paměť a historie jako vztah k minulosti, 

popisuje jej jako utváření společné představy (ve vztahu k druhým) s cílem vypovědět, kdo 

jsme, a klade jej do přímé souvislosti „s identitou, resp. identitami skupin, politických 

stran, společností, států.“ 
22

 Také Pierre Nora se při své snaze o vzájemné vymezení paměti 

a historie zcela vyhýbá osobním či individuálním kategoriím. Na jednu misku vah klade 

paměť jako „život, který vždy nesou skupiny živých“, na druhou pak historii – 

problematickou a neúplnou rekonstrukci náležející „všem…“ 
23

 Paměť, která je předmětem 

historikova zájmu, je principiálně kolektivní, protože „existuje tolik pamětí, kolik existuje 

                                                           
19 Berger, P. L., Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 1999, s. 

34 an. Osobní identita tak může být konstruována, jelikož Já identifikuji a označuji Druhého a on mne.  
20 Hamar, E.: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, SLON, Praha, 2008, s. 

87. 
21 Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 

2008, s. 159. 
22  Mayer, F.: Češi a jejich komunismus. Paměť apolitická identita, Argo, Praha, 2009, s. 30. 
23  Jeho skeptický postoj k historii vystihuje dodatek „…a nikomu.“ Nora, P.: Mezi pamětí a historií. Problematika míst, 

Cahiers du CEFRES, N° 13, Politika paměti (ed. Françoise Mayer), 2012, s. 8-9. 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_mezi_pameti_historii.pdf 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_mezi_pameti_historii.pdf
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skupin; … paměť je přirozeně mnohočetná a zmnožovaná, skupinová.“ Na adresu historie 

pak poznamenává: „Všechny velké proměny v pojetí historie spočívaly v rozšíření základů 

kolektivní paměti.“ 
24

 Přitom koncepce kolektivní paměti a kolektivní identity jsou natolik 

analogické, jsou na sobě takřka absolutně závislé, že by z určitého zorného úhlu mohlo 

dojít téměř k jejich ztotožnění.
25

 Z hlediska identit je tak možné historii označit za obor, 

jehož předmětem zájmu jsou kolektivní identity, jejich úspěšné i neúspěšné (záměrné i 

neintencionální) konflikty a proměny. Jaký význam by pro historii ostatně mělo bádání 

například v oblasti subjektivního vnitřního konfliktu idem a ipse identit,
26

 nevstoupil-li by 

do konfliktu s kolektivní identitou ve formě kupříkladu lékařského, policejního či 

deníkového záznamu?   

Ačkoliv „víme, … že identita se nejefektivněji udržuje figurou nepřítele,“
27

 tedy 

negativním vymezením se vůči tomu, co nejsem, je nutné si povšimnout, že oproti 

sociologickému pojetí identity, založeném především na jejím určování pomocí zvenčí 

připisovaných kategoriálních konceptů 
28

 a jejich logiky, koncept narativní identity 

„naproti tomu umožňuje zachytit onen akt, kterým samotní aktéři tyto kategorie 

zvýznamňují.“ 
29

 

1.4 Emigrace a reemigrace 

 

Problematičnost této studie by jistě z určitého hlediska mohla znamenat určitá roztříštěnost 

„druhů“ či „forem“ zahraničních pobytů jednotlivých narátorů. Vždyť už v  pasáži 

Nešporovy studie citované v úvodu lze implicitně nalézt pojetí výrazů „emigrant“ a 

„emigrace“ jako víceméně výhradně ilegálního odchodu z rodné země, motivovaného 

touhou po životě v odlišném politickém zřízení. Považuji za nutné se na tomto místě 

pozastavit nad pojetím termínu „emigrace“: vycházeje z latinského základu migrare ve 

smyslu přesídlit, stěhovat se, resp. emigro ve smyslu vystěhovat se,
30

 chápu tento pojem 

                                                           
24  Tamtéž, s. 9. 
25 Domnívám se však, že toto není možné; zatímco na paměť pohlížím jako na – ačkoli vnější podněty zpracovávající, 

přesto ale – vnitřní proces vztahující se především k minulosti, identita se naopak obrací (svou relací k druhým) navenek 

a k přítomnosti.  
26  Tento proces Hamar v rovině osobní zkušenosti charakterizuje „jako konflikt mezi fakticitou (jedinci zvnějšku 

připisovaných identifikačních atributů, na jejichž základě je konstruována jeho příslušnost k např. etnické či kulturní 

kategorii) a (jeho vlastní vnitřní) volbou.“ (Hamar, E.: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních 

židovských identit, SLON, Praha, 2008, s. 99). 
27 Hlavačka, M.: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť 

míst událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 20. 
28 Autorka za všechny jmenuje např. rasu, sex či gender. 
29 Hamar, E.: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, SLON, Praha, 2008, s. 

67. 
30 http://latinsky-slovnik.latinsky.cz 
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jako jakékoliv (dlouhodobější) vystěhování ze země původu, které je možné dále dělit do 

různých kategorií. Ty pak mohou vznikat např. na základě rozlišení legálnosti emigrace 

(legální – nelegální), jejich motivací (poltická, náboženská, pracovní, studijní, sňatečná 

atd.), zamýšlené doby trvání (temporární – trvalá), dobrovolnosti (dobrovolná – nucená) 

apod. V průběhu svého bádání jsem se však často setkal s podobným úzce vymezeným 

chápáním výrazu „emigrace/emigrant“, který zmiňuji v úvodu tohoto odstavce, a to jak 

v literatuře 
31

 a internetových zdrojích,
32

 tak také v běžném životě: téměř všichni narátoři, 

kteří dlouhodobě legálně pobývali (pracovně či ze studijních důvodů) měli potřebu se 

zpočátku vůči označení reemigrant vymezit; po mé explikaci široce vymezeného pojetí 

(re)emigrace však posléze většinou již další námitky neměli.
33

       

Skutečnost, že se tato práce zabývá životními příběhy (z časového hlediska) široce 

rozevřené a (z hlediska typu emigrace i reemigrace) heterogenní skupiny jedinců, by mohla 

být a priori vnímána jako problematická. Na tomto místě je však třeba zdůraznit základní 

otázky mého bádání: Jaké strategie volili jedinci v období, v němž se vládnoucí režim 

snažil omezovat výjezdy občanů do zahraničí, k tomu, aby „se dostali ven“? Jak 

interpretují lidé, kteří realizovali odchod (častokrát značně komplikovaný, či minimálně 

spojený s nadstandardním úsilím) mimo zemi svého původu (a v mnoha případech také 

s dlouhodobým silným citovým vztahem k cílové zemi svého zahraničního pobytu) 

skutečnost, že se nakonec přece jen navrátili zpět? Ve shodě se stanoviskem S. Rakové, že 

„pro historika totality tvoří pluralita a konfliktnost historických pamětí základní 

východisko“,
34

 jsem se proto také snažil prokázat, že různé strategie, které narátoři volili za 

                                                           
31 Stačí např. nahlédnout do Slovníku cizích slov, kde pod heslem emigrant čtenář sice nalezne český ekvivalent ve 

výrazu vystěhovalec, ale také vyhnanec, vyhoštěnec, tedy termíny, které jsou charakteristické pouze pro určitou část 

emigrantů a nelze jimi opisovat celou skupinu osob vystěhovalých mimo svou původní vlast (Slovník cizích slov, 

Encyklopedický dům, Praha, 1996).  
32 Za všechny viz Wikipedie (tedy patrně jeden z nejvyužívanějších explikačních nástrojů současnosti): pod heslem 

Emigrace se lze sice dozvědět, že se jedná o „opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země,“ avšak 

níže je možné (s výjimkou ekologické a demografické definice) nalézt pouze zmínky o velkých vlnách politické 

emigrace, navíc zcela strohé a velmi diletantským způsobem zpracované (přitom sama stručnost nemusí být na škodu; tak 

tomu je i zde v případě hesla Reemigrace – „označuje návrat emigranta do země, z níž odešel.“). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emigrace 
33  Jako zajímavost uvádím postřeh, který jsem měl možnost pozorovat během svého bádání mezi osobami, s nimiž jsem 

danou problematiku diskutoval, a který jsem bohužel nestihl řádně prozkoumat například dotazníkovým šetřením, avšak 

vypovídá o proměnách vnímání pojmu emigrace: zatímco dříve narození jedinci se spíše přikláněli k úzce vymezenému 

pojetí ilegálního politicky motivovaného odchodu ze země původu (mezi nimi i narátor KP: „…sedmnáctej listopad byla 

ta revoluce, člověk nechtěl bejt stranou, takže sem se sem vrátil, a vlastně tam sem si to odcinkal a zase sem, a zase sem 

vodjel zpátky do Holandska, furt jakoby že vodjedu, i když to nebyla jako vlastně emigrace, protože najednou to bylo 

svobodný a tak dál. Takže ta moje vlastně emigrace trvala asi měsíc jako.“ Přepis 1. rozhovoru s KP), mladší osoby 

vnímaly daný pojem v širokém významu jakéhokoli vystěhování za hranice (bez ohledu na motivace, legálnost, dobu 

trvání atd.) – dělicí čarou byl přitom období narození zhruba od poloviny osmdesátých let výše v případě skupiny 

mladších jedinců; musím také konstatovat, že přibližně od léta roku 2015 opět vnímání výrazů, jejichž základem je 

latinské migrare, prošlo v důsledku notně medializované evropské imigrační krize další hlubokou proměnou.    
34 Raková, S.: Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť míst 

událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 30. 
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účelem vycestování z vlasti (a také rozličné modely jejich návratů), nabízejí prostor pro 

potvrzení různých kategorií a typů emigrací a zařazení jednotlivých životních narativů do 

určitých skupin 
35

 a jejich následnou analytickou komparaci, přičemž je nutné 

připomenout, že z charakteru kvalitativní formy výzkumu použité v případě této práce, 

nelze očekávat generování vyčíslitelných či naprosto zobecnitelných závěrů ze své 

podstaty typických pro kvantitativní typ bádání. V této fázi jsem se také snažil přistupovat 

k líčení jednání narátorů a k obsahové stránce biografií také na základě otázek: Jakou 

paměť reprezentují výpovědi narátorů? Promlouvají ve svých vzpomínkách jako jedinci, 

nebo se snaží hovořit jménem širší skupiny? A pokud ano, tedy jaké? 

1.5 Paměť 

 

Tyto otázky pak nutně vedou k připomenutí některých konceptuálních pojetí problematiky 

paměti z hlediska současné historiografie. Vedle bazální dichotomie kolektivní a 

individuální paměti, nabízí několik badatelů vícero teoretických konceptů, mezi nimiž 

nepanuje ani názvoslovná jednota, ani soulad zorných úhlů na tuto problematiku: 

„Terminologické definování je sice vždy nutné, ale v případě tak subtilního tématu jako je 

historická individuální a kolektivní paměť asi opravdu nelze docílit obecné terminologické 

shody, protože každá sociologická a historiografická (národní) škola přistupuje 

k vysvětlování a rozvíjení tohoto v poslední době jednak značně módního a oblíbeného a i 

inspirativního tématu ze zcela různých úhlů pohledů a zadání.“
36

 F. Mayerová tak 

kupříkladu zmiňuje koncepci Marie-Claire Lavabreové, pracující s dvěma registry - 

historické a živé paměti; prvá z nich tak představuje výsledek snah o legitimizaci moci ze 

strany její oficiální instituce (státu), zatímco individuálními prožitky podložené zmínky o 

minulosti vytvářejí tu druhou. Jejich vzájemnou pozici však nelze nahlížet – přestože 

důvody jejich geneze by tomu nasvědčovaly – pouze v antagonistické poloze, jelikož „o 

historické paměti (institucionální, oficiální) lze mluvit, pouze pokud odkazuje na představy 

sdílené jednotlivci, kteří se s ní budou moci ztotožnit.“ 
37

 V téměř identickém duchu chápe 

kategorizaci dvou vedle sebe existujících druhů paměti i S. Raková – v jejím výkladu lze 

                                                           
35 Hovořím-li na tomto místě (a níže) o skupinách či kategoriích (re)emigrantů, je nutné tyto chápat pouze jako jakési 

ideální typy – některé případy vedou k závěru, že v „žité“ paměti se mohou jejich „charakteristické“ atributy prolínat (viz 

druhá kapitola).  
36 Hlavačka, M.: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť 

míst událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 14. 
37 Mayer, F.: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Argo, Praha, 2009, s. 37. Autorka na s. 221 předkládá 

obdobné pojetí paměti u Lubomíra Liptáka, které však zároveň může posloužit jako důkaz terminologických 

nedorozumění v této oblasti: „Historickou paměť“ („historiografii“) umisťuje mezi paměť „individuální“ a „oficiální“ 

(obraz minulosti vytvářený režimem za účelem legitimizace vlastní moci). 
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však nalézt další rozšíření terminologie. Vedle adjektiva „žitá“ používá pro první kategorii 

paměti též označení „rodová“ a „generační“; druhou pak nazývá „pamětí umělou“, kterou 

„bylo nutno v procesu národní, občanské a sociální emancipace viditelně rekonstruovat a 

posléze doplňovat či měnit v rytmu dějinného vývoje, aby mohla plnit svůj disciplinační 

(či mobilizační) účel.“ 
38

  

Odlišný pohled na fenomén paměti nabízí M. Hlavačka: v oblasti historiografických 

výzkumů nachází nejčastěji práce zkoumající „místa paměti“ a „místa vzpomínek“,
39

 

zatímco rozvíjení a užívání pojmů „kultura paměti“ (ve smyslu termínu nadřazeného 

vzpomínkám a paměti) a „kolektivní paměť“ připisuje zejména sociologii. Původ přístupu 

operujícího se třemi rovinami paměti – kolektivní (spojená s kolektivem, elitou nebo 

politickým establishmentem v maximální délce tří generací), komunikativní (vznikající a 

zanikající s kolektivem vypravěčů) a kulturní (souhrn „opakovaně používaných obrazů, 

textů a obřadů“ s hlavní úlohou stabilizace obrazu společenství o sobě) – nalézá 

v koncepcích Jana Assmanna a Maurice Halbwachse. Přitom neopomíná zmínit kritiku 

takového přístupu: „ … rozdělení paměti na komunikativní a kulturní nedostatečně 

zohledňuje existenci paralelních či protikladných pamětí v rámci jedné kultury, což naopak 

koncepce míst paměti zvýrazňuje a využívá.
40

 

1.5.1 Paměť kolektivní 

 

Potřeba zamyšlení nad předmětem této a následující podkapitoly je z mého pohledu 

výsledkem koncepční a metodologické roztříštěnosti bádání v této oblasti. Širokou škálu a 

nejednoznačnost pohledů na problematiku („sdílené“ 
41

) paměti vyjádřila S. Raková slovy: 

„Konceptualizace historické paměti zápasí s úkolem systematizace a teoretického 

opracování takřka neuchopitelné látky, jehož problémy jsou patrné již z pojmového 

rozvolnění a množiny specifikujících přívlastků: paměť sociální, kolektivní, 

komunikativní, přičemž ve věci definice ani vzájemné hierarchie jednotlivých kategorií 

                                                           
38 Raková, S.: Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť míst 

událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 25. 
39  Na tomto místě Hlavačka zmiňuje i německá označení „Gedächtingsorte“ a „Erinnerungsorte“. 
40 Hlavačka, M.: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť 

míst událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 15. 
41 Tento pojem (v ang. verzi „shared“) subjektivně cítím jako vhodnou alternativu antonyma individuální paměti při 

uvažování opozice individuální a „neindividuální“ (přičemž by jím mohly být hierarchicky zastřešeny všechny paměti 

tohoto charakteru – kolektivní, sociální, komunikativní, historická atd.), další terminologické a konceptuální rozšiřování 

problematiky paměti by však též mohlo působit kontraproduktivně.  
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nepanuje souhlas.“ 
42

 Opozice kolektivní a individuální paměti se tak zdá být pro tuto práci 

využitelnější nežli ostatní koncepty.  

Na společenskovědní scénu uvedl pojem kolektivní paměti Maurice Halbwachs, který 

vycházel ze základního předpokladu přináležitosti každého jedince k určité společenské 

skupině, v jejímž rámci dochází k předávání a opakování sdělení s konsenzuálními obsahy, 

a právě to společné v pamětech členů dané society dává (v sociálně podmíněném a tedy 

smysluplném procesu) vzniknout paměti tohoto kolektivu: „Sem patří i společné obrazy, 

hodnoty, normy jednání a vzájemná komunikace. Jednotlivec se může ovšem začleňovat 

do více skupin (třeba podle pohlaví, věku, profese).“ 
43

 

Novější pojetí Pierra Nory pracuje se symbolickým ztvárněním minulosti v tzv. místech 

paměti, do nichž je kolektivní paměť převtělena. Místa paměti, ať už abstraktní nebo 

konkrétní, jsou – i když v různé míře - místy ve smyslu materiálním, symbolickém i 

funkčním zároveň: „Dokonce i místo čistě materiální … je místem paměti pouze tehdy, 

když mu obraznost propůjčí určitou symbolickou auru. Dokonce i místo čistě funkční … 

vstupuje do této kategorie pouze tehdy, je-li předmětem rituálu.“ A stejně tak symbolický 

rituál „je zároveň něčím jako materiálním výřezem jisté časové jednoty a periodicky slouží 

koncentrovanému připomenutí vzpomínky.“ 
44

 

Přestože Halbwachs na tomto poli „zůstává stále inspirujícím otcem zakladatelem“, je 

nutné zdůraznit, že jeho „holistické stanovisko a nedoceňování individuálního není dnes 

přijímáno…“
45

 Jelikož tedy z uvedeného jednoznačně vyplývá vzájemné působení, 

závislost a propojenost obou typů paměti, je nezbytně nutné přesunout pozornost k 

individuální paměti – obzvláště v případě této práce, pro niž představuje tato paměť svým 

způsobem fundamentální pramen. 

 

 

                                                           
42 Raková, S.: Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť míst 

událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 28. 
43 Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 

2008, s. 158. 
44 Nora, P.: Mezi pamětí a historií. Problematika míst, Cahiers du CEFRES, N° 13, Politika paměti (ed. Françoise 

Mayer), 2012, s. 14-15.  
45 Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 

2008, s. 158, pozn. 5. 
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1.5.2 Individuální paměť 

 

Bylo by na tomto místě zbytečné znovu opakovat psychologické definice individuální 

paměti a také kritické hlasy na její využití ze strany určité části obce historiků.
46

 Dle mého 

názoru se s podobnou kritikou geniálně stručným způsobem vypořádal Alessandro Portelli: 

„Skutečnost, že paměť není pouze pasivním úložištěm dat (faktů), ale aktivním procesem 

tvorby významů, je tím, co je opravdu podstatné. Specifický užitek orálních pramenů tak 

nespočívá ve schopnosti paměti uchovat minulost, ale naopak ve změnách provedených 

samotnou pamětí. Tyto změny odhalují úsilí narátorů učinit minulost smysluplnou, 

přiřknout svým životům určitý charakter, a zařadit svá svědectví a vyprávění do 

historického kontextu.“ 
47

 Je však potřeba položit si otázku do jaké míry se tedy práce 

soustředí na výzkum kolektivní či individuální paměti. Domnívám se, že na jednu stranu je 

odpovědí samotný jejich vztah vzájemného formování, pronikání a přizpůsobování 

jednotlivých vzpomínek a postojů mezi nimi – z tohoto hlediska je odpověď jednoduchá: 

předmětem zkoumání jsou obě „složky“ paměti a obě také v narativech obsaženy 

bezpodmínečně musí být. Na druhou stranu je mým úkolem najít právě ty vzpomínky, 

které jednotlivé narátory zařadí do skupiny (kolektivu, kategorie apod.), v jejímž rámci 

sdílejí podobné vzpomínky i ostatní. Posléze se tedy pokusím o uspořádání na základě 

několika kritérií obsažených v biografiích, která korespondují s názvy jednotlivých kapitol 

druhé části této studie. 

V poslední větě předchozí citace je možné také nalézt přímý odkaz k relaci mezi pamětí a 

identitou. Jedním z inspiračních pilířů samotné práce se tak stal vzájemně působící a úzce 

propojený vztah paměti a identity - nelze jistě popřít, že „paměť – ať už negativní či 

pozitivní – je klíčovým prostředkem k udržování identity“ 
48

 a konstruování identit zpětně 

působí na proměny paměti.
49

 Bylo by totiž chybou opomenout jeden ze zásadních aspektů 

paměti, kterým je zapomínání a odstraňování některých „kapitol“ z jejího „obsahu“: 

„Vždyť pro paměť je tak důležité nejen neustálé (chtěné) vytěsňování nepříjemných 

                                                           
46 Více k tomuto tématu např. Vaněk, M., Mücke, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS UK a 

ÚSD AV ČR, Praha, 2011, s. 106 an. 
47 Portelli Alessandro: What makes oral history different, in: The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and 

Meaning in Oral History, State University of New York Press, Albany, 1991, s. 69. 
48 Hlavačka, M.: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť 

míst událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 20.  
49  Vztah paměti a identity (kolektivní i individuální) chápu svým subjektivním způsobem jako opozici vnitřního a 

vnějšího: zatímco paměť slouží především k uspořádání vnitřních postojů (samozřejmě s ohledem na okolní svět), 

identitu vnímám předně jako prostředek ke komunikaci s vnějším prostředím (opět s důrazem na vlastní já). Z určitého 

pohledu tak mohou obě tyto kategorie splývat.  
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zkušeností, zážitků, témat a vzpomínek, ale také prosté nevědomé čištění.“ 
50

 Ve shodě s 

Rakovou se domnívám, že v tomto bodě lze nepochybně nalézt podobnost mezi oběma 

základními typy paměti. Vycházejíc z této analogie vnímá Raková dále i v případě 

kolektivní paměti obdobné efekty potlačovaní určitých vzpomínek jako u paměti 

individuální: „Minulé traumatické či frustrující prožitky lze vytěsnit pouze za podmínky 

souznění individuální a oficiální (státní, národní atd.) potřeby, jak se o to pokusila 

například Adenauerova SRN v padesátých letech, nebo je lze naopak využít jako 

mobilizujícího nástroje v případě sociálního pohybu – o tom svědčí instrumentalizace 

historie jednotlivými proudy západního multikulturalismu šedesátých až osmdesátých 

let.“
51

 Na druhé straně je třeba si uvědomit, že takto „upravené“ vzpomínky mají svou 

neoddiskutovatelnou hodnotu: „Odlišnost orální historie spočívá ve skutečnosti, že 

„nesprávná“ svědectví jsou z psychologického hlediska stále „pravdivá“, a že tyto 

„pravdy“ mohou být stejně tak důležité, jako fakticky spolehlivá svědectví.“ Prizmatem 

tohoto hlediska pak Alessandro Portelli dochází také k závěru, že úsilí o dosažení 

maximální míry objektivity nebrání skutečnost, že je orální historie ve svém principu 

záležitostí subjektivity, ať již na straně narátora (jako ostatně každý historický pramen 

vytvořený člověkem), tak ze strany badatele (stejně jako všechna historiografická díla).
52

                 

1.6 Narátoři  

 

Jestliže heterogenní charakter skupiny narátorů, jejichž svědectví byla použita pro tuto 

práci, a záměr uskutečnění komparace vyžaduje vypracování jejich kategorizace, vynořuje 

se zásadní otázka, na základě jakých kritérií toto rozčlenění vytvořit. Vzhledem 

k vybraným biografiím a historického období, do něhož větší část popisovaných emigrací 

spadá, se jako první nabízí samozřejmě otázka směřování odchodu do zahraničí ve smyslu 

bipolárního rozdělení světa v době jeho existence. Přínosnost použití a výpovědní hodnota 

takového dělení je ale sporná 
53

 a hlavní příčinu lze spatřovat právě ve značné rozmanitosti 

jednotlivých životních příběhů analyzovaných v rámci této studie: V případě pracovních 

výjezdů bylo cílových zemí v několika případech více u jednoho narátora a někdy také 

                                                           
50 Hlavačka, M.: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť 

míst událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 20. 
51 Raková, S.: Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu, in: Hlavačka, M. (ed.): Paměť míst 

událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Historický ústav AV ČR, Praha, 2011, s. 24. 
52 Portelli Alessandro: What makes oral history different, in: The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and 

Meaning in Oral History, State University of New York Press, Albany, 1991, s. 45-58. 
53 Přitom narátoři zařazení do skupiny A spadají do kategorie tzv. „západní emigrace“, označit ostatní narátory za 

„východní“ by bylo zavádějící hned v několika významech.   
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působili v cizině jak „kapitalistické“ či „socialistické“, tak i v zemích „třetího světa“, tedy 

zemích „rozvojových“
54

; nelegální překonání železné opony pak bylo v některých 

případech spojeno s dočasným pobytem v tranzitní zemi (ne vždy však od počátku za 

tranzitní považovanou), jindy byl odchod realizován přímo do cílové země dlouhodobého 

pobytu.
55

 Mnohem příhodnější – avšak také problematičtější – se pak jeví rozdělení 

jedinců z hlediska legálnosti emigrace. Vedle asi nejčastějšího typu ilegálních emigrací, 

které v okamžiku „výjezdu“ do zahraničí tehdejší zákony neporušovaly a teprve později se 

(předem plánovaně) jejich status změnil, existují také případy složitější, kdy se legálnost 

pobytu narátora v jiném státě několikrát změnila (např. IČ). V neposlední řadě lze 

z hlediska legálnosti problematicky nahlížet zařazení vynucených vystěhování, jejichž 

emigrace sice proběhla v souladu s tehdy platnými právními předpisy, zahrnout je však do 

jedné kategorie spolu s dlouhodobými pracovníky v zahraniční by bylo naprosto scestné; 

tyto skutečnosti neodbytně vyvolávají potřebu zohlednění samostatné kategorie příslušníků 

exilu, ve smyslu „vyhnanství, vypovězení ze země, vynuceného pobytu v cizině“.
56

 

V současnosti akceptované pojetí exilu však definuje exulanty v mnohem úžeji 

vymezeném pojetí - jako jedince, jejichž „odchod či útěk ze země byl politicky motivován 

a že jejich činnost v zahraničí směřovala k dosažení mocenských změn v domovině a 

k případnému opětovnému návratu.“ 
57

 Exulantská strategie je tak nutně obohacena o 

prvek aktivního úsilí o změny v původní vlasti. Z narátorů, jejichž životní příběhy byly 

v této práci využity, lze do kategorie „nuceně vystěhovaných“ s jistotou zařadit jednu 

narátorku (JJ),
58

 v případě druhého narátora (PN) je otázkou, do jaké míry byl skutečně 

nucen zůstat v zahraničí a do jaké míry jde o jeho interpretaci vlastního rozhodnutí.
59

 

Z tohoto pohledu vyvstává též otázka, do které skupiny zařadit narátorku legálně do ciziny 

provdanou (ŠM), či snad v jejím případě vytvářet kategorii samostatnou.
60

  

                                                           
54 V uvozovkách použitou dobovou terminologii politického dělení světa lze nalézt ve výpovědích narátorů pořízených 

v současnosti – většinou však již s ironickým podtónem pro toto přežité pojmenování užívané za minulého režimu.  
55 Tranzitní zemí pro odchod na Západ byla v několika případech také (specificky) socialistická Jugoslávie. 
56 Op. cit. Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, Praha, 1996. 
57 Jirásek, Z.: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu, Prius (pro ÚSD AV ČR), Brno, 1999, s. 7. 
58 V jejím svědectví však nefiguruje násilné donucování ze strany režimu, spíše jakási nabídka „rozumné dohody“: „…a 

tenhle ten estébák vlastně mi řikal, pani Jonáková, vy opravdu jste na druhým břehu. Jestli se rozhodnete někdy odjet, tak 

já vám garantuju, že za šest neděl to budete mít vyřízený a odjedete. Nic, jelo se dále, takže Zbyněk jak se rozhod, tak si 

podal žádost. Ta mu byla zamítnuta. Zbyňkovi zamítli tu žádost jako signatáři. Prostě mu ji zamítli. Někdo na ní čekal i 

rok třeba, na tu žádost, víš? Oni dělali takový věci no, tě drtili, kde mohli. No tak já jsem nemeškala a podala jsem já 

žádost, do šesti neděl jsem jí měla. Opravdu. Do šesti neděl byla. Tak jsme odjeli...“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) Za 

povšimnutí stojí také svědectví o „individuálním“ přístupu k signatářům Charty 77 v otázce vystěhování. 
59 „Já sem jel potom, šedesát devět, sem jel do Prahy, protože byly Vánoce, tak sem si uvědomil: musím navštívit rodiče. 

Tak sem jel do Prahy autem a voni mě nepustili do republiky. To znamená, tam začala vlastně moje emigrace, protože 

mě, mě vzali veškerý papíry, řekli, že sem nežádanej, mohl sem udělat jenom jeden telefon.“ (Přepis 1. rozhovoru s PN)  
60 Problematika přeshraničních sňatků (i jejich možného využívání jako prostředku k jednoduššímu způsobu emigrace) 

v období komunistického režimu by si dle mého názoru jistě zasloužila samostatnou studii. 
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Z důvodu nerozdělovat narátory (resp. jejich životní příběhy) pro zamýšlenou komparaci 

do více než dvou skupin jsem se tedy rozhodl definovat jako kritérium jejich odlišení 

skutečnost, zda ve chvíli odchodu z vlasti byla jejich emigrace vnímána jako časově 

omezená či trvalá, tedy zda perspektiva návratu do vlasti byla ve zlomovém okamžiku 

odchodu z Československa z jejich pohledu považovaná za víceméně jistou nebo naopak 

za velmi nepravděpodobnou.
61

 První skupinu označenou písmenem A tedy tvoří jedinci, 

kteří z vlasti odcházeli (ať již z vlastní vůle či nuceně) s vidinou nereálnosti reemigrace do 

země svého původu (přičemž je třeba znovu připomenout jejich příslušnost k tzv. 

