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ABSTRAKT

Ve své diplomové práci jsem si vytyčila cíl zjistit, jak je formována identita jedince, který 

se rozhodl k návratu z emigrace zpět domů. K uchopení samotného problému používám 

analýzu vyprávění samotnými respondenty -  navrátilci. Nejprve se zaměřuji na 

navrátilcovu rodinu, která prochází celý životem, je důsledkem i předpokladem 

rozhodování jedince, ale je také nositelem rodinného původu, kořenů, hodnotových 

orientací a norem, zvyklostí, zásad a tradice. Rodina je navíc vždy nějak propojena 

s domovem, který se snažím také tematizovat a popsat jako důležitou identifikační 

kategorii reemigranta. V další fázi se zaměřuji na řeč, znalost jazyka, jako nutného 

předpokladu pro adaptaci jedince v „cizině“. Posléze se zabývám problematikou dvojího 

začínání, v emigraci a poté opět v Čechách. Celý tento proces sleduji nejen z perspektivy 

přerušení životní kontinuity, ale také jako šanci jedince využít nabytích zkušeností, poučit 

se z předchozí známé situace a aplikovat svoji znalost na opětovný pobyt doma.
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ÚVOD

Při výběru tématu mé diplomové práce sehrála důležitou roli náhoda, dopis, který právě v 

té době zaslala na Fakultu sociálních věd UK paní Helena Leimgruberová - Hájková1. 

Zajímala se o zmapování situace navrátilců ze Švýcarska a navrhla uskutečnit tento 

výzkum formou diplomové práce některým ze studentů fakulty. Původním záměrem paní 

Leimgruberové bylo zaměřit se převážně na respondenty, kteří se navrátili zpět do vlasti 

již ve vyšším věku, jsou již v penzi a nacházejí se v životní fázi, v níž si přejí nejen 

v klidu dožít, ale mnohdy také zemřít “doma”. Byly to tedy základní požadavky zadané 

paní Leimgruberovou, na jejichž základě jsem koncipovala původní projekt mé 

diplomové práce. Spolupráce s paní Leimgruberovou se vyvíjela nejprve velmi slibně, 

takže jsem předpokládala, že to bude ona, kdo mi pomůže vyhledávat kontakty na vhodné 

respondenty. Postupem času ale bylo jasné, že se budu muset spolehnout sama na sebe. 

Rozhodla jsem se, že zachovám cílovou skupinu výzkumu, tedy, že se bude stále jednat o 

navrátilce ze Švýcarska, kteří mají nyní trvalý pobyt v České republice, pouze s tím 

rozdílem, že nemusejí splňovat podmínku striktně vymezenou odchodem ze země v 

rozmezí let 1948-1968. Nepůjde pouze o jednotlivce, kteří jsou již v tak vysokém věku, že 

se navrátili do vlasti tzv. “zemřít”, ale že půjde o kohokoliv, kdo odešel do emigrace ať 

ještě z Československa nebo již z Československé socialistické republiky, a trvale žil ve 

Švýcarsku a po roce 1989 se vrátil zpět do své původní vlasti. Mými respondenty jsou 

tedy lidé, kteří se narodili v rozmezí let 1936 -  1946. Většina z nich odešla do emigrace 

po událostech, v nichž byla euforie “Pražského jara” vystřídána okupací vojsk Varšavské 

smlouvy v roce 1968. Jejich návrat do země je pak odlišný, pohybuje se v rozmezí let 

1990-2000.

1 Helena Leimgruberová -  Hájková pracuje jako psycholožka na Univerzitě v Lausanne a předsedá ve 
Švýcarsku asociaci Branch Helvétique, kterou u nás založila Olga Havlová pod názvem Výbor dobré vůle.
2 Čtyři z pěti respondentů odešli do emigrace mezi roky 1968-1970, pouze jeden respondent odešel ze země 
v souvislosti s německým odsunem po druhé světové válce.
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1 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

Stěžejním záměrem mé práce je nastínit konstrukci sebe-pojetí/obrazu reemigranta, jenž 

vytváří rámec, do něhož je jedinec vsazen.

Pro výběr respondentů jsem použila metodu tzv. sněhové koule. Kontaktovala jsem 

postupně všechny přátele a známé a dále pak přátele a známe mých známých. V několika 

případech jsem ovšem od kontaktovaného respondenta, a to přestože prostřednictvím tzv. 

“otvírače dveří”, tedy člověka, který se za mě zaručil a přimluvil, dostala negativní 

odpověď, odmítnutí rozhovor poskytnout.3 Obrátila jsem se také na instituce4, které jsem 

považovala za adekvátní při vyhledávání kontaktů na téma, zaměřené na velmi 

specifickou cílovou skupinu. Bohužel se ale ukazovalo, že vzhledem k vysoké míře 

ochrany osobních dat nebude možné kontakty zprostředkovat. Jiným způsobem při 

vyhledávání kontaktů byla možnost využít médií. Vydání inzerátu v periodikách, které se 

s co největší pravděpodobností dostanou přímo do rukou reemigrantů.5

S dlouze hledanými respondenty jsem se scházela v průběhu léta 2006 a nahrála jsem s 

nimi rozhovory, které jsem koncipovala jako nestrukturované hloubkové. Nahrané 

rozhovory jsem přepsala a pro další analýzu jsem pak používala pouze tyto přepisy. Takto 

jsem nakonec sehnala, zkontaktovala a dotazovala pět respondentů, kteří odpovídali 

stanovenému profilu.

3 V průběhu opravdu náročného pátrání a vyhledávání odpovídajících respondentů jsem  zjistila, že 
reemigranti mnohdy odmítají rozhovor provést proto, že mají obavu z opětovného prožití strachu a napětí, 
které zažívali během samotného útěku do emigrace. Právě prostřednictvím vyprávění o těchto skutečnostech 
se obávají opětovného prožívání frustrujících událostí. Překvapilo mě, jak moc jsou těmito vzpomínkami 
zasaženi.
4 Mezi kontaktovanými institucemi byly: 1. Švýcarské vyslanectví v Praze, které má ve své evidenci 
všechny navrátilce, kteří jsou povinni se při příchodu do České republiky tzv. imatrikulovat právě na 
švýcarské ambasádě. 2. Ministerstvo vnitra ČR, kde většina navrátilců žádala o znovu-nabytí českého 
občanství
5 Inzerát vyšel ve Zpravodaji, který vychází v Curychu a odběrateli jsou všichni, kteří emigrovali do 
Švýcarska. Dále jsem  se pokusila kontaktovat redakci časopisu s názvem : „Newsletter der Schweizerischen 
Botschaft“, bohužel ale tento časopis neposkytuje inzertní služby, což byla v mém případě škoda, protože 
ho odebírají právě všichni navrátilci ze Švýcarska.
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2 METODA UCHOPENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU

Pro zpracování jsem se rozhodla používat metodu MCDA6, která je  součástí konverzační 

analýzy Harveye Sackse (1992). Při užití jeho metody je třeba pochopit podle jakého 

klíče vytvářejí členové jednotlivých sociálních skupin vzájemné popisy situací. Otázka 

tedy zní, co je nástrojem pro vytváření takovýchto členských deskripcí. Pro uchopení a 

zpracování tohoto úkolu je  nutné, jak uvádí Sacks, aby si sociolog vytvořil systém 

kategorizačních zařazení, který představuje pomocný aparát, jehož prostřednictvím 

operuje v konkrétních kontextech a situacích. Každá identita pak představuje kategorii, 

která je zastřešena systémem kategorií. Vytvářejí soubor členských kategorií, stejně tak 

jako relačních párů.

Kromě metody Harveye Sackse jsem v rámci některých kódů využila metodu W olfram a 

Fischera-Rosenthala (2001), autora postupné preparace “žitého světa” (analýza 

biografických údajů), “vyprávěného života” (sekvenční textová analýza a analýza 

tématických polí, rozdělení textu na sekvence a ty následně podle druhu textové produkce 

na naraci, argumentaci a popis) a “prožitého života'’’ (subjektivní významy biografických 

událostí), což je ve zkratce popis jím  vytvořeného metodologického přístupu. Fischer -  

Rosenthal jej sám nazývá '’'’triangulaci sub-struktur”. Jedná se o analytické kroky, které 

jsou kontextualizační a kladou si za cíl porozumět funkcím a místům jednotlivých 

biografických zkušeností v (chronologickém) celku biografie vypravěče. Součástí 

analytické procedury je  také dekontextualizační mikroanalýza, následována srovnáním 

’’'životního příběhu’’’ (celek “žitého” a “prožitého” života) a “prezentovaného života”. 

Prostřednictvím uchopení tématu reemigrantství touto metodou, vyplyne jasně na povrch 

můj hlavní záměr, který sleduji, a sice, jak je zakoušení nepřirozenosti, cizosti a nejasnosti 

stěžejní a nadmíru důležitou součástí identity jedince/emigranta/reemigranta.

Takto analyzované životní příběhy jsou pak příkladem toho, že narativní identitu 

vypravěčů lze konstruovat prostřednictvím integrování ryze současného prostřednictvím 

navrací se k minulé přítomnosti -  ke zpřítomňování. Vypravěč spojuje i odděluje minulost 

od současnosti a budoucnosti, ale činí tak právě samotným vyprávěním.

6 Jedná se o metodu Membership Categorisation Device Analysis, kterou zpracoval Sacks.
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2.1 MEDAILONKY ANEB KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH 

RESPONDENTŮ:

Paní Eva -  narozena 1942 ve Frýdku Místku, vystudovala střední zdravotnickou školu a 

začala pracovat jako zdravotní sestra v oboru gynekologie a porodnictví. Před odchodem 

do Švýcar se vdala a narodil se jí syn. Rodina jejího muže byla politicky perzekuována, 

její tchán byl několik let ve vězení na Mírově a tchýně emigrovala do Švýcar. Paní Eva 

s manželem a synem utekli v září roku 1968. Nejprve přes Rakousko, kde měli příbuzné 

z bývalého Československa, kteří emigrovali již v předešlých letech. Zemí, kam se rodina 

uchýlila následně, bylo Švýcarsko, kde již dlouhodobě žila matka manžela paní Evy, která 

mladou rodinu v začátcích emigrace velmi podpořila. V emigraci se jim narodil druhý 

syn. Paní Eva pracovala opět jako zdravotní sestra. Do České republiky se vrátili v roce 

1998 na přání jejího manžela. Ten ale dva měsíce po návratu náhle zemřel. Paní Eva nyní 

žije sama již osm let v luxusním prostředí v Brně.

Paní Jaroslava -  narozena 1936 v Praze na Žižkově, studovala na Pedagogické fakultě 

UK francouzštinu a španělštinu, školu ale nesměla z politických důvodů dokončit. Poté 

učila na základní škole, kde měla opět řadu problémů. Do emigrace odešla se svým 

manželem a dvěma syny v srpnu roku 1970. Ve Švýcarsku jí jeden syn tragicky zemřel 

při automobilové nehodě, a proto se pokusili ještě o jedno dítě. Narodila se jim dcera. 

Paní Jaroslava byla dlouho v domácnosti a poté pracovala jako prodavačka a vypomáhala 

svému manželovi v jeho firmě. S manželem se navrátila ihned, ještě do tehdejší 

Československé federativní republiky v roce 1990. Nyní má paní Jaroslava na 

Benešovsku velké rodinné hospodářství s penzionem a výukou jízdy na koních.

Pan Jan  (na přání respondenta bylo křestní jméno změněno) - narozen 1946 v Praze, 

vystudoval strojní fakultu ČVUT a celý profesní život se věnoval počítačům. Pocházel ze 

známé pražské buržoázni rodiny, které byl po roce 1948 odebrán veškerý majetek. Odešel 

do emigrace v září roku 1969 se svou ženou lékařkou. Ve Švýcarsku se jim narodily dvě 

dcery, manželé se ale rozvedli. Pan Jan si vybudoval velmi vysoké pracovní postavení u 

nadnárodní firmy v Curychu. Vrátil se do České republiky v květu 2000, nyní nepracuje, 

žije luxusním životem v Praze se svou přítelkyní.

Pan Jaroslav -  narozen 1940 v Praze, vystudoval Právnickou fakultu UK, chvíli pracoval
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jako právník bytového odboru. V přelomovém roce 1968 se politicky angažoval a chtěl se 

stát redaktorem Lidových novin, po srpnu 68 se pak nějaký čas ukrýval a k odchodu na 

západ byl okolnostmi donucen. V Československu po sobě zanechal jednu dceru z 

rozvedeného manželství. Ve Švýcarsku pracoval jako redaktor v tiskové agentuře a nadále 

se věnoval literární činnosti. Ve Švýcarsku se opět oženil, se svou druhou ženou pak žil 

v emigraci do roku 1990. Při příležitostných návštěvách Čech uskutečňovaných po 

sametové revoluci se seznámil se svou třetí manželkou, se kterou nyní trvale žije v České 

republice od roku 1996. Mají spolu jednu dceru. Pan Jaroslav pracoval po návratu jako 

vysokoškolský pedagog, ale hlavně se věnoval a věnuje své vlastní literární tvorbě.

Pan Petr -  narozen 1944 v Praze v Košířích, po druhé světové válce v roce 1947 byla 

jeho rodina v rámci německého odsunu donucena k odchodu z Československa, rodina 

tedy odešla do Paraquaye, kde žil pan Petr do svých 21 let, poté odešel studovat do 

Evropy a od roku 1973 žil trvale ve Švýcarsku, kde působil jako podnikatel v oblasti 

realit. Vrátil se do tehdejší Československé federativní republiky v roce 1991 a nyní zde 

podniká opět v realitách. Nezaložil svou vlastní rodinu kvůli vysoce duchovnímu životu, 

který aktivně praktikuje dodnes.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Při přípravě teoretických východisek k reemigrační problematice jsem narazila na 

nedostatek literatury v sociologickém diskurzu (v rámci diskurzu etnografického a 

antropologického tomu tak není), která by pojednávala o komplexním a relevantním 

uchopení daného problému. Výjimkou byla Prolegomena Zdeňka R. Nešpora7, která 

ovšem, na rozdíl od mé lokálně i časově vymezené koncepce, uvádějí sociálně sdílené 

hodnoty reemigrantů v širokém zorném poli. Nešpor zasazuje emigrantství do 

mezinárodního kontextu, navíc uváděného v historických návaznostech a do socio- 

kultumích migračních procesů s ohledem na etnické a antropologické vazby. Na základě 

výzkumu, který Nešpor provedl, stanovil typologii reemigranta, která je „vybudována“ 

převážně na přenosu hodnotových a normativních rámců. Nešpor pak tvrdí, že čeští 

reemigranti vlastně právě prostřednictvím nových referenčních a integračních schémat 

obohacují českou společnost, konkrétně Nešpor používá termín „hodnotový posun“, který 

je podmíněn vzájemnými „vztahy silného vzájemného normativního ovlivňování

Po delší úvaze jsem se rozhodla vyjít v mé práci z teoretického konceptu migrace a pojetí 

národa, a to hlavně proto, že všichni reemigranti jsou charakterističtí překračováním 

hranic jednotlivých národů, tedy mezinárodním pohybem, migrací.

Reemigrantství jako etnická a kulturní identita je aktuálním výsledkem kultumě- 

společenských interpretací. Je souborem určitých charakteristik, které jsou v různých 

kulturách a v různých historických momentech definovány odlišně. Ale právě tyto 

specifické, ať již kulturní nebo historické interpretace, působí a ovlivňují každodenní 

myšlení člověka.

O identitě reemigranta ovšem nevypovídají pouze kategorie identity, ale také jejich 

autobiografické příběhy. Interpretační role vyprávění a zkoumání narativní identity 

umožňují uchopit proces konstrukce identity prostřednictvím souhrnu různých podob 

odmítání či přijetí kulturou daných kategorií identit a reflexivní interpretací zkušeností. 

Následující pasáž proto strukturuji na základě stěžejních identifikačních kategorií pro 

reemigranta-jedince. Tyto identifikační kategorie prezentuji pod zorným úhlem 

jednotlivých teoretických přístupů novodobých antropologů a sociologů, abych nalezla a 

popsala paralelu s výpovědí mnou oslovených respondentů.

7 Zdeněk R. Nešpor: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Prolegomena k sociologickému studiu 
českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let
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3.1 M IGRACE

Fenomén mezinárodních migrací je  velkým tématem konce minulého a začátku tohoto 

století. V literatuře o migraci je možné rozlišit mnoho jejich typů. Může se jednat o 

takové, jejichž motivem je  kritická ekonomická situace, nebo je důvodem pro odchod ze 

země politická, náboženská či etnická represe a nebo jde zcela jednoduše o jedince, kteří 

využívají možnosti „odchodu za lepším!'''. Je tedy vidět, že samotný fenomén migrace je 

rozsáhlým komplexem, který v sobě obsahuje procesy přesunů různého druhu. Každá 

země navíc definuje pojem migrace jinak.

Společným kritériem je pak pouze definice migrace jako pohybu v prostoru, kdy jedinec 

musí překročit státem uznávanou hranici a strávit v cizí zemi určitou dobu.8 

Také Česká republika zažívá od 90. let minulého století až po současnost příliv velké 

imigrační vlny a to zejména ze „Západu“, i když paradoxně ve všech ostatních 

postkomunistických zemích je tomu naopak, a sice, že spíše obyvatelé těchto zemí 

využívají možnosti na „Západ“ odejít (Castles, Miller 1998: 105).

Mezi nově přicházejícími jsou také ti, kteří v době „totalitního režimu“ dobrovolně nebo 

nedobrovolně opustili bývalé Československo. Mluví se o nich oficiálně jako o 

reemigrantech, tedy o lidech, kteří emigrovali a poté se trvale navrátili do své původní 

země.9 To, jak jsou reemigranti přijímáni ve své původní vlasti, záleží mimo jiné na tom, 

do jaké míry bylo společností odsouzeno jejich rozhodnutí k odchodu ze země.

V bývalém Československu byla emigrace považována za zradu na vlasti a národu. Tento 

postoj byl podpořen hlavně kolektivistickou ideologií bývalých postkomunistických zemí. 

Jednalo se tedy o jedince, který v očích ostatních zradil svou vlastní společnost. Po tzv. 

sametové revoluci v roce 1989 se ale postoj k emigrantům příliš nezměnil. Pouze se 

problematika emigranta potažmo i reemigranta stala díky frekventované tematizaci 

součástí „národního diskurzu“ a svou tematizaci se vztahuje k českému kulturnímu 

systému (Holý 1996). „V ideologii západního liberalismu, v níž se klade důraz na 

individualismu a osobní autonomii, je  emigrace soukromou záležitostí, a nikoliv 

předmětem společenského zájmu“, píše Holý. „V ideologii, která zdůrazňuje 

kolektivismus, je  tomu naopak. Socialistická a nacionalistická ideologie jsou

8 Zdroj: United nations 1998.
9 Ferdinand Peroutka rozlišuje emigranta a exulanta: „Kdo opustí vlast, aby se měl jinde lépe, je  
emigrantem. Kdo odejde z domova, poněvadž mu byla vzata možnost žít svobodně a podle svojí víry, je  
exulantem. My jsme exulanti“.
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kolektivistické a emigrace byla tudíž konstruována jako morální problém .“ Postoj vůči 

emigraci nebyl ovšem běžně vnímán pouze jako problém morální, jistou roli sehrála také 

„národní h rdosť, jíž jsou emigranti zdrojem, protože dokazují, že Češi mohou uspět i v 

západní konkurenci. Na druhé straně ovšem česká společnost odmítá, „aby emigranti 

jakkoliv srovnávali situaci v rodné zemi se svou zkušeností na Západě, neboť to sebou 

nese kritiku praktik, je ž  Češi pokládají za samozřejmé.“ (ibid. 1996:65-69)

Tento systém vzájemných relevancí je jedním z předmětů mé analýzy rozhovorů s 

reemigranty.