„západní“ emigraci – viz pozn. 53), do druhé skupiny nesoucí označení B pak spadají ti, 

kdož od počátku měli možnost určitého delšího zahraničního pobytu, avšak zcela jasně 

akceptovali jeho dočasný charakter. Na tomto místě je nutné zmínit také biografický 

narativ narátorky ChP, který jsem se rozhodl k analyzovaným rozhovorům připojit také, 

ačkoliv její odchod do zahraničí nespadá do stejného období jako všechny v příbězích 

ostatních narátorů – první dlouhodobý zahraniční pobyt započala v roce 1990, kdy dosáhla 

plnoletosti. Některé pasáže tohoto interview však poskytly možnost komparace s ostatními 

hned z několika hledisek: bylo možné vysledovat, zda narátorka popisuje okolnosti 

odchodu do ciziny a též postoje obyvatel hostitelských zemí v polistopadovém období 

radikálně odlišně (nebo zda lze nalézt nějaké shody v ostatních narativech), či jaké 

(podobné či rozdílné) jevy uvádí jako okolnosti a pohnutky své emigrace.
62

 

V otázce „západní“ emigrace, jejíž příslušníci jsou reprezentováni narátory skupiny A, je 

nutné aspoň v krátkosti připomenout vlny, ve kterých tento proces probíhal. Jak již bylo 

uvedeno, nejhlouběji se danou problematikou dosud zabýval Z. R. Nešpor, a i zde budu 

vycházet z jeho prací. „Západní“ emigraci v období vlády KSČ v Československu člení do 

dvou vln; první z nich, tedy únorová vlna z let 1948 – 1967 bohužel není zastoupena v této 

práci žádným narátorem. Příčiny mého nezdaru při jejich hledání spatřuji jednak v 

relativně nízkém celkovém počtu příslušníků této vlny (Nešpor uvádí zhruba 60.000), 

jednak v jejich nižším zastoupení v řadách reemigrace ať již z důvodu úspěšného 

                                                           
61 Toto rozdělení má ke kategorizaci na základě legálnosti zahraničního pobytu velice blízko (např. všichni narátoři 

zařazení do skupiny B vycestovali legálně), vyhýbá se však výše uvedeným problémům; obdobně bylo možné se pokusit 

o rozčlenění na podkladě „konformního přístupu“, „loajálnosti“ nebo „kooperace“ (či snad dokonce „kolaborace“?) 

s minulým režimem – je však naprosto pochopitelné, že se nelze spolehnout na současné vyprávění jednotlivých narátorů 

jako na „objektivní“ dokument jejich postojů a názorů v předešlých životních etapách a je nutné vzít v potaz jejich 

proměny v čase, zapomínání a vytěsňování z dnešního hlediska nepříjemných skutečností. Na některé pozdější proměny 

životních strategií v těchto souvislostech se budu snažit poukázat v podkapitolách druhé části práce.  
62 Nelze pominout skutečnost, že fenomén (v převážné míře) dívek odcházejících v raných devadesátých letech do ciziny 

pracovat jako au-pair by si zasloužil samostatnou studii. 
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zakořenění v cílové zemi, vysokého věku atd.
63

 Zastoupeni jsou tak narátoři, kteří 

emigrovali v rámci druhé tzv. srpnové vlny v letech 1968 – 1989. Vzhledem k členění této 

vlny do tří období (1968 – 1971, 1972 – 1978 a 1979 – 1989) je nutné též konstatovat 

absenci narátora z druhého období této vlny – tuto skutečnost lze však přičíst na vrub 

nižšímu počtu emigrací během druhého období, Nešporem výstižně nazvaného „období 

emigračního klidu“ (okolo 1.000 ročně oproti několika tisícům během let 1. a 3. období).
64

 

Konečně nejmladší narátorka ChP je jediná, kdo svůj první dlouhodobý zahraniční pobyt 

absolvoval v rámci „nové“ emigrace na Západ po pádu železné opony a není tedy zařazena 

do žádné ze dvou skupin – použití jejího narativu má v této studii posloužit ke komparaci 

s oběma skupinami narátorů a též jako impuls k započetí hlubšího zpracování problematiky 

této emigrační vlny, v jejímž případě „doposud jde spíše jen o žurnalistické téma, ačkoli by 

již patrně bylo možné popsat některé obecné rysy těchto procesů.“ 
65

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Nešpor, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2002, s. 41-6, TÝŽ: České 

migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium, in: Soudobé dějiny č. 2/2005, ÚSD AV ČR, Praha, 2005, s. 263-5. 
64 Nešpor, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2002, s. 46-54, TÝŽ.: České 

migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium, in: Soudobé dějiny č. 2/2005, ÚSD AV ČR, Praha, 2005, s. 266-7.   
65 Nešpor, Z. R.: České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium, in: Soudobé dějiny č. 2/2005, ÚSD AV ČR, 

Praha, 2005, s. 270. 
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  Tabulka 2    Vybrané údaje o narátorech 

Narátor Rok 

narození 

Gender Typ emigrace Cílová země  Období Délka 

pobytu 

   Skupina A    

,BM‘ 1959 Muž Ilegální USA 1981 – 2001  20 

IK 

 

1963 

 

Žena 

 

Ilegální 

Legální/sňatečná 

SRN 

USA 

1985 – 1990 

1990 – 1996  

5 

6 

JJ 1946 Žena Nucené 

vystěhovalectví 

USA/Rakousko 1980 – 1990  10 

JKr 1950 Muž Ilegální V. Británie 1969 – 1989 20 

KF 1957 Muž Ilegální USA 1979 – 1991   12 

KP 1965 Muž Ilegální 

Legální/pracovní 

Nizozemí 

Niz./SRN 

1989 – 1990 

90. léta   

1 

? 

Mky 1960 Muž Ilegální USA 1982 – 1996  14 

PH 1939 Muž Ilegální Rakousko/Austrálie 1968 – 1971   3 

PN 1946 Muž Nucené 

vystěhovalectví 

Švýcarsko 1969 –1989 20 

ŠM 1948 Žena Legální/sňatečná Nizozemí 1971-1990  19 

   Skupina B    

AO 1963 Žena Legální/studijní SSSR 1981 – 1986 5 

GP 1945 Žena Legální/pracovní Francie 1975 – 1979 4 

,NA’  První pol. 

50. let  

Muž Legální/Pracovní 

 

Státy východní a západní 

Evropy i Asie 

První pol. 80. let – 

současnost  

? 

IČ 1939 Muž Legální/pracovní 

(I)legální  

Legální 

Súdán 

Uganda 

USA 

1967 – 1970 

1970 – 1973 

2001 – 2003 

3 

3 

2 

JKo 1952 Muž Legální/pracovní 

Legální/pracovní 

PLR 

SSSR 

1976  

1980 – 1985  

1 

5 

JM 1950 Muž Legální/pracovní Belgie 

Řecko 

Libanon 

Turecko 

Indie 

1979 – 1982 

1986 – 1990  

1997 – 2000 

2005 – 2009 

2009 – 2011  

3 

4 

3 

4 

2 

LN 1949  Muž Legální/pracovní Angola 1982 – 1984  2 

MKr 1930 Muž Legální/pracovní Kuba 1960 – 1963   

1966 – 1970  

3+4=7 

NK 1952 Žena Legální/pracovní PLR 1976 1 

   Legální/studijní 

Legální/pracovní 

SSSR 

Mongolsko/Čína 

1980-1985 

1997-1998 

5 

1 

PV 1951 Muž Legální/pracovní SRN/Rakousko 1970 – 1973  3 

   Nezařazeno    

ChP 1973 Transgender Legální/pracovní 

(I)legální/pracovní 

Francie 

Španělsko 

1990 – 1991  

1991 – 1992  

1 

1 
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2 „Ubi bene, ubi patria“ nebo „Země česká, domov můj“? 

 

2.1 Národní identita  

 

V problematice identit sledovaného okruhu jedinců se nabízela určitá predikce výrazné 

tematizace především identity založené na sounáležitosti se svým „původním“ národem 

„Je nasnadě, že právě tato identita zaujme přední místo“; přitom je však také brát v potaz 

skutečnost, že „…slova jako „národ“, „národnost“, „nacionalismus“ bylo vždycky obtížné 

definovat, natož analyzovat.“ 
66

 Nejen s ohledem k „teritoriálnímu“ či „geografickému“ 

základu otázky emigrace je na tomto místě nutné připojit také pojmy „vlast“ a 

„vlastenectví“.
67

  

Analýzou nahraných rozhovorů je však možné dojít k závěru, že národní identita u většiny 

narátorů přední místo patrně nezaujímá: momenty, kdy se narátoři samovolně věnují těmto 

otázkám, se v jejich vyprávěních vyskytují opravdu sporadicky. Samozřejmě nelze u 

většiny narátorů očekávat užití výše vyjmenovaných výrazů k vyjádření jejich postojů. 

Formulace identity tak probíhá ve zcela v hovorové podobě a vyhýbá se pojmům, majícím 

pro takový styl řeči příliš vzletný charakter: „A stačí mi to tak akorát, protože já sem 

vopravdu, jak se říká, Čecháček. Já bych nikde jinde nechtěl žít. To znamená, že to byl 

vejlet“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 
68

 Narátor LN dokonce sám přímo tematizuje odmítání 

romantizujícího přístupu a formulací takového vyznění: „Takže mně bylo jasné už vodja…, 

vodjakživa, že moje místo je tady, že prostě patřím sem. Ehm, nechci tím něco zveličovat, 

nebo nějak, ehe, jako tady fedrovat to slovo vlastenectví nebo vlast a to, ale to musí, ehm, 

každej cítit, a podle toho se chovat. Ne že to takhle jako vykřikuje, nebo deklaruje.“ (Přepis 

2. rozhovoru s LN)  

To však vůbec neznamená, že by se narátoři danému tématu vyhýbali, nebo je ignorovali. 

Vedle mnoha implicitních náznaků ukrytých v některých narativech v kapitolách 

                                                           
66 Anderson, B.: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Karolinum, Praha, 2008, s. 19an. 
67 Bylo by možné zde uvést jakousi úvahu na téma relací pojmů „národ“, „vlast“ atd. Domnívám se však, že na jednu 

stranu tato práce nenabízí k těmto rozvahám prostor, na stranu druhou již existují na dané téma výborné práce jiných 

autorů: vedle publikace zmíněné v předešlé poznámce, lze jmenovat například knihy E. A. Gellnera Nacionalismus 

(CSDK, Praha 2003) nebo L. Holého Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická 

transformace společnosti (Sociologické nakladatelství, Praha, 2001) aj.     
68 Radikální odmítání možnosti života „jinde“ je však potřeba u narátora PH otupit jeho opakovaným posteskem nad tím, 

že nezůstal v Rakousku. Tato rozporuplná stanoviska mohou být výsledkem neukončeného životního bilancování, ale 

také odrazem narátorova vnímání středoevropských zemí prizmatem bývalé habsburské monarchie jako homogenního 

prostoru se společnými kulturně-historickými kořeny. 
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rozhovorů věnovaných zcela jiným oblastem 
69

 je toho důkazem i skutečnost, že na přímou 

otázku tazatele takřka všichni z jím zpovídaných narátorů nadšeně svůj pohled na tuto 

problematiku objasnili. Výsledkem pak bylo několik způsobů nahlížení svého vztahu 

k národu a vlasti, mezi nimi například pojetí s důrazem na „kulturně-společenské“ kořeny 

vztahu k vlasti na bázi společenských vazeb v případě narátora PN: „A právě proto rád 

jezdím do Prahy, protože tady mám dobrý známý, tady se krásně komunikuje… Se sem 

chodím bavit“ (Přepis 1. rozhovoru s PN) 

Za pozornost stojí jakési rozšířené, kontinentální vlastenectví a také skutečnost, že takto 

svou teritoriální identitu interpretují hned tři ženy: narátorka GP artikuluje potřebu 

vymezení vůči jiným globálním velmocím v rámci většího územního – tedy evropského – 

celku: „…no tak my bysme měli být ty patrioti evropští, že jo. Zase vůči Americe, vůči 

Číně, eh, a to nějak těm lidem nedochází“ (Přepis 2. rozhovoru s GP) Evropanství a 

evropskou identitu proklamuje také narátorka JJ a podobně se vyjadřuje i ŠM, která 

v souvislosti s rodnou zemí navíc interpretuje přírodní, architektonické a umělecké atributy 

země jako základy svého vlasteneckého cítění: „A, ehm, protože já se teda jako necejtím 

jako jinak, nežli Evropanka… já ten kraj na to sem nikdy nezapomněla, na tu krásu. Takže 

já sem táhla, ty děti, třeba do hor v zimě… Ale máš tady krásný sochy třeba v Praze, anebo 

různě po Česku… Je to krásný, ehm, a bohatý to Česko.“ (Přepis 1. rozhovoru s ŠM). Na 

podobné bázi formuluje svůj vztah k národu a rodné zemi další narátorka NK – ta přitom 

s ohledem na svou profesi restaurátorky klade větší důraz na architektonické a umělecké 

dědictví a připojuje potřebu vlastního vkladu: „A to je trošičku to vlastenectví, že chcete, 

aby ta památka byla zachovaná, a vlastně dáváte do toho i svoje peníze a svůj um a tak, a 

ti lidi na to ani nemaj. Voni vám ani nedoplatěj.“ (Přepis 2. rozhovoru s NK) Ani u 

narátorky IK neschází jasná identifikace principů, na nichž je vystavěn její pocit 

sounáležitosti k vlasti a jejímu obyvatelstvu – s ohledem na její vztah k přírodě udává 

                                                           
69 Hovoří-li například narátor MKr o úspěších jeho „mateřských“ podniků zahraničního obchodu, lze ztotožnit tyto 

projevy hrdosti nad dobře vykonanou prací s hrdostí na vlast, jež produkovala kvalitní výrobky a služby utvářející její 

dobrý obraz ve světě: „To s Tatrou. To, to je vůz, to nemá nikdo. To nemá nikdo takovej vůz… a že sme měli úspěch jako 

Strojexport a Pragoinvest, to je pravda, jo. To, to bylo dobrý, jo. V těch stavebních strojích, v těch dieselcentrálách a to.“ 

Ztotožňování pracovní a národní identity je ostatně u tohoto narátora zřejmé i z odpovědi na přímou otázku tazatele 

ohledně vlastenectví: „… ale vlastenectví, to člověk přeci jenom, protože sem skutečně zažil, ehe, ten vztah těch 

zahraničních partnerů anebo, ehe, tam nejdelší dobu těch Kubánců, jak si nás vážili. Skutečně, skutečně, ehe, to sme byli 

na nějaký úrovni, jo, vůči, vůči nim.“ (Přepis 2. rozhovoru s MKr) Další bývalý zaměstnanec PZO narátor JM odpovídá 

přímo na otázku ohledně vlastenectví taktéž formulací související se zaměstnáním a potřebou dobré reprezentace rodné 

země před zahraničními partnery.    
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především přírodně-krajinný aspekt, který doplňuje o lidský prvek, přesněji 

charakteristické myšlení příslušníků českého národa.
70

 

Zajímavým poznatkem je také odmítání pojmu „nacionalismus“ jako negativně 

zabarveného, a naopak přijímání výrazu „vlastenectví“ i přes jeho archaičnost, někdy 

s výhradami.
71

 Opačně se k výrazu „nacionalismus“ ale staví narátor MKy: identifikuje se 

s ním a odkazuje přitom na potřebu připomínání zapomenutých kulturních a historických 

tradic a na nutnost zamezení jejich zániku v důsledku přílišného prolínání s cizími 

kulturními okruhy.
72

 

U narátorů skupiny A je v této souvislosti nutné se pozastavit u jejich kontaktů s dalšími 

emigranty českého původu. Zatímco PH, který odešel do Austrálie v roce 1968, uvádí 

hojné kontakty s tamní fungující českou komunitou starší vystěhovalecké vlny,
73

 narátoři 

třetí fáze posrpnové emigrace udržovali kontakty spíše se svými vrstevníky, kteří mnohdy 

odešli do ciziny ve stejném období a s nimiž se v některých případech znali již z vlasti; 

porozumění s příslušníky starších emigračních vln bylo pro ně naopak často – převážně 

právě z důvodu generační odlišnosti – velmi obtížné.
74

   

U interpretací vlastenectví a národní identity ve shromážděných narativech je možné 

sledovat několik charakteristických rovin, přičemž není podmínkou, že jedinec zastává 

pouze jedinou:  

                                                           
70 „…Takže je to krajina a lidi, jo. Ty lidi jako, ne že bych měla jako lidi z dětství, ale prostě ta mentalita těch lidí.“ 

(Přepis 2. rozhovoru s IK) 
71 „…řekla bych, že v současný době hodně lidí, eh, zaměňuje vlastenectví za nacionalismus, za xenofobii, a dokážou být 

takzvaně vlastenci jenom při těch fotbalech nebo při těch hokejích, že jo. To není žádná nová myšlenka, co říkám, ale 

prostě to už se opakuje, opakovalo už víc lidí, ale prostě myslím si, že to strašně chybí, no, ten, ten nějakej patriotismus.“ 

(Přepis 2. rozhovoru s GP) Podobně pojem „nacionalismus“ odmítají i jiní narátoři. 
72 „A rozhodně se cejtím jako nacionalista, jo. Svým způsobem. Nemůžu se tomu ubránit, jo. Ehe, ten, ta česká tradice 

kulturní a tak, to je jako myslím nepomíjitelný, a, a hodně v zapomenutí, jo… No a možná, že nejsem nacionalista jako 

takovej, ale kolikrát mám s nacionalistickejma tendencama, ehe, mi nejsou až tak proti srsti, jo. Myslím, že se musí 

opatrně s tím směšováním, ehe, kultur a tak, kor na masovým, na masový platformě.“ (Přepis 3. rozhovoru s MKy) 
73 „…ty Češi fungovali jako taková komunita nebo komuna, a byl tam vod toho Melbourne, tam byl, farář tam měl jako 

ranč. A jednou za čtrnáct dní nebo tejdně se tam hrála živá muzika, byla tam hospoda, restaurace, moh si si dát česká 

jídla a všechno, a tanec a všechno, de facto se zpevňovaly ty, ta, ta, ta česká taková, bych řek, taková ta grupa, víš, jako.“ 

(Přepis 2. rozhovoru s PH)  
74 „…tak sme přijeli do New Yorku, a byli sme v té hospodě U Suchánka a teď sme slyšeli ty kecy, takový jak tady někde 

v Praze v hospodě. Já sem si říkal, no tak kvůli tomu sem nezdrhal, abych chodil k Suchánkovi a poslouchal tydlety pindy 

prostě. Takže sme se úplně jakoby distancovali vod té české komunity.“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) Vazby na 

příslušníky své generace a „své“ fáze emigrační vlny uvádí také IK, JJ, KF a MKy. Poslednímu z nich se přitom podařilo 

emigrovat pod záminkou návštěvy dědečka, který se usadil jako příslušník poúnorové vlny emigrace v USA – brzy po 

narátorově příjezdu však mezi nimi došlo k rozkolu v důsledku mezigeneračních střetů, MKy se osamostatnil, a 

k usmíření a opětovnému navázání vztahu došlo až po delší době víceméně pod vlivem zhoršení dědova zdravotního 

stavu. 
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1. Vlastenectví jako „moje místo“, „má skupina“ – narátoři takto vyjadřují potřebu 

někam patřit jak ve smyslu geografickém, tak i sociálním. Ve sledovaném vzorku takto 

svou identitu vyjadřují mužští narátoři JM, LN, MKy a PH. 

2. Identifikace vztahu k vlasti pomocí konkrétních atributů, mezi které patří hlavně 

příroda a krajinné prvky či architektonické a umělecké objekty – tento postup je 

charakteristický pro tři narátorky IK, NK a ŠM. 

3. Sounáležitost na základě společenských, kulturních a historických hledisek – mezi 

ně patří například národní mentalita (IK), společenské vazby (,BM‘, JJ, PN) nebo dějiny a 

kulturní tradice (MKy). 

4. Identita vymezování se vůči cizímu – vychází ze schématu „my – oni“ a tematizuje 

problematiku obrany vlastních hodnot (GP, JKo, MKy). 

5. Vlastenectví ve smyslu reprezentace – a to jak reprezentace dovedností a znalostí 

obyvatelstva rodné země (typické zejména pro pracovníky zahraničního obchodu), tak 

reprezentace sportovního charakteru 
75

 (AO, JM, KP, MKr). 

6. Vlastenectví jako potřeba vlastního přínosu ve prospěch rodné země – zejména ve 

formě vlastní dobře odvedené práce (NK) 

Vedle výše zmíněné proklamace „evropské identity“ některých narátorek se lze setkat i 

s marginalizací „národního“ a „vlasteneckého“ aspektu vlastní identity ve prospěch 

nadřazené identifikace vlastní osoby jako lidské bytosti; taková vyjádření nalezneme 

například v narativech „nezařazené“ narátorky  ChP a narátora PN (A).
76

  

Z uvedené charakteristiky je velmi patrné, že v přístupu k vlastenectví a národní identitě 

nelze stanovit dělící linii mezi skupinou A a B, a problematika sounáležitosti s rodnou 

zemí a jejím obyvatelstvem nepředstavuje oblast, v níž by se postoje zástupců těchto 

skupin od sebe výrazně lišily; diference ve vyjádření vlastních postojů však mohou 

vyplývat z jiných atributů identit narátorů – takto pojaté šetření však není součástí této 

práce.
77

        

                                                           
75 Forma projevu „vlastenectví“ v podobě oslav sportovních úspěchů národních reprezentantů je naopak také předmětem 

kritiky narátorek ChP a GP.  
76 „To znamená, tvoje votázka: „Jak se cejtíš?“ Jako člověk.“ (Přepis 2. rozhovoru s PN) 
77 K takovým rozdílným pojetím mohou vést genderové rozdíly (naznačeno např. v bodech 1. a 2. přehledu interpretací 

národní identity) nebo profesní vlivy (jako např. v bodě 5. uvedeného přehledu).  
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2.2 Práce - povolání  

 

Za jedno z nejpozoruhodnějších zjištění této studie je možné považovat nalezení radikální 

diference významu vykonávaného povolání či pracovního zařazení mezi oběma skupinami 

narátorů. Pro zřetelné prokázání tohoto rozdílu jsem se rozhodl pro použití kvantitativní 

analýzy transkripce biografických narativů, jejíž výsledek je následně zachycen v tabulce 

3. Je nutné podotknout, že v rámci této analýzy nebylo mnohdy jednoduché rozhodnout, 

zda konkrétní sdělení patří do oblasti tematicky přímo spojeného se zaměstnáním nebo 

nikoliv; jednalo se např. o různé popisy osudů pracovních kolegů, příběhy navazujících 

řetězově na události v zaměstnání nebo volnočasové aktivity prožité s některými 

spolupracovníky. V těchto případech jsem se snažil, aby do kategorie nazvané „Pasáže 

věnované zaměstnání“ byla započtena skutečně jen vyprávění přímo a nerozlučně 

související s pracovními aktivitami,
78

 přesto v jednotlivých případech nepopírám určitou 

možnost ovlivnění konečného verdiktu subjektivním stanoviskem – vzhledem k značné 

heterogenitě shromážděných narativů by též bylo velice složité pro tento rozbor 

vypracovávat preciznější metodologii. 

Průměrný výsledek 37procentního zastoupení pracovní tématiky v narativech jedinců 

skupiny B (oproti 15,41 procentům u skupiny A) vypovídá o jejich silné identifikaci 

s vykonávaným zaměstnáním. Přitom ani u narátorky s nejnižším rezultátem v této skupině 

nelze pochybovat o pevném poutu nejen k jejímu pracovnímu zaměření ve strojírenském 

průmyslu, a taktéž dokonce k jedinému zaměstnavateli, u něhož strávila celou svou 

dosavadní kariéru od ukončení studia: „Ale mám, máme to dobrý, že vlastně teda práci 

mám, manžel nastoupil taky v Jance, já taky v Jance, takže to máme, jako že seběhnem 

z kopečka a sme v práci. A celej život vlastně – no, manžel trošku měl tam přestávku, 

pracoval jinde, ale já celej život - dvacet devět let pracuju u stejný firmy.“ (Přepis 1. 

rozhovoru s AO) Taktéž u IČ, který dosáhl mezi narátory skupiny B druhého nejnižšího 

procentuálního skóre je význam jeho pracovní činnosti pro jeho identitu naprosto 

nepřehlédnutelný; v souvislosti se zaměstnáním odbočuje ve svém vyprávění často buďto i 

k nejmenším detailům prováděných úkonů, nebo dokáže pracovní námět rozvinout do 

                                                           
78  V tomto směru jsem se s patrně nejsložitějšími zvažováními o zařazení některých sdělení setkával u narátorů 

z uměleckého prostředí, kteří s okruhem osob z pracovního prostředí spojovali (minimálně ve vybraných obdobích svého 

života) taktéž převážnou část svého volného času; mnohdy by se jejich styl života dal považovat za takřka „pracovně-

komunitní“ – např. komunita hudebních klubů v případě MKy nebo undergroundové umělecké společenství u  JJ; 

podobně lze z tohoto hlediska těžce rozlišovat taktéž u značně uzavřené univerzitní komunity u IČ, nebo kolektivu 

montážních pracovníků v případě LN.    
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nezvykle širokého exkurzu, patrně ve snaze o vyčerpávající dokumentární hodnotu svého 

svědectví.
79

 

Dalo by se tedy konstatovat, že ze shromážděných výsledků nesporně vyplývá větší 

ztotožnění a zaujatost vlastní profesí mezi jedinci patřícími do skupiny B, tedy těmi, 

v jejichž případě byly i dlouhodobé zahraniční pobyty spojeny s pracovním nasazením. 

Takový závěr je však nutné nahlížet i z odlišného hlediska: nejenže v některých případech 

právě nemožnost vykonávat žádoucí povolání – mnohdy již zamítavé stanovisko tehdejšího 

režimu ke studijní přípravě pro výkon tohoto zaměstnání (PN, JKr, KP 
80

) – vedla k 

(původně trvalému) odchodu příslušníků skupiny A, ale zahraniční zkušenost mohla také 

teprve jedince přivést k poznání, jaká práce pro něj může představovat naplnění a 

uspokojení: „A tak sem hned se zapsala do školy a na univerzitě sem se napsala na úplně 

všechno, protože sem jako, tam (v USA – pozn. aut.) už sem ty práva měla, jo. No a tam se 

mi nějak jako vyselektovalo až pořádně ta fotografie a to sem začala dělat pořádně. Tam 

byly jako dobrý podmínky, měli sme tam studio, světla, výbornej lektor, takže to sem tam 

studovala.“ (Přepis 1. rozhovoru s IK) Tato narátorka tudíž vykazuje nadprůměrné 

procentuální skóre (a to nejen v rámci skupiny A), jelikož obor, ve kterém se až v emigraci 

„našla“ a dosáhla v něm nesporných úspěchů i po návratu do vlasti, pro ní znamená 

nápadnou složku její osobní identity a zaujímá proto tedy výraznou část jejího 

životního narativu. Další stránkou upozadění pracovního obsahu ve vyprávěních narátorů 

skupiny A může představovat jak ovlivnění samotným názvem výzkumného projektu, 

jehož následkem mohli nabýt dojmu, že hlavním zájmem tazatele jsou okolnosti odchodu 

do ciziny a návratu do země původu, tak také eventualita, že právě tyto události svým 

významem skutečně pro jejich životy a identitu představují jeden z nejvýznamnějších 

elementů, v některých případech dost možná ten zcela nejvýznamnější.  

                                                           
79  Nízké procento zastoupení pasáží spojených s výkonem povolání je u tohoto biografického vyprávění důsledkem 

celkově nadprůměrné délky rozhovorů pořízených s IČ (1. rozhovor 4:28:17, 2. rozhovor 02:42:45) – v přepočtu na 

normostrany zaujímá délka těchto pasáží třetí příčku mezi všemi analyzovanými narativy.  
80  „Potom přišlo učení, ehe, to sem neměl tolik možností, v tý totalitě. To znamená otec mě nechal vyučit u sebe 

elektromontérem. Radši to, než mě nabízeli jako zedník, jako pokrejvač, jako truhlář. Tak sem se naučil v Brně, u Závodů 

průmyslových automatizací, elektromontérem…“ (Přepis 1. rozhovoru s PN) „… já sem chodil na průmyslovku a já sem 

chtěl dělat elektroniku, mě vždycky zajímala elektronika, na tu sem se nedostal kvůli našemu prostě postoji…“ (Přepis 1. 

rozhovoru s JKr) Ze svědectví dalšího narátora je patrný i vliv pocitu nedostatečného finančního ohodnocení práce za 

minulého režimu: „Ale furt sem tak nějak jako tíhnul k tomu, že se mi tady nelíbilo. No ani nevím proč, spíš takový ty 

běžný důvody, jakože člověk se třeba viděl ekonomicky na tom líp, že by moh žít někde jinde. Cejtil sem tu nesvobodu, že 

jo, pochopitelně, ale nebylo to úplně ten hlavní motor, si myslím, jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s KP) Je otázkou, 

zda upřednostnění ekonomických motivací nad politickými ve výpovědi narátora je odrazem dobového společenského 

klimatu (konec 80. let) či jeho osobního nastavení.    
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Zahraniční zkušenost také mohla znamenat pro některé jedince změnu pohledu na práci 

jako takovou, jak dokládá svědectví narátora PH zařazeného do skupiny A.
81

 Zatímco do 

svého odchodu do ciziny v roce 1968 přiznává jak jistý odstup od běžné pracovní činnosti, 

tak také určitý pocit nadřazenosti,
82

 zahraniční pobyt hodnotí jako přínosný právě pro jeho 

osobní vztah k práci: „Kdybych tam nejel, tak bych to nepoznal, nikdy bych se nenaučil 

pracovat, pořádně, jak se říká, pořádně jako mezek…“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) Přestože 

právě vysoké pracovní nasazení v extrémních klimatických podmínkách při jeho 

australském pobytu mělo zdrcující následky na jeho zdravotní stav a bylo tak jednou z 

příčin jeho původně neplánovaného návratu do vlasti na počátku sedmdesátých let, 

doporučuje podobnou zkušenost i ostatním a hovoří o ni v pozitivním duchu: „Takže 

vlastně byla to prospěšná, přežil sem to, jo, vidíš, že mi už je tolik a tolik let, jo, a, a myslím 

si, že podle mýho názoru bych povinně posílal všechny parchanty, děti, aby povinně 

vodjely minimálně na dva roky si to zkusit.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 

Jak jsem již uvedl na začátku této kapitoly, i u některých narátorů ze skupiny A představují 

pracovní aktivity tak podstatnou náplň života, že je takřka nemožné v jejich vyprávěních 

vést hranici mezi částmi věnovanými zaměstnání a volnočasovými pasážemi.
83

 Jedním 

z nejvýraznějších představitelů takové životní strategie je narátor Mky, v jehož případě se 

skutečně koníček představovaný hudbou stal taktéž zdrojem obživy: „No a já sem v životě 

hodně spjatej s hudbou už po dědovi, kterej taky měl svoji kapelu, a takže v blízkosti těch 

múz, se proplétám i tou emigrací, kam sem asi chtěl, tam byl ten, ten motiv zkusit to nějak 

jinak, někde jinde byl taky spjatej určitě s muzikou…“ (Přepis 1. rozhovoru s MKy) I po 

návratu do České republiky zůstala tato umělecká oblast nadále jeho zaměstnáním i 

mimopracovní zálibou.
84

       

 

 

 

 

                                                           
81 Podobně jako např. také narátor ,BM‘ – viz níže. 
82 „V šedesátejch letech sme dělali chytráky. Dělali sme, dělali sme nóbl frajery.“ (Přepis 1. rozhovoru s PH) 
83 Viz pozn. 78. 
84 Příčinu podprůměrného výsledku analýzy jeho narativu z hlediska pasáží s pracovní tématikou tak představuje mé 

subjektivní zhodnocení některých příběhů jako „nepracovních“, ačkoliv jejich původ na pracovišti (v hudebním klubu), 

které bylo prakticky v určitém období i narátorovým bydlištěm, by v případě nahlížení z odlišného úhlu pohledu mohl být 

důvodem jejich zařazení mezi „pracovní“. 
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Tabulka 3   Procentuální vyjádření pracovní tématiky v rozhovorech 

Narátor Délka 

biografického 

narativu (počet 

znaků vč. mezer) 

Délka 

biografického 

narativu (počet 

normostran) 

Délka pasáží 

věnovaných 

povolání (počet 

znaků vč. mezer) 

Délka pasáží 

věnovaných 

zaměstnání (počet 

normostran) 

Pasáže věnované 

zaměstnání 

v procentech 

Skupina A 

„BM“ 51 483 28,6 12 401 6,9 24 

IK 42 915 23,8 16 908 9,4 39,4 

JJ 67 149 37,3 10 234 5,7 15,2 

JKr 46 468 25,8 5 641 3,1 12,1 

KF 74 417 41,3 6 503 3,6 8,7 

KP 28 673 16 2 196 1,2 7,7 

Mky 117 364 65,2 16 175 9 13,8 

PH 174 103 96,7 27 200 15,1 15,6 

PN 25 380 14,1 796 0,4 3,1 

ŠM 60 597 33,7 8 773 4,9 14,5 

Procentuální průměr skupiny A 15,41 

Skupina B 

AO 49 906 27,7 6 928 3,9 13,9 

GP 36 370 20,2 23 110 12,8 63,5 

,NA’  50 592 28,1 19 070 10,6 37,8 

IČ 169 220 94 30 052 17 18 

JKo 101 171 56,2 39 695 22 39,2 

JM 47 668 26 14 729 8,2 31 

LN 55 309 30,7 10 748 6 19,5 

MKr 41 939 23 9 815 5,5 23,4 

NK 46 863 26 16 737 9,3 35,7 

PV 41 599 23,1 36 647 20,4 88 

Procentuální průměr skupiny B 37 
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2.3 Odchody  

 

Je zcela nepochybné, že při zkoumání toho, jakým způsobem narátoři konstruují své 

identity, nelze v žádném případě přehlédnout, jak interpretují okolnosti a především 

důvody svého odchodu do zahraničí. Právě v této oblasti je možné poodhalit mnohé 

aspekty jejich sebenahlížení, nejvíce pak samozřejmě otázku politické orientace a vztahu 

k minulému režimu,
85

 avšak často také individuální osobní psychologické naladění. 