3.2 NÁROD, NACIONALISMUS

Jedením z důležitých momentů, který mě ve výpovědích mých respondentů zaujal, byl 

způsob, kterým oni sami konstruovali svou národní identitu, tedy sama forma jejich 

vyprávění. A proč pro mě byla tak důležitá právě národní identita? Protože mí respondenti 

jsou jedinci, kteří nepřekračovali hranice národů pouze fyzicky, aby se postupně 

zabydlovali v cizí zemi, ale museli se v průběhu času identifikovat s jiným, pro ně novým 

národem, s odlišným národním cítěním.

V osobě reemigranta se střetávají dvě odlišná národní společenství, definice státu, i 

kulturní a jazykové prostředí. Proto je nutné charakterizovat obě společnosti, jak 

švýcarskou, tak i českou.

Ideologie západního liberalismu klade důraz na individualismus, v jejímž pojetí je 

emigrace, tak jako jiná osobní rozhodnutí, soukromou záležitostí a nikoliv předmětem 

společenského zájmu. Postavení Švýcara je v evropském kontextu výlučné svou 

nezávislostí, ale také rezervovaností, stojí na atypických historických základech, tedy i na 

odlišně spatřovaných hodnotách. Je obtížné ji popsat, pokusit se o to mohu slovy 

švýcarského občana Petera Bichsela1 , publicity a novináře, který ji hodnotí s velmi 

kritickým a ironickým nadhledem. Domnívá se, že občanské cítění Švýcara ‘je  těžko 

definovatelné slovo. Snad je  tím míněn smysl pro pospolitost, pro státní pořádek, avšak 

v dnešní době je  mnohem více ukvapeným smířením, strachem z novot, tolerancí 

k nedostatečnosti a nechutí k  důkladným výměnám názoru", což v konečném důsledku 

vede “k nezájmu o stát.'1'’ Navíc -  “chudoba je  tady ostudou’’’ zatímco “bohatství se 

diskrétně skrývá....Sebeuspokojení brání Švýcarsku, aby se z m ě n i l o Na straně druhé

10 Peter Bichsel (1989). In: Švýcarovo Švýcarsko: Esej - Švýcarova mentalita a identita
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ovšem, jak píše Bischel “je  pro mne důležité být občanem této země, protože mi moje 

občanské právo garantuje, že tady smím za všech okolností zůstat”. Nezávislé Švýcarsko 

dlouhodobě ušetřené všech zásadních evropských konfliktů se historicky vyvíjelo zcela 

odlišně od ostatních zemí a proto také švýcarský občan odlišně chápe role pojmů, jakými 

jsou demokracie, stát, právo, svoboda i tolerance a spolu s tím také to, co je pro pravého 

Švýcara typické a co netypické. Výtržníci, nonkonformisté, odpůrci vojenské služby a ti 

ukdo neradi pracují” píše, Bischel, “nejsou Švýcary, a pravý Švýcar se zlobí, že všichni 

tito Nešvýcaři mají právo být občany země, a tak ohrožují trvalost typického Švýcarska 

Sledován z tohoto pohledu nemusí být tedy ani emigrant přijímán s všeobecnou tolerancí.

Pro české národní společenství, pro jeho historický vývoj, je  charakteristická permanentní 

nestabilita. Ta je jedním z důvodů, proč konceptualizují Češi svou národní identitu nikoliv 

jako konstruovanou, ale jako přirozeně danou, a upínají se k symbolu vlasti. Klíčem ke 

konstrukci národní identity je “entita zrození” ze které vyplývají i další metaforické 

konstrukce např., že “rodná země je  matkou všech Cechů... nebo nevšedně poeticky lze 

v češtině říci, že rodná země má lůno ”. Národ, národní identita jsou posuzovány na 

základě tzv. “mytologie krve”. Tak jak ze své vlasti člověk pochází, či spíše v ní stále 

žije, může se do ní i navrátit (Holý 1996).

Z těchto důvodů je velmi zajímavé posoudit, co vše reemigranti dělali, aby si udrželi svou 

národní identitu, jaké praktiky a mechanismy k tomu používali, ovšem zajímalo mě také, 

jak tyto praktiky a mechanismy reinterpretují ve svém současném vyprávění a jakým 

způsobem je při rekonstrukci ve svém rozpomínání znovu prožívají. Abych zpřesnila své 

výzkumné cíle, podrobila jsem své samostatné úvahy teoriím sociologů a antropologů, 

kteří se národní identifikaci zabývají. Pro lepší pochopení a objasnění použitých 

teoretických přístupů, týkajících se tematizace národa a nacionality, uvádím již v této 

kapitole Národ, nacionalismus zde některé úryvky, které považuji za velmi výmluvné.

Definovat národ, nacionalismus, potažmo národní identitu v západní Evropě je za 

současné situace velmi obtížné. Viděna očima G erard  Delantyho působí jinak než tomu 

bylo doposud. Delanty (1997) hovoří o tzv. unovém nacionalismu”, který vznikl na konci 

studené války z krize samotných národních států coby médií sociální interakce. 

Nacionalismus je tedy dnes spíše reakcí na sociální fragmentizaci, založeným na 

strategiích sociální exkluze. Jeho klíčovými složkami jsou „opozice vůči imigrantům,
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regionalismus, blahobytný a konzumentaristický šovinismus, euro-nacionalismus a 

rétorika národní lidové k u l t u r y Takový nacionalismus vytváří kulturu zášti, strachu a 

zklamání a orientuje se převážně na udržení vnitřního blahobytu.

Od Delantyho zcela odlišný přístup presentuje M ichael Billig (1995). Odhaluje 

přítomnost nacionalistické ideologie v každodenní rovině. Zajímá se především o to, jak 

je národ v této každodennosti “představován” (imagined). V okamžiku, kdy je proces 

ustanovení národa dokončen, se podstatně mění forma jeho imaginace, a to z aktivního 

procesu na pasivní. Pasivní proto, že již prostřednictvím své každodenní národní existence 

signalizuje národ sám sebe. Takovouto formu sebe-reprezentace nazývá Billig “všedním 

(banal) nacionalismem”. Jedná se tedy o způsob prezentace národa, ve kterém je forma 

nadřazena obsahu a díky tomu je jako taková více skrytá, přestože zcela jasně představuje 

národní identitu. Národ sám tvoří jakési základní podloží, diskrétně utajované 

v politických, kulturních a filozofických diskurzech. Jedinci tak bezmyšlenkovitě 

prezentují svůj národ prostřednictvím každodenních praktik, které mají národní sebe- 

oslavující charakter.

„Do 74 roku jsem  byla doma a začalo mi být líto, že české děti nemluví česky, tak jsem  

učila, no učila, zkrátka scházely se české děti...takhle musím říct, já  jsem  vlastně s tím 

začala už, když jsem  byla v jiném stavu. Takže se tam scházely české děti a četly se tam 

pohádky a těma většíma už jsm e dělaly něco jiného. Bývalo jich tam tak kolem 11, 15 

podle toho, ja k  kdy kdo měl čas. “ 

paní Jaroslava

Skrytý nacionalismus sleduje Alex Law přímo prostřednictvím řeči(2001). Ukazuje, jak 

nejběžněji používaná slovní spojení, hlavně zájmena jako např. “já”, “náš”, “váš” nebo 

ukazatelé času jakými jsou “dnes”, “nyní”, “tehdy”, a v neposlední řadě i prostorové 

vyjádření jako “tady”, “tam” označují, kde, kdy a kdo formuje “deiktická centra národa”, 

tedy že lidé sami, ať již vědomě nebo nevědomě vytvářejí výstavbou kontextu nacionálni 

diskurz, kterým vymezují hranice mezi “cizím a naším”.

„ ......a přitom jsem  já  u nás v tom Švýcarsku, tam jsem  to cítila... “

Paní Eva

Já: p o rad ila  by js te  třeba nějakému Švýcarovi, aby se odstěhoval do Čech?“
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„Ne, řekla bych mu, udělej si tam, postav si tam nebo kup si tam dům a jezdi. Budeš 

nadšený, kultura je  tady, takové kulturní vyžití, jako je  třeba v Praze, to prostě nemá ani 

Bern ani Curych, to se nedá srovnat. A těch památek, co tady jsou, tak to taky. Takže oni 

si to tady všichni nesmírně užijí, ale ti by tady nemohli, nemohli existovat, protože jejich  

zkušenosti životní jsou tak diametrálně odlišné. “

Paní Jaroslava

Benedikt Anderson definuje národ jako pomyslné politické společenství, které existuje 

v představách jako společenství ze samé své podstaty. Je vnějškově ohraničené a 

svrchované (Anderson 1991). Důležitá je zde právě charakteristika pomyslného národa, 

ve kterém se, jak tvrdí Anderson, většinou příslušníci v rámci jednoho národa nikdy 

nepoznají, přesto žijí v pomyslné představě jednoho celistvého společenství.

„A současně jsem ztratil tu určitou šanci, já  nechci říkat národní, ale aspoň tedy většího 

počtu lidí, kteří měli v něčem shodné představy. A to jsem  tam necítil, ta zem mi byla 

pořád dost cizí, i když jako párty, o to nebyla nouze, že jo. My jsm e nebyli braní jako tzv. 

gastarbeitři, což je  tristní úděl. “ 

pan Jaroslav

„Fakt je  ten, že tam bylo řada těch bariér, které jsem  já  neznal, ale to neznamená apriori, 

že byly špatné. Já jsem  s nimi nikdy nebyl před tím konfrontován.1'1' 

pan Jan

Já: „Ještě se Vás zeptám, cítil jste  se ve Švýcarech vždycky Cechem, byl jste  tam jakoby za 

českou stranu? “

„ To je  přesně tak, já  jsem se tak cítil a taky jsem  tak byl přijímán. Neměl jsem  problémy 

s tím neustále Švýcarům vykládat, že každý si přináší s sebou nějakou identitu kulturní a 

dospělý člověk se nemůže svojí kulturní identity zbavit, aby nezhloupl. A člověk se 

integruje, nikoli asimiluje. Asimilují se jednobuněčné rostliny a organismy a lidé se 

integrují do společnosti, která je  buď přijme nebo nikoliv. A švýcarská už byla v té době 

natolik vyspělá, že člověka, který měl svoji kulturní identitu a byl přitom ochoten vstřícně 

komunikovat s těma jinýma, přijímala jako takového. Čili já  jsem  neměl problémy ve 

Švýcarsku. “ 

pan Jaroslav
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4 ANALYTICKÁ ČÁST11

Analýzu rozhovorů s pěti respondenty na téma odchodu a návratu jsem se rozhodla 

koncipovat lineárně, to znamená chtěla bych se stále držet časoprostorového konceptu, 

který považuji za zajímavý a přehledný. Zaměřila jsem se na jednotlivé vazby a 

souvislosti v samotném vyprávěném příběhu i na to, jakým způsobem byl reemigranty 

sdělován. Tedy jak se tyto momenty vyvíjely a byly postupně dávány do souvislí 

s aktuální skutečností a jak tím vznikala vlastní biografie příběhu navrátilce. Takto 

sledované kroky konstrukce příběhu jsou důležité hlavně z pohledu již zmíněné metody 

Fischera -  Rosenthala, vytvářejí nový časový sled událostí, podle toho, jak respondent 

nově propojuje souvislosti, navrací se k tématům atd.

Přednostně se zaměřuji na návrat do Čech, do původního domova. Ale vzhledem k tomu, 

že byl návrat ve výpovědích respondentů produkován narativně jako konsekventní s 

předchozími událostmi -  tedy hlavně s odchodem do emigrace a příběhem samotného 

útěku - nemohu tyto životní etapy pominout ve své analýze. Jedná se o příběh života 

reemigranta, tak jak mi byl vyprávěn v časové rovině, s určitými transmisemi, které 

konsekventně vyplynuly z obsahové stránky vyprávění, a to ve smyslu rozpomínání, ve 

kterém je pak opět možné nalézat vztahy slučitelné s příběhem vyprávění.

Po té, co jsem tematicky rozčlenila úplnou konstrukci identity reemigranta a 

konfrontovala ji s rámcem osobních příběhů respondentů, bylo zřejmé, že nebude v mých 

silách obsáhnout všechny relevantní momenty, věnovat se všem jednotlivostem, které 

analýzou vznikly. Upřednostnila jsem následující výběr:

Zaměřila jsem se především na biografické vlivy, které působí bezprostředně na osobu 

reemigranta vytvářejí vztahový rámec a jsou součástí kultury.

Biografické vlivy konstruuji tak, jak se odvíjely v samotných aktuálních výpovědích 

navrátilců. Biografické vlivy jsou tedy jakousi stopou po událostech, jíž se sami 

reemigranti identifikují, sebe-prezentují. Jsou to okolnosti a zkušenosti, ze kterých vzešli, 

kterými museli projít a čím se stali. V neposlední řadě sleduji, jak spojují vlivy se svou 

pozicí, rolí ale i samotnou identitou re-emigranta.

Vytvořila jsem proto velmi podrobnou analýzu reemigrantovy rodiny jako stěžejní 

kategorii, která jak zásadní hledisko prostupuje celou biografii navrátilce, od níž se vše

11 Celá Kapitola Analytické části je  strukturována tak, že nejprve se snažím o zasazení tématu do širšího 
teoretického konceptu, poté analyzuji situaci samotných navrátilců, kterou prokládám jednotlivými 
citacemi, které demonstrují mé myšlenky.
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ostatní odvíjí. Dále jsem se zabývala reemigrantovými dispozicemi sociálními a 

komunikačními, tedy kulturním a symbolickým kapitálem - vzděláním, potažmo profesí a 

jazykem.

Následující analýzy existují již ve zmíněné časoprostorové linii. Jde o pobyt 

v Československu před odchodem, o genezi samotného odchodu, o pobyt ve Švýcarsku a 

o návrat zpět. V rámci, který tvoří takto po sobě jdoucí etapy reemigrantova života, je 

možné najít nespočetné množství systémů, subsystémů, identifikačních kategorií atd. 

Z nich jsem se vybrala pouze některé. Záměrně jsem vynechala kategorie rodiny, studia, 

profese a jazyka, neboť ty jsem již zpracovala samostatně. Naopak jsem se zaměřila 

hlavně na momenty rozhodování, na motivy, důvody, zisky a ztráty, spojené sjednáním 

reemigranta. Jedná se totiž o bilanční události, které jsou důležité jak pro evaluaci, tak pro 

identifikaci jasně směřující k samotným hodnotám reemigranta.

Kapitola Návrat je  pojata jako úděl a zároveň i snaha reemigranta o dvojí začínání a jako 

vzájemná konfrontace mezi těmito zcela odlišnými etapami životních příběhů, z nichž 

ovšem nemůže vymizet téma vinoucí se jimi jako nit - zachování životní kontinuity, 

příležitost k moudrému uzavření životního kruhu. Souvisí bezprostředně se snahou 

dokončit život v hodnotové souhře s prostředím a se společností, která je respondentům 

vlastní tedy s domovem, s českým národem.

Z výpovědí respondentů jasně vyplývá, že důležitou roli hraje, již zmíněná, rodina a její 

vliv nejenom na rozhodování samotného reemigranta, ale také na souvislosti dané 

rodinným původem, kořeny, rodinnou hodnotovou orientací, zvyklostmi, zásadami a 

tradicí. Rodina je vždy nějak propojena s domovem. Rodina je jednou z kategorií, která 

prochází celým životním příběhem, formuje jednotlivé sociální situace a kontexty, a také 

při vyprávění prostupuje prakticky všemi událostmi.

4.1 RODINA

V případě reemigranta je  rodina velmi důležitá, představuje soudržnost, zastupuje jinak 

postrádanou jistotu. Její podoba se pod vlivem jednotlivých událostí mění. Změny 

v rodině je možné pojmenovat jako rodinný cyklus.

Kellerhalls, F erreira  a Perrenoud se zabývají rolemi, které hrají instituce rodiny a jejich
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příbuzenské kultury v “transmisi identity” (Kellerhalls a kol., 2002). Autoři rozlišují dva 

přístupy, kterými lze tento přenos popsat. První z nich se zaměřuje na obsahy přenosů 

(tedy právě hodnoty, normy atd.), druhý na konkrétní formy samotného procesu 

transmise. Mechanismy a praktiky transmise jsou trojího typu:

• “formy norm ativních referenčních rám ců” -  pevné záchytné body, které 

poskytují časovou a sociální orientaci a tedy modelují identitu jedince. Můžeme 

zde najít komunitu, ke které je  jedinec rodinou připoután. Patří sem také rodinné 

hodnoty, jimiž si rodina udržuje svou celistvost. V neposlední řadě je  tento 

referenční rámec také apriori stanoveným scénářem.

“No, víte, já  mám jako z rodiny ty morální principy, takže na to jsem  se mohl jako  

vždy spolehnout ” 

pan Petr

• “kanály pro přenos identity” -  kolektivní praktiky, jejichž prostřednictvím se 

aktualizují formy normativních referenčních znaků. Jedná se např. o víru, 

náboženská a politická přesvědčení, o dědictví -  nikoliv však ve formě majetku, 

ale jako dědictví tradic a rituálů, ale také o mýty a rituály v rodině.

• “kolektivní ak téři” -  selektivní procesy, koordinace vzájemných příbuzenských 

vztahů proudící předávajícími kanály, stanovení hranic vůči okolí. Patří sem také 

struktura vzájemných kontaktů a rodinná propojenost s okolní společenskou sítí. 

Důležitá je vnitřní organizace rodiny -  role jejich jednotlivých členů jakož i 

vzájemná kritéria hierarchie mezi jednotlivými rodinnými aktéry.

V analýze identifikační kategorie rodiny vycházím nejen z členění podle Kellerhalls a 

kol., ale snažím se o vytvoření vlastního rozlišovacího schématu. Ustanovuji typologii 

rodin, sleduji postupnou změnu její podoby závislou na změně prostředí a na časové linii. 

Původní rodina, tedy ta, ze které reemigrant pochází, ve které se odehrávalo jeho dětství, 

dospívání, studia a která většinou po odchodu zůstává v Čechách, je  prvotní.