Lze konstatovat, že důvody k odchodu do zahraničí, které narátoři uvádějí nejčastěji, jsou 

ve shodě s očekávanými předpoklady: u skupiny A se tak téměř ve všech případech 

vyskytuje touha po svobodě, u skupiny B pak především snaha buďto o získání nových 

odborných zkušeností nebo naopak potřeba své profesní znalosti zúročit.
86

 V jednotlivých 

případech však existují témata, která lze nalézt v obou skupinách. Jedním z nich je cesta za 

dobrodružstvím (implicitně např. u ,BM‘ a KF 
87

 ve skupině A, IČ 
88

 ve skupině B), jako 

další lze jmenovat ekonomický prospěch – u tohoto „důvodu“ je však nutné zdůraznit jeho 

nízkou frekvenci; ta však může být zapříčiněna i zamlčováním ekonomické motivace 

jednání. Jako jednu z hlavních příčin svého dlouhodobého vycestování ji otevřeně 

přiznávají v podstatě pouze dva narátoři; LN (B) takto uvádí: „… no a pak jako na, já 

nevím, na kerým, nebylo to na prvním místě, ale taky ty peníze, protože vlastně ste tam 

získával, měl ste tam plat docela, docela, ehe, vysoký, srovnáním s tím, co ste bral tady, že 

jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s LN); citace KP (A) k této otázce je již uvedena v úryvku 

z přepisu 1. rozhovoru s tímto narátorem v poznámce 80. Majetkový prospěch vyplývající 

ze zahraničního pobytu byl také dvěma narátory – PH 
89

 (A) a IČ 
90

 (B) – oceněn 

                                                           
85 Je ovšem nutné – a to zejména při posuzování výpovědí v této oblasti – zohlednit vliv proběhnuvších historických 

zvratů a událostí na jednotlivé narativy: je potřeba položit si otázku, jak v některých případech pozdější politické změny 

ovlivnily interpretační schéma zkoumaných vyprávění.   
86  V těchto případech v narativech někdy nelze najít explicitní vyjádření takových strategií, avšak zcela evidentně 

vyplývají z celkového kontextu životních příběhů. 
87  „… potom začal člověk trošku cestovat malinko po tý Evropě … a když sem tam jed jen rajčata, ehe, rajčata, 

mortadellu a trošku hašiše, pff, tak sem tam vydržel. Spal sem, spal sem po parcích…“ (Přepis 1. rozhovoru s KF) 
88 „… musím přiznat, teď nevím prostě, jestli ke své hanbě, nebo (smích) s uspokojením, no každopádně to bylo docela 

dobrodružný. Protože já sem vopravdu v tý Africe teda jako, jako vůbec všeobecně, že jo, kdykoli mě něco takovýho řekli 

jako, prosím tě, tam vůbec nechoď, to je nebezpečný, nebo něco takovýho, tak první co sem udělal, že sem se sebral a šel 

sem tam, jo prostě. Ehm, protože, ehe, prostě sem byl zvědavej, že jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s IČ) 
89 „Říkal: „No a prosím tě, teď sou výhodný, ehe, zlato je výhodný, jo. Nakup si zlato, co můžeš, jo. Jo, za šest set dvacet 

šilinků dostaneš zlatou stokorunu.“ No počkej, ta stála asi tisíc šilinků. Těch šest set stála ta taková ta, ehe, jak se říká 

čtyřdukát. Ten byl takovej nižší, ale větší, víš, jo. No neuvěřitelnej kauf, jo. To, to člověk docenil, protože když sem přijel 

sem, tak za tu stokorunu sem dostal dvacet pět tisíc, jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 
90 „… tady sem stavěl tu garáž, tak já sem kupoval cihly v Tuzexu, jo (smích), já neměl věci, jo, prostě, jo. To byla docela 

sranda, že jo, tak já sem tam kupoval málem i brambory, že jo, prostě.“ Narátor zároveň cítí potřebu se vymezit proti 

pojetí ekonomických výhod jako důvodu svého vycestování do ciziny: „No, takže tak, jo, to byl vlastně, ehe, vlastně 

jedinej takovej nějakej bych řekl jednorázovej efekt, protože já sem nešetřil, jo, a na rozdíl vod, ehe, zejména v tom 

Chartúmu, tam byli ňáký, několik, že jo, prostě jako dalších českejch rodin, tak to, to byli prostě naprosto nesmyslný 

střádalové, že jo, teď ty, ty všecko přepočítávali prostě na tuzexový bony a, a podle toho, co jim bylo sděleno z Prahy po, 
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v souvislosti se zpětnou celkovou evaluací přínosu zahraničního pobytu pro jejich osobní 

život.   

Ve skupině B je možné u některých narátorů nalézt jako jeden z hlavních důvodů 

k odjezdu také touhu po poznání jiných zemí případně cizího jazyka. Patří k nim například 

LN („No a pak, ehe, chtěl sem taky poznat jako jiný kraje, že…“ Přepis 2. rozhovoru s LN) 

nebo IČ („… já sem byl na poznávací cestě, jo.“  Přepis 2. rozhovoru s IČ). Není žádných 

pochyb, že v obou případech ze strany narátorů k důkladnému poznávání zemí, v nichž 

pobývali, skutečně došlo – svědčí o tom relativně dlouhé pasáže popisující politickou 

situaci v těchto státech, ale také mnohé zvyklosti místních obyvatel. A zde je také na místě 

zmínit další fenomén pozorovatelný prakticky u všech narátorů skupiny B 
91

 – tím se stal 

velice silný emocionální vztah k jejich bývalým působištím. U těch, kteří měli možnost 

dlouhodobě pobývat ve vícero zemích, je možné hovořit o proměnlivé intenzitě vztahu 

k jednotlivým státům (GP, IČ), v některých případech však interpretují také vztah 

k některému ze svých působišť i v negativních intencích (JM 
92

, NK 
93

). Extrémně pevné 

pouto pak lze vnímat u narátora MKr, který se stal díky svému dlouhodobému pobytu na 

Kubě aktivním členem Svazu česko-kubánského přátelství, či u AO, jež se dokonce 

v SSSR, kde strávila několik let, provdala a plánovala v této zemi i další život. 

Mezi narátory z generace narozené na sklonku čtyřicátých a počátku padesátých let se 

nalézají i tací, kteří měli možnost v období mezi lety 1963 a 1969 „ochutnat“ ještě v době 

svého studia život v zahraničí formou krátkodobých brigádnických praxí. V tomto 

z hlediska možnosti cestování za minulého režimu jistě nejuvolněnějším období tak měli 

možnost vycestovat dokonce do kapitalistické ciziny: narátor JKr strávil jeden měsíc v létě 

1968 prací v pečovatelském ústavu ve Velké Británii, PN mohl zhruba od roku 1967 

studovat v Západním Berlíně, díky tamějším přátelům využil LN možnost letních brigád ve 

Švédsku v letech 1968 a 1969, JM přibližně ve stejné době v Dánsku a GP vypomáhala ve 

finských venkovských rodinách v roce 1966 či 1967 v rámci Mezinárodního 

budovatelského tábora. Za pozornost stojí skutečnost, že ačkoli každý z nich (stejně jako 

                                                                                                                                                                                
po, dopisama, ehm, tak to přepočítávali podle kurzu, jestli pět korun za bon, nebo, nebo šest, nebo já nevím, a todle a, jo, 

ti tam prostě ne…, ti tam byli jenom kvůli tomu, aby prostě teda nashromáždili úplně co největší balík peněz … Ale ten, 

tadlencta pojistka, ehe, jako představovala teda to, že když sem se vrátil, tak možná, že mi to někdo v naší ulici záviděl, 

protože: hele, hajzl, koupil si auto, že jo, (smích) postavil si garáž, jo, prostě, a, ehm, takže jako sem nepřijel, jako bych 

řekl, úplně s holým zadkem.“ (Přepis 2. rozhovoru s IČ) 
91 Jistou výjimku zde tvoří PV. 
92 „Ale pro mě konkrétně, pro mě toto není země (Indie), kde bych dejme tomu, mohl dlouhodobě žít. Na rozdíl i vod toho 

Libanonu, na rozdíl od Turecka.“ (Přepis 1. rozhovoru s JM) 
93 „A pak jako projíždíte tím New Yorkem a, ehm, je to, je to zase jako dobrá zkušenost, ale mám takový pocit, že se pro 

můj typ to nehodilo.“ (Přepis 2. rozhovoru s NK) 
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většina narátorů, jejichž životní příběhy byly využity pro tuto práci) interpretuje zálibu v 

cestování jako jeden ze svých nejsilnějších osobnostních rysů a dalo by se říci, že považují 

tyto výjezdy za svým způsobem „iniciační“, zvolili v dalším životě odlišné strategie 

umožňující cestování do jiných částí světa: zatímco se LN, JM a GP (B) snažili o nalezení 

způsobu v rámci možností tehdejšího československého režimu, PN (dle své interpretace 

ne zcela dobrovolně) a JKr (A) zvolili cestu opuštění rodné země.
94

 

Jak již bylo výše uvedeno u narátora Mky, hudba a prostředí spjaté s hudební tvorbou 

v jeho případě představovaly a představují jak zálibu, tak také zdroj příjmu; je však nutné 

poznamenat, že je „muzika“ uváděna nejen jím též jako jeden z důvodu k odchodu z vlasti: 

„… tam byl ten, ten motiv zkusit to nějak jinak, někde jinde byl taky spjatej určitě 

s muzikou…“ (Přepis 1. rozhovoru s MKy) Jelikož je většinou téma hudby a emigrace 

takřka vždy v narativech uváděno v úzké souvislosti s tématem svobody, považuji za 

adekvátní označit tento důvod jako touhu po svobodném hudebním projevu. Tento pak 

můžeme objevit například u JKr 
95

 a ,BM‘ 
96

, narátorku JJ taková touha (spolu s její 

výtvarnou tvorbou) již době před odchodem přivedla do prostředí undergroundu,
97

 přičemž 

právě přátelské vazby v těchto kruzích vedly posléze k její emigraci. Narátorovi KF se pak 

aktivní projev v hudební oblasti zdařilo realizovat teprve v zahraničí, a přestože jsou 

pokusy na tomto poli jím samotným zpětně hodnoceny jako vcelku neúspěšné, zařazení 

zmínky o nich do životopisného narativu prozrazuje jejich význam pro narátorovu 

identitu.
98

 

V souvislosti s případy emigrace (tehdy považované za trvalý odchod, spadající tedy do 

skupiny narátorů A) na druhou stranu železné opony na přelomu 70. a 80. let je nutné si 

povšimnout toho, jak právě tito narátoři vnímají a interpretují přístup tehdejšího státního 

aparátu k signatářům Charty 77 a osob z undergroundových kruhů v otázce odchodů do 

ciziny, zejména pak jejich legality a dobrovolnosti. Zatímco dle „obyčejných 

sympatizantů“, kteří měli k těmto společenským okruhům blízko, avšak přímo do nich 

                                                           
94 Přitom JKr odešel do Anglie právě za pomoci zfalšovaných dokumentů k letní brigádě v roce 1969. Pozoruhodná je 

také skutečnost, že právě reemigrace těchto dvou narátorů (PN a JKr) nebyla totální a oba po roce 1989 dlouhodobě žili 

jak ve své původní vlasti, tak i v zemi do níž emigrovali – v rámci této studie jsem se rozhodl označit je jako 

„rozkročené“.  
95 „Takže, ehe, a Angllie to byla takovej sen, že jo, tam, ehm, byla hudba z Ameriky, ale nás většinou zajímaly skupiny z 

Anglie, takže, to byl takovej, tahoun byla hudba.“ (Přepis 2. rozhovoru s JKr) 
96 „To byla naše věc, protože muzika nás bavila. Chodili sme tedy na ty, na ty punkrockový a nověvlněný kapely…“ 

(Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) 
97 „On mě prostě oslovil jednoho dne a říkal: nechceš přijít na zkoušku DG?“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) 
98 „Navíc sem začal hrát muziku, že jo, takže, a ten majitel toho, tý zkušebny, to byl dealer s kokainem, že jo, takže tam 

jako nebylo potřeba ani nikam chodit, že jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s KF) Tato citace také svědčí o propojení hudební a 

drogové scény v USA v 80. letech, které také ovlivnilo životní příběhy narátorů Mky a ,BM‘. 
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nepatřili, a o emigraci usilovali, museli složitě překonávat překážky a z důvodu režimních 

restrikcí byli nuceni překračovat hranice legality; naopak signatáři Charty měli dle jejich 

interpretace snazší cestu, jelikož jim československé úřady vystěhování povolily či na ně 

dokonce v tomto směru vyvíjely nátlak, ze strany přijímajících zemí pak oproti ostatním 

emigrantům požívali lepšího statutu spojeného s možností různých výhod. Přesto pro tyto 

narátory neznamená výhodnější postavení signatářů petice při odchodu do emigrace 

devalvaci jejich morálního kreditu. Navíc je možné nalézt kladné hodnocení chartisty, 

který tyto výhody odmítal využívat:  „… chartisti to měli, že měli vlastně (smích) kolikrát, 

tak měli ňáký záruky zaměstnání nebo aspoň podpory nebo. My normální lidi, že jo, prostě 

jako, no, nebyla  to prdel … Jaroslav Unger … von podepsal Chartu a takže von měl právo 

na to, aby, aby prostě moh bejt ve Vídni v bytě, von říkal: ,Já na to seru, já nechci žádný 

výhody,‘ a byl normálně v tom lágru, jako jo. Jo, protože normálně chartistům dávali byty, 

víš, jako ve Vídni. Jarda říkal: ,Seru, na to, seru na to.‘ Strávil jsem s nim nádhernej… 

Unger je teda blázen teda šílenej, že jo, je to totální magor, ale strávil sem s nim krásný tři 

neděle prostě v karanténě, kde nás nepouštěli ven, a chodili sme jen dokolečka po chodbě, 

tak sem s nim strávil prostě tři krásný neděle, že jo, a bylo…  a říkal: ,Já nechci žádný 

výhody,‘ to bylo hezký.“ (Přepis 1. rozhovoru s KF) Narátor ,BM‘ v podobném duchu 

hovoří o vlastní situaci, kdy ve chvíli, v níž měl možnost stát se signatářem Charty, 

neučinil tak z toho důvodu, že nechtěl zneužít svůj podpis jako příslib jednoduššího 

způsobu odchodu do emigrace, pro níž byl v té době již zcela rozhodnut.
99

 Ve svědectví 

narátorky JJ je však možné narazit na pasáž, ve které vyvrací domněnky o jednostrannosti 

přístupu bezpečnostních složek ČSSR k odchodům chartistů do zahraničí: podle jejího 

vyjádření její tehdejší manžel jako signatář Charty o vystěhování žádal neúspěšně, zatímco 

ona sama byla k emigraci při výsleších Státní bezpečností k emigraci opakovaně vybízena 

a po podání žádosti jí pak byla tato v poměrně krátké lhůtě také kladně vyřízena, ačkoliv 

svůj podpis ke zmíněnému prohlášení nepřipojila,
100

přestože se tehdy pohybovala 

prakticky pouze v okruhu chartistů a příslušníků undergroundu.
101

 

                                                           
99 „Takže tehdy sem jakoby už mohl, ehe, možná tu Chartu podepsat, jenomže já už sem byl rozhodnutej, že zdrhnu, a sem 

si říkal, že už by to nebylo úplně fér, že jakoby to bylo, ehe, zneužití té Charty…“ (Přepis 2. rozhovoru s ,BM‘) 
100 „… a tenhle ten estébák vlastně mi řikal, pani Jonáková, vy opravdu jste na druhým břehu. Jestli se rozhodnete někdy 

odjet, tak já vám garantuju, že za šest neděl to budete mít vyřízený a odjedete. Nic, jelo se dále, takže Zbyněk jak se 

rozhod, tak si podal žádost. Ta mu byla zamítnuta. Zbyňkovi zamítli tu žádost jako signatáři. Prostě mu ji zamítli. Někdo 

na ní čekal i rok třeba, na tu žádost, víš? Oni dělali takový věci no, tě drtili, kde mohli. No tak já jsem nemeškala a 

podala jsem já žádost, do šesti neděl jsem jí měla. Opravdu. Do šesti neděl byla. Tak jsme odjeli.“ (Přepis 1. rozhovoru 

s JJ) 
101  Odvolává se přitom na radu profesora Patočky: „A tehdá pan profesor Patočka říkal: V rodině stačí, když je 

podepsanej jenom jeden, to jste chartistická rodina, není třeba, abyste to podepisovali všichni.“ (Přepis 1. rozhovoru 

s JJ) 
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U mužské části analyzovaného vzorku mohla silnou motivaci k trvalému odchodu 

z Československa představovat také povinná základní vojenská služba. Právě v tomto bodě 

je možno nalézt určité diference mezi reprezentanty obou skupin narátorů, přestože ani zde 

nelze hovořit o naprostém souznění v rámci těchto skupin. Zatímco ve skupině B se takto 

lze setkat buďto s velice kladným hodnocením, konkrétně u narátorů MKr 
102

 a JM 
103

, či 

také s naprostou absencí tohoto tématu u PV a LN (z čehož lze usuzovat, že pro ně patrně 

neznamenala tato životní etapa  zážitek, vůči kterému by cítili potřebu se vymezit), ale též 

s označením doby strávené na vojně za ztracený čas, avšak bez negativních výhrad vůči 

této militantní instituci; na tyto postoje k vojenské službě tak lze pohlížet spíše jako na 

pozitivní kritiku. Zbylí dva narátoři skupiny B už nejsou v tomto bodě tak smířliví. Ačkoli 

se naratorovi IČ podařilo ze zdravotních důvodů vyhnout nástupu do armády, ve svém 

stanovisku vyjadřuje jasně odmítavý postoj k základní vojenské službě,
104

 a podobně je 

tomu s hodnocením u JKo, který však svůj názor vyslovuje na základě absolvování této pro 

něj nepříjemné povinnosti.
105

 Přestože se tedy ve skupině B v narativech žádné radikálně 

militantní projevy nevyskytují, většina z jejich členů se staví spíše na stranu 

bezproblémového přijetí vojenské povinnosti.  

Totéž však nelze konstatovat v případě mužské části představitelů skupiny A, které je 

možné bezvýhradně identifikovat jako (ať už otevřené či latentní) pacifisty. To se 

projevuje především právě v odmítání vojenské služby, ke kterému se otevřeně hlásí 

narátoři ,BM‘ 
106

,KF 
107

 a MKy 
108

 – první dva se snažili vyhnout odvodu do armády za 

pomoci odkazu na svůj psychický stav, oba prodělali léčbu na psychiatrii; třetí z nich pak 

udává snahu uniknout před vojenskou službou jako primární důvod k odchodu. Také u 

narátora JKr hrála taková motivace zřejmě velmi silnou roli – k odchodu ze země se 

rozhodl ještě před tím, než musel povinnou vojenskou službu absolvovat, přičemž 

do biografického narativu zařadil epizodu o získání povolení vojenských orgánů 

k prázdninovému výjezdu do zahraničí, na niž okamžitě navazuje důrazným odmítnutím 

                                                           
102 „No tak pokud de o tu vojnu, tak vojnu já sem měl velmi dobrou…“ (Přepis 1. rozhovoru s MKr) 
103 Tak vojna konkrétně pro nás abs…, absolventy Vysoké školy ekonomické, obor zahraniční obchod, to byla vojna 

naprosto bezvadná…“ (Přepis 1. rozhovoru s JM) 
104 „… všichni byli přesvědčeni, že prostě ta vojna, že sou to dva roky úplně prostě jako ztracený. Že to je prostě na…, 

naprosto idiotská, zbytečná a neúčelná buzerace…“ (Přepis 2. rozhovoru s IČ) 
105 „No tak ty dva roky to prostě, to bylo strašidelný.“ (Přepis 1. rozhovoru s JKo) 
106  „…já sem se chtěl vyhnout armádě…“  U tohoto narátora je jeho snaha vyhnout se vojenské službě vskutku 

pozoruhodná, vzhledem k okolnosti, že jeho otec byl vojákem z povolání. Svou roli však patrně sehrál i fakt, že byl pro 

nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy z ČSLA propuštěn: „… protože nesouhlasil se vstupem, to bylo 

jednoduchý tehdy, kdo nesouhlasil se vstupem, tak musel z armády…“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘)  
107 „…sem vod čtrnácti chodil k psychiatrovi, ze začátku kvůli tomu, že sem ho potřeboval, potom sem říkal: Kurva když 

už sem chodim, to bylo ve čtrnácti, tak už to dotáhnu do tý vojny…“ (Přepis 1. rozhovoru s KF) 
108 „Takže, jestli sem před něčím utek? Asi jo, já sem, hlavně se mi taky nechtělo na vojnu, jo. Tomu sem se vyhýbal, 

protože ta vojna, to je v podstatě válka. To je to samý jak jít do války, jo.“ (Přepis 3. rozhovoru s Mky) 
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možnosti svého dalšího setrvávání v posrpnovém Československu.
109

 S naprostým 

odmítnutím se setkáváme i v případě narátora KP, který si sice povinnost ve vojsku 

odsloužil, její absolvování však označuje jako definitivní impuls k odchodu ze země.
110

 

Další narátor PH sice kladně přijal skutečnost, že byl díky vojenské službě vytržen 

z každodenní jednotvárnosti, neopomíná ale ihned připojit svůj odpor k válce.
111

 Jistou 

výjimku představuje narátor PN, který v souvislosti se základní vojenskou službou 

tematizuje i svou homosexuální orientaci – jeho svědectví tak patrně zároveň představuje 

zpochybnění určitého genderového stereotypu, dle kterého by bylo možné očekávat 

negativní postoj tohoto narátora k vojenské službě. PN však vzpomíná na výkon této 

povinnosti s nadšením a navíc zmiňuje i dlouhodobá přátelství pocházející právě z doby, 

kdy sloužil v armádě. Tento postoj však není známkou jeho militarismu, naopak 

z ostatních částí jeho narativu je patrné, že svými postoji patří také do pacifistického 

tábora; důvody toho, proč dané období pokládá za „překrásný dva roky“, však v narativu – 

s výjimkou letmého odkazu na pro něj příjemné maskulinní milieu – blíže nespecifikuje.
 112

 

Za přinejmenším jeden z nejvýznamnějších důvodů narátorů skupiny A k vystěhování z 

vlasti – ne-li rovnou zcela nejvýznamnější – je možné označit nespokojenost se sociálním a 

politickým stavem země. Již z principu by bylo pochopitelné z jejich úst očekávat kritiku 

společensko-politické situace v původní vlasti – v určité fázi života se přece rozhodli pro 

trvalý odchod – avšak tento předpoklad nebyl beze zbytku naplněn. Ve výpovědích dvou 

narátorů lze totiž nalézt kladné či spíše neutrální hodnocení jejich vztahu k poměrům 

panujícím v Československu v době, kdy tuto zemi opustili: „… vlastně vůči režimu, nebo 

tak, vlastně vůbec nic nemám, protože mně neublížili. To je ten vtip.“ (Přepis 1. rozhovoru 

s PN);
113

 „Já sem tu měla dobrou práci, dobrý lidi, dobrý přátele, já sem neměla, neměla 

žádnej problém s nějakým systémem, ten mě žádnej ani teďka nezajímá.“ (Přepis 1. 

                                                           
109 „Tak, ale já už sem byl vodvedenej do armády, tak sem šel, musel sem jít požádat armádu, jestli teda mě pustěj… ale 

povolení dali, tak takže já já bych to prostě já bych tady žít nemoh, já bych já bych trpěl…“ (Přepis 1. rozhovoru s JKr) 
110 „No to mě teda nakoplo úplně, protože to byla komunistická vojna … vymejvání mozků, politruci, že jo, strašný.“ 

(Přepis 1. rozhovoru s KP) 
111 „No ta byla úžasná… mně nějak začalo něco vadit, jo, že to je pořád to samý. A říkal sem: ,Vojna, to bude jistý 

vytržení,‘… to ti řeknu, nechtěl bych bejt ani chvilku ve válce, protože já bych ztratil asi život hned, viď.“ (Přepis 1. 

Rozhovoru s PH) 
112 „Vojna byla výborná teda… Protože sem gay, tak sem si to vychutnával mezi chlapama a musím říct, měl sem 

překrásný dva roky…  A já si nestěžuju. Protože tenkrát byla ta šestidenní válka na Sinajským poloostrově, takže jenom 

sme žili v tanku v lesích. Nádhera prostě. Ne, to musím říct, na ty dva roky vzpomínám krásně. Když, když tady potkávám 

lidi, který byli se mnou na vojně, víš, tak si sem tam zavzpomínáme, ale nemůžu si prostě stěžovat, jo.“ (Přepis 1. 

rozhovoru s PN)  
113 Zarážející se může zdát, že narátor neshledává skutečnost, že mu nebylo umožněno v rodné zemi pokračování ve 

studiu a že mu byla zamítnuta možnost návratu do vlasti z dlouhodobého studijního pobytu, jako ublížení ze strany 

režimu. Lze se však domnívat, že situaci hodnotí prizmatem následné úspěšné etapy svého života, která byla následkem 

mimo jiné právě těchto příkoří socialistického státního aparátu.    
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rozhovoru s ŠM) 
114

 A naopak i u jedinců zařazených do skupiny B se v některých 

případech můžeme setkat s negativním popisem konkrétních aspektů života 

v socialistickém zřízení (např. u LN 
115

 nebo u NK 
116

), či též celkovým abstraktním 

negativním hodnocením tehdejší společenské atmosféry (JKo 
117

, IČ 
118

). Proč se tito 

narátoři tedy nerozhodli pro trvalý odchod z vlasti? LN udává vedle sounáležitosti 

s rodnou zemí („…prostě patřím sem.“) – což interpretuje jako hlavní důvod i NK – také 

permanentní vykořeněnost a neukotvenost svých známých, kteří emigrovali: „… voni že 

sou, sou v podstatě rozpolcený, jo. Když sou tady, myslí, co tam, a když sou tam, tak myslí, 

co tady.“ (Přepis 2. rozhovoru s LN) 
 
Narátor JKo naopak nevyužití možnosti emigrace na 

Západ shledává jako své osobní selhání: „Sem říkal: Ty vole, ty si měl tu myšlenku krásně 

naladěnou, to chtělo dotáhnout do konce, a byl si prostě svůj. Takhlen si prostě byl taková 

ta žížalka, která prostě: ,No jo, to prostě pan ředitel nedovolil, tak já jako…,‘ jo. (smích) 

No a je to hrozný.“ (Přepis 2. rozhovoru s JKo) Narátora IČ pak od trvalé emigrace do 

kapitalistické země odrazovala hrozba perzekuce členů jeho rodiny, kteří by tak zůstali 

v ČSSR s přitěžující okolností příbuzenství s ilegálním emigrantem.
119

  

Uvedl-li jsem na konci prvního odstavce této kapitoly také možnost průniku do 

psychologického nastavení některých narátorů skrze interpretace jejich odchodu do ciziny, 

vedly mne k tomu zejména velmi zřetelné ukázky pasivního (či snad dokonce 

submisivního) postoje k těmto zlomovým životním rozhodnutím ve vyprávěních narátorek 

JJ 
120

 (A) a AO 
121

 (B). Ačkoliv patří každá dle mého rozdělení k jiné skupině reemigrantů, 

vykazují jejich narativy podobný postoj v otázce podléhání tlaku jak ze strany státních 

                                                           
114 Ve více případech tato narátorka interpretuje kolize, které by bylo možné považovat za střety s libovolným systémem, 

jako problém konfliktu s určitými jedinci a vinu tak přikládá jejich individuálnímu jednání. 
115 „Tady když ste si chtěl něco vyměnit, no to byl prostě úřad a kdejakej blb se k tomu musel vyjadřovat, jestli to de. Tak 

sem tady vnímal takový ty věci, který vlastně sou, tak komplikují ten život, že jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s LN) 
116 „… ale, ehm, to jednání těch lidí nebo těch lékařů, když zase to převedu zpátky na ty lékaře. Tam byl jedno, že toho 

kluka vlastně takhle jakoby pohřbili. Vy jim řeknete: ,Heleďte se, neměl by být v inkubátoru?‘ Voni vám říkaj: ,Podívejte 

se, nejste odbornice.‘“ (Přepis 1. rozhovoru s NK)  
117 „Jo, a takový to trápení a (hluboký nádech) takovej ten šedej život, co se tenkrát žil, jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s JKo) 
118 „A kromě toho, že jo, a to jako to sem měl, že jo jaksi, jsa sám teda jaksi, že jo, ehe, ta moje životní zkušenost byla 

taková, že jo, že když se, ehe, člověk dostane na černou listinu, že jo, s tímhlectím režimem, tady zdejším, tak, že potom 

má prostě teda jako všelijaký potíže, že jo, a todle. Sám sem jako prostě si to nějak jako vlastně na vlastní kůži trochu 

jako vozkusil, i když to nebylo nic dramatickýho, že jo, nikdo nikoho nikdy, nikdy mě nikde nedali, že jo, do vězení, ale, to 

ne, jo, a nikoho z naší rodiny, ale jako potíže byly, že jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s IČ)  
119 „…prostě by to jim ublížilo nejenom jaksi prostě v tom rodičovským smyslu slova, ale to by byli nejenom rodiče, ale 

taky moje ségra a švagr se dvouma malejma dětma, že jo, by, ty měli, že jo, voni začínali nějak, jako voni sou mladší, 

nějakou tu kariéru, že jo, a todle, ehm, tak to by najednou byli, že jo, prostě teda jako, jo, příbuzní ňákýho emigr…, jo, 

emigranta, nebo něco takovýho, takže pro ně by to byl taky prostě docela jako, ehm, asi teda jako nepříjemnej aspekt.“ 

(Přepis 2. rozhovoru s IČ) 
120 „… a Zbyněk (manžel JJ – pozn. aut.) byl pořád proti. Jako že ne, že emigrace ne. Tož jsme... tak ne. … A jednou … 

on mi řiká hele, já jsem se rozhod, že chci jet do Ameriky, že pojedu do Ameriky, jestli chceš, tak tam pojeď taky. … tak 

jsem řikala tak jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) 
121„A jelikož to byl pan ředitel takovej, že sem z něj měla opravdu respekt, tak sem odkejvala:,Ano, půjdu.‘“ (Přepis 1. 

rozhovoru s AO) 
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orgánů, tak rodinných příslušníků – z genderového hlediska je pak nutné si povšimnout, že 

jako dominantní aktéři v obou těchto sférách figurují příslušníci mužského pohlaví.      