4.1.1 Původní rodina

Každá z původních rodin respondentů sdílí jiný hodnotový rámec. V případě buržoázni 

rodiny, byly životní hodnoty a postoje vůči politickému systému negativní. Vliv předků 

zformoval myšlení a identitu reemigranta. Rodinný původ byl zároveň předpokladem k 

rozhodnutí žít obdobně jako žili rodiče či prarodiče, to znamená snažit se dosáhnout
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podobného životního stylu, ne-li zde, tedy v exilu; budovat kariéru, mít volnost 

podnikání, zvolit osobní svobodu na úkor ztráty kontaktu s původní rodinou a domovem. 

Hlavním motivem je nežít tak, aby bylo ztraceno vše, co bylo pro původní rodinu ’’svaté” 

a nezřící se rodinných tradic ani nepřerušit kontinuitu předávání hodnot. Podle Kellerhalls 

a kol. by se dalo hovořit o formách normativních referenčních rámců.

V následující citaci pana Jana se objevuje zajímavá reflexe namířená proti politickému 

systému. Tím, že pan Jan říká, že „to zas nechce nějak dramatizovať‘ potvrzuje důležitost 

výchovy, která vedla k odporu k režimu.

“Můj děda z matčiny strany otec, ten byl, myslím, třetí největší krejčovství v Praze a měl 

filiálky. Bydleli naproti Máji v krásným velikým bytě a měli tam salón, mě jako dítě 

fascinovalo, že tam měl vycpaného koně, protože na něm zkoušeli rajtky, když si lidi přišli 

to. No a když přišli komunisti, tak mu zabavili jeden milion metrů látek, jo  tak to byl 

takový jeden bod. No a ja k  už jsem  se zmínil, tak můj táta byl taky samostatný a taky dost 

dlouho to dělal samostatně, ale měl s tím dost potíže, takže my jsm e vždycky byli tak 

nějak, ne že by jsm e byli vychováváni, to zas to nechci nějak dramatizovat, k  odporu 

k režimu ” 

pan Jan

Jestliže je původní rodina reemigranta antikomunisticky orientována, pak také on hledá 

svého životního partnera ve stejné sociální a společenské vrstvě. Jedinec je vychováván 

v opozici vůči režimu, na příkladu perzekuovaných rodičů vidí jeho hrůznost. Důležitým 

stimulem je osud matky partnera, která již žije v emigraci. Jejím prostřednictvím získává 

rodina zkušenost se životem na Západě, zná tamní situaci a ví, co jí čeká, pokud by se 

rozhodla k odchodu. Jde tedy o příklad jedince, který ví „že to jde“. Může tak předvídat 

následky své volby, navíc získává v cizině oporu a není osamocen. V cizině může také 

počítat s potencionální pomocí. Na tomto případě lze doložit nejenom jasné normativní 

referenční rámce, ale také vliv role kolektivních aktérů, tedy propojení a strukturu 

rodinných kontaktů.

“No samozřejmě, že ne, protože manžel měl matku ve Švýcarsku, jem u nepovolili, prosím  

Vás to byly postihy, jeho otec byl politicky zavřený, byl na Mírově v uranových dolech, 

v Jáchymově na 15 let, odseděl si 9, takže chápete z jakých my jsm e rodin. Manžel se
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mohl vyučit, toho nepustili vůbec na školu, ten si dělal průmyslovku až v Kopřivnici jako  

při až zaměstnání, protože tehdy to nešlo. Otec politicky zavřený, matka za hranicema, 

prosím Vás, ten měl dětství, já  ho obdivuji, ja k  vůbec, prostě vyrůstali potom s babičkou 

starou, která potom chudák byla těžce nemocná, pak  zemřela, manželovi bylo 12, když 

...protože tchýně se pak rozvedla s tím tchánem , když ho zavřeli a odešla na západ, takže 

manžel to opravdu neměl lehké, bylo mu 12 let a jeho bratrovi 10 let. A takže pochybnosti 

o tom jsm e neměli, protože matka mu posílala fotky, to šlo a psala. Ona si pak vzala 

Švýcara, pak zemřel bratr, to už jsm e byli spolu, takže přijeli na ten pohřeb. Ne, o tom 

jsem  věděla, to už jsem  věděla i z domu. ” 

paní Eva

Důležitou roli hraje rodinný původ partnera. Rodina manželky respondenta disponuje se 

zkušeností sudetských Němců, kteří prodělali odsun. Tato negativní zkušenost paradoxně 

posunula rodinou komunitu do zahraničí. Struktura takovýchto kontaktů pak motivovala 

respondenta nejen např. k výuce cizích jazyků, byla též inspirativní ve smyslu poznávání 

“jiného světa” a zároveň skýtala možnost porovnávat světy dva, před a za železnou 

oponou. Rozhodnutí k odchodu stimulovala také persekuce režimu vůči rodinnému 

původu a s ním propojená komplikace při získávání vzdělání.

"My jsme, já  začnu trochu z jiného konce. Moje manželka je  z rozdělené rodiny, protože 

je jí rodiče žili na polsko německém pomezí a byli polovičkou Němci, polovičkou Poláci a 

oni je  odsunuli do Německa po válce, když se měnily ty hranice tam a to byly čtyři 

sourozenci a matka, tedy moje tchýně ta už byla vdaná a ti zůstali v Česku a ti ostatní tři 

do Německa. A proč to říkám, no my jsm e za nima dvakrát třikrát byli, no a tím pádem, já  

jsem se taky učil německy, abych těm příbuzným rozuměl. No a tak jsm e to tam trošku 

okukovali, že jo, jako studenti a neplánovali jsm e to ale. No a když potom přišla ta 

okupace, no tak, já  už jsm e měl vůbec potíž na tu vysokou se dostat, protože můj táta byl 

soukromník a tak jsem  musel dělat takovej nultej ročník. No a jelikož jsm e měli ty 

příbuzný v tom Německu, tak jsm e si říkali, tak to zkusíme a naši, tedy moji rodiče ti mě 

v tom podporovali, říkali: ‘‘Jo jasně tady to je, tady to vypadá špatně to jen  jděte ” a 

rodiče tý mý manželky byli trošku proti tomu, protože už to jednou zažili tohle rozdělení a 

několik let se nesměli stýkat nebo musela je t jenom maminka s jedním dítětem nebo tak. ” 

pan Jan
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Již v původních rodinách s intelektuálním zázemím bylo vzdělání považováno za nejlepší 

investici, kterou mohli rodiče dítěti dát. Tito lidé byli buďto od prvopočátku odpůrci 

komunistického režimu nebo se jimi stali po vlastních zkušenostech s ním. S čím větší 

nadějí v socialistické ideály vstupovali do komunistické strany hned po válce, s tím 

větším zklamáním ji po prozření opouštěli.

“No bylo tomu naopak. Moji oba rodiče, kteří se těsně po válce počítali ještě  k té mladší 

generaci, tak byli jako spousta tehdejších mladých intelektuálů nebo rádoby intelektuálů, 

zaměřeni krajně levě. Navštěvovali Werichovo a Voskovcovo Osvobozené divadlo, byli 

členy Sdružení pro podporu boje demokratického Španělska, což všechno znamenalo, že 

za války se cítili být víceméně ohroženi a byli i v kontaktech, které je  dále ohrožovaly, 

takže oni ještě  v posledních válečných dnech oba vstoupili do tehdy Komunistické strany, 

což jsem se samozřejmě dozvěděl, až když jsem  dospěl. ” 

pan Jaroslav

Reemigrant v sobě nesl negativní vzory odhalované rodinou, vůči nimž se vyhraňoval, a 

vtom  případě se konstrukce jeho osobnosti ocitla v opozici vůči vlastním rodičům. 

Inspiraci proto hledal a nacházel v kulturním prostředí, ve kterém spatřoval společný 

rodinný kapitál, nejen kulturní, ale i sociální.

“Ano, a bylo to tak, že já  jsem  začal ještě  před maturitou psát, nejdříve sám pro sebe, 

takže jsem  se dostával do prvních sporů a to speciálně s mým otcem, nikoliv s mojí 

matkou. Moje matka byla, sice patřila k téže organizaci jako tatínek, ale byla, řekl bych 

sečtělejší, měla spíš větší rozhled a větší empatii. Ona v té době pracovala jako novinářka 

a to vzniklo z toho, že byla původně úřednicí Ministerstva zemědělství a tam zakládaly 

časopis pro venkovské ženy a ten se potom proměnil na časopis pro venkov jako takový a 

v tomto časopise pracovala ona v době, kdy tam začal pracovat mladý redaktor Ludvík 

Vaculík. A Ludvík Vaculík byl také členem Komunistické strany, on nebyl systémový rebel, 

on byl rebel v rámci systému. A společně s moji matkou potom došli k nějakému konfliktu, 

který zavinil, že oba byli propuštěni a moje maminka, poměrně v mladým věku, byla 

přesazena do invalidního důchodu, zatímco tatínek ještě  chvíli pracoval dál a potom se 

stal taky invalidním důchodcem, ale ten to měl z tohoto důvodu, že on ač byl z tohoto 

hlediska poměrně silně indoktrinován a ideologizován, tak on měl za sebou velmi hořkou 

zkušenost, protože v 50. letech se stal sám jednou z obětí pronásledování. Byla to
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zkušenost, která mu zůstala v kostech v podobě obav, které nikdy nevyslovil, ale řídil se 

jimi. To znamená, že on byl na všechno, na každé slovo velice háklivý a mě napomínal, 

abych nevyjadřoval své názory a to bylo takovým odrazovým můstkem našich sporů.” 

pan Jaroslav

Identitu původní rodiny ustavovala také jazyková orientace (matka Češka, otec Rakušan), 

do níž ovšem, jako do jemně odstíněné národní sebe-identifikace, hrubě zasáhla tzv. velká 

historie. Druhá světová válka a následný poválečný odsun rodiny, v níž byl otec 

považován za Němce. Na pozadí tragického příběhu lze konstatovat jeho relevantní 

pozitivní vyústění -  perfektní znalost dvou jazyků, jimiž emigrant disponuje, a k nimž 

snadno přidával znalost jazyků dalších. V původní rodině se utvořil pocit domova 

neomezovaný negativními faktory nacionalismu.

“Moje matka byla Češka a já  jsem  mluvil česky v Jižní Americe, protože jsem  tady...... mě

odtáhli z  Česka v roce 4 7 když jsem  měl tři a půl roku. ”

“A Vy jste  byli jako sudetští Němci, nebo proč? ”

“No tak jsem  platili. I  když matka byla Češka ale otec byl holt Rakušan a jako takový se 

stal Němcem. A platil jako Němec a musel zaplatit jako Němec. On nebyl ve válce, on tady 

pracoval v průmyslu. ” 

pan Petr

Jazykové znalosti jedince získané v původní rodině podpořily atmosféru liberálního 

prostředí. Tu si nesl reemigrant s sebou jako něco důvěrně známého, zažitého do nových 

míst, do nových vztahů. Získal tak cennou predispozici kosmopolitního myšlení a 

celkového životního stylu, což přispívalo k rychlé adaptaci v novém prostředí v četných 

místech pobytu.

“Jenom s matkou, s otcem německy ale otec uměl taky česky tak to se prolínalo pořád. To 

byla pro mě velmi zajímavá škola, proto já  umím tyhle řeči bez nemám v tom doufám 

žádný názvuk nebo akcent. ” 

pan Petr

Prvořadým významem vzpomínání vycházejícího z vyprávění všech reemigrantů se 

zabývá Jan  Assmann (2001). Hovoří o tzv. „kultuře vzpomínání a vztahu k  minulosti“.
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Vzpomínka je zde vztažena k sociální skupině, v našem případě ke skupině reemigrantů, 

jejichž mottem se stává otázka “Co nesmíme zapomenout?” (Assmann, 2001:31). 

Vzpomínka onoho typu určuje identitu a sebe-pojetí této konkrétní skupiny. Samotná 

kultura vzpomínání spočívá velkou měrou na podobě vztahu k minulosti. Lidé si sami 

utvářejí svou vlastní minulost teprve tehdy, když se k n í nějakým způsobem vztahují, 

interpretují ji, a tedy vzpomínají. Rozdíly mezi minulým a dnešním reflektují především 

na úrovni jazykové, a to v době, ve které jsou donuceni se pokusit o nový začátek, opustit 

období kontinuity a tradice. Nové začátky bývají typické právě v oné opětovné formě 

návratu k minulosti, což je příznačné právě pro životní situaci reemigrantů.

Assmann se ve své knize zabývá rovněž pojetím kolektivní paměti M aurice Halbwachse. 

Uvádí, že právě on, Halbwachs vytyčuje pojem společenského referenčního rámce, který 

je předpokladem pro vznik a uchování kolektivní paměti. Paměť se tak stává produktem 

socializace jedince, poněvadž všechny typy vzpomínek vznikají vzájemnou komunikací a 

interakcemi v rámci společenských skupin. V těchto souvislostech sám Assmann 

z Halbwachse cituje: “Subjektem paměti a vzpomínání je  vždy jednotlivý člověk, avšak je  

jím  v závislosti na rámcích, které zajišťují organizaci jeho vzpomínky’'’ (Assmann, 

2001:37).

Také v následujícím výňatku je z vyprávění respondenta patrné silné emocionální pouto, 

které ho váže k domovu, a je zastoupeno především osobou matky. Její reinterpretace 

událostí v Cechách byla pro rozhodování respondenta velmi důležitá, a to i v případě 

návratu. Právě vzpomínání v tomto smyslu a duchu pomáhalo udržovat také paměť 

následujících generací.

“Samozřejmě, moje matka mi řekla skoro každej den když jsem  byl malej no však víš 

Petříčku u nás a jela. Teď tam sněží, protože to byla jižn í zeměkoule, tam jsm e se potili. 

Anebo kdybys viděl ty krásný pšeničný pole ja k  se to hýbe ve větru no a ta vždycky měla 

takový nostalgický vzpomínky. ” 

pan Petr

Po odchodu do emigrace většinou zůstávala původní rodina respondentů zde v Čechách. 

Ztráta kontaktu s rodiči byla jednou z nejtěžších. Přerušením kontaktů , na kterých byli až 

dosud závislí, si teprve plně uvědomovali absolutní konečnost svého rozhodnutí k 

odchodu. Ztrátou vlasti, nebyli nikdy tak nemilosrdně zasaženi, jako absencí přímého 

kontaktu s rodinou.
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"Ne, to si nemyslím, akorát byla nešťastná hrozně moje maminka, protože ona toho 

vnuka, mého syna, hrozně milovala, ona ho prakticky vychovávala, my jsm e bydleli 

kousek od sebe, takže ona měla klíče, já  jsem  šla do práce a ona buď už tam byla nebo 

jsem  prostě věděla, že se potkáme v parku. Takže maminka to oplakala hrozně, to byl už 

ten, ja k  mě doprovázela na ten autobus, tak jsem  j í  tak potichu říkala, ať nepláče, protože 

to bylo tak... na tu maminku teda nezapomenu, ja k  plakala. Takže to mi bylo hrozně líto. A 

ty první dopisy, tak jsm e psali zpočátku tak. Samozřejmě, že se nám stýskalo 

paní Eva

Po odchodu se reemigranti identifikovali s vlastní nově utvořenou rodinou, přesto pro ně 

stále rodina, která tady zůstala, znamenala domov.

“Jaký byl Váš pocit, když jste  si představil, že Československo je  blízko, ale Vy tam 

nemůžete vůbec, nemáte o těch lidech žádný zprávy? ’’

“To jsem  cítil do té míry, dokud maminka byla naživu. ” 

pan Jaroslav

Pokud reemigrant věděl, že nikomu neublíží svým odchodem, že jsou všichni sociálně 

samostatní a že nejsou vázáni na jeho/její ekonomickou pomoc zde, mohl odejít bez 

větších výčitek, navíc s nadějí s nadějí přímé ekonomické podpory z ciziny. Devizami 

podložená podpora byla bývalým režimem velmi vítána, stát z ní bohatl.

“A byla to také situace, můj tatínek byl mrtev, moje sestra byla dávno mimo můj obzor, ta 

žila v úplně jiným městě. Maminka byla stařičká a nemocná, ale byla díky invalidnímu 

důchodu jakžtakž zajištěná. Měli jsm e malý byteček, kde jsm e spolu žili a kde mohla 

přežívat dál. Já jsem si uvědomoval, že j í  mohu zvenčí spíš podporovat, než kdyby si pro  

mě přišli. ” pan Jaroslav

Korespondence, pokud nebyla zadržována, nahrazovala permanentní rodinný kontakt. 

Pisatelé znovu prožívali události, které se jim udály, reinterpretací každodenního života 

svých rodin se zároveň jakoby utvrzovali ve správnosti svých rozhodnutí. Vzájemná 

korespondence nahrazovala přerušenou kontinuitu rodinných událostí a společně

25



sdílených tradic i rituálů, na kterých se kdysi osobně podíleli. Byla jim  podporou v jejich 

ne vždy lehké životní situaci.

“No, to bylo špatný. Takže teď mi sestra dávala dopisy, který jsem  psávala domů, já  jsem  

psala každý týden a aby táta nebyl nešťastný, tak jsem  opravdu vypisovala všechno i to, 

co kolik stojí a co děti a ja k  to jde  Vláďovi ve škole. No a odtamtud chodily dopisy taky, 

ja k  říkám od přátel, od příbuzných. ” 

paní Jaroslava

Zbylí členové rodin procházeli nepříjemným obdobím policejních výslechů.

“No výslechy byly. To musel táta j í t  na policii asi po dvou měsících, prostě když jsm e se 

nevrátili, tak šel na po lic ii” pan Jan

Ne neobvyklým jevem byl také silný revanšismus komunistického režimu, jedinečná 

příležitost psychické msty na lidech, kteří utekli. Režim je tím nutil k sebezpytování, k 

projevení lítost nad vlastním rozhodnutím pro odchod ze země. Takový člověk byl pak 

vystaven roli nesvobodného aktéra, a mnohdy byl zahnán do patové situace.

“Horší to bylo v tom smyslu, že můj táta umřel, když jsm e tam byli dva roky a moje máma, 

to už jsem  měl to švýcarské občanství, ale ještě  jsem  nebyl zbavený toho českého, a oni mě 

nepustili na pohřeb. To byl taky takový zážitek, Švýcaři by byli bývali ochotni mi dát 

nějakou provizorní bumážku, abych mohl je t a když jsem  si to vyjednával s českým 

vyslancem, tak říkal, to jste  neměl odcházet.” 

pan Jan

4.1.2 Nová rodina

Konstelace společensko-politických událostí šedesátých let umožňovala odchod celých 

rodin do zahraničí, což dříve nebylo myslitelné. Pozitivum odchodu úplné rodiny bylo na 

druhé straně zatíženo vyšší zodpovědností při ekonomickém a sociálním zabezpečení 

všech členů rodiny. Znamenalo to skloubit chod rodinného života s profesí, výchovou a 

vzděláním dětí v neznámém prostředí a navíc smysluplně stanovit také míru otevřenosti či 

uzavřenosti mezi soukromým a veřejným světem.
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Také švýcarský rodinný model fungoval na základě zcela odlišného sociálního systému, 

než jakým disponovalo socialistické prostředí Československa. Ženy vněm  zažívaly 

běžně tzv. druhou směnu doma, poté, co se vrátily z práce. Ve Švýcarsku si zaměstnané 

ženy mohly dovolit výpomoc v podobě soukromých vychovatelek, oper atd. Jinou 

otázkou bylo, jak rychle a do jaké míry bude rodina schopna nahradit komunikaci 

v češtině novým jazykem. Tuto přeměnu zažívaly jinak dospělí členové rodiny a jinak 

jejich děti. Děti reemigrantů, kteří se dnes již většinou považují za Švýcary, deklarují 

tento pocit na základě vnitřního myšlení, prostřednictvím jazyka, jehož znalost si v cizině 

zcela bezprostředně a přirozeně osvojily.

Nicméně komunikace v rodině neztrácela původní “českou” podobu. Naopak, setkávání 

se u společného stolu se stalo důležitým rituálem, při kterém čeština hrála významnou 

roli. Emigranti se snažili uchovat si rodinné tradice, jimiž ovšem projevovali i jistou míru 

sentimentality nad opuštěným domovem. Absence rituálů, v našem případě poněmčení 

rodinné komunikace, by znamenalo ztrátu domova a popření češství -  tedy i vlastní 

identity. Protože, jak říká Assmann, ’’rituály jsou kanály, či tepny, jimiž proudí smysl 

zajišťující identitu, jsou infrastrukturou identitiního systému” (2001:126). Soudržnost 

jakýchkoliv skupin spočívá na principech rituálního opakování.

“Jo, jo  mi jsm e mluvili česky a jelikož manželka nechtěla zůstávat léta s dětma, protože by 

ztratila ten kontakt s tím povoláním, tak asi po půl roce začala zase pracovat, já  jsem  pak  

pracoval jen  na 90% ona asi na 70%. Takže jsm e měli oper, no a tam se vystřídalo 

několik děvčat ve Vašem věku nebo ještě  mladších a ty na ty děti mluvily samozřejmě 

dialektem, protože my jsm e si nehledali žádný Češky. No a děti, ja k  to bývá, to je  jejich 

mateřština, tak když jim  bylo třeba pět a dva tak si hrály třeba s panenkami a mluvily na 

ně švýcarskou němčinou ne česky, ale u stolu se mluvilo česky a když tam byla nějaká 

osoba, co mluvila švýcarsky, tak jsm e mluvili i my samozřejmě švýcarsky. Takže děti 

mluví dodneška česky, akorát neumí psát pořádně. ” 

pan Jan

Přesto je ambivalentní posoudit, do jaké míry je nutné v emigraci češtinu užívat, u dětí ji 

ovládat. Její úplné zapomnění by mohlo znamenat ztrátu kontaktu s původním domovem, 

na druhou stranu ovšem emigranti nepovažovali precizní znalost češtiny za nutnou, a již
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vůbec ne ve vztahu k vlastenectví. Zde je opět dobře vidět, že šlo hlavně o potřebu 

komunikace, o předávání si informací v rodné řeči.

“Moji synové hovoří pět jazyků, já  tu češtinu dávám na poslední místo, protože oni hovoří, 

ale nečtou a nepíší. A přiznám se upřímně, že jsem  nebyla a nejsem taková patriotka, 

abych ty děti nějak do češtiny nutila, já  jsem dostávala samozřejmě dětské knihy, já  jsem  

jim  je  četla, ale prostě já  jsem  musela do práce, musela jsem  se starat o domácnost o toho 

kluka, člověk měl jiné  ty starosti, byl takhle ve střehu, protože sám to nepovažoval za 

nutné.” 

paní Eva

Pocit, že emigrant nejednal vždy správně, se ukrývá v transmisi pochybnosti s volbou 

k odchodu ze země. Rodičovská snaha o to, aby děti prospívaly, aby o ně bylo postaráno, 

a aby neprožívaly žádná traumata, je  evaluováno pozitivně, matka vynaložila veškeré 

úsilí, aby přispěla k ekonomickému zajištění rodiny, aby mohla pracovat a přitom bylo 

postaráno o dítě. Mezi řádky vyprávění se ovšem ukrývá přehodnocení situace, zaváhání, 

zda tedy skutečně nemohla pro uchování znalosti českého jazyka, k němuž se vážou i 

další důležité faktory, učinit více. Narací, odvíjející se v dalším úryvku, svoje minulé 

postoje zase obhajuje. Když bylo dítě spokojené, byl spokojený i rodič. Najednou se stává 

domovem to místo, kde prospívá dítě.

“A pak jsem  právě na tom prvním místě, jsem  se o tom zmínila, a tam mi nabídl ten hlavní 

ošetřovatel, že jeho paní by mi syna pohlídala. Úžasně, tam byl jako doma. Ta paní s ním 

šla k zubaři, prostě všude, já  jsem mohla, protože ty služby byly trhané. Začínalo se 

v sedm, dělalo se třeba do dvanácti a pak od třech do sedmi, takže já  jsem  klidně mohla 

k nim v té pauze, být s tím Péťou, pak ona ho zase pohlídala a pak pro nás manžel večer 

přijel. ” 

paní Eva

Fungování rodiny v emigraci bylo předpokladem kvalitního života a úspěšného uchycení 

se.

"Já jsem kantorka, tady jsem  učila češtinu a tam jsem  samozřejmě na začátku 

nepracovala, protože dětem bylo sedm a pět, tak na těch začátcích bylo potřeba, abych
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byla doma. Zkrátka starat se o to, abychom se zase chytli, že jo. Aby rodina fungovala. ” 

paní Jaroslava

4.1.3 Vykořeněnost -  rodina znam ená domov, ale já  tady už žádnou rodinu 

nem ám ........

Hlavním motivem pro návrat do Čech byla, kromě euforie nad změnou režimu, představa 

opětovného navázání kontaktů se zbylými členy původní rodiny, většinou se jednalo o 

sourozence emigrantů.

“Já tady mám bratra a tak jsem  tak jednou dvakrát za rok sem přijel, takže to nebyla jako  

cesta do neznáma. ” 

pan Petr

Rodina a blízcí přátelé tvoří pevné jádro těch, se kterými se reemigrant po návratu stýká.

“Já se stýkám s tou moji přítelkyní, s je jí sestrou, s mým bratrem a pak pár lidí, co jsem  

se s nima seznámil, že třeba hrajeme tenis a tak. ” 

pan Jan

Moment pocitu vykořenění, absence původní rodiny po návratu jako by znamenala i 

zklamání ze samotného návratu a jeho prožívání. Časoprostorová absence třiceti let dnes 

znamená jasné vykolejení a nemožnost navrátit vše do původního stavu tak, jak tomu bylo 

před odchodem do emigrace. Znovu se zde ukazuje, jak důležitým a zásadním momentem 

opory, zpětné vazby a smyslu života je rodina. Jejich “nová rodina”, ta kterou sami 

utvořili, většinou zůstala ve Švýcarsku, a proto mohou respondenti použít spojení “jinou 

rodinu nemám”.

“Mám sestru, ale ta je  na Kladně, takže.., prostě to je  daleko, to je  daleko. Rodiče nežijí, 

žádnou jinou rodinu nemám a takže se jako cítím sem tam jako vykořeněná” 

paní Eva

Důvodem pro opětovné návštěvy Švýcarska je opět rodina. Pokud tedy rodina znamená 

domov, je v případě reemigrantů jasné, že v tomto ohledu zažívají nestabilitu.
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“Jo a taky jezdím do toho Švýcarska, protože tam je  moje rodina, já  mám dva syny, dvě 

snachy a pět vnoučat. Takže čtyřikrát do roka prostě jsem  tam.’’'’ 

paní Eva

“No, někdy si říkám, byla bych ráda tam, ale to je  tím, že tam mám tu rodinu, že tam mám 

ty vnoučata. ” 

paní Eva

“Děti jsou tam, sem jezd í hrozně rády, ale nezůstaly by tady na trvalo ani za nic.” 

paní Jaroslava

Vykořeněnost reemigranta je také utvrzována pocitem, že jeho smrtí skončí rodinná 

kontinuita v Čechách. Následující generace, jejich děti, už neprožívá žádné velké citové 

pouto, které by je svazovalo s Čechy, cítí se již být Švýcary.

“Ale nežili by tady kvůli tomu, že je  tady strašná byrokracie, oproti tomu Švýcarsku, to se 

nedá srovnat. To, že se tady krade, Veronice ukradli disky od auta, Martinovi ukradli 

auto, mému muži ukradli auto teď nedávno v květnu. Prostě kdykoliv sem přijel třeba 

nějaký jejich kamarád, tak se vždycky něco ztratilo, sebrali jim  třeba celý batůžek. ” 

paní Jaroslava

4.2 STU D IU M , VZDĚLÁNÍ

To, že bylo nabytí vzdělanostního kapitálu pro všechny respondenty maximálně důležité, 

dokazují následující citace. I přes nepříznivé politické události se reemigranti snažili 

dokončit studia zde a odejít ze země již jako absolventi škol. Bylo to vzdělání, které 

determinovalo rozhodnutí a načasování odchodu. Bylo zřejmé, že s ukončeným 

vzděláním najde každý člověk v emigraci lepší uplatnění na pracovním trhu.

“Já jsm e vystudoval strojní fakultu, ale na té strojní fakultě obor řízení strojírenské 

výroby se to jmenovalo, ekonomika a řízení strojírenské výroby a promoval jsem  v roce

69, což vysvětluje taky.....68 v listopadu, což vysvětluje, proč jsm e odešli až v roce 6 9 ”

pan Jan
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“Já jsem ale musel dodělat tu školu, protože to by byla blbost odcházet” 

pan Jan

“Hmm, no tady jsem  samozřejmě maturovala na střední škole, jistě, mně bylo 26, když 

jsem  odešla. ” 

paní Eva

“Ano, já  jsem dostal nějaký stipendia. Protože v Paraguay to má vysoký a veliký prestiž a 

je  to velice přitažlivý studovat v Evropě. To je  takový sen mnohých, kteří ho možná 

nedokážou uskutečnit. No tak u mě to vyšlo a pak už jsem  tady zůstal, protože se otevřely 

všelijaké možnosti tady pracovat zejména v Curychu 

pan Petr

4.3 JAZYK

4.3.1 Jazykové vědomosti p řed  odchodem

Jazyk. U jedince, který se rozhoduje k odchodu z vlasti, hraje znalost jazyka jednu 

z nejdůležitějších rolí při volbě cílové země. Otázce o znalosti cizího jazyka se nevyhne. 

Rozdíl mezi jednotlivými respondenty je patrný vtom , jestli měli svůj odchod 

naplánovaný nebo ne. Pokud ano, a plán k odchodu byl dlouhodobějšího charakteru, měli 

dost času promyslet, do jaké země pojedou a získat nezbytné znalosti. Byl-li plán odchodu 

opravdu dlouhodobějšího charakteru, mohli dokonce zajet na západ jen tak “na 

zkušenou”, neboť v polovině šedesátých let směli občané Československa bez obtíží 

vycestovat. Mohli si “nanečisto” vyzkoušet, co je čeká, jak to “na západě” vypadá, 

vyzkoušet si jazykovou připravenost, poznat místní prostředí, společnost a sociální 

poměry. V momentu, kdy se rozhodli k definitivnímu odchodu, hrála tato předchozí 

jazyková zkušenost rozhodující roli. Byl to tak významný faktor, že dokonce 

determinoval volbu jedince pouze na země, jejichž jazyk ovládali a spatřovali v tom 

pochopitelnou výhodu pro své emigrační začátky.
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“A proč to říkám, no my jsm e za níma (příbuznýma) dvakrát třikrát byli, no a tím pádem, 

já  jsem se taky učil německy, abych těm příbuzným rozuměl.’’'’ 

pan Jan

“No a potom jsm e se rozhodovali kam, a jelikož jsm e mluvili trošku anglicky a trošku 

německy, tak přicházela vlastně k  úvahu buď Anglie kvůli té angličtině nebo Německo, 

kde jsm e měli ty příbuzný a nebo Švýcarsko, kde jsm e měli jedny dobrý známý, kteří tam 

žili od srpna 68, že tam zrovna byli na dovolený a zůstali tam. Tak s těma jsm e trošku měli 

kontakt. ” 

pan Jan

Ti z respondentů, kteří se rozhodli k odchodu náhle, na základě nepříznivého politického 

a společenského vývoje, více riskovali a roli sehrály často náhody (K náhodě jako takové 

viz podrobněji Kapitola Odchod). Jejich jediným motivem byl sám odchod ze země, ať už 

skončí kdekoliv. V takovýchto případech se často stávalo, že se ocitli v zemi, jejíž jazyk 

vůbec neznali.

Já: “Vy jste mluvil německy? ”

“Já jsem nemluvil, já  jsem  mluvil takovou špatnou angličtinou, kterou jsem se naučil ve 

škole, tý se říkalo jedenáctiletá střední. Takže jsem  se jakžtakž domluvil anglicky, ale 

německy jsem neuměl vůbec nic.'’’’ 

pan Jaroslav

Pokud se v rámci rodinného prostředí prolínaly dva jazyky, byly sobě zcela rovnocenné, 

měl jedinec velkou výhodu. Celková adaptace na nové prostředí nebyla pro něho tak 

obtížná, měl jakýsi náskok před těmi, kteří jazyk předem neovládali. Znalost jazyka byla 

kapitálem, který si takový jedinec přinášel z prostředí rodiny prostřednictvím již zmíněné 

transmise.

Já: “U Vás v rodině js te  mluvili česky? ”

“Jenom s matkou, s otcem německy, ale otec uměl taky česky tak to se prolínalo pořád. To 

byla pro mě velmi zajímavá škola, proto já  umím tyhle řeči bez, nemám v tom doufám 

žádný přízvuk nebo akcent. ” 

pan Petr

32



4.3.2 Jazyk tam

“Naučil jsem se sice dost slušně německy, ale neovládám další zemské jazyky, 

francouzštinu, italštinu, rétorománštinu a jenom mlhavě rozumím některým z mnoha 

desítek dialektů němčiny, střechově nazývaných schweizer deutsch, majících se ke 

spisovné němčině možná jako bulharština k  češtině, je ž  jsou skutečnou mateřštinou 

Švýcarů -  ja k  bych tedy mohl mluvit o duši nebo alespoň o mentalitě Švýcarů, když jsem  

nepronikl ani za brány jejich jazyků? “ (Chudožilov, 2005)

Prostřednictvím Chudožilovova textu je možné alespoň částečně pochopit onu 

specifickou atmosféru a kultumě-společenskou konstelaci, která je typická právě pro 

Švýcarskou federaci. I ti jazykově připravenější byli při prvním kontaktu se Švýcarem, 

hovořícím švýcarským dialektem, zmateni. Někteří používají přímo výrazu šok. Je to 

rozhodně negativně působící zážitek pro každého, kdo se domníval, že se bude umět 

dorozumět.

“Tak vypadalo to tak, nejdřív to byl takový kulturní šok, trochu, a sice z  toho důvodu, že 

my jsm e se potom učili pilně německy a ono se tam německy nemluví, ono se tam mluví 

takovou hatmatilkou. ” 

pan Jan

“A když jsem se tří lidí postupně ptal, kde je  ta ulice, tak oni mluvili tou hatmatilkou a já  

jsem myslel, že jsou opilí. No takže to bylo jako první seznámení se” 

pan Jan

První pocity satisfakce přišly se zvládnutím jazyka. Jakmile však emigrant překonal tuto 

první bariéru, začaly se vynořovat další. Švýcaři jsou známí svou velkou trpělivostí a 

laskavostí, kterou projevují cizincům ve své zemi a jsou ochotni se přizpůsobit také svou 

promluvou v konkrétních situacích. Při kontaktu s cizincem používají běžně jednoduchou 

a srozumitelnou němčinu -  hoch deutsch, což někdy paradoxně vede až k takovému 

zkrácení promluvy, že to vyvolává dojem jakéhosi nezájmu, neangažovanosti. Spisovná 

němčina je pro Švýcary vlastně cizím jazykem, který ale všichni již ze školních lavic 

perfektně ovládají. Švýcarský dialekt, jak vyplývá z promluv respondentů, je  velmi
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obtížné se naučit. Přesto se všichni respondenti o dialekt pokoušeli a snažili se v něm 

komunikovat. Dodnes však cítí svou nedostatečnost se jím  vyjadřovat Je patrné, že právě 

dialekt je  rozlišovacím momentem cizinectví.

“No jazyk, my jsm e mluvili už docela dobře německy a když jsm e tam přišli, tak to je  taky 

taková perlička. Když jsem  tam pracoval prvních asi 14 dní, tak byl tzv. raport, to nás 

prostě celé to oddělení, jsm e se sešli v takový velký místnosti a ten š é f  říkal: “Tady pan 

Novák (na přání respondenta bylo příjmení změněno) tady začal u s pracovat a on ještě  

nerozumí dialekt, tak budeme mluvit hoch deutsch”. No a když jsm e přišli zpátky do 

kanceláře, tak se ti kolegové smáli a říkali: “Takhle krátký raport jsm e ještě  nikdy 

neměli". Protože pro ně je  to taky cizí řeč jakoby a neradi to používají, čili každý jako  

začne mluvit v obchodě hoch deutsch automaticky, když mluvíte německy, tak oni jsou  

natolik slušní, že okamžitě začnou mluvit taky německy, ale nemluví to moc rádi.’’’’ 

pan Jan

“Ne, ne, ne, já  jsm e tam měl mnozí velký přátelé v Curychu, s tím že já  mluvím 

samozřejmě plynule německy a taky jsem  se naučil dialekt. Samozřejmě, že jsem nemluvil 

dialekt jako pravý Švýcar, jsem  měl nějaký přízvuk, ale jinak bez problémů. ” 

pan Petr

“No s tím jazykem to nebyl problém, rozumím dodneška i švýcarsky, ale mluvila jsm e  

spisovnou němčinou. Ale tam je  problém naučit se německy, protože jakmile začnete 

spisovnou němčinou, tak oni automaticky tak začnou mluvit taky spisovně.” 

paní Jaroslava

“Já jsem  se neuchytil, musím říct, že oni mě podepřeli. To skutečně nebyla moje zásluha, 

moje zásluha spočívala jen  v tom, že se mi to podařilo jazykově dost rychle zvládnout. 

Jazykovou bariéru překonat to je  záležitost na léta pro dospělého člověka, to dítě j i  

překoná zlomově. Ale naučil jsem  se natolik, že jsem  byl schopen komunikovat a dokonce 

psát v němčině ty ročníkové práce. A ten problém jazykový je  ve Švýcarsku ještě  další, 

protože vy se prakticky učíte jazyku, kterým se nehovoří a nebo naopak, nepíše. Já jsem se 

učil záměrně spisovnou němčinu, kterou se nemluví na ulicích, ale to byla podle mě 

otázka existence jako intelektuála. ” 

pan Jaroslav
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Čili my jsm e potom, to trvalo asi sedm let než jsem  se jako odhodlal k  tomu dialektu a to 

je  zase jiná perlička. Já jsem  chodil na takový kurz Bern deutsch, protože každý kanton 

každá oblast mají jinou tu, to je  ještě  horší, tak jsem  chodil na tento kurz a pak jsem  

jednou na takový schůzi těch vedoucích pracovníků, co nás tam sedělo pět a já  jsem  byl 

vždycky poslední na řadě, tak jsem  říkal, že jsem  teď ukončil tento kurz a že se teď budu 

snažit mluvit tím dialektem. A to tenkrát ten š é f  udělal takovou nepříjemnou podlou 

poznámku: "Víš, co mluv radši hoch deutsch, aby to šlo rychleji, musíme j í t  na oběd”. 