Životní příběh „nezařazené“ narátorky ChP pak nabízí srovnání obtížnosti odchodu z vlasti 

těsně po roce 1989: obtíže (a v druhořadé míře i motivace) mohly být i ekonomického 

rázu, narátorka však tematizuje především legislativní problematiku v cílových zemích a 

v té souvislosti také připomíná tehdejší technické problémy dálkové – a zvláště 

mezinárodní – komunikace; 
122

 v otázce motivací několikrát opakovaně uvádí především 

svůj problémový vztah k většinové mentalitě obyvatelstva rodné země.
123

 

2.4 Návraty 

 

Bylo by možné předpokládat, že návraty do vlasti budou tematizovány pouze narátory 

patřícími do skupiny A, jelikož se jako takové udály mimo plány, s nimiž tito jedinci do 

zahraničí odcházeli. Avšak také u obou narátorek a jednoho narátora ve skupině B 

představuje i návrat z dočasného zahraničního pobytu důležitý životní mezník, o němž 

mají potřebu se ve svém narativu zmínit. V případě narátorky AO se její životní situace 

během moskevského pobytu zcela proměnila tím, že se zde provdala a založila rodinu; 

určitou dobu také s manželem plánovali zůstat trvale v SSSR, avšak vzhledem 

k nevyhovujícím bytovým podmínkám a beznadějné perspektivě získání vlastního bytu 

v sovětském hlavním městě zvolili posléze přestěhování do ČSSR; pro narátorku samotnou 

to však znamenalo další výrazný životní zlom, jelikož se nevrátila do rodného maloměsta, 

nýbrž nalezli s rodinou své nové působiště v Praze.
124

 Dramatičtější byl pak návrat 

narátorky GP, která působila od roku 1976 třetím rokem na postu stálé zpravodajky 

Československého rozhlasu v Paříži, kde pobývala i s celou rodinou, a počítala s 

udržením této pracovní pozice i do dalších let, avšak během návštěvy vlasti byla bez 

jakýchkoliv předešlých varování stažena z Francie a posléze i propuštěna ze zaměstnání; 

narátorka interpretuje příčiny této události jako neopodstatněné podezření 

                                                           
122 „To bylo hrozně srandovní. A všechno se vyřizovalo poštou, tenkrát nebyly emaily, nebyly mobily, nic takovýho. Takže 

to tak jako trvalo nějakou dobu, ale opravdu sem si vyřídila teda to studium v Paříži a vlastně pobyt au-pair, bez cizí 

pomoci, (pro)tože jak sem říkala, u nás doma nikdo žádný cizí jazyk nemluvil, natož ještě francouzsky. Takže to sem 

všechno vyřizovala sama i, ehm, vízum, vlastně sem se dostala na Sorbonu, jo, tam mě přijali. Tu Sorbonu sem si platila 

sama…“ (Přepis 1. rozhovoru s ChP) 
123 „Dycky sem prostě byla praštěná a, a chtěla sem žít jinde a todleto. Od malinka sem bojovala s českou náturou.“ 

(Přepis 1. rozhovoru s ChP) 
124 „…já sem tam byla spokojená, a mně to vyhovovalo, a mně se to líbilo. Měli sme vopravdu vynikající partu, (..) takže 

já bych bejvala ani z tý Moskvy nevodjela… když sem vodjížděla, tak mi bylo devatenáct, a když sem se vrátila, tak dvacet 

čtyři… A teď změna vlastně, že sem rovnou se dostala do, do Prahy jako, jo, že to bylo všecko takový, ehm, my sme to 

měli ještě teda komplikovanější s tím, že manžela nechtěli pustit z Ruska…“ (Přepis 1. rozhovoru s AO) 



40 
 

československých bezpečnostních orgánů z protistátní činnosti vůči ní a jejímu muži, a 

také jako režimní potřebu případů exemplárního potrestání namátkou zvolených žurnalistů, 

kterou dává do spojitosti s událostmi souvisejícími s Chartou 77.
125

 Naproti tomu narátor 

IČ si sice pohrával s myšlenkou na trvalý odchod do zahraničí také vzhledem k okolnosti, 

že během svého pracovního pobytu na univerzitách v Chartúmu a zvláště pak v Kampale 

dostal řadu pracovních nabídek zaměstnání v zemích na druhé straně železné opony; 

vzhledem k jeho dle tehdejších právních předpisů ČSSR v podstatě ilegálnímu kroku, kdy 

na původní tříletý súdánský pracovní kontrakt zajištěný oficiální cestou československými 

institucemi navázal v roce 1970 svévolně uzavřenou dohodou na následující tři léta 

v Ugandě, musel zatím v Praze jeho otec využít své kontakty k legalizaci synova jednání, 

což se mu nakonec zdařilo; IČ popisuje také údiv spolupracovníků při svém návratu na 

pracoviště poté, kdy se definitivně vrátil v roce 1973 do rodné země, aby tak odvrátil 

hrozbu postihu ostatních členů rodiny, a to jak ve smyslu materiálním (narátor byl 

spolumajitelem vily obývané jeho nejbližšími příbuznými a hrozilo tak vyvlastnění jeho 

podílu), tak ve smyslu kariérním (obavy vyjádřil IČ zejména o osud své sestry, jejího muže 

a jejich dětí).
126

 Všechny návraty narátorů skupiny B – ať už ty klidné, které proběhly zcela 

podle původních záměrů, či ty vzrušenější, probíhající oproti předešlým plánům za zcela 

odlišných okolností – neměly prakticky žádné dlouhodobé zásadně negativní dopady na 

jejich další život ve vlasti. Chtěl-li některý z narátorů zařazených v této skupině vyjíždět 

do zahraničí i v dalších letech, prakticky ve všech případech měl možnost ještě před pádem 

socialistického zřízení cizí země opět navštěvovat. Zůstává však skutečností, že ti, kteří se 

z pohledu režimu nezachovali v určitý okamžik zcela dle jeho požadavků (GP, IČ, MKr 

127
), uvádějí v tomto směru malou přestávkou nebo dočasné omezení výjezdů pouze na 

státy socialistického tábora, následnou dočasnou nemožnost dlouhodobých výjezdů do 

kapitalistických zemí a také nepřípustnost takových výjezdů s celou rodinou.  

                                                           
125 „…vrátili sme se sedmdesát devět dost dramatickým způsobem, a sice tak, že sme jeli s dětma, jenom ve svetrech na 

lékařský vyšetření, zavolal si nás ředitel, říká: ,Máte sebou pasy?‘ Já říkám: ,Máme, máme tady.‘ Sem je vyndala 

z kabelky, a von říká: ,Tak mně je dejte.‘ Tak sem mu je dala, a von říká: ,Tak už nevyjedete. Nadiktujte si osobu, která 

vám tam zabalí vaše osobní věci, z tý Paříže, a už nevyjedete.‘ … to bylo strašně pikantní, protože my sme byli oba 

s manželem jeden tejden v socialistickém režimu nezaměstnaní. Na dlažbě.“ (Přepis 1. rozhovoru s GP) 
126 „Tak, tak já sem tam přijel úplně načerno, že jo, do, do tý, jaksi z hlediska českejch úřadů, ehe, do tý Kampaly, 

protože sem se měl, že jo teda, vrátit, že jo, po skončení toho tříletýho období v tom Chartúmu, sem se měl vrátit zpátky 

do Česka, což sem neudělal, jo, což způsobilo teda jako tady když to prostě vyšlo najevo nějakej teda poplach, ehm, a ten 

zřejmě teda pokračoval, prostě, teď voni kontaktovali nějak mýho tátu, že jo, a todle, a ten říkal: Von je v Kampale, že jo, 

a todle. Takže ti, takže zase šla hláška do Kampaly… já sem nakonec prostě usoudil, že asi prostě bude jako správný se 

vrátit, a to prostě z toho jednoduchýho důvodu, že kdybych teda jaksi, že jo, se nevrátil, tak bych byl definitivnně 

prohlášenej za emigranta… No já sem tam normálně přišel… ty na mě koukali, jako bych přilít z měsíce, jo.“ (Přepis 1. 

rozhovoru s IČ) 
127 V případě tohoto narátora byl dle jeho interpretace takovým jednáním jeho nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSSR v srpnu 1968. 
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Tito jedinci však zároveň veskrze interpretují souhlas režimu s jejich cestami do ciziny 

jako výsledek jejich odborných znalostí a zkušeností, případně jazykových kompetencí. 

Sociální kapitál pak za zdroj takového souhlasu uvádějí zřídka či jen latentně; jednou 

z výjimek je v tomto směru JKo, který přiznává, že bez matky jeho ženy, jež byla 

zaměstnána na ministerstvu obchodu, by pravděpodobně k jejich zahraničním pracovním 

nasazením vůbec nedošlo. Úmrtí tchýně v polovině osmdesátých let tak pro něj i jeho 

manželku znamenalo konec nadějí na dlouhodobý pracovní pobyt v některé ze západních 

zemí, jenž chápal JKo jako svůj cíl, zatímco oba několikaleté pracovní výjezdy do PLR a 

SSSR, které s rodinou absolvoval, považoval pouze za předstupeň k vysněnému postu.
128

 

A konečně nikdo z narátorů skupiny B neinterpretuje možnost vyjíždět do cizích zemí jako 

odměnu za své věrné služby 
129

 ze strany režimu – naopak lze u některých narativů v 

podtextu analyzovat pocit využívání či nedocenění zahraničních pracovníků ze strany 

mocenského systému.
130

   

Pro narátory skupiny A pochopitelně tématika návratu hraje významnější roli – vždyť 

(minimálně v určitém období jejich života) právě návrat do vlasti nebyl v jejich plánech 

vůbec obsažen, nebo představoval pouze jakousi velmi nepravděpodobně splnitelnou 

tužbu. Jaké cesty tedy tyto jedince dle jejich interpretace dovedly zpět do jejich rodné 

země? Samozřejmě, že většina z nich mohla tento návrat realizovat díky listopadovým 

událostem 1989 a následné politické proměně Československa. Avšak i v této skupině 

narátorů nalezneme jedince, který tak učinil ještě hluboko za režimu minulého. Narátor PH 

opustil ČSSR ještě před srpnovou invazí v červnu 1968 a odešel nejprve do Rakouska a 

posléze se přesunul do Austrálie, kde pracoval v dělnických profesích u těžařské 

společnosti v oblasti North Territory až do svého onemocnění 1971; jako důvod k návratu 

do Československa v tomto roce uvádí v prvé řadě právě zdravotní stav a též zájem o vztah 

                                                           
128 „… sme vycestovali přes tu tchýni do toho Polska, do tý Varšavy… No a vona zemřela tchýně. V podstatě ten zdroj 

toho, proč sme se tam dostali… prostě: ,Ty ne. Ty už nejsi vhodnej,‘ jako, to už jako, to už není zaštítěný nějakým, já 

nevím kým, jo.“ (Přepis 1. rozhvoru s JKo) 
129 Přitom už samotný návrat z pobytu v některém z kapitalistických států mohl být pokládán tehdejším československým 

režimem v symbolické rovině za projev věrnosti a loajality; povolení (opakovaného) zejména pracovního výjezdu do 

zahraničí pak lze v tomto kontextu nahlížet jako odměnu a privilegium jen pro okruh občanů vybraných na základě 

určitých kritérií, z nichž i takto projevená oddanost – jak vyplývá i z výpovědí většiny narátorů skupiny B – mezi nimi 

evidentně figurovala. Zároveň však narátoři GP a JM do svých narativů zařadili i případy pracovníků, kteří emigrovali 

právě díky pracovnímu výjezdu do zahraničí.  
130 JM, který pracoval jako obchodní zástupce Strojimportu, například uvádí: „… sme vlastně už tenkrát řešili tu, ehe, ten 

problém zaostávání tech…, technický a technologický za, ehm, za tím západním světem… oblíbená odpověď byla: ,To by 

se vám to prodávalo, kdybyste prodávali takový pěkný stroje. Tak ale ukažte, co umíte, a (smích) ukažte, co umíte, a 

prodávejte to, co máte. To co máme.‘“ (Přepis 1. rozhovoru s JM) 
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s dívkou, jež jej z Prahy kontaktovala.
131

 Pozoruhodná je u PH silná konzistence popisu 

zahraniční etapy jeho života: mezi jeho výpovědi zapsanou bezpečnostními orgány po jeho 

návratu 
132

 a záznamem životopisného vyprávění pořízeném pro účely této práce lze – 

odhlédneme-li od zcela odlišné formy a účelu obou pramenů – odhalit po obsahové stránce 

k tomuto období pouze minimální diference, ačkoliv obě narátorova vyprávění dělí 

bezmála 45 let.  

V předlistopadovém období měli možnost navštívit vlast ještě dva z narátorů ze skupiny A: 

narátorka ŠM se na počátku sedmdesátých let provdala do Nizozemí a sama neměla pocit 

nějakých překážek či sledování ze strany režimu: „Mě sem pouštěli, já nemám pocit, že by 

mě kontrolovali, to jako stejně by nic nevykontrolovali, protože sem se starala vo děti a  

nic jinýho mě jakoby nezajímalo...“ Státní bezpečností však sledována společně se svým 

manželem byla minimálně při jejich návštěvě Prahy roku 1976, výsledek této akce však 

není znám – mezi dochovanými materiály chybí její celkové vyhodnocení.
133

 Druhým je 

pak PN, který již v druhé půli osmdesátých let každoročně trávil jeden týden návštěvou 

Prahy.
134

 V obou případech se však jednalo pouze o krátkodobé návštěvy, které nelze 

považovat za návrat; k tomu došlo i u těchto dvou narátorů až po pádu železné opony. 

Mezi prvními, kdo se po listopadu 1989 do rodné země vrátil, byla narátorka JJ 
135

 – tato 

skutečnost není vcelku vůbec zarážející, uvědomíme-li si, že tato narátorka je v podstatě 

jediná ze zkoumaného vzorku, komu lze bez jakýchkoliv pochybností přiznat označení 

příslušnice exilu se všemi atributy takového zařazení: její aktivity, osobní hierarchie 

hodnot a v neposlední řadě okruh jejích přátel byly důvodem, proč se stala objektem 

režimního nátlaku k odchodu z vlasti, jemuž nakonec podlehla; v průběhu svého 

zahraničního pobytu pak aktivně usilovala o systémovou změnu v Československu.  

V tomto kontextu je pak zcela srozumitelné, že se po pádu vlády komunistické strany 

v rodné zemi rozhodla prakticky okamžitě k návratu. Jako důležitý impuls k takovému 

kroku však narátorka uvádí také absenci okruhu přátel, s nimiž se stýkala před svým 

                                                           
131 „…v tý chvíli mně ta jedna ženská tady z Prahy pořád uháněla a tamta zase, ehm, co byla, tam si něco musíš 

připlácet, ehe, to vošetření, voni mi dávali ňáký uklidňující prášky a, a takový, a já sem říkal: No, kamaráde, teď už jedeš 

zachránit holej život zpátky, no.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 
132 Viz ABS, vyšetřovací spis arch. č. V-21033 MV, svazek arch. č. 728975 MV a narátorovy karta emigrace z Kartotéky 

pasů a víz a svazek Evidence emigrantů a navrátilců. 
133 Viz spis sledovací akce „RADOŠ-I“ č. SL-5673 MV v ABS; ačkoliv ve spisu skutečně chybí celkové vyhodnocení 

akce, dle záznamu výsledků sledování narátorky a jejího muže lze usuzovat, že bezpečnostní složky žádné pro ně 

zajímavé aktivity sledovaných osob skutečně neodhalily.  
134 PN udává, že mu to umožnilo získání švýcarského občanství roku 1985, trest za trestný čin opuštění republiky mu 

však byl prominut prezidentskou milostí až v dubnu 1987 – viz osobní spis Správy pasů a víz uložený pod archivním 

číslem 47351/C v ABS. 
135 „Já ani nevím, kdy já sem přijela. Určitě v prosinci, určitě sem tu byla na Vánoce, a možná předtím… ale napevno 

sem se odstěhovala na jaře, na jaře až.“ (Přepis 2. Rozhovoru s JJ) 
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odjezdem do ciziny, tedy skupiny osob, kterou lze označit jako příslušníky 

undergroundové komunity; tito lidé, z nichž mnozí byli též signatáři Charty 77, se 

nejčastěji scházeli v bytě D. a J. Němcových v pražské Ječné ulici:  „Já taky, když jsem 

odjížděla do Ameriky, tak velice vědomě jsem si říkala, takovou pospolitost, jakou jsem 

zažila tady, to nikde na světě nezažiju a nikdy už to nezažiju, todle, to bylo naprosto, 

absolutně něco výjimečnýho.“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) Poměrně brzký návrat lze 

zaznamenat i u narátora KF, který se natrvalo zpět do rodné země přesunul již na samém 

počátku roku 1991. Sám pak interpretuje důvody své reemigrace jako čistě materiální, 

jelikož byl jeho rodině v rámci restitučního řízení navrácen činžovní dům v centru Prahy, a 

přiznává, že při tomto jeho rozhodnutí nesehrály zásadní roli žádné jiné motivace.
136

 

Nejenom odchody, ale i návraty do rodné země nemusejí proběhnout v jediné možné 

formě. Důkazem tak ztělesňují podoby návratů narátorů PN a JKr spadajících do skupiny 

A – odlišnost oproti ostatním v dané skupině spočívá v nedefinitivním způsobu jejich 

reemigrace, v jejímž rámci si oba tito narátoři udržují v podstatě dvě bydliště; jedno 

vybudované v přijímající zemi, druhé potom v zemi původu, přičemž se domnívám, že 

posloupnost, v níž jsou tyto dvě synchronní místa trvalých pobytů takto uvedena, ilustruje 

v případě daných jedinců i hierarchii jejich vztahové intenzity, ačkoliv ani sami takto 

„rozkročení“ narátoři nejsou schopni primární a sekundární pozici jednotlivých sídel 

v tomto smyslu jednoznačně formulovat. Neukotvenost se projevuje u JKr verbalizací 

problematiky nemožnosti dobrovolné odluky od jedné z těchto zemí.
137

 Naopak narátor PN 

ji v odpovědi na přímou otázku tazatele ohledně jeho dvou „domovů“ v podstatě odkazem 

na irelevanci tohoto dotazu odmítá; toto odmítnutí dává do souvislosti s absencí potřeby 

geograficky lokalizované základny pro jeho životní existenci.
138

 Ve prospěch určitého 

upřednostnění cílového státu jejich emigrace ale hovoří plán usadit se v něm natrvalo 

v budoucnu při zhoršení zdravotního stavu (PN),
139

 či výběr místa posledního odpočinku 

(JKr).
140

 Takový stav vznikl bezesporu taktéž jako důsledek bezmála dvacetileté životní 

etapy obou těchto narátorů, během níž byly jejich vyhlídky na jakýkoliv trvalejší návrat do 

rodné země minimální či vůbec žádné, a následkem toho se rozhodli pro co nejdůkladnější 

                                                           
136 „To ne, já bych se sem nevrátil, kdyby tady nebyla restituce toho baráku.“ (Přepis 2. rozhovoru s KF) 
137 „…a teď nemůžu žít ani bez jedný země, takže to je docela průšvih… kdybych se musel rozhodnout, v který zemi budu 

žít, tak já bych prostě bych nemoh´…“ (Přepis 1. Rozhovoru s JKr) 
138 „…já si udělám taky třetí… dovedu si vytvořit někde zase jinej domov… nedřepím na tom co mám…“ (přepis 2. 

rozhovoru s PN) 
139 „…jednou se taky musím rozhodnout, kde, kde prostě se usídlím kvůli doktorům a péči a takovýdle věci… to bude 

Švýcarsko, protože ta kvalita je tam dobrá…“ (přepis 2. rozhovoru s PN)  
140 „…a kde budu pohřbenej viď, to je v Anglii…“ (Přepis 1. Rozhovoru s JKr) 
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asimilaci v cílové zemi – citové vazby k přijímajícím zemím pak byly patrně výslednicí 

bezproblémového umožnění této integrace do hostitelské společnosti.
141

  

Mohlo by se zdát, že podobně „rozkročené“ jedince lze nalézt i ve skupině B: někteří 

z narátorů strávili (či dosud tráví) velkou část svého produktivního života mimo vlast.
142

 I 

přes jejich silné emocionální vazby k některým zemím, v nichž dlouhodobě pobývali, však 

není možné  slučovat je do stejné kategorie s narátory z předchozího odstavce. Rozdíl mezi 

nimi nespočívá například v nutkání cestovat (neustálé cestování – vedle pracovního i 

turistického charakteru – přiznávají prakticky všichni), nýbrž v jejich hodnotovém 

žebříčku ve smyslu ochoty vzdát se v konkrétním zlomovém okamžiku veškerého 

materiálního zázemí a dosavadních sociálních vazeb výměnou za složitý a riskantní nový 

začátek v cizím – avšak z jejich hlediska přijatelném – společensko-politickém systému 

(A) v opozici k ochotě uzavřít jak vnější, tak vnitřní kompromisy právě v zájmu udržení 

zmíněných vazeb a zázemí (B). Nesporně zde sehrály svou roli i další faktory jako 

převažující názorové proudy v rodinné základně, nebo momentální životní situace a 

perspektivy (u PN a JKr pak hlavně v kontextu politických změn následujících po srpnu 

1968) a podobně. 

Vraťme se však k formám návratů narátorů ze skupiny A. Za další typ je možné označit 

pozdnější návrat, k němuž došlo až v průběhu devadesátých let a důvodem k jejich odkladu 

mohly být jak určité závazky, tak také touha skutečně zakotvit v cílové zemi a spokojenost 

s životem v této zemi. Změněné podmínky po pádu železné opony však ovlivnily 

individuální plány jednotlivých narátorů a s tím související systémové změny se staly dle 

jejich interpretace důvodem k návratu,
143

 jako opačnou motivací lze chápat interpretaci 

návratu do proměněné vlasti, která v polistopadovém období měla nabízet zvýšenou 

příležitost pro uplatnění v zahraničí nabytých dovedností a zkušeností.
144

 Důkaz, že 

zejména po delší době strávené v hostitelské zemi nemusel být návrat a vlastně opětovné 

vykořenění ze sociálních vazeb jednoduchou záležitostí, představuje (nejen) opakovaná 

forma návratu narátora MKy, který po prvním návratu z třináctiletého pobytu v USA po 

krátkém čase plánoval krátkou tříměsíční návštěvu Spojených států, ta se však protáhla na 

                                                           
141 „…Anglie tam tam tě přij…, mě přijali, jak prostě za svýho, takže já sem se tam cejtil, pro mě je Anglie skoro víc 

domov než Česko…“ (Přepis 1. Rozhovoru s JKr) 
142

  Například  JM. 
143 „Takže když sem jak chtěl tam jakoby žít a pracovat legálně, protože sem tam dělal nelegálně, že jo, prostě neměl sem 

povolení, nic, no tak sem začal na…, narážet na takový ty bariéry tam ty úřednický, a vlastně ty mě natolik naštvaly a 

nazlobily, že sem se pak vrátil domů…“ (Přepis 1. rozhovoru s KP) 
144 „… hodně Amíků se vracelo, takovejch ale chytrejch, se vracelo z Evropy, a že teda, ehe, že teda prostě Praha je 

nejlepší a to. Já sem říkala: ,Ještě jednou to řeknete, ty jo, tak s tím tady praštím a, a, jo.‘“ (Přepis 1. rozhovoru s IK) 
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další tři léta.
145

 Poslední skupinu  konečně představují ne zcela dobrovolné návraty: 

narátorka ŠM tak jako důvod k opuštění hostitelské země uvádí nejen lákadlo 

polistopadové proměny rodné země, ale také ztrátu rodinného zázemí po rozvodu 

iniciovaném jejím manželem,
146

 o zcela nedobrovolný návrat se jednalo v případě narátora 

,BM‘, který byl v důsledku trestné činnosti páchané opakovaně v hostitelské zemi a 

předchozího vlastního laxního postupu při snaze o získání amerického občanství po dvaceti 

letech pobytu ze Spojených států vyhoštěn v roce 2001, ačkoliv ani tehdy o návratu do 

rodné země seriózně neuvažoval.
147

     

Jestliže Z. R. Nešpor ohledně reemigrantů ze Západu konstatuje: „Obecně přitom lze 

zdůraznit výrazně individuální charakter těchto reemigrací, ovlivněný dále osobními, 

sociokulturními, profesními, pracovními a teprve na posledním místě ekonomickými 

faktory,“ 
148

 je nutné se nad kategorizací motivací návratu pozastavit. Rozhodl jsem se 

kategorizaci rozšířit a upřesnit vymezení jednotlivých kategorií 
149

: 

a) Motivace vlastenecké – zde je možné zahrnout všechny zmínky o návratu 

z důvodu pozitivní relace ke státu, jeho kulturním a přírodním památkám, či 

obyvatelstvu, jeho mentalitě a kulturním zvyklostem. 

b) Motivace rodinně-společenské – obsahují nejen motiv návratu na základě 

rodinných vazeb, ale i reemigraci za účelem znovunavázání kontaktů s okruhem 

přátel. 

c) Motivace profesní – tedy takové, v jejichž rámci jedinec očekával naplnění svých 

pracovních ambicí. 

d) Motivace zdravotní – jako důvod návratu je uvedena perspektiva zlepšení 

zdravotního stavu ve vlasti. 

e) Motivace administrativně vynucené – zahrnující návrat na základě nepřijatelné 

obtížnosti či nemožnosti legalizace pobytu, práce apod. v hostitelské zemi, ale též 

např. deportaci z ní. 

f) Motivace materiální – tedy návrat z důvodu zisku hmotných statků. 

                                                           
145 „Ale pomalinku se to tak tam jako překulovalo tím směrem, a k tomu jenom přispívaly další věci, že naši prostě šli do 

věků, a, a že to vlastně začínalo dávat všechno smysl, kdybych šel sem... v nějakým třiadevadesátým… Na tři měsíce… na 

Olympiádu, sem se chtěl podívat… Zkejsnul sem tam tři roky, no.“ (Přepis 3. rozhovoru s MKy) „…sem 

v šestadevadesátým jel zpátky už jako definitivně do Čech…“ (Přepis 2. rozhovoru s MKy) 
146 „… a tak sem jela (na návštěvu vlasti – pozn. aut.), byla sem, volám tam, ehe: ,Zejtra sedám do vlaku a přijedu.‘ … a 

von mě vohlásil: ,Já sem požádal o rozvod dneska.‘“ (Přepis 1. rozhovoru s ŠM)  
147 „…ten emigrák hodně přitvrdil…  takže řekli: ,Máš kam jít. Jdeš.‘“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) 
148 Nešpor, Z. R.: České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium, in: Soudobé dějiny č. 2/2005, ÚSD AV ČR, 

Praha, 2005, s. 268-9. 
149 Například kategorie „osobních“ motivací se mi totiž zdála formulována jako příliš vágní a bylo by možné do ní 

zahrnout širokou škálu možná i protichůdných důvodů. 



46 
 

     Tabulka 4    Motivace reemigrace u narátorů skupiny A  

 a b c d e f 

„BM“     x  

IK   x    

JJ x x x    

JKr x x     

KF      x 

KP   x  x  

Mky x x     

PH  x  x   

PN  x     

ŠM x x     

 

Jak je z tabulky patrné, v četnosti motivů k návratu do rodné země tak ve sledovaném 

vzorku vítězí touha navázat opět zpřetrhané osobní vztahy ať už rodinného či přátelského 

charakteru, na druhém místě se pak umístil důvod k návratu spjatý s národní identitou. Na 

opačném konci hierarchie skončily motivace materiální a zdravotní, přičemž je na místě 

opět zdůraznit individuální kombinaci důvodů, které tyto narátory dle jejich interpretace 

vedly k návratu ze zahraničí. 

Jako návraty odlišného charakteru je možné nahlížet opětovné návštěvy dlouhodobých 

míst zahraničního pobytu v období po návratu do staré vlasti. V tomto směru dojít 

k závěru, že u velké části narátorů vznikla citová vazba k cílovým zemím, a to napříč 

oběma skupinami. Ve skupině B se takříkajíc „na místo činu“ nejčastěji vrací narátorka 

AO, u níž byl důvod každoročních návštěv Moskvy v podstatě rodinný, jelikož 

navštěvovali manželovu matku, ale v tomto rituálu s manželem pokračují i po jejím úmrtí. 

Jak již bylo výše uvedeno, podobně intenzivní vztah k bývalému působišti se projevuje i u 

narátora MKr, avšak vnější podmínky mu neumožňují obdobnou frekvenci návštěv; tu si 

však vynahrazuje aktivním členstvím ve Svazu česko-kubánského přátelství. U 

„rozkročených“ narátorů ze skupiny A (JKr a PN) se vůbec jeví jako nepatřičné hovořit o 

návštěvách vzhledem k jejich stálému přebývání v obou zemích, původní i cílové, ale i u 

dalších dvou příslušníků této skupiny s nejintenzivnějším vztahem k hostitelské zemi je 
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skutečně složité zhodnotit situaci z hlediska jejich návštěv: PH se o návštěvách Rakouska 

téměř nezmiňuje, přestože opakovaně prohlašuje, že v této zemi měl zůstat, a ,BM‘, který 

také plánoval prožít zbytek života v USA, tuto zemi v po určitou dobu navštěvovat vůbec 

nemohl vzhledem k okolnosti, že z ní byl vyhoštěn. Většina ostatních narátorů se však bez 

ohledu na zařazení do jednotlivých skupin (tedy včetně nezařazené narátorky ChP 
150

) 

nachází v jakémsi středu – svá bývalá působiště by rádi ještě navštívili, nebo tak již učinili, 

pokud jim to životní situace dovolila, ani v jednom případě se ale nejedná o analogickou 

frekvenci návštěv či intenzitu relace jako u výše uvedených jedinců. Na závěr je nezbytné 

se zmínit o vztahu k zemi dlouhodobého pobytu na opačném konci pomyslné emocionální 

stupnice: a opět takový příklad nalezneme v obou skupinách. Nejen pod vlivem 

nepříjemného zakončení jejího manželství, ale i v důsledku nepřijetí kulturně-

společenských poměrů a klimatické situace je více než patrný negativní postoj narátorky 

ŠM k Nizozemí, ačkoliv v této zemi strávila téměř dvě dekády svého života. Také z úst 

další ženy ze skupiny A (JJ) zazněl odmítavý postoj k životu v hostitelské zemi – vedle 

dvou naposledy jmenovaných příčin shodných s předchozí narátorkou hrály v jejím 

případě významnou úlohu také skutečnosti, že její odchod z vlasti byl v podstatě vynucený 

a v USA se toužil usídlit spíše její tehdejší manžel. Ve skupině B pak naprosto záporný 

poměr k jedné z cílových zemí deklaruje JM, který striktně odmítá možnost prožít v Indii 

delší část svého života; považuje však takovou eventualitu za přípustnou ve všech ostatních 

státech, v nichž působil (Belgie, Řecko, Libanon a především Turecko). Tato stanoviska 

tak opravňují učinit závěr, že jedinci usilující či odmítající navštěvovat (minimálně 

některé) země, v nichž působili, jsou zastoupeni v obou skupinách v přibližně stejném 

poměru, a v tomto směru tedy nelze mezi narátory skupin A a B vést jasnou dělící linii. 

2.5 Domov 

 

Tématika interpretace pojmu „domov“ nás pak přivádí do oblasti, v níž vede ostrá hranice 

mezi narátory jednotlivých skupin. V naprosté většině případů se přitom sami narátoři 

tomuto tématu nevěnují a svůj pohled na problematiku „domova“ v rozhovorech artikulují 

teprve po přímém dotazu tazatele.
151

  Ačkoliv nelze výsledky analýzy na tak malém vzorku 

                                                           
150 Motivace k návratu do vlasti u této narátorky je možné zařadit do kategorie administrativně vynucených: „Takže sem 

tam byla de facto nelegálně, protože sme ani nebyli, že jo, členy Evropský unie… bylo těžký, najít práci takhle 

nelegálně.… a protože prostě už to prostě nějak nefungovalo, už se to prostě nedařilo, ani se mi nedařilo najít další 

práci… potom sme teda vodjely…“ (Přepis 2. rozhovoru s ChP) Ostatně i návraty narátorů skupiny A této kategorie 

spadají do stejného, tedy polistopadového období. 
151 Výjimku tak tvoří rozhovory pořízené kolegyněmi H. Wagnerovou (Verhaege) a B. Šimečkovou. Narátoři zařazeni do 

skupiny A (JKr a KF) v nich problematizují svůj pohled na proměny chápání „domova“ sami, kdežto v interview s 
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generalizovat, ze zjištěných výsledků u zkoumaných jedinců je možné predikovat možnost 

častého výskytu obdobných pravidelností i u dalších osob s podobnými životními příběhy. 

K danému tématu totiž převládá vždy u většiny narátorů v jedné skupině takřka totožný 

postoj, který je absolutním opakem majoritního stanoviska skupiny druhé. 

Ve skupině A tak lze u devíti z deseti jedinců charakterizovat jejich postoj k lokalizaci 

„domova“ jako proměnlivý, kdy za „domov“ považovali a považují zemi a místo svého 

pobytu v daný okamžik,
152

 přičemž není v některých případech vyloučena i určitá 

přechodová fáze;
153

 mnozí z narátorů pak zároveň interpretují pojem „domov“ ve smyslu 

sociálních vazeb jako místo v rodinném kruhu či partnerském svazku
154

 a/nebo ve 

společenství přátel.
155

 Proměnlivost jejich „domovů“ tak samozřejmě vyplývá z rozhodnutí 

v určitý okamžik se (domněle natrvalo) rozloučit s dosavadním bydlištěm i se stávajícím 

okruhem společenských kontaktů a budovat následně nový v novém místě pobytu. 
156

 Za 

výsledek restaurace původních vazeb v rodné zemi bez současného opuštění nově 

vybudované sociální sítě v zemi hostitelské je následně možné považovat rozpolcenost 

„rozkročených“ narátorů.
157

 Jedinou výjimku tak ve skupině A představuje pouze narátor 

PH, který interpretuje svou rakousko-australskou anabázi jako cestu za získáním nových 

poznatků a zkušeností, přičemž „domov“ pro něj stále představovala původní vlast.
158

 

A právě takový postoj k domovu je charakteristický pro většinu jedinců zařazených do 

skupiny B: přestože si v hostitelských zemích byli nuceni vybudovat určité zázemí, 

u sedmi z nich se jejich „domov“ nacházel neustále v rodné zemi. Další dva narátoři 

                                                                                                                                                                                
narátorem ze skupiny B (PV) se toto téma explicitně nevyskytuje – z celkového kontextu lze však usuzovat, že se jeho 

postoj k „domovu“ shoduje s  názorem většiny jedinců v dané skupině a byl beze změn po celý jeho dosavadní život 

spojován s rodnou zemí: „No když sem doma měl čtyři děti a… sem jel třeba do východního Německa…“ (Přepis 2. 

rozhovoru s PV) – nejen z citované ukázky je možné dospět k závěru, že narátor „domov“ chápe jako bydliště jeho 

(aktuální) rodiny, které se vždy nacházelo v Praze.     
152 „Domov byl dycky tam vlastně v tu chvíli, kde sem byla.“ (Přepis 2. rozhovoru s IK) 
153 Taková přechodová fáze je zvláště pochopitelná v případě odchodu vynuceného, kdy lze narátorku zařadit mezi 

příslušníky exilu: „…dlouho sem ho brala jako: ten domov je tam, v Čechách jako… Ale později jako člověk, člověk, když 

to zvládává, tak vlastně, vlastně zjistí jednoduše, že to je v tom člověku.“ (Přepis 3. rozhovoru s JJ) 
154  Takovouto interpretaci zcela nezávislou na lokalitě, avšak přímo spojenou s blízkou osobou nalezneme i u 

„nezařazené“ narátorky ChP: „A jestli to bude v Praze, nebo to bude v Barceloně a nebo to bude na Tahiti, což je můj 

vysněný ostrov, tak je mi to jedno. Pro mě domov je prostě, když sou spolu dva lidi, kterým na sobě záleží.“ (Přepis 2. 

rozhovoru s ChP) 
155 „Tak je to s kým to sdílíš ten čas, hm. V kom se zabydlíš, nebo kdo se zabydlí v tobě prostě, ta vzájemná interakce, no. 