Tak jsm e se tomu pak smáli. No a pak jsem  to začal, ono to je  lepší když to člověk začne. — 

pan Jan

Za druhý přece jenom, i po těch 30 let, ja k  už jsem  se Vám o to zmínil, když jsem  byl v tom 

Bernu a potom  v Curychu, tak oni, i když mluvíte tím dialektem, tak si všimnou, to není 

švýcarština, ještě  pořád se mnou mluvili hoch deutsch -  pan Jaroslav

V rodině emigranta se paralelně prolínaly dva jazyky. Byla jasně stanovena pravidla, kdy 

používat češtinu a kdy němčinu, popřípadě švýcarský dialekt. Švýcarští emigranti 

většinou používali následující jazykový model: v rámci rodiny, jak té, která zůstala 

v Čechách, tak i té, kterou měli ve Švýcarsku, hovořili česky. Na pracovišti, ve škole a ve 

společnosti používali hoch deutsch, případně francouzštinu nebo italštinu /hledisko 

kantonů/, později se někteří pokoušeli i o dialekt. Pokud se jejich děti narodily ve 

Švýcarech, nebo byly po příchodu tak malé, že neuměly ještě česky ani číst ani psát, 

pouze mluvit, dodnes tak neumí. Děti emigrantů byly ovšem také ve výhodě, dané věkem 

samým. I jejich osobní promluvy, ať již vnitřní nebo v rámci kontaktů s jejich vrstevníky, 

při hře, a to i když probíhala doma, se konaly ve švýcarském dialektu.

"Jo, jo  mi jsm e mluvili doma česky a jelikož manželka nechtěla zůstávat léta s dětma, 

protože by ztratila ten kontakt s tím povoláním, tak asi po pů l roce začala zase pracovat, 

já  jsem  pak pracoval jen  na 90% ona asi na 70%. Takže jsm e měli oper, no a tam se 

vystřídalo několik děvčat ve Vašem věku nebo ještě  mladších a ty na ty děti mluvily 

samozřejmě dialektem, protože my jsm e si nehledali žádný Češky. No a děti, ja k  to bývá, 

to je  jejich mateřština, tak když jim  bylo třeba pět a dva tak si hrály třeba s panenkami a 

mluvily na ně švýcarskou němčinou ne česky, ale u stolu se mluvilo česky a když tam byla
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nějaká osoba, co mluvila švýcarsky, tak jsm e mluvili i my samozřejmě švýcarsky. Takže 

děti mluví dodneška česky, akorát neumí psát pořádně.'1'’ 

pan Jan

4.3.3 Menšinový jazyk

Příběh pana Jaroslava, povoláním spisovatele, připomíná myšlenku Gillese Deleuze a 

Félixe G uattariho (2001), kteří se ve své knize “Kafka. Za menšinovou literaturu.” 

zabývají kromě menšinové literatury také jazykem, kterým je psána. Viděno z tohoto 

pohledu ji interpretují jako determinovanou mocenskou a společenskou situací. Jedná se o 

literaturu, kterou představitelé menšiny, v našem případě emigranti z Československa, píší 

ve většinovém dominantním jazyce etnické či národnostní skupiny, v tomto případě 

v němčině. Přesto je jejich projev specifický. Specifičnost vyplývá ze skutečnosti, že 

autor neprožívá svůj současný život v jazyce, který byl původním, do kterého se reálně 

narodil. Lze usoudit, že obdobně jako propojení menšinového jazyka s menšinovou 

literaturou, je možné uvažovat i o jiných způsobech komunikace a uplatnění v cizím 

jazyce. Je důležité zamyslet se nad tím, jakým způsobem emigranti žijící a působící ve 

švýcarském exilu uplatňovali obdobnou jazykovou dialektiku. Prožívali ji především 

v podobě korespondence, kterou si intenzivně vyměňovali se svou původní rodinou 

v Čechách. Jejich korespondence byla z opačné strany pohledu psána rovněž menšinovým 

jazykem a umožňovala emigrantovi vyjádřit svou autonomii, vymezit se vůči okolnímu 

cizímu. Pozitivně lze navázat na myšlenky Eleonory H am ar (2004), z nichž vyplývá, že 

myšlení v menšinovém jazyce nepředstavuje nutně nevýhodu, naopak může být 

považováno za užitečnou praktiku odporu, užívanou vůči utlačujícím diskursivním 

praktikám většiny.

Pan Jaroslav hovoří o vzájemné dialektice obou jazyků.

“Doma jsm e mluvili česky, ale v práci jenom německy, psal jsem  německy, doma jsem  

psal česky zase, ale někdy i německy. Ty dva jazyky prostě existovaly a se prolínaly. ” 

pan Jaroslav
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4.3.4 Jazyk jako výhoda i jako  bariéra

Je možné podívat se na jazyk také jako na nástroj k prosazení se v cizích poměrech. 

Znalost nového jazyka umožňovala jejich znalost, znamenala pochopení jednotlivých 

procesů každodenního života a uchycení se. Bylo to, jako by vás někdo hodil do hluboké 

vody a vy jste museli plavat.

“Já jsem dělala na škole francouzštinu a španělštinu, no a teď jsm e byli v části, kde se 

mluvilo německy, takže jsem  se musela učit, já  jsem  trošku znala, ale ne moc, takže jsem  

se musela učit a zkrátka starat se o to, abychom se zase chytli, že jo .’’’’ 

paní Jaroslava

Naopak neznalost jazyka byla velkou bariérou, která prohlubovala již tak traumatickou 

situaci a napětí, jež emigrant nutně prožíval po útěku. Proto se často stávalo, že se 

emigranti snažili usadit v zemích, ve kterých již měli jistotu nějaké podpory a pomoci, a 

to právě především v oblasti vyjednávání základní nezbytné administrativy, 

institucionalizace azylového pobytu. Podpora přicházela často ze strany příbuzných nebo 

přátel, kteří se již do emigrace dostali v dřívější době, a tím pádem již znali jazyk. Pěkně 

o tom vypráví paní Eva.

“Takže jako ty začátky s tou řečí, finančně ne, ale s tou řečí na těch úřadech a to, to nám 

ta tchýně velice pomohla. To byl, asi proto jsem  neměla žádné trauma.'’’’ 

paní Eva

Dvě vzájemně na sebe napojené složky, prohlubující se proces seznamování se 

s švýcarskou komunitou, se kterou bylo nutné komunikovat a zdokonalovaní se v novém 

jazyce, tvořily základní princip integrace emigranta do švýcarské společnosti. Tento 

proces sebou přinášel také pozvolné potlačování původních vztahů v komunitě české a 

nahrazoval je  vztahy s domorodci.

“Zpočátku jsm e měli českou komunitu, ale pak jsm e si nějak řekli, že to nemá cenu, že se 

prostě musíme integrovat, uvědomili jsm e si, že nemůžeme pořád plakat. Ano, tím, ja k  

jsme se učili pořád lip německy, tak to bylo ohromné, tak jsm e nějak upustili od těch 

českých vazeb. Samozřejmě v tom domě, tam jsm e se stýkali, tam byla ta tchýně, která se
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neučila, která už skoro zapomněla česky, ale tím, že jsm e se tam přišli, tak se naučila ten 

je jí manžel a jeho rodina a jeho rodiče a nebo jsm e dělali výlety. ” 

paní Eva

To, aby děti nezapomínaly češtinu, nebylo hlavním cílem emigrantů. Dobře věděli, že 

díky pravidelné rodinné komunikaci v češtině, bude rodný jazyk stále udržován. Usilovně 

se snažili zvládnout co nejdříve a nejlépe nový jazyk.

“Moji synové hovoří pět jazyků, já  tu češtinu dávám na poslední místo, protože oni hovoří, 

ale nečtou a nepíší. A přiznám se upřímně, že jsem  nebyla a nejsem taková patriotka, 

abych ty děti nějak do češtiny nutila, já  jsem  dostávala samozřejmě dětské knihy, já  jsem  

jim  je  četla, ale prostě já  jsem  musela do práce, musela jsem  se starat o domácnost o toho 

kluka, člověk měl jiné ty starosti, byl takhle ve střehu, protože sám to nepovažoval za 

nutné.'"'' 

paní Eva

Následující citace dobře vystihuje specifickou situaci ve Švýcarsku. Každý, kdo byl nucen 

měnit místo působení a přecházel proto do jiného švýcarského kantónu, měnil tak i hlavní 

oficiální jazyk. Stalo se pak, že ten, kdo již ovládal němčinu plynně, se z důvodů přesunu 

ocitl v situaci, že ke své současné jazykové vybavenosti (češtině a němčině) potřeboval 

ještě jazyk další, v případě Švýcarska italštinu nebo francouzštinu.

“Jak říkám cítí se, oni neví, ja k  se cítí, já  jsem  se na to ptala, mě to totiž zajímá, já  jsem  

se ptala toho staršího syna a říkám: “Péťo, v jaké řeči myslíš? ”, protože to mě taky 

napadlo, protože já  jsem, a on mě říkal tehdy, to jsem  se ho ptala už v té italské části a 

vím, že měl taky problém, problém neměl, já  jsem  si spíš dělala problémy, protože jsem  

plakala a ve škole ta učitelka v tom Ticinu moc německy nemluvila a já  jsem  si říkala, 

ježíšmarja, on v deseti letech, ja k  to, ale všechno se zvahlo. On mi nosil z  té třídy jako ve 

školce, tam byl mrak třeba jako malůvky a tam to bylo italsky napsáno, čili on věděl, co to 

je. Ohromně. A já  jsem  měla s italštinou trošku potíže asi, no potíže, já  jsem  se nechtěla 

učit italsky, já  nevím proč, já  dávám přednost teda italštině před němčinou, ale ne 

bohužel, ale nějak, byla to první řeč, kterou jsem  se naučila, ale čtu zase raději rozumím 

tomu v němčině, ale mluvím raději v italštině. Ale to je  jedno.” paní Eva
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V neposlední řadě byla jazyková bariéra pádným důvodem pro horší profesní zařazení 

emigranta, mnohdy byl nucen vykonávat nekvalifikovanou práci.

“Muž měl do 14 dnů práci, v té době samozřejmě potřebovali lidi, musím podotknout, že 

pracoval samozřejmě na daleko nižší úrovni než na jakou byl zvyklý v Cechách, protože 

neuměl jazyk, takže pracoval jako kreslič.” 

paní Jaroslava

Události roku 1968 byly popsány nesčetněkrát, avšak lidské osudy, kterých se citelně 

dotkly, nepřestanou být nikdy vzrušující.

Čtyři z pěti respondentů, se kterými jsem rozhovor provedla, odešli do emigrace po roce 

1968, ve kterém byly invazí armád Varšavské smlouvy zmařeny veškeré naděje vzešlé z 

Pražského jara, kdy se český národ, řečeno aktuálně slovy spisovatele Milana Kundery 

pokusil: „vytvořit konečně (a poprvé v jeho světových dějinách) socialismus bez všemoci 

tajné policie, se svobodou psaného a mluveného slova, s veřejným míněním, je ž  je  slyšeno, 

a s politikou, je ž  se o ně opírá, s moderní kulturou svobodně se rozvíjející a s lidmi, kteří 

ztratili strach; to byl pokus, jím ž Češi a Slováci poprvé od konce středověku stanuli ve 

středu světových dějin a adresovali světu svou výzvu“ (Pithart 1990:16).

Anderson uvádí, že národ, jako představa politického společenství, může být v jistých 

situacích chápán také jako “transcedentní celek, obdařený schopností samostatného 

jednání a vlastními dějinami”, a tedy, že nikoliv “jednotlivci, ale národ je  nositelem 

tradic”. Pojmy, jakými jsou zlom a diskontinuita, vnímá člověk s hlediska vize 

nepřetržitého vývoje. V této konstrukci, jak píše Holý, byl také “význam českých dějin 

extrahován nikoliv z  toho, co se stalo, ale z představ, co by se bývalo stalo, kdyby byli 

Ceši ponecháni na nastoupené cestě.’’ (Holý 2001, 109). Zklamání a skepse byly toho 

důsledkem, a nikoliv jenom z pozice jednotlivce, ale z pojmů, které tvoří jádro národní 

ideologie, tedy národ, tradice, historická zkušenost.

V druhé emigrační vlně odešlo pouze do Švýcarska kolem třinácti tisíc Čechoslováků12. 

Nastal opět čas vády jedné strany, která zpřísnila policejní režim, nastal čas postihů, 

represí a strachu.

12 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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4.4 ODCHOD

4.4.1 Príprava na odchod

V předchozí pasáži jsem popsala politicko-společenskou konstelaci, která byla typická pro 

konec šedesátých let v bývalém Československu. Strach a rozčarování panovaly všude. 

Moji respondenti byli těmi, kteří nesouhlasili s vývojem politických událostí a proto bylo 

jejich rozhodnutí o odchodu do emigrace vlastně jakýmsi politickým gestem odporu 

„rebelie“.

Všichni velmi rychle pochopili, že „kleště se pomalu stahují“ a je nutné jednat rychle. 

Začala fáze rozhodování.

„Probíhalo to tak, že jsm e to poměrně rychle rozhodli“ 

pan Jan

Některým ale strach vůbec nedovolil dlouze se rozhodovat. Jediným cílem bylo odejít 

někam jinam, v tom smyslu, schovat se, „zmizet“.

Já: „Bylo Vám tedy jedno, kde skončíte, hlavně nebejt v Československu? “

„Tak, přesně. 

pan Jaroslav

Většina lidí v emigrační vlně roku 1968 a ještě těsně po něm, odcházela na základě 

získání výjezdní doložky, bez níž byl pas neplatný. Lidé odjížděli jako na dovolenou, ať 

již do oblíbené Jugoslávie, nebo přímo na „západ“. Hranice byly ještě otevřené, jakoby 

bylo veřejným zájmem zbavit se potencionálních „rebelů“.

,/ l  to jsm e samozřejmě odjížděli jako na dovolenou, takže jsm e měli, kufr, tašku, že jo  tam 

byly pleny, takže tam bylo hlavně oblečení pro syna a pro nás takovéto letní, kdyby se 

podívali do kufru, tak abychom nevzbudili nějaké podezření. “ 

paní Eva

„...protože jsm e měli pasy a doložky, ale neměli jsm e víza a ty se daly ještě  14 dní po  

okupaci, myslím měsíc to trvalo ještě, koupit na hranicích. “ 

paní Eva

40



4.4.2 Důvody pro odchod

Jak jsem již řekla v předchozích pasážích, po srpnových událostech odcházela celá vlna 

emigrantů na „západ“. Jejich důvody pro rozhodnutí k odchodu z Československa byly 

ale odlišné. Tato odlišnost je patrná také mezi mými respondenty. Nejprve bych zmínila 

důvody, kterým budu říkat existenční. Jedná se o fakt, že potencionální emigrant svým 

odchodem vyřešil bezvýchodnou situaci, která nastala v důsledku politických událostí. 

Odchod do emigrace znamenal útěk před persekucí, před ztrátou svobody, před zničeným 

životem. To je případ pana Jaroslava a paní Jaroslavy.

„Do Švýcar jsem  nešel za lepším, odešel jsem  před něčím, čeho jsem  se obával a prostě už 

jsem  se s tím nechtěl více zatěžovat. “ 

pan Jaroslav

Další skupina emigrantů odcházela z důvodů ekonomických. Jsou to ti, kteří si byli 

vědomi toho, že v Československu nebudou moci realizovat svou představu o kariéře. 

Věděli, že kapitalistické země nabízejí možnost kvalitního života a vyšší životní úrovně, 

možnost rozvoje osobnosti po stránce profesní.

,JVo a když přišli ti Rusové, tak jsm e tak nějak uvažovali, máme začínat od nuly tady 

anebo to máme zkusit někde jinde taktéž od nuly, kde ale budou lepší podmínky". 

pan Jan

4.4.3 Role náhody

„Byli jsm e odkojeni kauzalitou, jsm e mistry lineárního myšlení podle pravidel příčiny a 

následku. Učíme se vytvářet systémy s soustavy -  je  jich  stále víc a víc, tolik, že se v nich 

ztrácíme. Pak přijde ten magický okamžik, kdy objevíme, že všechny soustavy jsou vlastně 

propojeny v jeden jediný celek. Do našeho života vstoupí „náhoda", nebo chcete-li 

synchronicita, která je  vlastně důsledkem propojení soustav. To, že při náhodných jevech
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nejsme schopni vidět příčinu a následek, ještě  neznamená, že pro ne neexistují žádné 

zákony “13.

Rovinu skutečného žitého příběhu, který je sociální jednotkou se vším všudy, je  nutné 

rozlišit od roviny, ve které respondent svůj životní příběh interpretuje, znovu-utváří 

v naraci. Podle Charlotte Lindeové (1993) je pro takového jedince velmi důležité si 

uvědomit “what events have made me what I am" nebo ještě přesněji řečeno, “what you 

must know about me to know me” (Linde 1993:20). Životní příběh je “vypravěčovou 

výpovědí” o vlastním životě což znamená, že představuje ostatním svoje self, vysvětluje, 

kým vlastně je, “co je zač” a hlavně, jak se do této podoby self dostal, co ho formovalo. 

Podle Lindeové není životní příběh pouze jednoduchou sbírkou skutečných událostí, faktů 

a příhod, ale jejich souhrnem. Z jejich sekvencí se zpětně odvíjí narativní kauzalita. 

Znamená to tedy, že zpětnou reinterpretací člověk zpytuje osobní události. Náhodu, která 

ho potkala, si ex post vysvětluje jako osudovou a to, že ji zahrne do svého narativního 

příběhu, že ji reinterpretuje, ji dává vyšší smysl. Náhoda tak získá povahu kauzality a v 

příběhu samém se prolíná s osudovostí. Je doplňkem narativní kauzality, událostí sui 

generi.

Ne jinak tomu bývá ve vyprávění respondentů, kteří zařazují náhodu do systému 

vzájemných relevancí, což jim zpětně pomáhá nejen vypořádat se s prožitým životem, ale 

vysvětlit si některé skutečné události nikoliv jako nahodilé, ale jako osudem ovlivnitelné. 

Argumentují např. tím, že zakotvili právě ve Švýcarsku, i když jejich původní plány byly 

odlišné.