(.) To je domov.“ (Přepis 3. rozhovoru s JJ) „Domov je pro mě pohoda, ehe, dobrý kamarádi, pohoda.“ (Přepis 2. 

rozhovoru s PN) 
156 Za všechny lze citovat z 1. rozhovoru s PN: „Nechtěj mě, tak se na ně vykašlu. Tak začnu novej život, jo.“ Moment 

opuštění vlasti a přátel je tak spojen se vzkazem systému vládnoucímu v rodné zemi („oni“) a jeho recipročním 

odmítnutím.  
157 JKr takto shrnuje příčiny rozpolcenosti a proměnlivosti tématiky „domova“ ve svém vyjádření: „…když se narodíš 

v zemi, viď, tak ses tam narodil, tak nemáš na výběr, když si potom tu zemi vybereš, a ona ti pomůže, na tu zemi si 

zvykneš, tak je to, je to řikám je to můj domov… čim je člověk starší, tak tim cítí takový takový já nevim ty kořeny sou 

takový důležitější mně připadá…“ (Přepis 1. Rozhovoru s JKr) 
158 „Domov je tady. Protože… tam, tam sem byl půjčenej pouze… Jak se chodilo na vandr.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 
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přiznávají jistou míru rozpolcenosti v přístupu k chápání „domova“ v době zahraničního 

pobytu; IČ zdůvodňuje svůj ambivalentní postoj tím, že teprve v novém „domově“ byly 

dostatečně uplatněny a také oceněny znalosti a zkušenosti, které nabyl dle své interpretace 

mnohdy navzdory okolnostem patřícím ke každodennímu životu v „domově“ původním; 

JKo jej zase interpretuje nejen jako výsledek nadstandardní situace v oblasti zásobování 

v místě zahraničního působení, ale též emocionálních relací k jazyku, obyvatelstvu a 

přírodě hostitelské země, které však nedokáže plně verbálně formulovat.
159

 I v této skupině 

nalezneme jedinou výjimku – tu představuje narátorka NK, která zaujímá v této otázce 

postoj typický spíše pro narátory prvé skupiny. Za „domov“ vždy považovala svá 

dlouhodobá působiště, v nichž nikdy neměla problém vytvořit si patřičné zázemí, jež staví 

do opozice k ubytovacím zařízením hotelového typu – vlastnoruční úklid bydliště pak 

s mírnou nadsázkou označuje za jasný znak přijetí takového místa jako „domova“.
160

  

2.6 Úspěchy a selhání 

 

Interpretace vlastních životních úspěchů a selhání jedince neodmyslitelně představují 

důležité činitele, jejichž prostřednictvím lze analyzovat jeho identitu i hodnotovou 

orientaci. V narativech osob zařazených do skupiny A v tomto smyslu nalezneme často 

pojetí plného zapojení do svobodného společenského života v cílových zemích jako 

kladného životního výsledku a mnohdy představuje pro narátory životní úspěch samotné 

(leckdy komplikované) překonání železné opony. Jako zdroj uspokojení je však 

prezentováno též založení rodiny (,BM‘, JJ, JKr, KP) a zejména pak udržování pevných 

přátelských vazeb (JJ, KF, PH, PN), pozitivní roli však v některých případech sehrává i 

úspěšná pracovní kariéra (IK, JKr, PN).  

Osobní selhání v této skupině pocházejí nejčastěji ze dvou oblastí shodných s oblastmi 

životních úspěchů – přátelské vztahy a budování rodiny
161

 – zdroj nezdarů několika 

narátorů pak souvisí s drogovou problematikou (,BM‘, KF, MKy). Narátor PH tak 

interpretuje hned dva kroky ve svém životě jako selhání. Prvý spadá do sféry přátelských 

vztahů: jedná se o jeho jednání brzy poté, kdy opustil rodnou zemi a z Rakouska se rozhodl 

přesídlit s tehdejší přítelkyní do Austrálie, přestože jeho odchod z vlasti byl původně 

                                                           
159 „…sme se v životě neměli tady doma tak, jako sme se měli tam… to bylo vo zajištění jako, jo, vyloženě hmotný… To 

sou nesdělitelný věci, jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s JKo) 
160 „…dycky sem se uměla jako tam jako dobře zabydlet a považovala sem to za domov. Když tam začnete dokonce 

uklízet, jo, (smích) že nejste jako na hotelu, tak už to berete jako domov, že jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s NK) 
161 Je tedy patrné, že přátelské, partnerské a rodinné vazby představují pro tuto skupinu narátorů jedny z největších 

hodnot. 
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motivován mimo jiné plánem odjet za přítelem do USA, kde chtěli oba společně 

pokračovat ve sportovní kariéře kajakářů. Skutečnost, že přítele zklamal hodnotí slovy 

„největší podraz v mým životě.“ 
162

 Jako druhý špatný krok zpětně posuzuje návrat do 

Československa namísto usídlení v Rakousku.
163

 Provinění v souvislosti s potenciálním 

založením rodiny pociťují narátoři ,BM‘ a MKy. Svou reakci na těhotenství partnerky 

interpretuje ,BM‘ jako neadekvátní, v důsledku čehož se tehdejší partnerka rozhodla pro 

interrupci (úspěšné založení rodiny se mu zdařilo až po návratu do vlasti),
164

 a MKy zase 

konec svého manželství spojuje přímo s užíváním drog.
165

 Své opětovné návraty 

k návykovým látkám hodnotí negativně i ,BM‘, ale po nuceném přesídlení do rodné 

země  jejich užívání ukončil mimo jiné z důvodu odlišnosti drogové scény v USA a v ČR. 

Narátor MKy se ale nevyjadřuje k části svého životního příběhu spojené užíváním různých 

nelegálních substancí pouze v záporném smyslu, a k problematice látek ovlivňujících 

vědomí má více otevřenější a kladnější vztah: kromě negativních dopadů a zkušeností 

hovoří i o pozitivních stránkách jejich užívání. Poslední narátor se silnou drogovou 

zkušeností (KF) této zkušenosti nelituje, přestože jej dovedla až do newyorského 

nápravného zařízení, považuje však (stejně jako ,BM‘) také tuto životní etapu za 

uzavřenou. Komplikace spojené s odchodem do ciziny a složitost usídlení a adaptace 

v nové zemi (a patrně také dobu uplynulou od těchto dějů) je možné považovat za zdroj 

zpětné zlehčující interpretace některých negativních událostí v životních příbězích 

narátorů, a také za příčinu jejich otevřenosti při popisu různých strastiplných příhod, jež se 

mnohdy odehrávaly za hranicemi zákona; za ilustraci může sloužit sepsání a vydání knihy 

KF, ve které popisuje svůj pobyt v americké věznici, avšak i tento narátor tematizuje 

vlastní zklamání na poli rodinného života, k němuž paradoxně dochází v poslední době 

zřejmě z důvodu „opotřebovanosti“ dlouhodobého manželského vztahu.
166

 Konečně pro 

narátorku ŠM ztroskotání prokreační rodiny a přerušení kontaktů s dětmi sice na jednu 

stranu představuje životní zklamání, v narativu se jej však snaží maskovat ne zcela 

přesvědčivým postojem určitého nadhledu a indiference.
167

 Zůstává otázkou, nakolik je 

zmíněný „zlehčující“ zpětný pohled příčinou výsledného resumé: navzdory mnoha 

                                                           
162 „A už sme spolu na tu loď nesedli… Tak tady vidíš, to je moje největší provinění, které sem v životě udělal. Zklamal 

sem kamaráda. Kvůli ženskejm.“ (Přepis 1. rozhovoru s PH) 
163 „No já, když dneska vo tom uvažuju, tak sem měl zůstat ve Vídni.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 
164 „…přitom sem měl radost, ale asi sem to nedal ňák najevo… Takže nakonec si to nechala vzít a, a jakmile máš potrat 

se ženskou, tak to je začátek konce v podstatě.“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) 
165 „No tak měli sme svatbu, no a pak už sme jako žili – nežili, prostě už se spíš sháněl, už se spíš sháněla ta medicína…“ 

(Přepis 2. rozhovoru s MKy) 
166 „Nevim, nevim, je to nějaký divný. Dvacet let je hodně. Dvacet let je...“ (Přepis 1. rozhovoru s KF) 
167 „No to já přece nebudu řešit… Tak když voni tam uměj žít, ať si tam žijou. Já jim nebráním. Když mě nechtěj - 

nechtěj… Tak je mi to někdy jako, je člověk z toho smutnej…“ (Přepis 1. rozhovoru s ŠM) 
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nelehkým životním etapám se narátoři v této skupině v analyzovaných interview jeví 

v otázce satisfakce s vlastním životním příběhem vcelku spokojeni, v některých případech 

i přes přiznané vlastní nezdary a individuální pochybení. 

V skupině B je nejčastějším tématem spojeným s životními úspěchy oblast, která také dle 

výsledků uvedených v tabulce 3 zaujímá většinou majoritní část jejich narativu, tedy oblast 

pracovní činnosti – naprostá většina narátorů v této skupině se považuje za schopné 

profesionály ve svém oboru a důkazem jsou pro ně mnohdy samotná vyslání do zahraničí 

v rámci jejich zaměstnání, a v některých případech také dosažené manažerské posty. 

Interpretace kariérního úspěchu jako základu pocitu životního úspěchu je patrně 

nejintenzivnější u narátora PV, jež ve své profesní dráze vystřídal několik vedoucích pozic 

v odvětví pohostinských a ubytovacích služeb, a to postupně i ve špičkových provozech – 

jeho pracovní vzestup nezastavil ani politický zlom roku 1989.
 168

 Ačkoliv jeho nápadná 

přílišná pracovní fluktuace a krach několika manželství by mohly naznačovat, že nesklízel 

za všech okolností pouze úspěchy, v jeho narativu jakoukoliv zmínku o vlastních omylech 

a přehmatech nenalezneme. 

Tematizaci několika málo vlastních osobních selhání ale i v této skupině objevit lze. Jak 

bylo již uvedeno výše, jako své pochybení interpretuje narátor JKo promarněnou příležitost 

k emigraci na Západ.
169

 Narátorka AO až v současnosti lituje toho, že byla v zaměstnání 

málo dravá a kariéristicky založená 
170

 a patrně poslední výraznější zklamání z vlastního 

neúspěchu představuje profesní fiasko narátorky NK v USA.
171

 

Pokud už lze nějaká zklamání v této skupině registrovat, interpretace probíhá po linii 

vnějších příčin – vinu narátoři nepřikládají ani tak systému samotnému, jako spíše 

silnějším zájmovým frakcím a jedincům jednajícím ku vlastnímu prospěchu (v podstatě i 

zmíněný příběh NK, nepřijetí inovačního projektu IČ na ministerstvu zahraničního 

obchodu, několik událostí v profesní dráze PV, konec kariéry LN apod.) Ve všech těchto 

                                                           
168 „Takže já sem, já sem, myslím si, že se mi dycky to dařilo…“ (Přepis 2. rozhovoru s PV) 
169 Stojí za zmínku podněty, jež narátor interpretuje jako příčiny úvah o možnosti útěku za železnou oponu. JKo v této 

souvislosti vzpomíná na pravidelná politická školení absolvovaná během moskevského pobytu, na nichž jim byly 

s opačnými znaménky prezentovány dvě události – únos československých pracovníků v Angole a sestřelení letu KAL 

007 – přičemž první byla prezentována jako drastická až tragická záležitost, naproti tomu byl v druhém případě 

schvalován postup sovětského letectva, narátor však popisuje své tehdejší znechucení z takového výkladu (mimo jiné 

s odkazem na nesrovnatelný počet obětí): „…tam byl tenkrát únos v Angole těch našich montérů, a nějakej člověk tam 

zemřel na infarkt, a to byl hrozná, hroznej: ,Vidíte to?!‘... (Byl jsem) v podstatě bytostně přesvědčenej o tom, že se prostě 

letadlo nemá sestřelovat, protože jako kdybych já nevím co, tak… A tady prostě ňákej: ,Cože, sto sedmdesát…?‘“  (Přepis 

2. rozhovoru s JKo)     
170 „…a teď mě to mrzí, že sem, vopravdu, že sem, že asi sem měla bejt jako kariéristka…“ (Přepis 1. Rozhovoru s AO) 
171 „No a vlastně sem ale potom musela tam vodtaď vodletět, nebo vodjet, pryč, protože ta Češka, která tam byla tak mě 

napadla. Já sem vlastně byla pro tu Američanku zajímavější, než ta paní původní.“ (Přepis 2. rozhovoru s NK) 
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případech je zřejmý pocit nedocenění či dokonce záměrného poškozování výsledků 

pracovního úsilí narátorů. Jak již bylo řečeno, obecně je pak možno u celé skupiny 

konstatovat jejich vnímání sebe sama jako schopných a vesměs úspěšných jedinců, 

přičemž tato sebereflexe probíhá majoritně či totálně po profesní linii. V soukromé sféře 

rodinného života se se sebekritikou (možná s výjimkou narátora IČ) prakticky 

nesetkáváme ani v takových případech, kdy došlo k opakovanému rozvodu – zde se stávají 

vlastním argumentem v jedincův prospěch úspěšní potomci (např. opět PV). Jakkoliv by se 

pak dala očekávat odvolávání na úspěchy v rodinném životě především u ženské části 

skupiny, i zde vyšel tento předpoklad naprázdno: narátorka GP rodinný život tematizuje 

výhradně v souvislosti s prací a u narátorky NK nalezneme též pouze ojedinělé odbočky do 

této oblasti. A tak jedinou ženou v této skupině, která tematizuje svou péči o rodinu a 

považuje své aktivity v této oblasti za úspěšné je AO 
172

 – jak však bylo výše uvedeno, 

zpětně dnes lituje, že se více nevyužila kariérní možnosti.  

Zcela evidentně tak v problematice úspěchů a nezdarů nelze generalizovat – i mezi 

narátory skupiny A nalezneme jedince bez zmínek o vlastních selháních interpretující 

životní úspěchy pouze jako výsledek svého jednání. Pravdou však zůstává, že s ohledem na 

zkoumaný vzorek v oblasti vlastních selhání zůstávají narátoři této skupiny buďto 

sebekritičtější, anebo minimálně otevřenější a v realizovaných rozhovorech sdílnější. Je 

však možné také opět pozorovat silnou orientaci všech narátorů skupiny B na pracovní 

oblast: jednu z nejvyšších hodnot pro ně představuje úspěšná profesní kariéra. 

2.7 Generace 

 

S ohledem na široké věkové rozpětí autorů použitých biografických narativů, je také nutné 

se pozastavit nad generační otázkou. Rozhodl jsem se pro tuto problematiku využít 

generační členění P. Mückeho publikované v jeho práci Jménem zákona! Malé zamyšlení 

nad životními příběhy příslušníků policejních sborů,
173

 které dle roku narození rozlišuje 

tyto generace: 1) generace meziválečná – přibližně do roku 1938, 2) Hitlerovy a 

Stalinovy děti – do poloviny padesátých let, 3) děti pražského jara – zhruba do druhé 

půle až konce let šedesátých, 4) Husákovy děti – v sedmdesátých letech, 5) generace 

                                                           
172 „…já sem vopravdu v půl třetí, vod šesti do půl třetí, zavřít bránu jako u fabriky, a , ss, věnovat se rodině…“ (Přepis 

1. Rozhovoru s AO) 
173 Mücke, P.: Jménem zákona! Malé zamyšlení nad životními příběhy příslušníků policejních sborů, In: Miroslav Vaněk 

– Lenka Krátká (eds.): Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, 

Karolinum, Praha, 2014.  
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perestrojky a 6) děti sametové revoluce. Omezený rozsah této studie dovolil analýzu 

narativů jedinců narozených v prvých třech obdobích, s malým přesahem narátorky ChP, 

která jako jediná spadá do generace čtvrté; sběr a rozbor interview se zástupci posledních 

uvedených generací k danému tématu pak představuje potenciální námět pro budoucí 

badatelskou práci. 

Bohužel je potřeba na tomto místě konstatovat, že se oproti původním plánům nezdařilo 

zajistit rovnoměrné zastoupení představitelů jednotlivých generací v obou skupinách a ani 

výsledky generační analýzy zkoumaného vzorku nelze tedy v žádném případě zobecnit. 

Jestliže P. Mücke charakterizuje prvou generaci ve své studii jako „politickou“, „oddanou“ 

a loajální, je i v případě jediného zástupce meziválečné generace v této práci (je jím MKr 

patřící do skupiny B) podobný popis výstižný, 
174

 a to i přes jeho zpětnou apologetizační 

snahu (interpretace „formy“ členství v KSČ,
175

 bagatelizace a vyhýbání se tématu dohledu 

orgánů MV a spolupráce s nimi 
176

). Nesmíme však zapomínat, že právě tato generace 

dospívala v průběhu či pod vlivem následků světové hospodářské krize a II. světové války, 

a na formování jejích postojů měly nesporný vliv interpretace těchto událostí jako výsledku 

nefunkčnosti kapitalistického systému, společně s mýtem mnichovské zrady, a 

v neposlední řadě také revolta nastupujícího mladého pokolení proti „přežitým“ formám a 

víra v lepší nové „spravedlivější“ řešení. Snaha o získání narátorů této generace 

zařaditelných do skupiny A pro tuto práci nebyla bohužel úspěšná – na vině je vedle 

vysokého věku, respektive relativně nižšího počtu dosud žijících příslušníků této generace, 

určitě také skutečnost, že v případě emigrantů poúnorové vlny (v níž byli jedinci narozeni 

v meziválečném období zastoupeni zřejmě nejpočetněji) je nesnadné dohledat případy 

těch, kteří by se později do vlasti navrátili.   

V případě generace následující bych (alespoň) pro narátory, jejichž vyprávění byla 

analyzována v této práci, navrhnul rozdělení do dvou samostatných generací. Mezi jedinci 

narozenými těsně před a po začátku II. světové války a mezi narátory s pozdějším, zejména 

poválečným datem narození lze nalézt určitý rozdíl v přístupu k bývalému režimu: na 

jedné straně oba představitelé Hitlerových dětí z obou skupin (IČ a PH, oba ročník 1939) 

nevykazují ani ztotožnění s vládou jedné strany, nehovoří však ani o potřebě boje proti 

tomuto zřízení, a popisují strategie využití vlastních schopností a sociálního kapitálu 

                                                           
174 Narátor se například stal členem komunistické strany navzdory „živnostenskému“ původu jeho otce, jehož úmrtí sám 

interpretuje jako následek znárodnění rodinného pohostinství. 
175 „…ale to byli komunisti. Kdežto my sme byli „u komunistů“ jenom.“ (Přepis 2. rozhovoru s MKr) 
176 „Ale no tak jaký hlášení? Prakticky jenom zprávu z toho, co se, co se dálo, a nic víc.“ (Přepis 2. rozhovoru s MKr) 
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k dosažení vytýčených cílů, přičemž je patrná snaha vyhnout se zapojení do sytému na 

určité úrovni, zejména na takové, která by mohla být už chápána jako významně politicky 

angažovaná. Oproti tomu narátoři generace Stalinových dětí se již nebránili buďto plnému 

zapojení do režimních struktur v případě skupiny B (GP, JM, LN, PV), anebo naopak volili 

pro svůj nesouhlas se stávajícím řádem domněle trvalý odchod v případě skupiny A (JJ, 

JKr, PN, ŠM). S vědomím subjektivního charakteru percepce této diference vnímám jako 

jednu z jejich možných příčin odlišnou společensko-politickou situaci v období dětství a 

raného mládí obou rozlišovaných generací: zatímco prvá vyrůstala v průběhu dějinných 

zvratů (konec protektorátu a nastolení „regulované demokracie“, únorový puč a převzetí 

moci komunisty) a eventualita dalšího obratu tak pro ně nebyla nepředstavitelná, probíhaly 

první etapy života a poznávání okolního světa u té druhé v období stálé vlády jednoho 

zřízení (přičemž personální změny a s nimi spojené programové obraty komunistického 

vedení 
177

 neznamenají z tohoto úhlu pohledu zásadní politicko-systémovou změnu) a 

zásadní politický zlom v této životní fázi nezažili;  lze se tak domnívat, že pro ně nebyl ani 

představitelným, a že tak stávající režim v jejich chápání nabyl statutu trvalého fenoménu 

bez možnosti jeho změny. Opět je však na místě připomenout obecnou nereprezentativnost 

příliš malého výzkumného vzorku. 

Pro generaci Stalinových dětí tak první podstatný politický zlom představují až události 

spojené s událostmi pražského jara, respektive invazí vojsk Varšavské smlouvy, která je 

zastihla až na prahu dospělosti. Ačkoliv se takřka všichni (z výjimkou narátora PV, který 

tyto události vůbec netematizuje) shodují na pocitu šoku, naprostého zklamání a 

odmítavém postoji k vojenské okupaci, znamená právě tento zlom rozdělovník v dalším 

životním směřování mezi oběma skupinami: narátory skupiny A nasměrovaly k (ať už 

prakticky okamžitému či pozdějšímu) odchodu ze země,
178

 jedinci skupiny B se přes 

počáteční nesouhlas z nastalou situací postupně smířili 
179

 a pro své cíle spojené s touhou 

po dlouhodobých zahraničních pobytech se neváhali aktivně podílet na režimních 

záměrech, často ve vysoce angažované formě (např. členství v KSČ, zaměstnání v PZO a 

                                                           
177 Za obrat takového typu lze považovat kupříkladu pozvolné uvolňování probíhající od počátku šedesátých let, v jehož 

rámci také většina narátorů této generace, jak již bylo uvedeno, měla možnost od poloviny této dekády využít snadnější 

podmínky pro cestování do zahraničí. Tento proces však probíhal postupně během velké části dětství těchto jedinců a 

patrně pro své pomalé tempo (obzvláště v kontextu dětského vnímání) prakticky nebyl v příbězích tematizován.    
178 „…během chvilky sem si uvědomil, že já tady prostě nemůžu žít, mě by tady zabili, jak Pavla, a to bylo, to byl teda 

šedesátej osmej…“ (Přepis 1. rozhovoru s JKr) 
179 „…vstup spojeneckých vojsk a tak dále, to sme tedy nějak dost, dost těžce nesli a, ehm, byly okolo toho i různé 

problémy i ve škole, protože sme pořádali různé akce proti tomu a tak dále. Ale, ehe, tak naštěstí tedy, ehe, i na tý střední 

škole teda tenkrát byli celkem rozumní profesoři, takže, ehm, nás tak nějak, dalo by se říct přátelsky poučili, ať neblbnem. 

(smích)“ (Přepis 1. rozhovoru s JM) „No člověk to musel nějak v sobě zadusit, že jo… to byl i problém, prostě že bych 

ohrozila rodinu, že jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s GP) 
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institucích s obdobně zvýšenou možností vycestování, ale také i – v jejich rozhovorech 

nezmiňovaná – spolupráce s StB). 

V odlišných společensko-politických podmínkách pak vyrůstala a dospívala generace dětí 

pražského jara – zlomový rok 1968 poznamenal jejich dětství, dospívání pak probíhalo 

v normalizační atmosféře rozdělení společnosti na většinu pasivně smířenou s nastoleným 

„konsolidačním“ kurzem a menší část většinou kariérně perzekvovanou pro svůj nesouhlas 

s tímto procesem. Poměrné zastoupení této generace v této studii není vyrovnané – ve 

skupině A figuruje hned pět narátorů (,BM‘, IK, KF, KP, MKy), ve skupině B však pouze 

jediná narátorka (AO). Tři z narátorů (narození v letech 1957-1960) tak uvádějí podstatný 

vliv undergroundové scény a také dění okolo Charty 77 v období dospívání; u těchto 

jedinců lze však kromě generační sounáležitosti konstatovat též příslušnost k obdobným 

sociálním a kulturním kruhům 
180

 (dospívání ve větších městech; rodiče patřili k otevřeně 

protirežimně smýšlejícím minimálně po roce 1968 a tato názorová orientace měla na jejich 

sociální postavení negativní vliv; sami narátoři pak ve zvýšené míře tematizují své hudební 

zaměření mimo hlavní proudy a s tím spojený styl života). Dva mladší narátoři skupiny A 

ale takové vlivy neuvádějí; oba však pocházejí z menších obcí a odlišně popisují i rodinné 

prostředí v dětství. Zatímco narátorka IK popisuje své jednání v období dospívání a rané 

dospělosti jako výrazně nonkonformní, narátor KP se takto v daném období nestylizuje 

(zcela „normálně“ vystudoval a absolvoval i vojenskou službu), ačkoliv uvádí, že již 

v tomto období byl zcela odhodlán k emigraci okamžitě po ukončení vojny.
181

 Konečně 

jediná narátorka této generace ze skupiny B, pocházející také z menšího města, popisuje 

své dětství a mládí před odchodem na studia do zahraničí v intencích naprosto 

konformního způsobu života. 

2.8 Vnímání politických změn a jejich následků 

 

Jestliže jsem se předešlé kapitole zabýval vlivem dějinných zlomů na jednotlivé generace 

narátorů, je nyní zapotřebí se pozastavit u otázky, jak vlastně tyto historické mezníky ve 

svých narativech interpretují sami, či do jaké míry se s nimi případně ztotožňují.  

                                                           
180 Tito narátoři byli získáni metodou snowball, a je tedy pochopitelné, že si jsou názorově i biograficky blízcí. 
181  Za příčiny této ambivalence je možné patrně považovat rodinné prostředí: zatímco otce charakterizuje jako 

„prozápadního“ a podporujícího jeho emigraci (sám se v mládí o ni také pokusil), dědečka popisuje jako člena strany a 

„policajta“ se značným vlivem.  
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Jak také vyplývá z obsahu předešlé kapitoly, jedná se především o události spojené 

s rokem 1968. V tomto ohledu lze konstatovat ve vyprávění všech jedinců zkoumaných 

v rámci této studie 
182

 (minimálně prvotní) naprosté odmítnutí invaze armád Varšavské 

smlouvy, ačkoliv zřetelně v rozhovorech absentují zmínky o vlastní aktivní účasti či 

podpoře obrodného procesu tzv. pražského jara. V souvislosti s příjezdem vojsk podává 

několik narátorů (především z generace Stalinových dětí) svědectví o své přítomnosti mezi 

protestující veřejnosti, která zejména v centru Prahy okupační jednotky obklopila; o 

vlastním aktivním zapojení do činnosti spojené s protiinvazním odporem v nejbližších 

dnech následujících po 21. srpnu hovoří pouze narátorka GP ze skupiny B a právě toto 

období, kdy „vopravdu lítala po Václaváku“ a pomáhala s distribucí informací do 

zahraničí, interpretuje jako dobu, s níž se identifikuje, kterou „velmi prožívala“ (v opozici 

k listopadu 1989, který sledovala „spíš z tý televize“).
183

 Přesto, že by se dalo z několika 

vyjádření usuzovat, že si jsou někteří narátoři skupiny B vědomi pozitivního dopadu 

normalizačních čistek na jejich počínající kariéru,
184

 lze náznak pozdějšího obratu 

v hodnocení srpnové okupace v interview s NK označit za výjimku.
185

 

Není potřeba znovu opakovaně vyjmenovávat důsledky vojenské invaze na osudy 

některých narátorů skupiny A, které vyústily právě v jejich okamžité i pozdější odchody 

z vlasti, je však nutné zhodnotit vyjádření týkající se dopadů normalizačních prověrek 

v analyzovaných narativech. Jediným z celého analyzovaného souboru narátorů, jehož se 

vyškrtnutí či vyloučení z KSČ dotklo osobně, zůstává MKr 
186

 ze skupiny B, který je taktéž 

jediným zástupcem meziválečné generace. K této generaci patří i ostatní postižení 

v důsledku nesouhlasu s vojenskou intervencí, kteří jsou zmiňováni v biografických 

narativech jak ve skupině A (,BM‘, KP 
187

), tak i ve skupině B (GP, JM 
188

), přičemž se 

                                                           
182 Samozřejmě opět s výjimkou narátora PV. 
183 „V Alcronu bydleli, eh, zahraniční zpravodajové. Západní. Vím, že sem konkrétně překládala jednomu Britovi, ten si 

mě dycky ráno první zamluvil, voni měli noviny, že jo, nerozuměli česky, a pak tam byl ňákej Němec, Američani, já už si 

to nepamatuju. Dycky sme se prostě takhle sešli a já sem jim tam dobrovolně překládala noviny všem, co se tam píše, co 

to znamená… No takže já sem ten, osmašedesátej sem prožívala…“ (Přepis 2. rozhovoru s GP) 
184 „Prostě tam byla taková ta silná parta Dienstbier, eh, Weiner, ehe, Jezdinský. No a voni je vyházeli všechny, že jo. No 

a nás tam nabrali.“ (Přepis 1. rozhovoru s GP) „…už to, že se zatrhly cesty do zahraničí, že se to všechno posuzovalo 

politicky a podle, podle regulí tehdejší KSČ, tak to samozřejmě bylo velice limitující a lidi, kteří tedy neemigrovali a 

zůstali tady, tak se nějakým způsobem museli přizpůsobit… protože sem pracoval v podniku zahraničního obchodu, tak 

sme měli možnost cestovat do zahraničí na ten Západ…“ (Přepis 2. rozhovoru s JM) 
185 „Tenkrát sem dostala takovej ňákej jako úplně šílenej vztek a měla sem asi čtyřicítky horečky, protože sem si neuměla 

představit, že, ehe, nás jakoby přepadli Rusové, ale dneska se na to dívám úplně jinak… A dnes s tím odstupem mám 

takový pocit, že někteří lidé to mohou třeba jako myslet, že ta okupace byla taková, ehe, jaksi, jakože pro ochranu toho 

socialismu…“ (Přepis 2. rozhovoru s NK) 
186 Vyloučení mělo podle jeho slov jen následky v podobě dočasného zákazu služebních cest na Západ: „…potom asi za 

šest let to pominulo, taková ta přísnost a tak sem začal jezdit už prakticky po celý Evropě hlavně, jo, no, kde se dalo, že 

jo, tak, co bylo potřeba.“ (Přepis 1. rozhovoru s MKr)  
187 „No a otce teda potom vyhodili od armády, po vstupu vojsk, spojeneckých vojsk, protože nesouhlasil se vstupem to 

bylo jednoduchý tehdy, kdo nesouhlasil se vstupem, tak musel z armády a on pracoval potom jakoby cihelně, tam tam 
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vždy jednalo o rodiče narátorů. Zatímco perzekuce rodičů tak byla u prvých jednou 

z motivací k emigraci, na ty druhé měla zastrašovací dopad a představovala tak příčinu 

„přizpůsobení se“ novým podmínkám z existenčních důvodů.
189

 V naprosto odlišném 

smyslu pak interpretuje narátorka NK posrpnové „postižení“ své matky, která byla 

přeřazena do personálního oddělení, kde byla nucena realizovat právě negativní rozhodnutí 

počínající normalizace – dle interpretace NK se tak dělo proti matčinu přesvědčení.
190

  

Zajímavé svědectví vnímání srpnové invaze pak přinášejí oba reprezentanti generace 

Hitlerových dětí, jelikož oba dva sledovali tyto události ze zahraničí: PH, který emigroval 

jen několik týdnů před příchodem vojsk do ČSSR, hovoří o lepší informovanosti o 

budoucích dějích na rakouské straně železné opony, a celkové vyznění tohoto aktu 

v ironickém tónu zlehčuje;
191

 IČ sledoval vstup armád Varšavské smlouvy nejen 

prizmatem geografické distance svého afrického působiště – a v dané době tedy i se všemi 

aspekty tehdejšího přístupu k informacím ze vzdálenějších oblastí – ale též z odstupu, který 

vznikl v důsledku více než ročního odloučení od vlasti. V jeho případě je však určité 

opomíjení tragických důsledků srpnové okupace v narativu patrně též výsledkem mnohem 

dramatičtějších katastrofálních dopadů řádění jednotek pod velením Idiho Amina v 

Ugandě, jehož byl svědkem před svým návratem do Československa.
192

   