,JVo a pak jsm e odjeli. A když jsm e už chtěli přejet do Francie ze Švýcarska, tak dostal 

Vláďa těžkou angínu a měl jednačtyřicet horečky. My jsm e byli v kempu pod stanem, 

takže jsm e šli za doktorem a doktor říkal, že není možný, aby se někam jelo, že musí 

zkrátka zůstat a čirou náhodou, náhody hrají roli, tam jela  kreslička, která dřív pracovala 

s manželem, ona tam odjela i s celou rodinou už v osmašedesátým roce a říkala: ,,No to je  

nesmysl, aby jste  jezdili někam dál, zůstanete u nás a požádáte tady o azyl“. A my jsm e  

říkali: „ Co budeme ve Švýcarsku dělat s azylem, my chceme do tý Francie “. Ona říkala:

13 Citát pochází od Čechošvýcarky Taťány Goese z její knihy s názvem Astrologie a sebepoznání.
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„ To je  nesmysl, ve Francii to budete mít těžké, zůstaňte tady No a tak jsm e zůstali ve 

Švýcarsku. “ 

paní Jaroslava

„Já jsem  neměl žádnou upotřebitelnou profesi a ani jsem  neměl konkrétní přání. A 

protože jsem  se ve vlaku skamarádil s jedním mladíkem, který byl Slovák, ale měl prostě 

ja k  on říkal: „peniaze vo váčku“ a byl automechanik profesí a šel do Arbonu na 

Bodamském jezeře, kde sídlí velká továrna automobilová, kde vyrábí autobusy a velký 

nákladní tiráky. A on říkal: „tak po jď  so mnou". Tak jsem  řekl, že chci do Arbonu, no a 

zůstal jsem  tam “. 

pan Jaroslav

4.4.4 Přechodné řešení nebo natrvalo

V souvislosti s odchodem je nutné odlišit také emigrantův záměr, na jak dlouho plánoval 

pobyt v emigraci. Protože se výpovědi jednotlivých emigrantů liší, je  možné považovat je 

za rozlišující pro celou emigrační vlnu roku 1968.

Pro emigranty byl odchod rychlým a efektivním řešením nepříznivých událostí doma, 

proto se také předem domnívali, že pobyt v emigraci nebude dlouhý, že až se zase situace 

zlepší, vrátí se. To je také příklad pana Jaroslava, jehož postupné prodlužování pobytu 

v emigraci záviselo na vývoji událostí v Československu.

J á : ,M yslel jste  si tedy, že to je  provizorní řešení ja k  utéct před represí?“

„Ano, já  jsem  si představoval, že se prostě na chvíli uklidím. A to myslím v tu dobu asi 

uvažoval každej druhej. “ 

pan Jaroslav

„ To ne, jako většina těch lidí, jsem  čekal, co ještě  se stane, jestli náhodou to nebude 

trochu jinak ten vývoj, trochu pozitivněji. “ 

pan Jaroslav
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Stejně tak prožívala první dny v emigraci i paní Jaroslava:

„protože po osmašedesátým já  jsem, pořád jsem  doufala, že se to změní, že ono se to na 

čas všechno uvolnilo, ale pak to začalo být zase hrozně špatné. “ 

paní Jaroslava

Tomuto krátkodobému „uklizení se“ odpovídala také samotná příprava odchodu. 

Potencionální emigrant k němu přijal první. Odcházel do neznáma, bez jakýchkoliv 

očekávání. Situace se odehrála, že jedinec ani nedovedl domyslet důsledky svého 

rozhodnutí.

Já: „Jak jste  se tedy na odchod připravil? Co jste  udělal? Měl jste  nějaké kontakty 

v cizině? “

„No neměl jsm e vůbec nic. Já jsem  jenom prostě se snažil dostat pryč. Já jsem  nešel 

někam, nýbrž pryč. “ 

pan Jaroslav

To, že se jedinec opravdu rozhodoval „tady a teď“, reagoval na současné okolnosti, nic 

moc neplánoval, dokládá i následující citace.

„Měl jsem  kamaráda, kterej vyjel, a když to viděl, jaká je  tam tlačenice, tak se zase klidně 

vrátil. Ale to už pak za tři měsíce nešlo a potom jsem  byl rád, že. “ 

pan Jan

Jestli se jednalo o plánovaný pobyt v emigraci natrvalo nebo ne, o tom rozhodovaly také 

podmínky po samotném příchodu do Švýcarska. Jak jsem již zmínila na začátku 

diplomové práce, moji respondenti byli většinou vysokoškolsky vzdělaní, jejich kulturní a 

symbolický kapitál byl rozsáhlý, měli tím pádem také vyšší životní úroveň. To byl také 

důvod k tomu, že se většinou obávali o ztrátu této sociální pozice. Proto si stanovili 

předem, ještě před odchodem, jakési základní podmínky, které musely být naplněny, a 

které zaručovaly úroveň existence. U paní Jaroslavy jsou tyto podmínky jasně definovány, 

její manžel musí hned po příchodu sehnat práci, zabezpečit rodinu. Velmi pěkně je zde 

také vykreslena pozice mluvčího, paní Jaroslava „jako ženská“, definuje předem své 

postoje a názory. Je to aspekt ženství, role ženy, manželky a matky, která se předem
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obává jakékoliv změny, jež by ohrozila její rodinu, její hájemství a útočiště a tedy i 

seberealizaci. Navíc sdílí paní Jaroslava falešnou představu o kvalitě života za hranicemi 

Československa. Ideologie komunismu byla opravdu tak silná, že dokázala manipulovat 

myšlením lidí, její síla byla navíc podpořena nezkušeností a neznalostí lidí o poměrech 

„na západě“.

„Já jsem říkala, že já  nikam nejedu, já  tady zůstanu, jako každá ženská, že jo. Tak jsm e se 

zkrátka dohadovali a já  jsem  říkala: „Dobře, tak pojedeme, ale jenom  v tom případě, že 

dostaneš někde okamžitě práci První podmínka byla, že nezůstaneme v Německu, druhá 

podmínka byla, že dostane práci. Já jsem  říkala: „Já nebudu ja k  žebrák někde čekat na 

to “. Protože moje představa o západě, já  jsem se nikdy nikam jinam nedostala, byla 

opravdu ta, co nám tady nakukávali, že tam lidi málem umírají hlady, a že je  tam žebráků 

na každým rohu. “

Paní Jaroslava

Někteří ovšem odchod moc neplánovali, jejich rozhodnutí bylo spontánní a rychlé. Na 

druhé straně ale odcházeli také lidé, kteří přestali věřit ve změnu politických událostí 

v tom lepším slova smyslu. Srpen 68 pro ně znamenal definitivní konec a jejich odchod 

byl trvalým rozhodnutím napořád. Pan Jan je toho jasným příkladem.

„V tý době toho roku 68 už jsm e byli rozhodnutí natrvalo. My jsm e se tady rozloučili a 

všechno si připravili 

pan Jan

4.5 NA M ÍSTĚ - POBYT TAM

4.5.1 Identita cizince

Opustí-li jedinec svou vlast stává se cizincem. Ocitne se za hranicemi domova a toto 

cizinectví se projevuje v destabilizaci identity. O destabilizaci, jako o jakémsi 

rozčarovaní, hovoří v eseji “Cizinec” Alfred Schiitz (1944). Schutzova teorie konstrukce 

identity cizince vyplývá ze souboru následujících předpokladů. Každá referenční skupina, 

se kterou se jedinec identifikuje, disponuje specifickými kulturními vzorci, které obsahují 

celý normový a hodnotový aparát dané kultury.
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Když se emigrant setkává s domorodcem, v mém případě Švýcarem, dochází u těchto na 

sebe vzájemně působících kulturních vzorců ke střetávání. Zaběhnuté a tradované akty 

ztrácejí svůj původní význam a začínají se reinterpretovat na základě střetu dvou 

odlišných kultur. V samém důsledku dochází k tomu, že cizinec-emigrant, který se až 

dosud spoléhal na systém svých stereo-typifikací, upadá do krize identity a jeho role 

v nové společnosti se stává marginální. Příčinou je  ona interakce uskutečňovaná 

v kontaktu s jedincem z jiné, odlišné “kultury”. Postupnou adaptací na nové kulturní 

rámce, dochází u cizince k přerámování referencí a tím i k rozšíření balíčku příručního 

vědění. Emigrant je již schopen vytyčit si novou cílovou skupinu -  švýcarskou 

společnost, do které se hodlá zařadit, a která se tak pro něho stane referenčním rámcem.

Příkladem může být paní Eva, která si postupně uvědomovala, že pokud chtějí žít ve 

Švýcarsku kvalitní a srozumitelný život musejí se adaptovat. Adaptace je ovšem jasně 

propojena se znalostí jazyka, mezi zvládnutím jazyka a začleněním se do kultury nové 

společnosti existuje přímá úměra.

„Ale pak jsm e si nějak řekli, že to nemá cenu, že se prostě musíme integrovat, uvědomili 

jsm e si, že nemůžeme pořád plakat. Ano, tím, ja k  jsm e se učili pořád lip německy, tak to 

bylo ohromné, tak jsm e nějak upustili od těch českých vzpomínek. “ 

paní Eva

V postupných začátcích, kdy si emigranti začali zvykat na švýcarskou společnost, byla 

velmi důležitá přítomnost jedinců z rodinného okruhu, kteří disponovali stejným 

referenčním rámcem. Poskytovali emigrantovi zpětnou vazbu, odpovědi na otázky, které 

se s odchodem vyskytovaly. Jednalo se ale také o morální podporu, o vzájemný pocit 

sounáležitosti, o pocit toho „že v tom nejsem sám“.

„Ne, ne na tom byli špatně lidi, kteří tam byli sami. Ti, kteří byli sami, tak to měli vlastně 

podstatně těžší, protože neměli s kým promluvit mateřskou řečí, neměli si s kým povídat, 

když je  třeba něco namíchlo, nebo když je  něco potěšilo. Měli to třeba horší i v tom, že 

neměli takový dobrý přátele a příbuzný jako jsm e měli my. “ 

paní Jaroslava

Já: „Takže Vy jste  se zcela uchytil v oboru, který js te  dělal v Československu? “
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„Já jsem  se neuchytil, musím říct, že oni mě podepřeli. To skutečně nebyla moje zásluha, 

moje zásluha spočívala jen  v tom, že se mi to podařilo jazykově dost rychle zvládnout. “ 

pan Jaroslav

v

4.5.2 Postupné sbližování se Švýcary, švýcarská mentalita

„No musím říct, že lidé v Curychu jsou, ja k  se tomu tady říká „chladný čumáci“, ale 

všichni Češi říkají, že jsou moc chladní, ale jsou  moc korektní, ale řekněme tak, já  si 

vždycky říkám, že asi Švýcaři jsou vůči Čechům jsou jako Češi vůči Polsku Polákům, dá 

se to tak formulovat? “ 

pan Petr

Citace, kterou uvádím samotnou kapitolu o švýcarské mentalitě, myslím pěkně vystihuje 

vzájemné vazby a vztahy, jak je samotní reemigranti vnímají.

Emigrant se ocitl v cizím prostředí, všude kolem něj bylo vše „švýcarské“. V čem 

spočívala specifičnost švýcarského prostředí? Již na začátku diplomové práce v pasáži o 

teorii jsem popsala, jak se Švýcaři vztahují k otázkám národním a občanským. Z toho, co 

již bylo řečeno, vyplývá, že švýcarský občan hojně uplatňuje své individuální zájmy. 

Pramení to z jeho, pro něj typické uzavřenosti, snahy zaměřovat se převážně na věci 

soukromé, osobní. Pokud ale člověk překoná tuto „Švýcarovu ulitu“ naleze jedince 

spolehlivého, přátelského a ochotného pomoci. V této souvislosti je  také nutné zmínit 

fakt, o kterém hovoří i sami respondenti. Na konci šedesátých let, kdy přicházela již 

zmíněná velká vlna emigrantů, byli Švýcaři obzvláště snaživí a nápomocní.

Na srpnové události reagoval okamžitě prezident Švýcarské konfederace, z jehož podnětu 

rozhodla vláda o velkorysé pohostinnosti vůči československým uprchlíkům a byly 

vydány pokyny všem kantonům.

„No musím říct, že přesto, že se o Švýcarech říká, že jsou  to studené čumáky, tak my 

z vlastní zkušenosti musíme říct, že to není pravda. Trvalo dlouho, dobře rok, rok a půl 

než jsm e našli přátele, opravdové přátele, ale pak jste  mohla zazvonit o půlnoci. “ 

paní Jaroslava
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„Říkám my jsm e s nimi neudělali jedinou, jedinou špatnou zkušenost. Možná, že to taky 

bylo jenom štěstí. Takže jsm e se tam zabydleli“ 

paní Eva

Švýcaři, kteří byli během druhé světové války, občany jediného státu, jenž požíval výhod 

neutrality, avšak na tuto okolnost nemohli být vzhledem k „nacistické problematice“ hrdí, 

byli nyní ochotni pomáhat. Pan Jaroslav srovnává a popisuje strach z přílivu emigrantů, 

který panoval například v sousedním Rakousku, ve kterém byly vytvořeny první velké 

záchytné tábory. Jistá obava, nedůvěra a uzavřenost Rakušanů mohla pramenit z jejich 

poválečného rozdělení země na východní a západní zónu, eventuálně z jejich velmi 

čerstvě nabyté neutrality v roce 1955.

Já: ,JVedívali se na Vás skrz prsty? “

„ Vůbec ne, naopak. Já myslím, že tehdy to bylo ještě, ono to bylo tak dva měsíce v televizi 

ty pražské události a tak. Ne, většina těch lidí, se kterými jsem  se setkal, se chovala 

skutečně přátelsky, musím říct. Na rozdíl třeba od Vídně, kde jsem  cítil v těch lidech 

upjatost a strach. Což, ja k  jsem  si později domyslel, tak bylo víceméně správné. “ 

pan Jaroslav

Také vzpomínky, které se prostřednicím rozhovorů opět staly živými, aktuálními, jsou 

velmi pozitivní. Cokoliv negativního, co se o Švýcarech „povídá“ je samotnými 

reemigranty spontánně popíráno. Automaticky tedy ve svých výpovědích asociují pověst 

Švýcarů se snahou doložit na jejich prožitém životě, že nezažili nic, co by mohli 

kritizovat. Jakoby se snažili o veřejnou obhajobu.

„Byli dobří, já  vím, že si tady lidi hodně říkají, ja k  jsou Švýcaři studení a takoví, já  ty 

pocity nemám. Určitě tam byli nějací, ale já  ty pocity nemám. “ 

paní Jaroslava

„Prostě já  na to Švýcarsko hrozně ráda vzpomínám. Já jsem  neměla žádná traumata, 

prostě nic a ja k  slyším ty jiné  lidi, tak se mi nezdá, že jsou takoví pozitivní vůči tomu 

Švýcarsku, já  teda jsem, já  jsem  asi proto taky přistoupila na ten rozhovor. “ 

paní Eva
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4.5.3 Institucionalizace pobytu

Počet emigrantů z Československa se po roce 1968 vyšplhal na necelých čtrnáct tisíc lidí. 

Do osmdesátých let pak deset tisíc z nich obdrželo švýcarské občanství. Nejvíce se jich 

usadilo v německy mluvící části, hlavně kolem Curychu. Díky tehdejší ekonomické 

konjunktuře a příznivým azylovým podmínkám měl každý emigrant velmi reálnou šanci 

ve Švýcarsku práci najít a uchytit se. Podmínkou bylo, aby po roce požádal o obnovení 

pobytu. Ze skutečnosti, že se nemůže vrátit zpět domů, vyplynulo po nepřetržité pětileté 

přítomnosti ve Švýcarsku uznání trvalého pobytu. Po dvanácti letech pak mohl emigrant 

zažádat o získání švýcarského občanství.

Já: „Takže ti Švýcaři Vás přijímali jako Čecha nebo jako Paraguayce?“

„Ne, ne jako Čecha. Musel jsem  se hlásit na azylovém úřadě. Teď je  to snaží, ale tehdy to 

bylo trochu víc kontrolované. “ 

pan Petr

,^4 no, získal jsem  švýcarské občanství, i když tam to není jako  v jiných zemích, tam to trvá 

velice dlouho.“ 

pan Petr

„No a oni nám řekli, že můžeme, že to trvá šest neděl. Jak je  u Švýcarů zvykem, když 

řeknou šest neděl, tak je  to šest neděl. Čili přesně za těch šest neděl přišlo vyrozumění, že 

to máme jako povolený a oni nám řekli, když to tam s námi toho 13. června sepisovali, že 

už si můžeme hledat práci, ale nesmíme ještě  pracovat, dokud nepřijde to vyjádření, no. 

To vyjádření přišlo 31 .července a my jsm e od 1.srpna začali pracovat, protože už jsm e  

měli vyjednaný ty práce, takže to šlo jako na drátku, ale štěstí, štěstí nejenom pro nás dva, 

ale pro všechny, co jsm e tam přišli, bylo, že byla velká konjunktura na konci těch 

šedesátých let a byl velký nedostatek hlavně kvalifikovaných lidí, takže nebyl vůbec žádný 

problém sehnat práci v oboru, manželka jako lékařka a já  jako specialista na software. “ 

pan Jan
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4.5.4 Kom unita

Příchodem posrpnové vlny se ve Švýcarsku rozšířil již tak velmi bohatý život komunit. 

Existence komunity byla velmi důležitá pro každého nově příchozího emigranta, nalézal 

tak v rámci ciziny, malý ostrov s domácím prostředím, s podobným systémem relevancí, a 

hlavně lidí se stejným osudem. Komunitní život byl také důležitý pro obnovu a zachování 

národních tradic, byl prostředkem ke vzpomínání na domov, na život v Československu.

V této souvislosti je  opět možné zmínit důležitou roli vzpomínky, jak o ní hovoří Jan 

Assmann (2001). Vzpomínky jako pomocníka k určení identity a kulturního pojetí 

domova.

„Bylo nás hodně s podobným osudem, sice jsm e se z  počátku moc nescházeli, ale po roce 

po dvou už jsm e se sešli.'’1' 

pan Jaroslav

Někteří se chtěli, co nejrychleji odpoutat od původních kořenů, od lidí s podobným 

osudem. V rámci společenského a profesního života preferovali absolutní integraci, české 

prostředí si nechávali pouze „na doma“. Snaha o začlenění se do švýcarské společnosti 

byla tak veliká, že se přímo emigrantům v komunitách. Jejich orientace byla totiž vědomě 

prošvýcarská, a oni jakoby věděli, že kontakt s Čechoslováky povede pouze 

k destabilizaci jejich identity.

,JVo a co se komunity týče, tak snad já  nevím s osmi lidma, my jsm e to moc nevyhledávali 

tak nějak, mně ti krajani nebyli až tak příliš sympatický protože, většinou to bylo, že buď  

nadávali na Švýcary, jaký jsou to primitivové, ja k  tohle a tamhleto, což mi nebylo moc 

sympatické a jednak dělali z  té emigrace takové jako hrdinství jako mně to moc nic 

hrdinské nepřipadalo, tak jsem  to tam ani nijak nevyhledával."’ 

pan Jan

50



4.6. NÁVRAT

4.6.1 Plán k návratu

Sametová revoluce roku 1989 potvrdila očekávané politické změny v Československu, 

následující bezprostředně po změnách v Německé demokratické republice a Polsku. Bylo 

paradoxem, že se tak úspěšná revoluce naprosto vymykala své učebnicové předloze. 