Obrat spojený s revolučními změnami v roce 1989 představuje další významnou 

historickou událost, která je narátory tematizována jako životní mezník. Je zřejmé, že pro 

jedince ze skupiny A symbolizuje konec období historie rodné země, s nímž se 

neztotožnili, a proto pochopitelně tuto změnu hodnotí pozitivně. Problematičtější se však 

jeví postoje některých jedinců dané skupiny k následnému vývoji: přetrvávající relikty i 

některé nově vzniklé fenomény české společnosti totiž mnohým z nich brání v plné 

                                                                                                                                                                                
dělal nějakýho jakoby opraváře, těch strojů…“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) „A donutil ho (děda otce – pozn. 

aut.)dokonce vstoupit do strany a stejně ho pak vyhodili v osmašedesátým.“ (Přepis 1. rozhovoru s KP) 
188  „Táta dělal vedoucího, ehe, tiskovýho a propagačního odboru ministerstva zahraničního obchodu. No a 

v sedmdesátým neprošel při těch prověrkách a byl vyloučenej, protože byl v nějakým tom stranickým výboru, kerej se 

postavil proti invazi, že jo, a už to jelo, no.“ (Přepis 1. rozhovoru s GP) „…a ta normalizace, víceméně se dotkla i mého 

otce, protože on byl členem komunistické strany a byl vyškrtnut za něco…“ (Přepis 1. rozhovoru s JM) 
189 „…já sem to nemohla udělat kvůli rodině, protože můj otec byl vyloučenej ze strany, šel do invalidního důchodu, a 

matka táhla rodinu, a sestra, která byla vo vosm let mladší, tak chtěla študovat.“ (Přepis 1. rozhovoru s GP) 
190  „…v osmašedesátým ji teda dali za kádrovačku, z čeho se šíleně trápila, protože nechtěla jako takhle politicky 

pracovat. Voni jí říkali: ,Sylvo, to musíš, protože lidi tě tam mají rádi,‘ a tak. Vona řešila třeba nějaký ty případy tak, že 

když, ehm, jednoho toho pana, pána měli vyhodit z toho zaměstnání, protože měl bratra v zahraničí a neměl prostě 

najednou manžel…, neměl najednou výplatu a neměl dárky, tak mu dala svoje třeba nový boty. Nebo mu sehnala 

zaměstnání, aby měl kam vodejít.“ (Přepis 1. rozhovoru s NK) 
191 „…my to věděli dřív, než lidi tady. Tak asi vo den. Protože říkali, voni už ukazovali, kolik vojsk je kde, těch armád 

kolem našich hranic, jo. A už to bylo jasný, no, že. A už ňáký ty spojky věděly, jaký budou rozkazy, příkazy, že my se 

nemůžeme tady trhat vod Rusů, který sou naši bratři, viď, jo. A voni nás vlastně vosvobodili. (smích)“ (Přepis 2. 

rozhovoru s PH) 
192 „…a za tu dobu to dotáhnul tak daleko, že se prostě vlastně v Kampale už každý ráno vodklízely mrtvoly, jo, prostě 

z ulic. A jako v noci se střílelo, jo, a takhle to bylo…“ (Přepis 1. rozhovoru s IČ) 
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integraci do ní – v narativech se tak lze setkat s formulacemi, jimiž se narátoři snaží 

vyčlenit svou osobu z celku obyvatel ČR (hovoří o Češích ve 2. či 3. osobě plurálu, tedy 

jako o vás nebo o nich 
193

). Mezi témata, s nimiž se v této souvislosti tito reemigranti 

odmítají identifikovat, patří mimo jiné korupce,
194

 standardy společenského chování 
195

 a 

politická praxe v ČR.
196

 Kritická sdělení s takovým obsahem můžeme nalézt v narativech 

,BM‘, IK, JKr, PN a ŠM, tedy celé poloviny skupiny A. Přitom u „rozkročených“ narátorů 

JKr a PN je tento kritický postoj také jednou z příčin jejich pouze částečné reemigrace – 

ačkoliv je láká možnost usídlit se natrvalo v zemi původu, zdůvodňují právě 

vyjmenovanými tématy (vedle výše zmíněných motivací) skutečnost, proč se nehodlají 

svého bydliště v  hostitelské zemi zcela vzdát. Z jiného úhlu současnou situaci hodnotí 

narátorka JJ, která ji označuje za „žraločí období“, po němž teprve nastane opravdový 

„kapitalismus“ a s ním také pozitivní proměny.
197

   

Také narátory skupiny B jsou listopadové události roku 1989 tematizovány jako vítaný 

politický zlom spojený s mnoha nadějemi. A právě v otázce splnění těchto očekávání se 

narátoři rozcházejí při evaluaci pozdějšího vývoje. Kriticky bývá hodnocena ztráta 

sociálních jistot, vyšší kriminalita, nižší bezpečnost i neupřesněná nenaplněná očekávání, 

za pozitiva považují zejména otevřené hranice a širší možnosti uplatnění. Pozornosti by 

jistě neměla uniknout skutečnost, že je v této skupině možné sledovat silnější kritické 

tendence ze strany ženské části narátorů: růst majetkových rozdílů mezi obyvateli naší 

země po roce 1989 není prakticky vůbec negativně hodnocen ve vyprávěních mužských 

příslušníků této skupiny, teprve u žen se stává nejkritičtěji hodnoceným aspektem současné 

společensko-politické situace. Negativní stanoviska se pak pohybují v rozmezí záporného 

vlivu sociálních diferencí na mezilidské vztahy při současné artikulaci spokojenosti 

s vlastní ekonomickou situací u AO,
198

 až po naprosté upřednostňování údajného 

                                                           
193 Autorem zvýrazněná pasáž dokládá narátorčinu distancovanost od ostatních příslušníků tohoto národa minimálně 

v některých oblastech: „Myslím si, že stejně jako vlastnost Čechů – nebo třeba i moje, ale to ne, Čechů spíš – je takový 

jako splynout s tou společností, ve který sou.“ (Přepis 2. rozhovoru s ŠM) 
194 „Protože tady, tady to je, není to hezký, co se děje, jo. A když nemáš známý nebo tak, tak se nikam nedostaneš. A i 

když máš známý tak se tam nedostaneš, jo, protože z principu nepodplácím, to je proti mojí kultuře, ne.“ (Přepis 1. 

rozhovoru s PN) 
195 „A tady v Praze sou lidi k sobě nepříjemný, vulgární, ehe, nikdo se neusměje.“ (Přepis 1. rozhovoru s PN) 
196 Vzhledem k okolnosti, že ,BM‘ větší část života prožil v USA, politická praxe v ČR byla pro něj o návratu v roce 

2001 naprosto nepochopitelná: „Ne že by Amerika teda byla svatá, ale aspoň teda v té politice, jakmile politik prostě se 

teda dostane do nějakého problému, tak okamžitě, tak okamžitě odstupuje vod funkce. Tady se toho drží jak hovno košile 

ty po..., ty politici. Todleto, to mě docela šokovalo. Byl vobviněnej z korupce a pořád ještě fungoval jako politik. To sem 

absolutně nechápal.“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) 
197 „…to jsou jako u moci žraloci, to není kapitalismus, ten teprve přijde, ale tam to bude mnohem férovější, v tom 

kapitalismu. To je žraločí období tohle.“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) 
198 „Takže jako relativně se dá říct, že sme na tom líp, než sme, než sme byli před revolucí jako. Ale, ale říkám, je to 

takový, (.) já si myslím, že furt bylo lepší, když se každej měl tak nějak průměrně, že prostě nebyli bezdomovci, nebyli 

milionáři…“ (Přepis 1. rozhovoru s AO) 
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majetkového rovnostářství za bývalého režimu u NK.
199

 Za zajímavost lze považovat také 

skutečnost, že více nivelizované příjmy „za socialismu“ hodnotí pozitivně i narátor PH 

patřící do skupiny A – ve své skupině (a i mezi všemi mužskými narátory) však s takovým 

názorem zůstává osamocen.   

Podobně se u tohoto narátora můžeme setkat se zásadní kritikou privatizačních procesů 

v období transformace, kterou jinak u narátorů ve skupině A takřka nenacházíme, a to 

převážně z důvodu jejich nepřítomnosti ve vlasti v tomto období. Podobné postoje však 

nejsou výjimečné u jedinců zařazených do skupiny B; vyskytují se například v narativech 

AO a LN.
200

 Narátorka GP v souvislosti s tímto tématem připomíná i fenomén vnímání 

politiků některými ženami v prvé půli 90. let: „Takže já jako bych nerada někomu šahala 

do svědomí, ale prostě myslím, že tam byly ti, kdo mohli za ty privatizace, takový ty divoký 

a todle, no tak to, to byla celá garnitura, že jo, těch prvních politiků, který si ženský 

rozdělovaly, kerá fandí toho, jak měly ten fanklub, že jo, a, a my sme havlovky, a my sme 

klausovky, a my sme pro Dlouhýho, protože je mladej, a, no. A my sme pro Ježka.“ (Přepis 

2. rozhovoru s GP)  

Listopadové události roku 1989 jsou v rozhovorech nezřídka charakterizovány jako 

překvapivé, jelikož „si člověk ani nedokázal … představit, že by se to nějak zvrátilo.“ 

(Přepis 3. rozhovoru s MKy) Taková stanoviska nejsou pak výjimečná jak ve skupině A, 

tak také mezi narátory skupiny B.
 201

 Na druhou stranu se lze setkat jak se zmínkami 

o racionálních úvahách předpokládajících kolaps bývalého režimu především 

z ekonomických příčin,
202

tak také s narážkami na intuitivní očekávání odchodu 

představitelů režimního establishmentu na základě jejich ideové i akční vyčerpanosti.
203

  

V případě narátorky ChP nezařazené do žádné ze dvou skupin je vzhledem k jejímu 

pozdějšímu datu narození pochopitelné (podobně jako u nejmladších „zařazených“ 

narátorů AO, IK a KP) absence tematizace zlomového roku 1968 v jejím narativu, avšak 

                                                           
199 „…někteří se mají hrozně dobře, někteří sou v bídě. A to trvá. A je to čím dál tím horší, propastnější rozdíly.“  (Přepis 

2. rozhovoru s NK) 
200 „…beru milionáře, když něco vymyslí, nebo když něco todlencto, ale ne tydlencty, co vopravdu rozkradli, co se dalo a 

pak, pak si hrajou na podnikatele, jo.“ (Přepis 1. rozhovoru s AO) „Největší náskok na tom, na tom počátečním běhu 

měli právě ti etablovaní – teď nemyslím Štěpána, že jo, ten, ten to jaksi schytal – ale měli ti etablovaní, no viz třeba 

Babiš, že jo… A dneska samozřejmě nikdo by nechtěl, ehm, ten režim před rokem osmdesát devět, ale mělo se to líp 

uhlídat, protože vlastně dneska máte republiku kompletně rozkradenou.“ (Přepis 2. rozhovoru s LN) 
201 „Osmdesátej devátej, ehe, vlastně nikdo tomu nechtěl věřit, co se tam děje, to votevření těch hranic, ty útěky přes 

Maďarsko, těch východních Němců. A každej si myslel: ,Ne, v Čechách, to sou srabi, ne, tam se nic nestane.‘ Ale (smích) 

vono se stalo. Všichni byli překvapený.“ (Přepis 1. rozhovoru s PN) „Nikdo todleto nečekal.“ (Přepis 2. rozhovoru s JKo) 
202 „…sem viděla, že jako ekonomicky je to neudržitelný, ten režim.“ (Přepis 2. rozhovoru s GP) 
203 „Já jsem... já jsem se koukala na to a řikala, tam není žádná energie mezi těma lidma, vůbec, to bylo úplně vyčpělý, 

vyhaslý, tam jenom prostě...takhle seděli. Fakt. Prostě ty museli... to je zákonitě musela, museli dosloužit. To muselo 

padnout.“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) 
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zásadního významu pro ni nabyly listopadové události roku 1989. Intenzivní prožívání této 

politické změny dokládá odkazem na náboženské praktiky, které v jejím průběhu 

vykonávali v rodinném kruhu navzdory svému ateismu: „…na tom Hlasu Ameriky prostě 

sme se dozvěděli, jak to teda funguje v té Praze, a co se děje všechno, a to, takže to bylo 

pro nás hodně důležitý, no. Svíčky v oknech, modlili sme se Otčenáš každý večer, a to sme 

nikdy nebyli pobožný.“ (Přepis 1. rozhovoru s ChP) 

Závěrem této kapitoly je jistě na místě zmínit také historické události, které pro žádného 

z narátorů nepředstavovaly látku hodnou tematizace v jeho biografickém narativu. Těmito 

ději jsou zejména změny spojené s nástupem tzv. přestavby a zaváděním glasnosti v druhé 

polovině osmdesátých let 
204

 a překvapivě také rozdělení Československa a vznik 

samostatné České republiky na počátku roku 1993 – oba tyto ve své době jistě důležité 

společenské procesy prakticky ve všech vyprávěních zcela absentují. V prvním případě je 

možné jako příčinu označit nepřítomnost ve vlasti (zejména u skupiny A) a/nebo 

minimální efekt pro každodennost narátorů, či silnějším efektem zlomu roku 1989, který 

svým významem překryl vzpomínky na období „perestrojky“ (spíše ve skupině B); 

zanedbatelný dopad na každodenní život narátorů může stát i za ignorací tématu 

osamostatnění Slovenska.  

2.9 Hrdinové a antihrdinové  

 

Domnívám se, že věnuje-li narátor ve své biografii určitý prostor vyjádření svých sympatií 

či antipatií ke konkrétní všeobecně známé osobnosti, existuje vysoká pravděpodobnost 

identifikace se symbolickým obrazem takové osobnosti, nebo naopak vymezení se vůči ní. 

Jistě lze takové sdělení také chápat jako přenesené naplnění schématu my – oni. Složitější 

se však jeví definice odpovídajícího symbolického obrazu dané osobnosti pro jedince, 

jehož narativ je předmětem analýzy – avšak tuto konstrukci lze většinou identifikovat 

právě na základě sledování obsahů zkoumaného narativu a jejich vzájemných kontextů. 

Jedná-li se o politické osobnosti zmiňované narátory v rámci této práce, je možné 

zaznamenat vyšší výskyt pasáží věnovaných prezidentům ČR. Jaké hodnoty tedy pro 

narátory hlavy státu ztělesňují? Koho hodnotí kladně a identifikují s ním? A u koho je 

                                                           
204 Prakticky jedinou letmou zmínku lze nalézt v interview s narátorkou AO; ta však touto sekvencí uvozuje pasáž svého 

svědectví o listopadových událostech roku 1989: „…pak teda ten Gorbačov, že ryba smrdí vod hlavy, měl heslo, jakože 

teda musí ty nahoře všecky vyházet a to. Takže prostě nadšení, takže všichni prostě jako taky si mysleli, bůhví jak se to 

nezmění. No jenomže pak pomalinku se zjišťovalo, že teda se nic nemění.“ (Přepis 1. rozhovoru s AO) 
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tomu naopak? Aspoň o jednom z polistopadových prezidentů se zmiňuje celkem osm 

narátorů, většinou v souvislosti s artikulací názoru na domácí vývoj za nového režimu: 

nedopustím se snad přílišné redukce, když za hodnoty, jež jsou spojovány s V. Havlem, 

vyjmenuji především demokracii, humanismus a kosmopolitický náhled, u V. Klause 

naopak ekonomicko-neoliberální až redukcionistický postoj a konzervativní vlastenectví. 

Je tedy pochopitelné, že příznivce prvého z nich, kteří v narativu svou náklonnost k němu 

artikulovali, nalezneme ve vysoké míře ve skupině A (,BM‘, JJ, KP, PN, ŠM), jeho 

jediného kritika pak ve skupině B (MKr), přičemž i ten – stejně jako všichni zmínění 

sympatizanti – přiznává Havlovi zásluhy o renomé ČR ve světě. Všichni kritici druhého 

prezidenta pocházejí ze skupiny A (,BM‘, PN, ŠM)
205

, dva sympatizanti jsou příslušníky 

skupiny B (LN, MKr). Hodnoty, jež pro narátory zosobňuje současná hlava státu, není 

možné definovat, jelikož se k jeho osobě vyjadřují pouze tři jedinci a všichni sdílejí 

kritický pohled – předmětem negativních postojů je politicko-generační nepochopení 

skutečné demokracie (,BM‘), absence pozitivních hodnot (IK) a nekompetentní 

vystupování (MKr); tito narátoři přitom pocházejí z obou skupin.   

Specifickou kategorii představují osobnosti, s nimiž se narátoři mohou identifikovat 

z hlediska jejich osudu v otázce odchodu z vlasti: zde lze zařadit osobnost J. A. 

Komenského, jehož zmiňují ve svých narativech tři jedinci ze skupiny A. Zatímco ŠM a 

,BM‘ uvádějí jeho jméno jen letmo (buďto v souvislosti s cílovou zemí emigrace nebo 

s rodným městem), PH jej ve svém vyprávění řadí k dalším renesančním osobnostem, které 

obdivuje (Spinoza, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti), v pasáži věnované 

zamyšlení nad otázkami náboženství, vědeckého pokroku a poznávání tajemství života i 

přírody – neopomíná ale v souvislosti s jejich životy připomenout aspekt nuceného 

vystěhovalectví. Další osobností s emigrantským osudem, o které však hovoří pouze 

narátorka ChP, je K. Kryl – v tomto případě ale lze konstatovat vysokou míru ztotožnění s 

jejím „hrdinou“. Narátorka interpretuje jeho odchod z vlasti nejen jako výsledek 

nesouhlasu s politickým uspořádáním, nýbrž též jako výraz neslučitelnosti jeho životních 

postojů s většinovými společenskými hodnotovými preferencemi obyvatel rodné země, což 

je v kontextu sdělení obsažených v jejím narativu možné chápat jako stanovisko vlastní jí 

samotné. Vzhledem k proklamaci jejího příbuzenství s touto osobností lze tento případ 

považovat také za příklad rodinných vzorů životních strategií narátorů, o nichž je řeč 

v jedné z následujících kapitol.  

                                                           
205 V jejich kritice přitom převažují vedle výhrad k chybám v transformačních procesech spíše subjektivní emocionální 

postoje. 
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V narativech obou skupin je zřídka možné se setkat s otevřenými projevy antipatie vůči 

konkrétním osobám (kromě výše uvedených), narátoři skupiny A často dle očekávání 

verbalizují spíše svůj antagonismus vůči bývalému mocenskému systému, aniž by uváděli 

konkrétní osoby.
206

 Dva z narátorů pak osoby patřící k předlistopadovému establishmentu 

obviňují z účasti na nepravostech během transformačních a privatizačních procesů (s 

přesahy do současnosti),
207

 o proměně příslušníků bývalé tajné policie v „businessmany“ 

hovoří další jedinec v této skupině.
208

 Ale i v ní nalezneme výjimky, které sdělují, že s 

režimem žádné konflikty neměly, a to i přesto že ve svých narativech některé problémy 

uvádějí a tehdejší zřízení kladně nehodnotí.
209

 U skupiny B by bylo vzhledem 

k majoritnímu nesouhlasnému stanovisku v otázce srpnové invaze možné očekávat 

vyjádření antipatií k jejím viníkům, avšak i zde schází jakákoliv konkretizace ad 

personam.  

V narativech několika narátorek (AO, IK, NK, ŠM) existují také případy, kdy tyto se tyto 

ženy věnují epizodám nepříjemných střetů s osobou úřední nebo zastávající vyšší pozici na 

pracovišti. Jmenované případy se odehrály v různých zemích na obou stranách železné 

opony, či v naší zemi před, i po roce 1989, uvádějí je pak ženy v obou skupinách. Sdělení 

oněch nepříjemných událostí se dá interpretovat ve dvojí rovině: na jedné straně jako 

svědectví, že ke konfliktu s nesympatickým byrokratem nebo nadřízeným může dojít bez 

ohledu na jeho pohlaví a panující režim, na straně druhé jako důkaz schopnosti těchto 

narátorek samotných vyřešit komplikovanou situaci; u narátorky IK pak také jako 

prezentace jejího přesvědčení o nutnosti verbalizovat své postoje a stát si za nimi i za cenu 

negativních konsekvencí. Tyto pasáže svědčí ještě o jednom rysu vyprávění nejedné 

narátorky: některé ženy se snaží občas prezentovat vznik určitých problémů jako výsledek 

jednání konkrétních (i když pro posluchače narativu anonymních) osob, na rozdíl od mužů, 

                                                           
206 Bylo by asi příliš spekulativní toto zdůvodnit jedinou příčinou: může se tak dít v důsledku zapomnění jednotlivých 

protagonistů, omezeným prostorem interview, nechutí vzpomínat na nepříjemné historické postavy apod. 
207 “Jako někdo začal fakt čistě podnikat a podniká dodneška poctivě, někdo toho zneužil díky nějakejm i bejvalejm 

vazbám… Například v pézetkách, měli kontakty v Tuzexích a v tadydle těch, v nejrůznějších prostě exportních a 

importních firmách, kerý využily ty znalosti, kontakty, řeči.“ (Přepis 2. rozhovoru s KP) “Vo tom můžu povědět pouze to, 

že takovej švindl sem v životě nezažil, co tam byl provedenej. A všechno šlo do rukou KGB, StB, těmto složkám… Tam ty 

dva byli ze zahraničního obchodu. Asi něco jako, asi jako něco pan tendleten dneska kolchozník, kolchozník Babiš.“ 

(Přepis 2. rozhovoru s PH) 
208 “…estébáci, ehe, oni si nakonec vydělali jako businessmeni, fůra tady těch estébáků nakonec šli do businessu a 

vydělali si svoje…“ (Přepis rozhovoru s ,BM‘) 
209 Narátor PN sice uvádí, že „…vlastně vůči režimu, nebo tak, vlastně vůbec nic nemám, protože mně neublížili…“  

(Přepis 1. rozhovoru s PN), zároveň však zmiňuje např. nemožnost vysokoškolského studia v rodné zemi. Narátorka ŠM 

zase o bývalém zřízení několikrát hovoří kriticky, přitom též prohlašuje: „Já sem tu měla dobrou práci, dobrý lidi, dobrý 

přátele, já sem neměla, ńeměla žádnej problém s nějakým systémem, ten mě žádnej ani teďka nezajímá.“ (Přepis 1. 

rozhovoru s ŠM) Tato ambivalence může být výsledkem srovnání vlastního osudu s osudy lidí, kteří v době vlády KSČ 

pocítili perzekuci mnohem výrazněji. 
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kteří z různých negativ viní abstraktně vymezené skupiny a instituce nebo systém 

v odosobněné formě.
210

  

2.10 Gender 

 

Úvod této kapitoly je věnován problematice sňatků a dlouhodobých partnerských vztahů 

narátorů, zejména otázce relací mezi nimi a re/emigrací, tedy tomu, zda lze v jednotlivých 

narativech vysledovat nějaký vliv partnerských vztahů na migrační motivace a strategie a 

naopak. Zároveň je potřeba též v úvodu této kapitoly podotknout, že v otázce zastoupení 

narátorů dle pohlaví se mi bohužel u sledovaného vzorku jedinců nepodařilo dosáhnout 

vyrovnaného zastoupení dle pohlaví a že v něm tedy v obou skupinách převažují zástupci 

mužského pohlaví. 

U většin zástupců skupiny B lze konstatovat, že pokud na dlouhodobý zahraniční výjezd 

vyjížděli v manželském svazku, navrátili se v něm i zpět. U jednoho z mužů v této skupině 

se můžeme prokazatelně v jeho životním příběhu setkat s jediným nadstandardně trvajícím 

manželským svazkem (u dalšího lze totéž pouze předpokládat),
211

 zatímco na straně žen je 

tomu tak u dvou ze tří (AO a GP). Další čtyři muži během života  rozvodové řízení 

absolvovali: JKo a JM mají za sebou jeden rozvod, PV pak více než jeden, všechny bez 

vlivu na jejich výjezdy do zahraničí nebo návraty z ciziny, a též naopak neverbalizují 

jakoukoliv vinu výjezdů na těchto rozchodech. Naopak u narátora IČ byl jeho druhý 

dlouhodobý zahraniční pobyt a také návrat do vlasti z něj přímým důsledkem jeho 

dlouhodobého partnerského vztahu s partnerkou jiné národnosti, kterou poznal 

v zaměstnání v Praze. V poměrně vysokém věku ji pak ve chvíli návratu do její vlasti 

(USA) v podstatě následoval, avšak nepřijatelnost pasivního stylu života vedle aktivní 

partnerky a také absence dalších sociálních vazeb vedla k ukončení tohoto vztahu a 

k návratu narátora do rodné země. Stejně tak u jedné ženy ze skupiny B byl právě rozchod 

s partnerem důvodem k návratu (NK).
212

 

                                                           
210 Muži tak téměř vždy v souvislosti s režimem používají 3. osobu plurálu („oni“ – establishment) nebo trpný rod 

(nešvary „se děly“, „se dělaly“). Někdy se i u mužů konkretizace lze dočkat v případě, že „pachatelem“ negativního 

jednání byla veřejně známá osoba, či člověk na ni přímo navázaný: „Například jeden z těch štyrech, co to kupovali, byl 

šéf vochranky Husáka, že jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) 
211 MKr uzavřel sňatek v roce 1953 a jeho manželka zemřela roku 2004, LN pak v narativu hovoří o manželce bez 

zmínek o jiných partnerkách či o pořadí žen - v důsledku sporých zmínek na toto téma je však složitější jeho rodinný stav 

spolehlivě analyzovat. 
212  Tato souvislost je v narativu „čitelná“ pouze kontextuálně, v rozhovoru ale byla mimo záznam tematizována 

zřetelněji.  
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Také ve skupině A figuruje jediná žena, u níž je možné klást rozvod do přímé souvislosti 

s návratem do rodné země (ŠM), avšak zde je patrně nemožné identifikovat pouze jedinou 

příčinu reemigrace – komplex motivací této narátorky zahrnuje též neschopnost plné 

asimilace v hostitelské zemi a kladný vztah k vlasti v kontextu očekávání spojených se 

změnou režimu po roce 1989. V této skupině však nalezneme mnohem širší paletu 

možností v otázce historie partnerských vztahů. S výjimkou narátorů JKr a KP žijících 

v nadprůměrně dlouhodobém manželském vztahu, mají všichni narátoři z této skupiny na 

svém kontě minimálně jeden rozvod, nebo aspoň rozchod po dlouhodobém a/nebo vážném 

partnerském vztahu (narátor PN sice vztahovou problematiku podrobně netematizuje, 

s jeho letmých poznámek v narativu i mimo záznam bylo patrné, že měl v minulosti více 

než jeden vážnější partnerský vztah). Výjimkou nejsou ani dramatické konce vztahů 

zaviněné (samovolnými či uměle vyvolanými) aborty u narátorů ,BM‘ a MKy, 
213

 o nichž 

oba hovoří sice otevřeně, avšak se silným emocionálním nábojem. Určitou výjimku 

představuje narátorka JJ, která jako jediná odešla z Československa i s rodinou a k rozpadu 

manželství došlo těsně po přestěhování do USA, a to i přesto, že narátorka interpretuje 

jejich emigraci mimo jiné i jako pokus o překonání partnerské krize, která jejich vztah 

postihla již ve vlasti.
214

 Většina narátorů z této skupiny však emigrovala v mladém věku, 

pokusy o založení rodiny v zahraničí (s výjimkou JKr) skončily nezdarem a některým se 

toto (aspoň do současné doby) úspěšně podařilo až po návratu do vlasti (především ,BM‘ a 

KP); v některých případech lze předpokládat založení rodiny a také následný rozchod po 

návratu do vlasti (IK, PH 
215

) – v narativech ale přímá artikulace tohoto tématu schází.  

Lze tedy konstatovat vyšší rodinnou stabilitu u jedinců skupiny B, kde téměř polovina 

z nich žije v dlouhodobém manželství a nikdy nebyli rozvedení; totéž se týká pouze dvou 

narátorů ve skupině A. Ačkoliv je opět nutné vyloučit možnost generalizace těchto závěrů, 

je možné jako příčinu spatřovat větší důraz na osobní svobodu u skupiny A, vyšší ochotu 

ke kompromisům v případě skupiny B, ale lze předpokládat, že příčiny mohou být 

mnohem komplexnější a také individuální. Vzájemné vlivy mezi re/emigrací a sňatky (či 

dlouhodobými svazky) narátorů se vyskytují zcela marginálně – výjimku představuje 

pochopitelně případ „sňatečné emigrace“ narátorky ŠM, která se provdala za cizince – 

                                                           
213 Tyto události souvisí s životními etapami spojenými s užíváním návykových látek, které taktéž náleží k biografiím 

těchto narátorů, a k nimž se tito (společně s KF) otevřeně přiznávají. 
214 „A... a Zbyněk prostě potom řekl čau a zmizel. A vůbec jsem nevěděla kam. Za tři tejdny prostě co jsme přijeli do 

Ameriky, za tři tejdny vymizel.“ (Přepis 1. rozhovoru s JJ) 
215 U obou je možné toto předpokládat na základě skutečnosti, že se jejich dětí, o nichž v narativech, hovoří, narodily 

v období po jejich návratu do rodné země. 
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sňatek se tedy stal důvodem k odstěhování z rodné země – a i rozvod u ní zřetelně figuruje 

mezi ostatními příčinami návratu.  

Další otázkou spojenou s genderovou problematikou je, zda se v narativech vyskytují 

zásadnější rozdíly mezi obsahy vyprávění a interpretacemi vyplývající ze zařazení jedinců 

podle pohlaví. Některé příklady již byly uvedeny v předchozích kapitolách – submisivní 

momenty v interpretaci motivací odchodu do zahraničí u narátorek AO (B) a JJ (A) 

v kapitole Odchody, větší důraz na negativní dopady rozevírání sociálních nůžek 

v kapitole Vnímání politických změn a současné situace (u žen skupiny B), nebo 

epizody o konfliktech s úředníky či nadřízenými (A i B) v kapitole Hrdinové a 

antihrdinové. Dalo by se očekávat, že se narátorky budou v rozhovorech více věnovat 

svým prokreačním rodinám, avšak tato diference není nikterak zásadní: narátorky AO, NK 

(B) a JJ (A) sice hovoří o dětech a partnerech více než většina narátorů mužského pohlaví, 

tyto pasáže však zabírají jen skutečně minimální část jejich narativu – podobný rozsah 

přitom partnerkám (např. MKy – A), nebo manželce a dětem (MKr – B) ve svých 

vyprávěních věnují i někteří mužští narátoři. Naopak narátorka IK (A) se o svém synovi 

zmiňuje pouze zběžně v souvislosti s jiným tématem (kritika synova špatného prospěchu 

z angličtiny v souvislosti s tématem cizích jazyků) a narátorka GP (B) hovoří o dětech a 

manželovi pouze v souvislosti s jejich dlouhodobým pracovním pobytem v zahraničí. U 

narátorek skupiny B je tak patrně na vině opět práce – stejně jako u mužů v jejich skupině 

tvoří tato látka majoritní díl jejich narativu; i ve skupině A převažují – bez ohledu na 

pohlaví – ve vyprávěních jiné náměty, zde však v individuálních vzájemných poměrech a 

kombinacích.   

Zároveň také bez rozdílu pohlaví a zařazení do skupiny A či B většina narátorů věnuje 

přinejmenším krátkou pasáž svým orientačním rodinám, někdy i předkům v druhém 

pokolení, tedy nejen rodičům ale i prarodičům – v těchto narativních postupech lze 

spatřovat hledání kořenů vlastní identity v rodinné historii.    

Z dnešního pohledu působí nekorektním dojmem některá stanoviska a formulace v 

otázkách genderové problematiky u narátorů PH (A) a IČ (B): „Holky dávaly zadarmo, 

nebyly to svině jako dneska, rozumíš, jo, každá kurva tě, víš, jenom kouká, jaký máš auto, 

nebo já nevím, jak na tom seš a tohlento, no.“ (Přepis 2. Rozhovoru s PH) „Takže to bylo 

moje první setkání s africkou divočinou, no a tak sem tam prostě pracoval, že jo,  a pilně 

navštěvoval místní nevěstince, že jo, prostě, a, a, a zkoumal sem teda, abych tak řekl, ehe, 
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(…) no, jak se vlastně liší africké opačné pohlaví od toho evropského.“ (Přepis 1. 

rozhovoru s IČ) 
216

 Ačkoliv jejich vyjádření vypadají z hlediska dnešního diskursu často na 

první pohled až šovinisticky, podrobnějším zkoumáním lze vyčíst hluboký obdiv k ženám 

a také vysokou míru vlivu, jaký na jednání těchto dvou mužů příslušnice opačného pohlaví 

měly: PH uvádí například vedle zdravotních důvodů jako motivaci k reemigraci navázání 

vztahu ve vlasti; IČ zase odchod z pracoviště, kde byl spokojen, zdůvodňuje snahou o 

vyšší výdělek, jimž hodlal uspokojit nároky své ženy. Jako příčinu nelze identifikovat vzor 

partnerského chování rodičů, jelikož rodiče PH se rozvedli v raném věku narátora, zatímco 

rodiče IČ nikoliv. Jistě by bylo vhodné hledat kořeny jejich projevu v příslušnosti obou 

narátorů ke stejné generaci Hitlerových dětí (oba jsou narozeni shodně v roce 1939), či ve 

zklamání v některém bývalém vztahu, možná je i snaha vést s tazatelem (v obou případech 

s mou osobou) „chlapský“ způsob dialogu, patrně však bude na vině širší komplex příčin, 

které nebylo možné – či se mi nepodařilo – v narativech odhalit.   

V souvislosti s genderovou problematikou je nutné zmínit také otázku homosexuální 

orientace narátora PN – ten ji otevřeně uvádí již na začátku prvého rozhovoru 
217

 a je tedy 

možné usoudit, že pro něj sexuální orientace představuje silný prvek jeho identity. Zároveň 

je potřeba si povšimnout, absence spojitosti tohoto genderového tématu a emigračních 

motivací, naopak v okruhu důvodů k návratu do vlasti figurují na předním místě sociální 

vazby.
218

 Znovu také připomínám odlišný postoj k základní vojenské službě u tohoto 

narátora: na rozdíl od ostatních mužů ve skupině A, kteří se staví ke službě v armádě 

odmítavě, vzpomíná PN na tuto tehdejší povinnost všech mladých mužů v pozitivním 

duchu. A konečně je na místě se též pozastavit nad transgenderovou problematikou v 

případě „nezařazené“ narátorky ChP. I v jejím případě dozajista tvoří silnou součást její 

identity, a domnívám se, že její vyjádření o celoživotně problémovém vztahu s českou 

mentalitou 
219

 souvisí i s její genderovou identitou, a je tedy možné interpretovat odchod 

do ciziny jako hledání svého místa ve společnosti či hledání společnosti jiné, v níž by 

nalezla více pochopení, právě v tomto smyslu. 

 

                                                           
216 Namátkou vybrané citace. Postojů s obdobným vyzněním lze v jejich narativech objevit více.  
217 Přesně v čase 0:02:42 prvního rozhovoru.  
218 PN podnikal takto motivované krátkodobé návštěvy vlasti již od okamžiku, kdy mu to bylo díky obdržení švýcarského 

občanství v polovině 80. let bez případných následků umožněno: „Tak já sem sem jezdil kvůli kamarádům. Žádná rodina, 

nic.“ (Přepis 2. rozhovoru s PN) 
219 „Od malinka sem bojovala s českou náturou.“ (Přepis 1. rozhovoru s ChP) 
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2.11 Jazyk  

 

Častým motivem biografických vyprávění sledovaných jedinců byla pochopitelně také 

problematika cizího jazyka (či jazyků), jeho (jejich) učení, používání a vlivu jeho (jejich) 

znalosti na životní osudy narátorů. Pro sledované narativy – s platností jak pro skupinu A, 

tak i pro skupinu B – je charakteristické základní nahlížení znalosti cizí řeči ve třech 

rovinách: 

a) Prostředek poznávání – dokonalé zvládnutí komunikace v cizím jazyce narátorům 

umožňovala hlubší obeznámení s obyvateli hostitelských zemí a jejich kulturou. 

b) Profesní dovednost – znalost cizího jazyka je tematizována jako komparativní 

výhoda na trhu práce v případě narátorů v roli zaměstnance či v konkurenční 

soutěži v případě podnikajících narátorů. 

c) Faktor zvyšující vlastní sebehodnocení – narátoři často nezapomínají 

připomenout, že ovládnutí jazyka na vyšší úrovni není „zadarmo“ a že museli 

obětovat svůj volný čas; na druhou stranu není výjimečné prohlášení o tom, že je 

učení cizí řeči bavilo a nebylo pro ně extrémně náročné. Takové hledisko pak 

dovoluje znalost cizího jazyka či více jazyků chápat jako nedílnou a často velmi 

výraznou součást identity narátorů; sami narátoři přitom takto demonstrují svou 

ochotu zvýšené aktivity pro uspokojení vlastních ambicí.    

V problematice cizích jazyků se však můžeme setkat i s atypickými svědectvími, jako je 

například svědectví AO, která se během svého dlouhodobého pobytu v SSSR provdala za 

ruského manžela a v osmdesátých letech se spolu odstěhovali do ČSSR – tato narátorka 

interpretuje tehdejší vnímání komunikace v ruském jazyce ze strany českých spoluobčanů 

v tak negativní rovině, že se rozhovorům se svým mužem na veřejnosti raději vyhýbali.
220

 

Atypicky se k otázce jazyka hostitelské země vyjadřuje narátor PN, který žádnou bariéru 

v tomto směru nemusel překonávat – jelikož byla jeho matka původem německé 

národnosti, vyrůstal bilingvním prostředí a procesy spojené s usídlením ve Švýcarsku měl 

v tomto ohledu usnadněné.
221

  

                                                           
220 „To bylo takový, to sme se i v autobuse třeba s manželem když sme jeli, tak že sme se nebavili, aby nás někdo, protože 

manžel ještě neuměl česky, jo, takže to bylo takový, že sem, ehm, že sem, že to bylo takový, že sme byli jenom, jenom 

s těma kamarádama…“ (Přepis 1. rozhovoru s AO) 
221 „Ale vona uměla německy a otec, protože byl specialista, před válkou pracoval v Berlíně, tak německy, francouzsky, 

anglicky, žádný problémy. To znamená nějaký integrační problémy ve Švýcarsku nebyly.“ (Přepis 1. rozhovoru s PN) 
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2.12 Životní strategie a otázka konformity 

 

Na základě analýzy narativů lze dojít k závěru, že základy společensko-politického 

směřování a kořeny životních strategií takřka ve všech zkoumaných případech byly 

položeny již v dětství a jejich zdrojem byla (buďto základní nebo i rozšířená) orientační 

rodina a její nejbližší okolí. Narátoři přitom mnohdy sami tematizují v otázce politické 

orientace ztotožnění se smýšlením svých rodičů, prarodičů nebo osob, které pro ně 

v dětství a v období dospívání představovaly autoritu a formativní hodnotové vzory. Ve 

skupině A lze vyjmenovat otce, kteří se neprojevovali v souladu s vládnoucí ideologií, u 

narátorů MKy 
222

 a PN,
223

 širší rodina pod vedením babičky a s vlivem místního faráře u 

JKr,
224

 nebo matčin partner u KF.
225

 Vyskytuje se i interpretace volby politické orientace 

pod vlivem perzekuce otce v rámci normalizačních prověrek u ,BM‘,
226

 u narátora KP 

upřednostnění vzoru otcova protirežimního postoje před komunistickým přesvědčením 

dědečka.
227

 „Nezařazenou“ narátorku ChP je možné dle jejího ztotožnění s 

odmítavým politickým postojem matky (a její orientační rodiny) vůči režimu přiřadit 

názorově spíše ke skupině A – je pravděpodobné, že za internalizací matčina stanoviska ze 

strany narátorky stojí evidentně pozitivnější emoční vazby k matce než k otci. 
228

 

Stranickou příslušnost aspoň jednoho z rodičů ve skupině B uvádějí narátoři GP, NK, JM a 

JKo, u některých dalších lze předpokládat také, není však v rozhovorech tematizována. 

Navíc i ti jedinci, kteří přiznávají členství v KSČ některého z rodičů, činí tak v polovině 

případů v souvislosti s motivem stranických postihů v rámci normalizačních prověrek. 

Přitom sám narátor JKo interpretuje politický názor rodičů jako velice formativní pro jejich 

potomky.
229

 Je proto pochopitelné, že právě v této skupině se mezi narátory vyskytují 

                                                           
222  „Otec byl… buldozerista u Montovaných staveb, takže třeba tenhleten barák postavil svépomocí, protože jako 

antikomunista, mu nebyl danej byt pro rodinu…“ (Přepis 1. rozhovoru s MKy) 
223 „Otec byl jeden z, ze zástupců Závodů průmyslovejch automatizací a, a nebyl u komunistů. To znamená právě takový 

ty šikany ze strany strany (smích) tam byly velké.“ (Přepis 1. rozhovoru s PN) 
224 „Babička jasně, to byla celá rodina, kvůli babičce, potom kněz si nás tak trošku votočil kolem prstu, celou rodinu…“ 

(Přepis 1. rozhovoru s JKr) 
225 „…pan Starý, kterej s ní žil… byl vo dost starší než moje máma… von byl šílenej pravičák…“ (Přepis 1. rozhovoru 

s KF) Tento narátor navíc uvádí intenzivní kontakty s filozofy z undergroundového prostředí během dospívání. Narátor 

sice netematizuje postoje matky, lze však předpokládat, že s bývalým režimem jako „osoba, která měla buržoazní původ“ 

nesouzněla – součástí životního příběhu KF je i zabavení činžovního domu patřícího matčině rodině v 50. letech, i jeho 

pozdější restituce v letech devadesátých. (Přepis 2. rozhovoru s KF). 
226 „…a samozřejmě tím, že otce vyhodili, tak sem ne náviděl ten režim, nenáviděl sem to, v podstatě komunisty a, a rusky 

jsem se odmítal učit.“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) 
227 „…sem byl trošku vovlivněnej tátou, kterej byl takovej hodně pro…, prozápadní… A děda, protože děda byl ve straně, 

jako policajt…“ (Přepis 1. rozhovoru s KP) 
228 „…protože maminka ta byla z ryze antikomunistické rodiny…“ (Přepis 1. rozhovoru s ChP) 
229 „Takhle, ta, díky tomu, že že člověk vyrůstal, ehe, v týdle, v tý rodině v jaký sem vyrůstal, tak je jasný, že se… prostě 

už se to nezmění nebo prostě, tak, tak je todleto, když je to ňáká ta ideologie v tý rodině, jo, tak to je prostě…“ (Přepis 2. 

rozhovoru s JKo) 
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jedinci, kteří netají své členství v komunistické straně 
230

: jsou jimi MKr a PV – oba přitom 

obhajují svůj vstup do strany jako nutnost v zájmu dosažení vyšších cílů profesní oblasti a 

interpretují své členství jako formální záležitost bez ideologického ztotožnění. Zároveň 

však patrně nikdo z rodičů těchto dvou narátorů k členům KSČ asi nepatřil, nebo se 

minimálně o tom tito jedinci nezmiňují – naopak první z nich interpretuje úmrtí svého otce, 

který byl drobným živnostníkem, jako přímý následek zabavení jeho hostinské provozovny 

v 50. letech.
231

   

Také pro životní strategie v oblasti cestování, případně i stěhování, najdeme inspirační 

vzory v raném životě mnoha narátorů. Ve skupině A to jsou dědeček, který emigroval do 

USA, u narátora MKy, strýc, který studoval v zahraničí, u PH, rodiče IK, kteří jako úspěšní 

sportovci vyjížděli i do zahraničí, rodinný známý navštěvující dceru vystěhovalou do USA 

v případě narátora KP 
232

, svůj vliv mohlo mít i několikeré stěhování rodiny narátora ,BM‘ 

v důsledku přesunů působiště otce sloužícího v ČSLA, nebo návštěvy širší rodiny PN 

pocházejícího z česko-německého svazku. Tři z narátorů této skupiny neuvádějí žádný 

takový vzor (JJ, JKr a KF) a konečně narátorka ŠM vypráví jiný typ formativního příběhu 

z dětství: netematizuje žádný osobní vzor, ale vzhledem k charakteru její osobnosti 

interpretuje jako znamení svého budoucího spojení s Nizozemím příběh z dětství, kdy 

nalezla při práci v lese balónek se zprávou holandského vrstevníka a odpověděla na ni.  

Podobně jako určitou formu znamení interpretuje i narátorka AO svou fotografii, na níž je 

zachycena ve věku čtyř let na Rudém náměstí při návratu z dlouhodobého pracovního 

pobytu rodičů v Indii. V tomto případě je však patrné, že formativně mohl působit právě 

vzor rodičů a jejich dlouhodobého pracovního pobytu v Asii, podobně jako tomu mohlo 

být u narátora IČ, jehož otec do druhé půle 50. let hojně vyjížděl na služební cesty do 

ciziny, nebo u narátorky NK – také její rodiče působili dlouhodobě na pracovních postech 

mimo Československo. Jelikož narátor LN přímo odmítá v tomto směru jako kořeny svých 

cestovatelských ambicí označit časté stěhování z důvodů změn působiště otce 

zaměstnaného u ČSD, a neuvádí žádné jiné „cestovatelské“ či „stěhovavé“ vzory, patří tak 

do nadpoloviční části narátorů skupiny B, kteří takové vzory z raného období života ve 

                                                           
230 Je však možné, že i jiní narátoři skupiny B byli členy KSČ, toto ale nepovažují za důležité téma, či dokonce záměrně 

zamlčují. 
231 Asi jen náhodou spojuje tyto dva narátory zaměstnání rodičů v hostinských službách –  PV svou kariérou na povolání 

rodičů navázal, MKr nalezl profesní uplatnění ve zcela jiném oboru.  
232 „…když dědův kamarád, který měl dceru v Americe, tak za ní každej rok jezdil za komunistů, a dycky vozil ty fotky, že 

jo, Aljaška a todle…“ (Přepis 1. rozhovoru s KP)  
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svých vyprávěních neverbalizují (GP, JKo, JM, MKr a PV) – je možné, že žádné neměli, 

ale také na ně mohli již zapomenout. 

U „nezařazené“ narátorky ChP konečně nalezneme hned několik příkladů vzorů strategií 

v širší rodině, s nimiž se narátorka identifikovala již před dosažením dospělosti a které 

zcela jasně ovlivnily jak její osobní motivace, tak pozdější jednání: patří k nim již uvedená 

osobnost K. Kryla, ale například i teta vystěhovaná do Švýcarska a další; dovolává se však 

i historické tradice studijních a pracovních migrací.
233

 

Důležitým hlediskem při analýze životních strategií je míra konformního jednání, jakou lze 

v jednotlivých biografických příbězích pozorovat. Z tohoto hlediska je pochopitelné, že ve 

skupině B většina narátorů vykazuje vysokou míru v otázce přizpůsobení se stávajícím 

společenským podmínkám za minulého režimu;
234

 stejně tak se však téměř u všech jedinců 

této skupiny setkáváme s prakticky bezproblémovým přizpůsobením novým podmínkám 

po roce 1989. Vedle projevů konformity směrem k bývalému vládnoucímu systému 

(aktivní účast ve společenských organizacích, či členství v KSČ; ochota ke spolupráci se 

státním bezpečnostním aparátem; absence protestů proti fenoménům, které zpětně narátoři 

interpretují jako strukturální chyby – například právě omezování přeshraničního pohybu, 

ale též problémy v zásobování, nemožnost volné výměny cizí měny, neefektivní řízení 

státního hospodářství), nalezneme i tematizaci nutnosti přizpůsobení se nedokonale 

fungujícím odvětvím – ať už kupříkladu maloobchodu či zdravotnictví – za pomoci využití 

sociálního kapitálu k tomu účelu budovaného na principu vzájemných protislužeb: „Já 

sem, to že v rodině, sem měl nějaký nemoci, musím říct, že když by člověk neměl, ehe, 

vybudovaný nějaký vztahy – můj strýc měl takovej dobrej telefonní seznam, byl jenom asi 

na třech stránkách, a protože on prodával televize, to byl úzkej profil, tak měl řadu klientů, 

pro který televize sehnal, klientelismus, jo… No, ne, tak možnosti byly vždycky a sou taky, 

že, že, že někdo někomu řekne: „Já  znám toho nebo toho.“ Jako to je i dneska, když jako 

chcete někoho sehnat, tak, tak řeknete: ,Hele, já znám tam toho.‘ Jako na tom není nic, nic 

špatnýho.“ (Přepis 2. rozhovoru s PV) Citovaná pasáž navíc dokládá nejen přežívání 

takového jednání navzdory všem společensko-politickým změnám, ale i narátorovu 

absolutní akceptaci těchto metod. 

                                                           
233 „Bylo naprosto normální, že člověk, když se narodil v Brně, v Praze, v Liberci, v Plzni, kdekoli, tak část svého života 

strávil, ehm, v Tyrolsku, ehe, ve Vídni, jezdili lidi naprosto běžně do Francie na vyučenou, opravdu až do Itálie vlastně 

dolů.“ (Přepis 2. rozhovoru s ChP) 
234 Právě vzhledem ke skutečnosti, že se jim podařilo ze strany předešlého systému docílit důvěry, na základě které jim 

byly umožněny dlouhodobé zahraniční pracovní pobyty, je otázkou, zda by nebylo vhodné jejich tehdejší jednání položit 

na (možná i za) hranici hyperkonformity.   
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Bylo by však nespravedlivé, nezmínit okamžiky, v nichž se i někteří jedinci skupiny B 

odhodlali vystoupit z konformního způsobu života: narátor IČ si tak svévolně a z hlediska 

tehdejších právních předpisů nelegálně prodloužil zahraniční pracovní pobyt o tři roky a 

někteří z narátorů aktivně vyvíjeli aktivity na protest proti srpnové invazi (GP, JM), nebo 

s ní odmítli souhlasit (MKr) – hrozba trestu (nebo i zážitek represí) u nich sehrál roli 

motivačního faktoru k návratu zpět ke konformnímu způsobu života, který takto přijali 

jako strategii za účelem dosažení svých cílů. Se svéráznými projevy nonkonformního 

jednání a postojů se lze setkat v biografickém vyprávění narátorky NK: jednak se odmítla 

smířit s předepsanou úlohou manželky zaměstnance ambasády a při svém zahraničním 

pobytu si navzdory platným pravidlům vymohla možnost pracovního uplatnění ve svém 

oboru (divadelní scénografie), jednak proklamuje své odmítavé stanovisko k panující praxi 

v tuzemském zdravotnictví
235

 i medializaci své kritiky některých aspektů tehdejšího 

vysokoškolského vzdělávání, kterou zveřejnila v průběhu svého studia v 80. letech. 

Narátory skupiny A vedla k opuštění rodné země většinou právě neochota ke konformnímu 

přijetí předpisů, pravidel a oficiálních (úředních) pokynů shora. Přitom někteří z nich ani v 

hostitelské zemi nepřijali zcela konformní životní strategie – s takovými interpretacemi se 

setkáme u narátorů Mky, KF, ,BM‘, IK;
236

 u všech jmenovaných byly konečnou 

hostitelskou zemí Spojené státy a první tři se dokonce v průběhu tamního pobytu dostali i 

do konfliktu se zákonem a byli vězněni. V žádném případě však nebyl příčinou jejich 

nesouhlas s vládnoucím systémem a nějaká forma protestu proti němu – stalo se tak 

v důsledku prostředí menšinových subkultur, s nímž spojili svůj život v USA a jehož 

součástí byla rozvinutá drogová scéna včetně související drobné kriminality. Mohlo by se 

tedy zdát, že se jedná o generační záležitost a životní strategie založené nonkonformním 

přístupu k životu náleží pouze k narátorům generace pražského jara, do níž spadají všichni 

čtyři uvedení jedinci. Avšak problémy s přizpůsobením i na druhé straně železné opony – i 

když v daleko menší míře a bez následků v podobě překračování legislativních norem – 

uvádějí i narátoři ŠM 
237

 (ta už považovala za nepřijatelná i tehdy obecně akceptovaná 

                                                           
235 Kritika vyplývá z jejího tragického zážitku úmrtí druhorozeného dítěte záhy po jeho narození, ke kterému došlo ještě 

ve zdravotnickém zařízení a z kterého narátorka viní právě špatný způsob péče o novorozence, ale i z jejího celoživotního 

zájmu o zdravotnictví a také alternativní způsoby léčby.     
236 Narátorka IK tematizuje svou neochotu ke konformnímu stylu života ve všech zemích, v nichž žila, a také potřebu 

nebát se dát svůj názor najevo; do druhého rozhovoru zařadila i zážitek z nedávné účasti na demonstraci: „Prostě sem 

někde, někde, že jo, to nějak urovnali antikonfliktní tým, dobře, no ale takhle sme celej den sme trávili prostě někde, 

někde na demonstracích…“    
237 „Protože to sem brzo prokoukla, co je to za svinstvo, takzvaně se to nazývá demokracie, a jak je to spravedlivý, a 

kulový.“ (Přepis 2. rozhovoru s ŠM) 
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pravidla rodinného života v době jejího dospívání 
238

) a PH 
239

 – oba navíc připojují faktor 

nepřijatelného klimatu v cílových zemích (Nizozemí a Austrálie); v případě narátora PH se 

opět setkáme s tematizací využívání sociálního kapitálu pro dosažení svých cílů za 

minulého režimu, ale na rozdíl od sítí budovaných na principu protislužeb uváděných 

narátorem PV se v tomto případě jedná o síť kontaktů založenou na příslušnosti ke 

„svému“ sportovnímu klubu.
240

 Tři z narátorů pak považují za původce nemožnosti svého 

přizpůsobení v cílové zemi nesoulad vlastního charakteru s většinovou mentalitou 

obyvatelstva těchto zemí – narátoři KP a ŠM takto argumentují v případě pobytu v 

Nizozemí a narátorka  JJ hovoří obdobně o své zkušenosti v USA;
241

 všichni se přitom o 

zcela konformní život v hostitelských státech pokoušeli. 

Naopak „rozkročení“ narátoři JKr a PN se společenským pravidlům a předpisům 

v hostitelské zemi zcela přizpůsobili – druhý z nich se přitom snaží (v naprosté opozici 

k postoji prvého) interpretovat i svůj život ve vlasti před jejím opuštěním jako naprosto 

konformní a důvod emigrace jako vynucený.  

Mezi narátory se ve skupině A vyskytuje i příklad změny životní strategie: je jím narátor 

,BM‘. Ilustrativní je proměna přístupu k práci: zatímco po odchodu do USA pracoval 

výhradně v malých firmách s větší benevolencí ze strany zaměstnavatele (silnější tlaky by 

patrně vnímal jako ohrožení svobody, kterou stále interpretuje jako jednu z nejvyšších 

hodnot) a v určitém období se dokonce živil drobnou kriminální činností v souvislosti s 

„volným“ způsobem života spojeným s užíváním návykových látek, po návratu do ČR 

dosavadní způsob života (včetně konzumace drog) opustil, přijal zaměstnání ve velké 

korporaci, jejíž zaměstnanecká politika pro něj na jednu stranu představuje problém 

(neváhá ji dokonce přirovnat k životu v totalitním zřízení), avšak s odvoláním na životem 

získaný nadhled, na nutnost existenčního zajištění sebe i po návratu do vlasti založené 

rodiny, a v neposlední řadě také na možnost zaměstnání kdykoliv změnit, přijímá svou roli 

                                                           
238 „Protože jako otec, nebo co, je to prostě mužskej. Já nemám nic proti nim, ale ne ne, nenávidím diktátorství. Takže, 

ehe, prostě sem nebyla několik měsíců k nalezení.“ (Přepis 1. rozhovoru s ŠM) 
239 Tento narátor sice možná na jednu stranu vedl způsob života, který se po pracovní a kulturně-společenské linii dá 

považovat za konformní. Avšak naprostá nepřizpůsobivost je u něj charakteristická v otázce vztahu k oficiálním 

pravidlům politického rázu i přesto, že se z emigrace vrátil ještě za minulého režimu; ani v tomto období však evidentně 

neměl problém se ke svým postojům přihlásit i při výslechu pracovníky bezpečnostního aparátu, jak dokládá zápis ve 

svazku 728975 MV (42) z ABS z roku 1981.    
240 „No tak to musíš mít vždycky známosti. Zase Slávie mně zase tudlento, předtím zase Slávie, dycky zase někdo, zase 

z magistátu… Celej život, a jak se vždycky říkalo: Kdy bude konečně, jak se říká, teda ten poctivej socialismus v 

Československu? Až všichni budou mít všude známý.“ (Přepis 2. rozhovoru s PH) Jedná se o jediného narátora z celého 

vzorku, u něhož část identity tvoří právě příslušnost ke sportovnímu klubu.  
241 „Amerika jako celkově vzato, nebyla, není moje vysněná země v podstatě a nikdy mi, mi nebyla souzená nějakým 

způsobem. Já sem jinej týpek, já se do Ameriky nehodím.“ (Přepis 2. rozhovoru s JJ) 
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a zařazení ve společnosti pouze s minimálními výhradami.
242

 Podobné „zklidnění“ (ač 

možná v mírnější formě) je po návratu do vlasti patrné i u narátorů KF a ,MKy‘ (a je na 

místě si položit otázku i po souvislosti se stárnutím těchto jedinců), všechny tři narátorky 

se i po reemigraci vyznačují určitými nonkonformními  specifiky: životní strategie blízká 

hnutí New Age u narátorky ŠM, ochota k veřejnému protestu proti establishmentu 

v případě narátorky IK a dlouhodobá sounáležitost s českou undergroundovou scénou u 

narátorky JJ. 

Ve skupině B se u narátora JKo můžeme setkat s prohlášením, které by mohlo být též 

hodnoceno jako změna dosavadní životní strategie: „Samozřejmě s tím dnešním rozumem, 

no to já bych k těm Američanům, já bych utek hned první tejden.“ (Přepis 2. rozhovoru 

s JKo) Avšak téma neuskutečněné emigrace na Západ narátor otevřel ve svém narativu již 

v souvislosti s obdobím pracovního pobytu v SSSR, tudíž spatřuji v uvedeném stanovisku 

spíše sdělení o promarněných příležitostech a změně pohledu na politickou scénu na 

základě zkušeností a informací získaných během dosavadních životních etap, nežli důkaz 

proměny narátorovy životní strategie.  

Následující pasáž představuje pro mne z etického hlediska nejcitlivější část této studie, 

jelikož se dotýká spolupráce narátorů se Státní bezpečností. Cítím v této souvislosti 

potřebu se za svůj postup omluvit v případě, že by se některého z narátorů dotknulo mé 

bádání v Archivu bezpečnostních složek 
243

 k jeho osobě, a též ujistit všechny zúčastněné, 

že mým cílem bylo co nejobjektivnějšího zpracování předmětu výzkumu, nikoliv snaha 

soudit konkrétní jedince.  

Co tedy materiály ABS odhalily pro předmět mého bádání? V prvé řadě skutečnost, že 

všichni tři narátoři, kteří s StB spolupracovali, či spolupracovat chtěli, ve svých narativech 

tuto skutečnost zamlčeli, a to i v pasážích, v nichž hovořili o událostech, které je možné 

interpretovat jako důsledky jejich spolupráce – v případě narátora MKr lze takto nahlížet 

jeho opětovnou možnost služebních cest do „kapitalistické ciziny“, která se časově kryje 

                                                           
242 „Tak sem tam nastoupil, v podstatě jako práce dobrá, někdy je to frustrující, protože samozřejmě je to korporace … že 

mi to připomíná normálně komunistickou vymývárnu. … A hodně mi to připomíná třeba, co se té safety týče, tak ten, ten 

komunistickej systém, jako taková ta vymejvárna, víš, jakože některý věci se dělaj úplně zbytečně v podstatě a... Ale když 

to člověk nedodržuje, tak, tak by tam, tak by tam nemoh dělat. Jako nikdo tě tam nedrží, že, můžeš si najít jinou práci. 

V tom je to svobodný, v tom je ten rozdíl, že v tom komunismu člověk nemohl z toho komunismu odejít, musel jedině 

zdrhnout.“ (Přepis 1. rozhovoru s ,BM‘) 
243 Pokusit se získat doplňující materiál v ABS mne napadlo až poté, kdy jsem měl všechny rozhovory shromážděny; 

stalo se tak až později, při příležitosti využití služeb ABS pro jiný výzkum, a nemohl jsem tak při jejich pořizování 

narátory o svém – v té chvíli ještě neplánovaném – záměru informovat. 
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s jeho znovunavázáním spolupráce s orgány ministerstva vnitra v druhé polovině 70. let,
244

 

u narátorky GP lze stažení celé její rodiny z dlouhodobého služebního pobytu ve Francii 

zpět do Československa dát do souvislosti s neplněním úkolů, k nimž se před výjezdem 

zavázali – je tedy možné se domnívat, že v jejím případě navázala spolupráci pouze 

z důvodu, aby ji byl výjezd schválen, příslib předávání informací však nepovažovala za 

nutné naplnit.
245

 Ve prospěch této interpretace hovoří nejen uvedené materiály v ABS, 

v nichž je patrná postupně rostoucí nespokojenost až rozčarování „řídícího orgánu“ 

z nenaplňování příslibu dodávání informací ze strany narátorky a jejího muže, ale také 

formulace v jejím narativu uvozující v dřívější životní etapě nutnost utilitárního zapojení 

do práce (tehdy) studentské organizace, jehož účelem bylo především získat možnost 

cestování do zahraničí;
246

 také nástup na pracovní pozici tiskové mluvčí Československého 

svazu žen po návratu z Francie interpretuje na jedné straně jako nutné zlo, které musela 

přijmout „než pominou ty průšvihy“, avšak na druhou stranu byla nakonec z důvodu 

nadstandardního množství zahraničních výjezdů v této funkci spokojená. 
247

    

Zatímco dva předchozí narátoři byli orgány ministerstva vnitra osloveni na základě jejich 

plánovaných dlouhodobých výjezdů do ciziny a mohli se obávat, že v případě nesouhlasu 

se spoluprací bude jejich vycestování zamítnuto,
248

 příklad narátora PV ukazuje jiný 

přístup v otázce ochoty ke spolupráci s StB. Dle protokolu z března 1982 „jmenovaný 

projevil zájem spolupracovat s orgány československé bezpečnosti“, avšak příslušníci StB 

došli k závěru, že „si od spolupráce sliboval pouze určité společenské výhody (pomoc při 

zajištění zaměstnání v některém Interhotelu aj.)“ a spolupráci s ním proto ukončili 
249

 – 

toto svědectví opět u narátora PV dokládá značný význam kariérního života, který je sice 

charakteristický i pro další členy skupiny B, a téměř všichni byli také schopni v jeho zájmu 

                                                           
244 ABS, svazek arch. č. 760989 MV (reg. č. 14041 Praha) V tomto případě se jednalo o spolupráci s XI. správou FMV, 

tedy Správou kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky, během svých dlouhodobých pracovních pobytů na Kubě v 60. 

letech spolupracoval jako informátor s I. správou (rozvědkou) – viz ABS, objektový svazek reg. č. 42554 I. Správa SNB.  
245 ABS, svazek arch. č. 723954 MV a podsvazek reg. č. 45346/020.   
246 „No a pak nějak mě to pořád bralo to zahraničí, tak sem si říkala: Musím na to jít nějak chytře, ehm, dostat se do 

těch studentských struktur, který spolupracují se zahraničím. A podařilo se mi stát se aktivistkou Vysokoškolského 

obvodního výboru…“ (Přepis 1. rozhovoru s GP) 
247 „No ta odsloužená doba trvala šest let teda. To já sem si představovala tak dva roky, že jo, až pominou ty průšvihy. No 

tak sem tam šest let sloužila, říkám ale, nemůžu si stěžovat, pocestovala sem si po světě.“ (Přepis 1. rozhovoru s GP) 

248 U narátora MKy mohly svou úlohu sehrát i jiné faktory vyplývající z dobového kontextu konce 50. let, kdy byl o 

spolupráci poprvé požádán, a s jeho příslušnosti k meziválečné generaci se všemi jejími atributy: destalinizace mohla být 

zdrojem optimismu; stejně tak vývoj studené války, který záhy vyústil do dvou závažných krizí, mohl vzbuzovat potřebu 

ostražitosti; sledování ostatních čs. pracovníků na Kubě si narátor mohl také spojovat s potřebou dobré reprezentace 

vlasti; mohl se také domnívat, že spolupráce s bezpečností je samozřejmou součástí činnosti pracovníka PZO na 

zahraniční misi. V důsledku narátorova mlčení k tomuto tématu však bohužel zůstávají všechny tyto domněnky ohledně 

motivací jeho spolupráce na úrovni spekulací. 
249 ABS, svazek arch. č. 727347 MV (reg. č. 35108 Praha) (21). 
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kompromisního chování, uvedené však patrně představuje (nejen) v dané skupině extrémní 

příklad. 