Informace o překotně se vyvíjejících událostech se prostřednictvím médii okamžitě šířily 

za hranice. Pro emigranty, kteří střídavě věřili, a s přibývajícím časem přestávali věřit 

v návrat, zazářila obrovská naděje. Jejich “prožitá” zkušenost se vázala pouze 

k Československu po roce 1968, které nyní srovnávali, nikoli s českou minulostí, ale se 

svými současnými zkušenostmi na Západě. Komparace s českou současností nebyla 

možná, a tak byli odkázáni pouze na informační toky.

„No tak samozřejmě zase byla naděje a zase to vypadalo, že se to všechno změní, Havel 

na Hrad. No a tak jsm e viděli taky, to nám vysílali na švýcarské televizi, Kubišová na tom 

na Václavském náměstí a zvonili klíčema, tak to jsm e jako sledovali, samozřejmě. “ 

pan Jan

První návraty byly velmi emotivní, spontánní a krátkodobé, závislé na časových 

možnostech. Všichni jimi byli velmi dojatí, protože v ně již přestávali věřit.

V Praze a posléze i v ostatních městech se odehrávaly rozsáhlé demonstrace. Aktivace 

širokých vrstev obyvatelstva se odehrávala v mediálním věku. Lidé se ukázněně setkávali 

na veřejných místech, aby důsledně, i když mírumilovně demonstrovali odpor vůči 

režimu. Celková zjitřená atmosféra podněcovala touhu reemigrantů zúčastnit se, “být při 

tom”. Sametová revoluce byla na mezinárodním fóru přijímána s velkým respektem. 

Konečně mohli být hrdí na události ve své vlasti.

Touha a stesk po domově se dokonce mnohdy staly hlavním motivem pro rozhodnutí 

k návratu. Jakoby emigranti najednou vůbec neváhali, byli překvapeni, šokováni všemi 

událostmi, které se seběhly tak rychle.

„My, já  jsem  šla pěšky přes hranice v devětaosmdesátým.(pláč) Strašně se mi stýskalo, 

celou tu dobu, co jsm e tam byli a při první příležitosti jsem jela  teda sem, takže 17.
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listopadu jsem  byla v Praze. No a pak jsem  zase odjela. No a chtěli jsm e zkrátka zpátky. " 

paní Jaroslava

„ Tak jsem těch následujících asi dvacet let jsem  věděl, že to bude trvat už navždy, že jo. 

Ale najednou jsem  zjistil, že to netrvá, takže já  jsem  se strašně těšil sem přijet. “ 

pan Jaroslav

Po skončení mimořádných “revolučních” dnů nastal život každodenní i v případě 

Čechoslováků žijících za hranicemi země. Nyní nastal moment rozhodování. Chci se 

vrátit zpátky domů? Skončila doba, kdy jim v jejich návratu někdo doslova fyzicky bránil, 

hranice se otevřely, vstup do země se stal legální, návrat byl v nedohlednu. Šlo o to zvážit 

pouze všechna pro a proti, na misku vah položit všechny klady a zápory a domyslet vše 

do důsledků. Také z toho důvodu se navrátilec rozhodl k postupnému procesu návratu, 

k pozvolnému testování situace v Čechách, k verifikaci svých očekávání a představ. 

Návrat nebyl skokem do studené vody, jako tomu bylo v případě odchodu ze země, kdy 

rozhodnutí bylo nevratné se všemi svými důsledky.

Já: „ Věřil jste, že se někdy vrátíte domů? “

„Ne to vůbec ne, já  jsem  netušil to víte až do 89 90 nikdo nemyslel na to, že se to tady 

uvolní, pardon 89 a už i mnohem dřív. Jsem v roce 91 párkrát jsem  lítal jsem, abych si 

připravil přesun.... “ 

pan Petr

„Já jsem se nevrátil hned, já  jsem  se vrátil na návštěvu napřed, protože to dlouhý léta 

nebylo vůbec možný ani na návštěvu. “ 

pan Jaroslav

Po krátkodobých návštěvách v Čechách se reemigranti opět vrátili zpět do Švýcarska. 

Jakoby neustále konfrontovali dvojí, tak odlišné prostředí, kde vlastně žít? Návrat byl 

plný představ, ideálů a očekávání, ale opět také pochybností.

„ Tak já  jsem nejel samozřejmě úplně do neznáma, protože posledních, já  jsem  tam žil 31
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let a posledních 15 let už jsem  měl zase možnost jezdit sem zpátky takže...i jsem  sem 

pravidelně jezdil.íí 

pan Jan

„To bylo připravený, já  jsem  věděl, co se tady děje a po tý sametový revoluci to bylo 

jasný, že už je  to zase úplně jinak, takže nějaký přehnaný očekávání jsem  neměl, ale ty, co 

jsem  měl byly splněný, respektive jsem  si to verifikoval, když jsem  sem jezdil. “ 

pan Jan

Podíváme-li se na proces návratu z pohledu teorie racionální volby, při níž jedinec jedná 

tak, aby maximalizoval své zisky a minimalizoval ztráty, musí nám nutně vyplynout, že 

rozhodnutí k návratu nebylo pouze rozumové, nebo pouze otázkou kalkulu, ať již 

finančního nebo jakéhokoliv jiného. I když měli reemigranti čas na rozhodnutí, zda “najet 

do původních kolejí” nebo ne, museli přesto svému rozhodnutí něco obětovat. S návrtem 

jsou spojeny zisky a ztráty, a dokonce i jejich přesuny, takže to, co bylo ziskem při 

odchodu z bývalého Československa, stalo se nyní ztrátou při návratu do Československa 

nového.

4.6.2 Návrat - ztráty jsou zisky -  role se otočily

Nikdo z navrátilců se nevyhnul tomu, aby svá spontánní rozhodnutí o návratu nepodrobil 

kritice, aby nezrekapituloval svůj dosavadní život tak, aby v konečné fázi dospěl k 

úhrnnému bilancování životních hodnot. Odchod ze země a posléze návrat do ní 

rekonstruuje navrátilec prostřednictvím vyprávění a procesu zpřítomňování minulosti 

teprve nalézá pozitiva a negativa svých rozhodnutí.

Proces bilancování považuji za mimořádně důležitý. Pomáhá jedinci zpětně se utvrzovat a 

ukotvovat ve své minulosti, přikládat minulým rozhodnutím smysl, a zároveň budovat dál 

svůj život na již dosažených úspěších i s ohledem na zklamání a ztráty.

Co vše je možné při návratu získat? Jedním ze zisků, které jsou charakteristické svou 

diverzitou, je schopnost komunikace v cizí řeči. V kapitole Jazyk jsem hovořila o tom, že 

absolvování a naučení se novému jazyku, bylo pro emigranta jedním z nejtěžších 

překážek, jednou z nej větších bariér. Situace se ale obrátila a po návratu do původní 

vlasti, je jazyková vybavenost jedince devizou, která mu otevírá nové obzory, možnosti a 

kontakty. Jazykové znalosti jsou dvojnásobně ceněny v zemi, jakou je Česká republika,
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kde po převratu v roce 1989 hovořilo velmi málo lidí cizím jazykem. Všichni si začali 

rychle oprašovat staré jazykové znalosti. Jazyk sám se stal pro reemigranta vhodným 

nástrojem k obživě. V případě pana Petra je  dokonce jazyková vybavenost neodkladnou 

nutností v rámci podnikání.

,,Je to práce náročná, člověk musí umět více jazyků a tak.“ 

pan Petr

Další zisk, který jasně vyplývá z vyprávění reemigrantů, je možnost disponování s 

volným časem, zcela svobodně s ním nakládat, být tak říkajíc “pánem svého času”. Tento 

zisk času vyplývá především z ekonomicko-sociálních konstelací. Viděno z 

ekonomického hlediska disponuje navrátilec v převodu na “na české poměry” značným 

finančním kapitálem, který se ještě násobí valutovým převodem. Navrátilec je v českých 

očích “boháčem”, což už samo o sobě v sobě nese jakýsi periorativní význam. Tyto na 

sebe navzájem napojené souvislosti vytvářejí kruh závislostí. Finanční kapitál dovoluje 

reemigrantovi nezávislost na přísunu peněz za vykonanou práci, reemigrant tak volně 

disponuje se svým časem a podřizuje této skutečnosti také výběr samotných volno- 

časových aktivit. Je potom typické, že se osoby navrátilců vyskytují v oblasti kultury, 

charitativních a nadačních sdruženích, prostě si mohou dovolit angažmá i v neziskových 

činnostech, v některých případech věnují svůj čas opravdu pouze sobě a své rodině.

„Já jsem  se vrátil v roce 2000 a představoval jsem  si, že už nebudu pracovat, což jsem  

skoro dodržel, a tím pádem trávím volný čas tím, že cestuju a sportuju a čtu si a chodím 

na výstavy a tak. “ 

pan Jan

„A druhá úvaha byla ta, když skončím, tak za ty peníze, co mám našetřený, tak zůstat tam, 

je  drahé. “ 

pan Jan

Jak jsem se již zmínila na začátku této kapitoly o návratu, bylo pro reemigranty typické, 

že se vraceli do vlasti z důvodů citových a emocionálních a jejich rozhodnutí nebylo vždy 

rozumově zdůvodnitelné. Tato skutečnost pak naráží na reakce okolí, na jejich známé a 

přátele. Přátelé ze Švýcar, ať už emigranti-Čechoslováci, kteří se nerozhodli k návratu, tak
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i rodilí Švýcaři, reagují na navrátilcovo rozhodnutí žít trvale v Čechách, spíše negativně. 

Reemigrant tedy nezažívá přílišnou podporu ze strany přátel, jeho rozhodnutí o návratu je 

jimi spatřováno jako “riskantní podnik” bez větších racionálních podložení, na druhé 

straně ovšem dotované velkou citovou investicí, což lze považovat za ještě více riskantní. 

Navrátilec pak jakoby tušil, že pokud uspěje v původní zemi, všechny ztráty které zažíval 

v emigraci zúročí, promění v zisky. Bude to obnovení filozofie dřívějšího života, 

kontinuity rodinného cyklu, návratu původních tradic a rituálů, návrat na již ztracená 

místa, anebo se jedná o vyslovený hazard? O touhu znovu začít, tentokráte však ale 

v podmínkách známých a příznivě nakloněných?

„ Tak spousta lidí, jako v okruhu mých známých říkala, že jsem  se snad zbláznil, to přece 

nepřipadá v úvahu, já  tady zůstanu, já  tady mám kadeřnici a mám tady svoje známí a tady 

chodím hrát tenis a to. A já  říkám, tak budu chodit hrát tenis s někým jiným, to je  přece 

úplně jedno. “ 

pan Jan

V případě pana Jana je jasně vidět, že zkušenost reemigranta nedovoluje jedinci upnout se 

na okolní svět, na rituály spojené s pobytem jinde či tady. Reemigrant vnímá silně 

pomíjivost okamžiku pobývání právě teď a právě nyní. Je schopen rychlé adaptace na 

zcela nově přicházející a odcházející zlomy a životní změny. Dokonce všechny tyto 

změny přímo projektuje do budoucnosti, stávají se součástí jeho identity re-emigranta, 

tedy jedince v pohybu v přesunu mezi kulturami a prostředími. Na základě toho pak i 

jedná, stává se aktérem. Opakovaná předchozí zkušenost takovému jedinci dodává jistotu. 

Jistotu, z níž si uvědomuje, že zvládnul již situace někdy v minulosti a tím pádem odvahy 

pro zvládnutí do přítomnosti a budoucnosti. Jakoby se tak naučil žít sám se sebou. Ziskem 

je tedy v neposlední řadě také schopnost jedince-reemigranta čelit přímo a bez větších 

obtíží novým nástrahám a konstelacím. Jeho výbava, jeho balíček příručního vědění je 

obsáhlý, nabytý zkušenostmi a schopností reflexe (Schútz 1944).

Na druhé straně navrátilec ale i něco ztrácí. Samotná ztráta času, přetržené souvislosti, 

nedohledatelná kontinuita, mezera v čase, to jsou momenty, které lze považovat za 

největší reemigrantovy ztráty po návratu. Připomíná příběh “Šípkové Růženky”, která 

jednoho dne usne a probudí se po třiceti letech, ale s rozdílem, že v jejím příběhu nesehrál 

ztracený čas žádnou roli. V reálném čase se věci a události mění a reemigrant to velmi
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těžce akceptuje, těžce se s tím smiřuje.

.....a jsem měl vždycky takový pocit vždycky když jsem vystupoval z  letounu, tehdy jsme

ještě měli to starý letiště, jsem  měl pocit, že sem vlez do Curychu do nějaký časový 

mašiny, která mě padesát let vrátila dozadu. Všechno bylo když jsem  vystupoval všechno 

bylo takový starý, jako když se díváte na ty film y Hantry Bogarta v těch padesátých letech 

myslí že je  v jiným světě. Všechno bylo odpovídající padesát let zpátky, ja k  se lidé strojili 

a všechny ty no všechno bylo hodně ja k  bych to řekl jako zaprášený starý vošoupaný no to 

víte dřív to tak bylo. “ 

pan Petr

Paradoxně a le je  právě časová ztráta, kdy jedinec pochopí, že již nedožene včerejší den, 

určitým ziskem. Ziskem v tom smyslu, že těch ztracených třicet let prožil jinde, (v případě 

mých respondentů ve Švýcarsku) -  v kapitalistické zemi s rozvinutým systémem 

občanské společnosti. Na příkladu paní Evy je  to dobře patrné. Ona sama nepopírá, že 

díky třicetileté absenci v Cechách nemůže pochopit všechny souvislosti, nemůže se dívat 

na vývoj událostí stejně jako někdo, kdo zde celou dobu žil. Zdá se ale že je ve hře i 

životní stadium -  tedy stáří, teď už nemají reemigranti co získávat, ani tady ani tam, 

hlavně ve smyslu osobního růstu, profese a kariéry. V Cechách mohou znovu-objevovat 

svou minulost, jako součást své identity, což je také propojeno se stářím (Alan 1989).

,JVežije se tady špatně, samozřejmě že těch 30 let, které jsem tady nežila, mně budou 

scházet, mně schází a budou mně scházet vždycky, to už prostě vím, protože mám mezi 

známýma i jako akademiky, ale prostě já  tam prostě cítím nějaký takový...já nevím, ja k  

bych to měla správně vysvětlit, ale prostě těch 30 let, co jsem tu nebyla mně scházet bude, 

mně schází a budou mně scházet do konce života. “ 

paní Eva

,,Ano, já  jsem se sem do Cech těšila, protože mně se ve Švýcarsku moc líbí a těch 30 let 

toho nej lepšího, toho nejproduktivnějšího, toho nejhezčího úseku života jsem prožila tam u 

paní Eva
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4.6.3 Push and pull faktory

V souvislosti s fenoménem návratu do vlasti je  nezbytné zmínit také migrační teorii push 

a pull faktorů. Jedná se o působení okolních vlivů a konstelací na jedince v okamžiku 

rozhodování o změně místa pobytu. Jsou to tedy jakési motivující či naopak odpuzující 

faktory, inspirující nebo odstrašující ke změně. Ovlivňují to, že jedinec odněkud odejde a 

někam jinam se dostane. Tento pojem se používá pro vyjádření makro i mikro sociálních 

změn.

Mezi push faktory je možné zařadit sociální a společenské kontexty, ve kterých se 

stávající aktér nachází, které má tzv. “k dispozici”. Jde většinou o negativní vlivy, které 

v negativním slova smyslu donutí jedince k odchodu. Push faktory mohou být obsaženy 

jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Je to tedy například konfliktní situace v rodině 

(rozvod, špatné vztahy s rodiči se sourozenci a partnery), ztráta zaměstnání, špatná 

ekonomická a sociální situace, ale také náboženská, politická či rasová diskriminace. 

Může se jednat také o přírodní katastrofy, které zdevastují krajinu a životní prostředí a 

jedinec odchází, aby přežil, zachránil holý život.

Naopak pull faktory jsou takové, které jedince motivují, jsou jakýmsi příslibem lepšího 

života, zkvalitnění osobní situace. Jsou natolik atraktivní, že donutí člověka změnit 

teritorium svého současného působení a odejít, i když do neznáma. Škála těchto faktorů je 

opět široká, přes nalezení obživy, doslova dostatek jídla a nové přístřeší, až po nejrůznější 

kariérové postupy. Nacházejí se zde také lidé, kteří odcházejí ze zemí zasažených 

válečnými konflikty, hledají útočiště, hledají náboženskou nebo politickou svobodu.

Tyto zmíněné push a pull faktory je možné najít také v situacích mých respondentů.

V průběhu životní dráhy motivovaly ať už negativně nebo pozitivně jejich rozhodnutí pro 

změnu země jejich působnosti dokonce dvakrát. Jednou při odchodu do emigrace, 

podruhé při rozhodnutí a realizaci návratu do původní vlasti. Je zřejmé, že působnost 

faktorů motivovaly nejrůznější impulsy.

Podíváme-li se na okolnosti, které doprovázely odchod jedince z bývalé Československé 

socialistické republiky, najdeme propletený uzel různorodých faktorů. Již zmíněná 

politická situace v zemi, která nedovolovala svobodné rozhodování a jednání, 

perzekuovala člověka v případě nedodržení nesmyslných předpisů a zákonů, 

neumožňovala mu volbu zaměstnání jako politicky nevyhovujícímu členu společnosti, 

zakazovala studia lidem, kteří se znelíbili režimu, a to i třeba prostřednictvím starších
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členů svých rodin. To vše bylo výsledkem toho, že se jedinec neváhal rozhodnout pro 

útěk. Společensko-politická konstelace vlastně usnadnila jeho rozhodnutí. Na druhé straně 

byl motivován svobodným životem “za želenou oponou”.

Návratem do vlasti se pozice push a pull faktory přehodnocuje. Emigrant byl ve 

Švýcarsku obklopen fungující občanskou společností, byl ekonomicky i sociálně 

dostatečně zajištěn. Dá se říci, že push faktory návratu do Čech nehrály tak stěžejní roli 

jako faktory pull, a to zejména na osobní úrovni. Přesto je ale v této souvislosti zajímavé , 

že sami respondenti vůbec mezi push faktory nezahrnují změnu své životní úrovně, což je 

fakt, který jim paradoxně předkládá jejich okolí. Naopak ale, oni sami jsou svým okolím 

jako takoví a priori přijímáni. Zůstává otázkou, jakým způsobem se jako jednotlivci 

presentují. Jak projevují, a zda-li vůbec, svou eventuální post-materiální závislost a zda 

tyto materiální faktory skutečně reflektují. Vzhledem k nevyrovnanosti švýcarské a české 

měny mohou zde jistě dospět k hodnotnější sebe-prezentaci. Na druhé straně ovšem zde 

existují i takové hodnoty, které jsou zcela závislé na přijímané kultuře a prostředí, a ty 

jsou nejen přijatelné, ale mohou je i obohatit.

To, co emigranty přitahovalo nejvíce domů, byly vztahy ať již s rodinnými příslušníky, 

kteří v Čechách zůstali, nebo s přáteli, kamarády a známými. Díky již zmíněným 

postupným návštěvám mohl reemigrant všechny push a pull faktory objevovat, testovat. 