Můžeme tedy vyvodit závěr, že životní strategie celé skupiny B vykazují daleko vyšší míru 

konformity, a to nejen v období před listopadem 1989, než je tomu v narativech skupiny A, 

v nichž se nachází několik příkladů nonkonformního chování i v hostitelských zemích 

nebo i po návratu do vlasti. Součástí životních strategií obou skupin je pak vyšší touha 

cestovat a poznávat cizí země, jejich obyvatele a tamní život (nebo minimálně jednu 

„vysněnou“ cizí zemi) i na jiné úrovni než jen formou turistické návštěvy. Je společná 

takřka všem narátorům z obou skupin (u narátorek AO a JJ lze označit takovou touhu za 

nejslabší z celku analyzovaných jedinců a jejich jednání bylo v tomto směru ovlivněno 

dominantními osobami v jejich okolí – samy však ani zpětně netematizují potřebu odporu 

proti těmto dominantním vlivům a vůbec nehodnotí své odchody do zahraničí jako chybný 

životní krok). V době panování režimu, v němž nebyl volný přeshraniční pohyb osob 

vůbec žádoucí, museli ale k dosažení svých cílů překonat různé překážky: v první skupině 

to byla nejčastěji ilegální forma opuštění vlasti, ve druhé pak často uzavírání určitých 

(psaných i myšlenkových) kompromisních dohod s vládnoucím režimem. Záleží pak na 

mnoha faktorech, pro jakou strategii se jednotliví narátoři rozhodli, lze však konstatovat, 

že mezi nejdůležitější patří zejména hodnotový systém orientační rodiny a 

upřednostňované vzory z dětství a z období dospívání.    

2.13 Stereotypy, legitimizace a satisfakce  

 

Část této práce věnovaná příkladům stereotypního vnímání – tedy přisuzování navyklých, 

opakujících se a ustálených vzorců – v analyzovaných narativech se zabývá spíše příklady 

toho, jaké stereotypy narátoři ve svých vyprávěních vyvracejí, nebo se snaží vyvrátit. 

V prvé řadě se jedná o poměrně časté pokusy o rozklad zažitých představ týkajících se 

hostitelských zemí; může se přitom jednat jak o obvyklé názory na tamní mentality, tak i 

zvyklosti. Pro jejich hojnost shledávám nadbytečné vyjmenovávat všechny ukázky (JJ o 

atmosféře v USA, KP a ŠM o mentalitě Nizozemců, AO, JKo a NK o ruské mentalitě a NK 

navíc o sovětském zdravotnictví a o životě v Číně, JM o Indii atd.), spíše je důležité 

zamyšlení nad významem těchto výpovědí: ve všech případech se jedná buďto o pozitivní 

vnímání a osobní ztotožnění s nimi, nebo naopak o jejich kritiku a nepřijetí – samozřejmě 

vždy v opozici k vnímání obvyklému v rodné zemi. Narátorka ChP v tomto smyslu 

rozlišuje jednotlivé atributy: důrazně kupříkladu vyvrací zažitý pohled na francouzskou 
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gastronomii jako na špičkovou za všech okolností (jiné francouzské stereotypy s nadšením 

potvrzuje); vzhledem ke svému vlastnímu minoritnímu genderovému cítění se pak 

pochopitelně plně identifikuje se španělskou mentalitu prostou tuzemských genderových 

předsudků, respektující v tomto směru menšiny.  

Jestliže Z. R. Nešpor opakovaně ve své studii zmiňuje „ambivalentní vztah“ majoritní 

většiny k „západním“ reemigrantům (vycházející na jedné straně z hrdosti na „vyslance 

české kultury“, na straně druhé ze závisti vděčící za svůj vznik „jejich zahraničním 

zkušenostem, především komunikačním a pracovním, a v neposlední řadě také jejich 

příjmům a hmotným prostředkům vůbec“),
250

 v žádném z analyzovaných narativů takové 

relace zachyceny nejsou. Příčinou může být časový odstup od doby, kdy byly pořizovány a 

analyzovány podklady Nešporovy studie (před rokem 2002), a z toho vyplývající vymizení 

takových postojů ze společnosti, anebo přehlížení tohoto tématu narátory obou skupin. 

„Západní“ emigranti jsou zato ale někdy nahlíženi narátory skupiny B jako oběti ztížených 

možností uplatnění po odchodu z vlasti a rozpolcenosti v otázce „domovské“ a národní 

identity – tyto motivy lze nalézt například u GP 
251

 a LN.
252

 Sami „západní“ reemigranti 

přitom sice těžkosti po příchodu do hostitelských zemí tematizují, uvádějí je spíše ale jako 

příklady životních obtíží, které dokázali překonat; zmínky na téma rozpolcenosti obsahují 

pouze narativy obou „rozkročených“ narátorů: za handicap ji však považuje pouze JKr, 

zatímco PN tento atribut své identity vůbec nehodnotí jako problematický.  

Na základě uvedeného lze položit také další otázku úzce spojenou s rozličnými životními 

strategiemi: Jakým způsobem narátoři legitimizují své jednání a postoje? A mají to vůbec 

zapotřebí? Ve skupině B je potřeba legitimizace patrná a pochopitelná: systém, v němž 

velkou část svého života narátoři žili (někdy zapojeni do jeho fungování ve „vyšších 

patrech“) dospěl ke krachu a z historického hlediska bývá většinou odsuzován jako 

autoritářský až totalitní, ze své podstaty nespravedlivý; přitom se tito jedinci nepokusili o 

jeho trvalé opuštění, ani se nezapojili do boje proti němu. A právě tady se můžeme setkat 

s legitimizací pomocí strachu jako faktoru, který zásadně ovlivnil rozhodování narátorů, a 

to jak v případě setrvávání ve vlasti, tak i v otázce neúčasti na opozičních aktivitách – 

strach o rodinu, z neznáma a nejistoty, z vykořenění, ze ztráty profesního uplatnění a 

                                                           
250 Nešpor, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2002, s. 59. 
251 „…když se třeba vrátila ta vlna emigrantů po tom osmdesátým devátým, tak se člověk seznamoval s těma jejich 

příběhama, a ty jejich příběhy nebyly nic radostnýho. Ty začátky tam.“ (Přepis 2. rozhovoru s GP) 
252 „…voni že sou, sou v podstatě rozpolcený, jo. Když sou tady, myslí, co tam, a když sou tam, tak myslí, co tady.“ 

(Přepis 2. rozhovoru s LN) 
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kariérního postupu, a také strach z propadu na sociálním žebříčku.
253

 Přitom se například 

narátoři LN a GP sami ve výše uvedených případech utvrzují pomocí příkladů těžkostí, 

s nimiž se museli „západní“ emigranti potýkat, a dopadů na identity těchto emigrantů 

v tom, že se rozhodli dobře; v této souvislosti je možná na místě připomenout poznámku Z. 

Vašíčka, který definuje legitimitu jako vztah k principům a vzorům: „Legitimita není 

ideálně-typickým modelem, není ani pouhou vlastností, je to relace. Relace označující 

slučitelnost (konformnost) lidského jednání s principy a vzory.“ 
254

 Z odlišných principů a 

vzorů jednání pak vyplývá skutečnost, že u jedinců skupiny A najdeme naopak pasáže 

věnované legitimizaci jejich odchodů, přičemž klíčový argument pro ně představuje 

nesvoboda a demagogická ideologie vládnoucího systému v rodné zemi v době jejich 

odchodu.   

Na závěr této kapitoly zbývá pozastavit se nad tím, jak se narátoři vyjadřují k otázce své 

spokojenosti se současnou situací.
255

 Tuto oblast je pak nutné nahlížet ze dvou rovin: za 

prvé je to spokojenost se situací na úrovni soukromého života. Po této stránce všichni 

konstatují poměrně vysokou míru uspokojení s dosavadním životem a pouze někteří z nich 

(bez ohledu na zařazení do skupin) tematizují některé individuální problémy (např. 

partnerská krize u KF, nedostatečný příjem u IČ apod.) Tato celková spokojenost se pak ve 

skupině B vyznačuje specifickým rysem: V převážné míře jedinci této skupiny verbalizují 

spokojenost s vlastními životními podmínkami před i po roce 1989. Zásadní změnu 

nezaznamenali především AO, GP, JM, MKr a PV a za ilustrativní je možné pro tyto 

narátory považovat stanovisko posledně jmenovaného: „Ale dycky sem se měl dobře.  Já 

sem neměl nějakou, naštěstí sem neměl nějakou, nějakou jakoby dlouhodobou nějakou 

ekonomickou nouzi.“ (Přepis 2. rozhovoru s PV) 

  

Za druhé je to spokojenost s domácí společensko-politickou situací a perspektivou jejího 

vývoje. V této oblasti se už s takovou mírou uspokojení nesetkáváme – vedle uvedené 

kritiky přílišné sociální divergence (AO, NK, PH) se relativně často vyskytují již zmíněné 

odsudky korupčního prostředí, vybraných politických praktik (A: ,BM‘, IK, JJ, PH, PN, B: 

                                                           
253 Mnohé z obav narátorů skupiny B v souvislosti s eventualitou vlastní „západní“ emigrace odhalují otázky, které si 

položil narátor PV: „Dostal bych se tam někam, kam sem se dostal jako, ehe, v tom řemesle? To by mě zajímalo. Moh 

bych vystudovat ty vysoký školy? Měl bych na to peníze? Dokázal bych se prosadit?“ (Přepis 2. rozhovoru s PV) 
254 Vašíček, Z.: Legalita a legitimita po česku, in: Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, 

Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 2008, s. 88. 
255  Hovořím-li v této kapitole o současnosti, mám samozřejmě na mysli dobu, ve které byl konkrétní rozhovor 

zaznamenán. 
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GP, JKo, LN) a také strach z pronikání spolupracovníků bývalé tajné policie do politiky.
256

 

Českou zemi na úrovni politického dění jako „zemský ráj“ tedy v současnosti narátoři 

nedefinují a ačkoliv ve skupině A mírně převládá opatrný optimismus oproti několika spíše 

skeptickým pohledům ve skupině B,
257

 nelze ani v tomto směru považovat některý 

z názorů na budoucí vývoj za typický pro určitou skupinu.
258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
256 „…ono asi je důležitý, aby, aby někteří ti estébáci se nedostali na nějaký funkce… takže asi by neměli mít nějaký 

politický funkce, protože měli tady čtyricet let k tomu, aby, aby to tady, aby to vedli nějakým směrem a vedli to tam, kam 

to dovedli…“ (Přepis 2. rozhovoru s ,BM‘) 
257 Pro zhodnocení situace v této oblasti zvolil nejexpresivnější komentář narátor JKo: „Takže já jako, ehm, tím, tím jako 

politicky jako, jo, no to je úplně v prdeli. To je prostě tak rozesraný…“ (Přepis 2. rozhovoru s JKo) 
258 Narátorka IK (A) se nezdráhá uvažovat v souvislosti s posledním vývojem ve vlasti a s orientací některých vrcholných 

politiků (Zeman, Babiš) o opětovném odchodu z rodné země: „Kdyby to mělo zhoustnoust, ehe, a zhoustnout tím 

způsobem, že bych měla pocit, že ale s tím většina tady národa souhlasí, tak by mě to samozřejmě vedlo k tomu, abych to 

tady vopustila. Protože to je, není, todle není demokracie, jo, todleto je, ehm, ňákej paskvil.“ (Přepis 2. rozhovoru s IK)  
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3 Závěr 

 

Nezbývá než shrnout dosud získané poznatky. Jak tedy narátoři konstruují ve svých 

narativech vlastní identity? A jak se liší konstrukce identit mezi dvěma skupinami 

narátorů? 

Patrně nejvýznamnější rozdíl mezi oběma skupinami představuje ztotožnění se svou 

profesí: ve skupině B je možné nalézt silnou identifikaci s povoláním, u skupiny A 

najdeme podobné konstrukce zřídka. Také v nazírání otázky „domova“ lze v 

analyzovaných narativech objevit výrazné diference – ve skupině A se nacházel spíše 

v místě pobytu narátorů, pro narátory druhé skupiny zůstával převážně ve vlasti. V této 

souvislosti se nabízí ještě jedna možná interpretace životních strategií narátorů: vzhledem 

k častějšímu připoutání identit jedinců skupiny B k rodné zemi a též k předem řádně 

sjednaným podmínkám jejich zahraničních pobytů (včetně jejich dočasnosti) je možné za 

charakteristický rys jejich identit považovat vysoký akcent na ukotvenost a pevné, 

zajištěné zázemí, zatímco v hodnotovém žebříčku narátorů skupiny A tyto hodnoty 

ustupují potřebě života ve svobodném prostředí s co největší možností rozhodování o 

vlastní budoucnosti.  

Také v otázce služby v armádě v hojné míře zaujímají muži velmi protikladné postoje 

právě dle zařazení do jedné ze skupin. Zatímco narátory skupiny A je možno 

charakterizovat jako jedince negativně hodnotící vojenskou službu (zejména pokud ji 

absolvovali) až po naprosté pacifisty či dokonce odpírače vojny (odpor k branné povinnosti 

jako jedna z motivací k emigraci), ve skupině B se lze spíše setkat s kladným hodnocením, 

někdy s mírnými výhradami (např. motiv „ztraceného času“). Národní identita je 

interpretována několika odlišnými způsoby i uvnitř obou skupin, a je tak konstruována na 

základě jiných kritérií nezávislých na příslušnost k některé ze skupin. 

Cizí řeč hraje podobně důležitou roli pro všechny narátory a v obou skupinách (a též i u 

nezařazené narátorky ChP) se setkáváme s tematizací její znalosti jako komparativní 

výhody oproti zbytku populace rodné země.
259

 Jen v otázce jazykové přípravy se od sebe 

vyprávění narátorů dle skupin odlišují: narátoři skupiny B často absolvovali intenzivnější 

přípravu již ve vlasti, narátoři skupiny A spíše před odchodem zvládali jen základy jazyka 

                                                           
259 Narátoři skupiny B se takto často vyčleňují z většinové populace rodné země, pro niž byl charakteristický konformní 

vztah k bývalému režimu (či se možná nad ni nadřazují); v jiném směru se s touto majoritou spíše snaží identifikovat – 

viz níže. 
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cílové země a ovládli jej až při pobytu v ní – je možné, že se nevěnovali hlubší přípravě 

pod vlivem nejistoty, zda se jim odchod vůbec zdaří. 

V otázce konkrétních historických procesů existují některé, jimž se vyprávění všech 

narátorů shodně vůbec nevěnují (přestavba, dělení Československa), naopak ve více než 

polovině vyprávění je obsaženo svědectví uvolnění v oblasti cestování v letech 1965 –1969 

260
 a zachycení jeho odlišných důsledků na jednotlivé osudy, hodnotové preference a 

životní strategie, což lze označit za jeden z přínosů této studie. Většina narátorů (bez 

ohledu na příslušnost k jedné ze skupin) se neliší v negativním hodnocení invaze roku 

1968, přesto se však nevyskytují stopy ztotožnění narátorů s myšlenkami pražského jara,
261

 

ale pouze tematizace odmítnutí vstupu cizích armád, omezení přeshraničního pohybu a 

následných perzekucí ze strany normalizačního režimu. Ačkoliv tedy tyto historické 

události znamenaly pro mnohé z narátorů důležitý zlom a nikoliv pouze mezník „velkých 

dějin“ bez dopadu na jejich osudy, ovlivnil život jedinců rozdílně často právě ve smyslu 

jejich zařazení do jedné ze skupin:
 262

 V narativech se setkáme s jejich tematizací jako 

jedné z příčin rozhodnutí k (okamžitému či pozdějšímu) trvalému odchodu z vlasti (A), lze 

se však také na základě určitých pasáží domnívat, že některým jedincům skupiny B 

následky těchto událostí „urychlily“ profesní kariéru patrně též ovšem za cenu 

kompromisů, které mohou být v jejich narativech zamlčeny 
263

 – roli jednoho 

z nejvýznamnějších faktorů v rozhodování pro jednu či druhou životní strategii sehrál vliv 

orientačních rodin a jejich okolí. 

Z. Vašíček označuje motiv společného selhání za stmelující prvek kolektivních identit:       

„Společná selhání – nemusí to být ani zločiny – jsou jedním z nejlepších prostředků 

sociální soudržnosti.“ 
264

 Je možné v narativech takovou tematiku nalézt? Lze kupříkladu u 

jedinců skupiny B odhalit nazírání konformity k minulému režimu ve smyslu vlastního 

selhání? Pro souhlasné stanovisko s takovou konstrukcí by mohla svědčit skutečnost, že 

sami narátoři interpretují své přizpůsobení jako výsledek strachu (viz poslední kapitola), 

ale lze také identifikovat implicitní povědomost výhodných konsekvencí konformity, 

kterých chtěli dosáhnout – tedy v jejich případě hlavně v oblasti přeshraničního pohybu. 

                                                           
260 Ačkoliv někteří autoři zasazují toto uvolnění mezi léta 1963 a 1969 (viz pozn. 9), v analyzovaných interview se lze 

setkat se svědectvími, jejichž spodní časová hranice odpovídá právě roku 1965. 
261 Zmíněné uvolnění v oblasti cestování, které mnozí narátoři využili a hodnotili kladně, ukončené s nástupem 

normalizace, nelze vzhledem k jeho počátku (viz předešlá pozn.) považovat za výsledek procesu pražského jara.   
262 Nejintenzivněji generaci Stalinových dětí, mladší ročníky pak spíše sekundárně, např. skrze postoje rodičů a jejich 

dopady. 
263 Například uvedená ochota ke spolupráci s StB. 
264 Vašíček, Z.: Paměť Leviatana, in: Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro 

studium demokracie a kultury, Praha, 2008, s. 147. 
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S jakou sociální skupinou by potom tímto způsobem narátoři projevovali soudržnost? 

Patrně s většinovou společností rodné země 
265

 v protikladu k těm, kteří zvolili trvalý 

odchod za hranice (vůči nim se přitom nevymezují negativně, ale spíše se o nich vyjadřují 

jako o obětech vykořeněnosti, rozpolcenosti a ztížených kariérních možností po odchodu 

do zahraničí) nebo se aktivně zapojili do opozičních aktivit (okruh těchto aktivistů většinou 

narátoři ve skupině B netematizují; pokud výjimečně nalezneme takovou pasáž, je opět 

spojena s obhajobou vlastního jednání pocitem strachu a existenčního ohrožení sebe a své 

rodiny 
266

).    

V otázce hodnotové orientace lze shledat u skupiny A nejsilnější důraz na odmítání 

autoritářského či totalitního režimu a jeho demagogie, někdy též s potřebou vlastního 

nonkonformního projevu;
267

 u skupiny B je pak patrná intenzivní zaměřenost na úspěšný 

pracovní život. Za určitou hodnotovou shodu narátorů obou skupin lze pak považovat 

nadstandardní vztah k cestování a poznávání cizích zemí a jejich obyvatel. Za další 

společný prvek identit jedinců obou skupin je možné označit jejich názor na přínos 

zahraničního pobytu pro ně samotné: je jím pocit získaného nadhledu či přehledu, který 

sice přímo artikulují pouze čtyři narátoři (,BM‘ a KP za A, GP a JM za B), u mnohých 

dalších lze ale tento postoj ve stylu i obsahu narativu zaznamenat v implicitně formě.  

Materiální pohnutky odchodů i návratů u A i B nejsou časté, nazírat jednání zkoumaných 

jedinců prizmatem ekonomického redukcionismu tak patrně není na místě, avšak 

v některých případech je též potřeba brát v potaz ze strany narátorů možné zamlčování 

motivací spojených s hmotným prospěchem. Čistě na základě analýzy narativů by však 

bylo možné konstatovat, že pro identity zkoumaného vzorku jedinců nepředstavují 

ekonomické motivace jednání zásadní komponentu. A stejně tak je téměř absentující 

součástí narativů – tedy též identit – náboženství: výjimky tak představuje narátor PH, 

který se hlásí k rodinné evangelické tradici, a také narátor JKr, který sice v dětství 

vykonával úlohu ministranta a místnímu knězi přiznává určitý vliv na vlastní vývoj 

v dětském období, ale v této souvislosti tematizuje i své kritické tázání při rozhovorech 

                                                           
265 „…sem prostě byl spokojenej v tý práci, neměl sem žádnou újmu takovou nějakou strašnou... neúčastnil sem se ničeho 

(opozičních aktivit – pozn. aut.)... sem plynul s tím proudem.“ (Přepis 2. rozhovoru s PV) Narátor se takto přímo 

identifikuje s tehdejší většinovou populací, podobně jako jiní jedinci ve skupině B; zároveň však v jiných pasážích svých 

narativů tito dávají najevo, že např. jazykovými znalostmi, zahraničními zkušenostmi, často i dosaženými kariérními 

úspěchy atd. k této většině nenáleží. 
266 „A to je, (..) nebyla sem dostatečně statečná, abych se postavila na stranu disidentů. A to už sem vám říkala, že to byl i 

problém, prostě že bych ohrozila rodinu, že jo.“ (Přepis 2. rozhovoru s GP) 
267 Identifikují-li se pak otevřeně s určitou skupinou, pak právě s jedinci vyznávajícími stejné hodnoty; často takovou 

skupinu tvoří okruh jejich dlouholetých přátel. 
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s farářem, nehledě na skutečnost, že v pasážích věnovaných jeho dospělému životu zmínky 

o náboženství nenajdeme. 

Narátorka ChP pak jako jediná reprezentantka těsně polistopadové (re)emigrace se 

mnohými postoji ve svém narativu (částečně motivace k odchodu i k návratu, chápání 

pojmu „domov“, politická orientace) spíše přibližuje jedincům skupiny A. Zastoupení 

jediné narátorky generace Husákových dětí však absolutně nedovoluje činit jakékoli 

obecnější závěry, a v této práci mělo spíše plnit inspirační funkci pro další možné oblasti 

bádání. V jejím případě se však nabízí i rozšíření škály impulzů k odchodu do zahraničí o 

motiv hledání vlastní genderové identity.  

Považuji též za nutné pozastavit se nad skutečností, že všichni narátoři byli v některé ze 

svých životních etap úzce spojeni s hlavním městem naší země a měli v Praze bydliště, 

někteří dokonce po celý život. Takový „pragocentrismus“ by mohl být kritizován jako 

slabina této práce, je však potřeba zohlednit skutečnost, že na jednu stranu mnozí narátoři 

skupiny B vyjížděli na dlouhodobé zahraniční pobyty v rámci centrálních institucí, v nichž 

byli zaměstnáni – a právě ty měly z valné většiny sídlo v hlavním městě; na druhou stranu 

pro mnohé z navrátilců představovala Praha jako největší tuzemské město jedinou možnou 

rezidenční variantu v rodné zemi poté, kdy přivykli velkoměstskému stylu života.   

Nelze přehlédnout skutečnost, že velkou část vyprávění mnozí narátoři věnují popisu 

odchodu z vlasti a (i když v menší míře) návratu do ní, avšak jako příčinu lze na jednu 

stranu spatřovat jejich obeznámenost s tématem práce, respektive s tím, jak byla vymezena 

skupina jedinců, jimiž se tato práce zabývá, a do níž také sami spadají; na druhou stranu je 

nutné mít na zřeteli naprosto zásadní význam, který okamžik odchodu (a někdy i návratu) 

v životech těchto lidí sehrál. 

Součástí vyprávění málokterého z narátorů je konkrétnější identifikace s určitým 

politickým proudem, většinou však lze aspoň v základech jejich „politickou orientaci“ 

vytušit. Ze zkoumaných narativů pak vyplývá, že přestože mezi nimi v tomto ohledu 

nepanuje shoda, nikdo z nich (u jedinců ze skupiny A samozřejmě více než očekávatelně) 

nedeklaruje – i přes občasné pozitivní hodnocení vybraných aspektů života v 

socialistickém Československu ze strany narátorů skupiny B 
268

 – touhu po návratu 

                                                           
268 Patrně nejkritičtější je k polistopadovému vývoji narátorka NK: „…sme se jakoby trošičku měli slušně, jo, do toho 

osmdesátýho devátýho roku. Pak je obrovskej rozkol společnos… Není to moc dobrý.“ (Přepis 2. rozhovoru s NK) 

Sociální nivelizaci společnosti v předešlém režimu hodnotí pozitivně, i když v mírnějším tónu, i jiní narátoři (jako další 

pozitiva pak uvádějí údajnou větší otevřenost a vstřícnost v mezilidských vztazích, vlastní bohatší společenský život a 
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předlistopadového režimu, což je na závěr dosti optimistické konstatování. K nejkladněji 

hodnoceným aspektům polistopadového režimu tak prakticky u všech narátorů – s ohledem 

na jejich již zmiňovanou nadstandardní orientaci na cestování více než pochopitelně – patří 

možnost volného přeshraničního pohybu osob. 

Výsledky této studie také potvrzují závěr Z. Nešpora ohledně výkladu migračních pohybů 

jako komplexu různých vysvětlení vznikajících „v dialektické souhře jednotlivce a jeho 

(konstrukce) reality spolu se společností a sociální realitou“ a nutnosti „integrace většího 

množství dosud paralelně existujících výkladů, jež vycházejí z pozic dílčích 

společenskovědních i humanitních disciplín.“ 
269

  

Ačkoliv jsem se pokusil načrtnout také některé generační rysy, pro komparaci jednotlivých 

generací v rámci skupin A a B je analyzovaný materiál dle mého názoru nedostatečný. 

Parciální pokus o isofenomenologický přístup tak umožnil pouze nepatrně zachytit rozdíly, 

jejichž odhalení je podle některých autorů hlavní předností tohoto přístupu, tedy rozdíly 

mezi generacemi žijícími „ve stejné době, kdy každá má odlišné zkušenosti, navazuje na 

minulost jinak, a tedy žije v posunuté fázi.“ 
270

 Pro zachycení výraznějších posunů by bylo 

potřeba shromáždit a analyzovat také životní narativy jedinců z řad (re)emigrantů generací 

předešlých i následujících, avšak v případě starších narátorů je nesnadné mezi žijícími 

takové osoby nalézt, co se týče generací mladších, zůstává tento úkol otevřenou 

badatelskou výzvou do budoucna. Rozsah této práce mi však nedovolil více rozšířit 

výzkum za časové limity, které byly vymezeny hranicemi biografií vybraných narátorů.  

Z podobných důvodů (rozsah práce, omezený vzorek narátorů atd.) nelze ani výsledky 

práce vůbec chápat jako pokus o generalizaci, tedy snahu o vystižení ideálně-typického 

„západního“ reemigranta či ideálně-typické osoby českého původu dlouhodobě – avšak 

plánovitě dočasně – pobývající (nejen) za minulého režimu mimo rodnou zemi. 

Zcela na závěr bych se rád pozastavil nad některými aspekty práce na této studii. Prvním 

z nich je jistá diference ve vývoji vztahů mezi narátory a tazatelem při pořizování 

interview: ve skupině A se zpočátku většinou zdálo složitější získat důvěru narátorů, avšak 

okamžik, kdy se podařilo „prolomit ledy“, přinesl z jejich strany velkou otevřenost a přijetí 

                                                                                                                                                                                
různé sociální výhody), avšak ani NK na jiném místě svou současnou situaci vůbec neposuzuje nikterak dramaticky: 

„…jaksi tedy šťastně si užívám penzi… tak sem hrozně moc spokojená…“ (Přepis 1. rozhovoru s NK) Navíc i v jejím 

narativu je možné nalézt kritické výtky ke konkrétním aspektům života v socialistickém Československu (zdravotnictví, 

univerzitní vzdělání). 
269 Nešpor, Z. R.: České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium, in: Soudobé dějiny č. 2/2005, ÚSD AV ČR, 

Praha, 2005, s. 283-4. 
270 Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 

2008, s. 175. 
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tazatele na vysoké přátelské úrovni. Z řad těchto jedinců se ale také rekrutuje vyšší počet 

těch, kteří poskytnout rozhovor odmítli. Jejich poměr je zhruba rovnocenný: na deset 

narátorů, s nimiž se rozhovory pořídit podařilo, připadá podobný počet těch, kteří nakonec 

mé snaze vstříc nevyšli. S narátory skupiny B bylo poměrně snadnější navázat takový 

vztah, který umožnil pořízení rozhovorů, avšak pokud již nepatřili do mého užšího okolí, 

měl jsem v mnoha případech pocit, že si stále udržují určitý formální odstup či se některým 

tématům vyhýbají.  

Co však mají společného všichni, je vysoká míra aktivit i přes vysoký věk či zhoršený 

zdravotní stav a tím pádem ztížená možnost dohody na termínech pořízení interview – 

v průběhu získávání nahrávek se téměř nestalo, že by některý z narátorů nezměnil 

dohodnutý termín aspoň jedné schůzky. Na tomto místě je též zapotřebí podotknout, že na 

rozhodování potenciálních narátorů neměla jakýkoliv vliv ani skutečnost, patřili-li tito 

jedinci do mého bližšího okolí či nikoliv. I v případech osob z mých přátelských kruhů – 

stejně jako u osob kontaktovaných třetí osobou – došlo jak k případům jasně 

formulovaného odmítnutí, tak také k případu prvotního poměrně nadšeného příslibu, který 

byl však následován několikerým odložením termínu schůzky za účelem nahrávání a 

zakončen ignorací snah o kontakt. 

Nejen tyto zkušenosti se získáváním narátorů mne vedou k určitému postesknutí nad 

nemožností v rámci orálně-historie praxe naplnit snahu o pořizování životních příběhů 

v zájmu sestavení co možná nejkomplexnějšího obrazu se svědky společenských procesů a 

historických událostí v plné šíři možných psychologických charakteristik: Patrně vždy 

mezi narátory budou scházet (nebo budou zastoupeni zcela minimálně) jedinci se silně 

introvertními nebo s mírně paranoidními rysy osobnosti. Nicméně tuto malou „vadu“ lze 

(aspoň částečně) nahradit jak pečlivou analýzou narativů, tak použitím dalších typů 

pramenů.      

V rámci úvah nad tématy prací, které by mohly rozšířit badatelskou činnost v oblasti 

přeshraničního pohybu osob, se nabízejí například tyto směry: hlouběji prozkoumat pouze 

jednu ze skupin analyzovaných v této práci, respektive zaměřit se jen na velmi úzkou část 

narátorů – např. ilegální emigrace z ČSSR v 80. letech 20. století, českoslovenští techničtí 

pracovníci na dlouhodobých pracovních stážích v zahraničí, ale také svědectví dětí, které 

prožily za minulého režimu dlouhodobý pracovní pobyt svých rodičů v cizí zemi s nimi, 

pracovní migrace po roce 1989 jako fenomén v celém spektru či například v pouze určitém 
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segmentu. Jako příklad takového stratifikovaného výzkumu se nabízí například 

shromáždění biografických narativů obsahujících téma výjezdů za účelem vykonávání 

práce au-pair. Mnohem složitější by pak bylo jistě pátrání po těch nemnoha jedincích, kteří 

využili k návratu do vlasti za minulého režimu některé z amnestií, jejich narativy by však 

mohly přinést o to zajímavější svědectví.  

 „Reflektujeme-li minulost, stává se nám vědomým problémem, se kterým se musíme 

vyrovnávat. Vchází do současnosti – především ve formě individuální a kolektivní paměti 

a historie (či spíše představ o historii). Paměť, jak si ji uvědomoval Augustinus, je 

přítomná minulost.“ 
271

 V duchu tohoto pohledu F. Mayerové a Z. Vašíčka bych chtěl na 

závěr vyjádřit svou naději o přínosu této studie pro problematiku přeshraničního pohybu 

osob: ke svědectví o podstupování nebezpečí, obětování stávajících sociálních vazeb (A), 

nebo o nutnosti přijetí mnohdy nepříjemných kompromisů (B) a vynaložení nadměrného 

úsilí pouze za účelem získání možnosti pobytu v jiné zemi by mělo být přihlíženo zejména 

v době, v níž lze pozorovat projevy rozmanitých izolacionistických tendencí a také se opět 

stává aktuální eventualita budování různých záměrně neprostupných hraničních bariér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Mayer, F., Vašíček, Z.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 

2008, s. 156. 
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