Mezi jasnými pull faktory, které motivují reemigranta k návratu jsou okolnosti 

ekonomického směru.

,JVo, ono záleží na těch, to jsou prostě finance, když ty miliony tady, to tam na ty franky a 

tam si člověk musí platit i pojištění, prostě ono je  to tam, tam se člověk naplatí daleko víc 

než tady. Prostě já  to řeknu, ja k  to je, tady si můžu, tam bych si musela, já  teď teprve 

dostanu vyrozumění o mém důchodu, protože taky beru vdovský důchod po mém 

manželovi a manželovi taky bylo pro boha osmapadesát, když zemřel, takže to jsou, to 

záleží na financích 

Paní Eva
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4.6.4 Motivy

Každé jednání jakéhokoliv aktéra musí být motivováno. Pokud tomu tak není, je  možné 

hovořit o chování návykovém. Chování jedince, který se rozhodl pro návrat do vlasti, není 

návykovým, ale jedná se o aktivní jednání s určitým motivem.

Motiv ovšem není nic nutně uvědomělého. Motivované jednání je záměrné, cílené, a tím 

pádem i racionálně vysvětlitelné.

Jedinec zpracovává postupně okolní vlivy a přetváří je  na motivy. Motiv má mnoho 

způsobů, kterými se projevuje: 1. jako konkrétní pohnutka nebo bezprostřední příčina 

určitého jednání - 2. jako průběžná aktivace jednání - 3. jako směrová determinace 

jednání - 4. jako smysluplná struktura jednání - 5. jako důvod pro rozhodnutí k určitému 

jednání v situaci volby (VSS 1996). Právě v případě reemigranta se motiv vytváří jako 

důvod pro rozhodnutí k určitému jednání v situaci volby. Co tedy motivuje jedince 

k návratu do vlasti? Na to jsem se ptala jednotlivých respondentů.

Každou svobodnou volbu něco motivuje, v případě reemigrantů to bylo motivů hned 

několik.

Postupné návštěvy v Čechách vedly ke znalosti zdejších poměrů a k informovanosti o 

tom, ,jak to tady chodí“. Tentokrát ovlivnily motivaci pull faktory. Vzniká tak propojení 

motivů s pull faktory.

Nejčastěji zmiňovaným motivem byla vidina předčasného odpočinku, odchodu do 

důchodu. Navrátilec, který strávil většinu svého produktivního věku v zemi s pravidly 

tržní ekonomiky, která mu nabídla možnost profesního rozvoje a růstu, systematické 

budování vlastní kariéry, má ve stáří tendenci inklinovat k prostředí, které naopak nabízí 

klid a pohodu. To, že si vybírá pro svůj zbytek života Českou republiku je v tomto smyslu 

pochopitelné. Vrací se do známého prostředí velmi dobře ekonomicky zajištěn.

„Tam to bylo ohromné, ale prosté ten tlak a manžel mi říkal: „Co říkáš tomu j í t  bez 

důchodu do důchodu?“, to znamená do České republiky, kde je  to finančně, prostě to byl 

hlavní důvod a já  jsem  zajásala. “ 

paní Eva

Čechy jsou také plné kulturního a společenského vyžití, historie zde provází návštěvníka 

na každém kroku, Praha a další česká města lákají svou neopakovatelnou atmosférou 

nasáklou hlubokou minulostí našich předků.
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......... kultura je  tady, takové kulturní vyžití, jako je  třeba v Praze, to prostě nemá ani Bern

ani Zurich, to se nedá srovnat. A těch památek, co tady jsou, tak to taky. " 

paní Jaroslava

Motivem pro návrat byly také pochopitelně vztahy, vztahy s rodinou, kterou zde 

navrátilec zanechal, vztahy spřátelí, bývalými kolegy, známými. Navázání vztahů 

staronových ale i zcela nových, to byl moment, který navrátilce lákal velmi. Sejít se opět 

s lidi, se kterými ho spojuje minulost, společně prožité okamžiky.

„A tak jsm e tady jezdili za prvé za sestrou, za švagrem, za synovcem a pak za těma 

známýma, protože můj manžel měl hrozně moc známých. “ 

paní Eva

„...a navíc jsem  tady učinil nové kontakty, které mě začaly přitahovat“ 

pan Jaroslav

4.6.5 ObčanemČeské republiky - podruhé

Všichni respondenti se v průběhu rozhovoru sami zmínili o problematice ztráty a poté 

opětovného získání českého občanství. V momentě, kdy získali ve Švýcarsku politický 

azyl, mohli začít pracovat nebo studovat a tímto dnem jim  začala čekací lhůta na 

švýcarské občanství, o které si všichni, se kterými jsem rozhovor provedla, zažádali. 

Vyřízení švýcarského občanství většině případů znamenalo ztrátu občanství českého. 

Jeden z významných důvodů proč se takto rozhodli byla skutečnost, že jako švýcarští 

občané mohli navštívit bývalé Československo, kde by byli jako Češi odsouzeni za 

vlastizradu. Po návratu zpět do České republiky žádala opět většina z nich zpět o 

občanství české. V této souvislosti uvádím přesnou formulaci, stanovenou zákonem ČR 

pro vydání českého občanství.

„Bývalí českoslovenští státní občané, kteří pozbyli československé (české) státní 

občanství v době od 25.2. 1948 do 28.3. 1990 (za totalitního režimu) propuštěním ze 

státního svazku nebo v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu, s nímž mělo 

Československo (Česko) uzavřenu smlouvu o zamezení vzniku dvojího státního 

občanství, mohou opětovně nabýt státní občanství České republiky zjednodušeným

60



způsobem, a to prohlášením podle zákona č. 193/1999 Sb., věznění pozdějších 

předpisů.“14

Ze Švýcarů jsou tedy opět Češi nebo Čechošvýcaři. Z této neustálé změny, kdy jedinec 

mění příslušnost k národu, ústí jistý pocit nestability, rozpolcenosti. Reemigranti cítí 

nutnost, kterou na ně klade systém, aby se někam zařadili, ale jejich osobní volba není 

jasná.

„Právě, já  jsem  nejsem ani Češka ani Svýcarka, nebo napůl, půl půl, tak tak správně, že 

jo, protože něco být musím. “ 

paní Eva

„No, jelikož to už jsm e zase mezitím byli i Češi i Švýcaři, protože mezitím se to zase 

jednou změnilo. “ 

pan Jan

4.6.6 Domov

Je možné charakterizovat domov jako místo, se kterým se jedinec identifikuje, jako místo, 

které přetváří jeho obraz světa? V této souvislosti bych ráda použila myšlenku M arca 

Augého (1999), který ve své knize Antropologie současných světů uvádí popis kategorie 

domova. Augé se zabývá popisem moderního prostoru a světa. K uchopení těchto velmi 

abstraktních entit, což prostor a svět jistě jsou, používá dvojice pojmů, které člověku 

usnadní orientaci v prostoru samotném. První dvojicí je místo/ne-místo. Jedná se o pojmy, 

pomocí kterých člověk označuje zároveň nejen reálné prostory, ale i vztahy, které k nim 

jejich uživatelé mají. Místo potom Augé definuje jako: “ 1. identické vtom  smyslu, že 

jedinec se zde může identifikovat a definovat se s jeho pomocí a 2. jako vztahové v tom 

smyslu, že ti, kdo tu žijí zde mohou znovunalézat různé stopy toho, co se tu dálo dříve, 

znaky původu a souvislosti” (Augé, 1999:109).

Také moji respondenti ve svém vyprávění vykreslují domov jako místo, které je 

propojeno s jejich identitou, s počátkem jich samotných, s dětstvím a postupnou 

socializací jedince. Je to tedy místo jak identické, tak i vztahové.

14 Zdroj: internetové stránky Ministerstva vnitra ČR
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„No, musím říct, že se tady cítím přece jenom doma, protože já  jsem  se tady narodil. “ 

pan Jan

,, Prostě cítil jsem, že přesto přes všechno je  to jako moje rodná země a měl jsem  tady 

najednou znovu šanci. “ 

pan Jaroslav

Velmi zajímavým momentem, který vyplynul při analýze kategorie domova, je  skutečnost 

značné adaptability jedince -  reemigranta na nové prostředí. V této souvislosti je  možné 

poukázat na fakt, že existuje jakási předurčenost v tom smyslu, že člověk je schopen 

rychle se přizpůsobit novým podmínkám, nalézat v nich hlavně to pozitivní. Pochopitelně 

v tom hraje roli také obrovská zkušenost jednotlivce, který byl již odmalička zvyklý 

cestovat, měnit pobyt. Takový jedinec se dokáže v nové situaci velmi rychle orientovat a 

tím pádem i zabydlet, utvořit si nový domov.

„ Víte, já  se cítím doma tady, můžu j í t  do Jižní Ameriky do Paraquaye a zase se cítím 

doma, nemám vůbec žádný problém se přizpůsobit. Samozřejmě jsem se cítil doma ve 

Švýcarsku. Nevím, ja k  bych se cítil někde v Asii, tam jsem  nikdy nebyl, možná taky bych se 

nikdy nepřizpůsobil nevím v Americe myslím v Severní. Hodně jsem  sem cestoval, znám 

místa a tak no není problém. “ 

pan Petr

Ale i ten největší cestovatel a světoběžník chápe domov jako “pevnou půdu nohama”. 

Možnost návratu do země, se kterou se může ze všech zemí nejvíce identifikovat (protože 

je rodnou zemí), znamená pro něho největší zadostiučinění. Toto zadostiučinění je opět 

důležitou kategorii identifikační. Protože jak jsem se o tom již zmínila v kapitole o 

odchod do emigrace, je  člověk všude tam, kde se nenarodí přijímán jako cizinec. Tato 

bariéra cizinectví je nepřekonatelná. A jak k tomu dodává Marc Augé: “Strnutí kategorií 

muži/ženy nebo místní/imigranti v některých zemích, jevy, které jsou někdy možná 

zbytečně chápany jako obnovení nebo návrat, svědčí spíše o převaze logiky identity nad 

logikou jinakosti: neschopnost vnímat jiného jako jiného (takového, který mi není ani 

podobný, ani ode mne odlišný, a který je  tedy na mě vázán), z  něj dělá cizince. Jméno 

etnika, zeměpisný původ, náboženská příslušnost, označení poukazující šířeji na cizí
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původ “imigranti ” ukazují zlom symbolického spojení a ústupu představ na pól identity. ” 

(Augé. 1999:64).

„Musím říct, že tady poprvé v životě se cítím aspoň, že nejsem cizinec, musím říct, že 

všude, kde jsem  žil, jsem  byl cizinec. “ 

pan Petr

Přesto je ale situace reemigranta specifická. Opustil svůj domov, byl schopen najít si 

přechodný domov jinde, s vidinou toho, že tomu tak zůstane navždy, ale nyní využil 

možnosti navrátit se do domova původního. Ale jak se říká “nevstoupíš dvakrát do stejné 

řeky”, situace se během let strávených v emigraci změnila. Vše je jiné, i když důvěrně 

známé. O podobné situaci hovoří také Miroslav Disman (1999) ve stati, která je součástí 

knihy Otevřená minulost. Popisuje, jak probíhal u něj proces návratu do vlasti. Hovoří o 

pocitu, který zažíval, když se postupně navracel do Čech. Navracel se pln dojmů, že 

nemůže nepřekonat informační a časovou izolaci, pokud ovládá jazyk a zná místní 

poměry. Přesto postupně zjišťoval, že i on se stal „cizákem ve vlastní zemi“. ,JVejsem 

foreigner, ale jsem  stranger'‘ (Disman. 1999:151), stejně tak jak o tom hovoří již zmíněný 

Schůtz. Disman se také stal jedincem, který měl znalost, ale chybělo mu porozumění. 

Také pan Jan popisuje domov, jak místo, které zná.

„No a teď to bylo o něčem jiném, teď jsem  měl nějaké peníze našetřený a věděl jsem, že se 

vracím do vlasti, že jo, kde to znám. “ 

pan Jan

Kategorii místa Marca Augého (1999) zastupuje ve vyprávění mých respondentů domov. 

Takže nejen místo, ale také domov je prostoupen svým symbolickým trojmezím. 

“Symbolizuje vztah každého z držitelů ksobě samému, k  jiným držitelům a k  jejich 

společným dějinám. Prostory, kde nejsou symbolizovány ani identita, ani vztah, ani dějiny 

se bude definovat jako ne-místo, avšak tuto definici můžeme použít i na přesný empirický 

prostor nebo na představu , kterou v tomto prostoru mají ti, kteří se v něm vyskytují. To, 

co je  místem pro některé lidi, může být ne-místem pro jiné a naopak. ” (Augé. 1999:109).
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„A tady na příklad, když smím volit, tak realizuju, že jsem  Čech a nebo když smím dělat 

věci, které jsou vyhrazeny pro Čechy no tak je  to takový malý zážitek. “ 

pan Petr

4.6.7 Reakce okolí na návra t

“Navrátilec-domů” věří, že opět oživí staré sociální kontakty. Alfréd Schiitz (1944) 

analyzuje koncept “domova” a “primárních vztahů/vazeb” z pozice člověka, který domov 

opustil a nyní se do něj navrací. Nikdy už ale nezachytí stejný čas a prostor, jako při 

odchodu, navrátilec i osoba, která ho očekává, se změnili, navrátilec se stává cizincem 

mezi cizinci. Schiitz dokonce uvádí příklad emigranta navracejícího se do své země a 

pocítit domov je v této souvislosti vyjádřením nejvyššího stupně blízkosti a intimity. 

Doma totiž komunikujeme na základě stejného systému relevancí, používáme stejná 

schémata dorozumění, funguje mezi námi reciprocita vzájemných perspektiv — 

intersubjektivita.

V tento pocit věřili i mí respondenti. Jak ale velké pro ně muselo být zklamání, když zde 

nebyli pochopeni, když nebyli přijati tak, jak očekávali? Navrátilci přijížděli domů 

s velkými nadějemi, s touhou podělit se o zkušenosti a zážitky. Narazili však na někdy až 

„tvrdé odmítnutí“ ze strany Čechů.

No a ty začátky nebyly jednoduché, protože... nejhorší na tom bylo, že reakce lidí byly 

takové, že ...oni si přijedou z ciziny a myslí si, že nám tady budou poroučet ...Přičemž nás 

to ani nenapadlo, ale chtěli jsm e ne poroučet, ale chtěli jsm e j í t  příkladem a ukázat, že se 

dá i na vesnici žít jinak, lepší, no. 

paní Jaroslava

Díky tomu, že reemigrantova identita je  konstruována nejen navzdory, ale také na své 

sebe-reflexivní vy-pěstované schopnosti adaptace a pohybu mezi světy, je  jeho postupné 

začleňování do české společnosti snadné, nebýt nástrah, které česká společnost produkuje 

ve například ve formě závisti a netolerance, ale také neochota něco změnit.

„Ale tenkrát, já  jsem říkala: „Tak Mirku za takových pět let by to tady mohlo být na 

úrovni Rakouska“, protože my jsm e si představovali, že ti lidi se toho chopí, že prostě
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budou chtít dělat, a my jim  pomůžeme, ale ono to zůstalo ve starých kolejchí, ja k  se tady 

kradlo. “ 

paní Jaroslava

Csaba Szaló a Eleonora H am ar uvádějí ve svém textu s názvem „ Vytváření 

etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze“ dvojí praktiky sociální 

inkluze, které vedou na jedné straně k institucionální integraci etno-kultumích menšin, 

což reemigranti v jistém smyslu jsou, na straně druhé však znamenají symbolickou 

exkluzi z české národní identity. Tento proces vzájemné inkluze a exkluze je podle autorů 

způsoben propojeným utvářením dominantních a marginalizovaných identit, které jsou 

ukotveny ve stejném diskurzu a institucionálním poli. Co se týká samotné sociální inkluze 

je podstatné, zda jsou diskurzy symbolické moci „tematizovány duálně“, tedy jako 

vzájemný politicko-etnický charakter národní identity. Z toho vyplývá jasný rozdíl mezi 

tím, jestli je  jedinec součástí české národní identity, nebo jestli je  pouze „politicky“ 

ukotven v daném sociálním poli jako český občan. Tento moment dvojí identity je 

aplikovatelný také na mé respondenty-navrátilce z emigrace. Oni sami na sobě také 

pociťují, že jsou sice oficiálně přijati do „rámce“ České republiky, ale kulturně a 

národnostně se stávají pasivními aktéry procesu začleňování.

Při návratu emigranta do původní vlasti opět docházelo k včleňování jedince do 

společenství národního, kulturního a jazykového, a to vše se odehrávalo současně.

V rámci národní diskurzu je reemigrant oficiálně přijat, dostává české občanství a 

disponuje všemi občanskými právy. Reemigrant je na základě předchozích zkušeností a 

překážek, které musel zvládnout v rámci pobytu ve Švýcarsku mnohem otevřenější, 

liberálnější. Je odhodlán se po návratu se svými zkušenosti ze Západu podělit s Čechy. 

Místí ale odmítají, aby reemigrant srovnával situaci v rodné zemí se zkušenostmi ze 

západu. Toto srovnání totiž s sebou nese kritiku a ne loajalitu, kterou domácí očekávají. 

Reemigrant je tak exkludován do malé autonomie svého domácího prostředí. Reemigrant 

tak nenalézá pocit sebeuspokojení ve svém návratu, ani jinou satisfakci, naopak je velmi 

zklamán.

Vzniká tak dvojí proces vzájemné inkluze a exkluze mezi reemigranty a domácími Čechy.

„Prostě když, já  vím, že jako nemůžu jenom kritizovat, a když mám problémy, že to není 

jenom můj problém, prostě, že je  to na obou stranách, prostě že není vina jenom ta druhá
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strana, to taky vím. Ale tak se snažím prostě říct svůj názor, protože jsem  byla zvyklá 

z toho Švýcarska, tam jsm e se to naučili, prostě říct svůj názor. A tady se to nějak nebere. 

Tady se pak, já  mám takový dojem, že si říkají: „ Co ta ženská nám tady vykládá, tak ať se

vrátí, ať jde  zpět. “, jo. Někdy už jsem  měla takový dojem. “ 

paní Eva

Postupným znovu-sbližováním se ale situace vyvíjela pro navrátilce lépe. Čas mu 

pomáhal pochopit souvislosti, které neznal. Začal se více sbližovat s domorodci. Zde ale 

opět narážel, tentokrát na svoji výjimečnost, často jakoby okolí provokoval, stával se 

ostatním trnem v oku. Lidé okolo něj vůbec nechápali, proč se vrátil, porovnávali 

podmínky pro život, které měl ve Švýcarsku a které má dnes, začali měřit penězi.

„že se diví, proč jsem  se vracel, že kdyby oni, tak to by tam zůstali, protože když se 

vyptávali, když jsem  jim  řekl, co jsem  tam třeba vydělával, tak vůbec nechápali, proč jsem  

se vracel, že jo. A já  jsem  pořád říkal, že všechno nelze přepočítávat na peníze “ 

pan Jaroslav

4.6.8 Sami reemigranti srovnávají

Na začátku analytické části jsem řekla, že se pokusím uchopit téma reemigrantství také 

z perspektivy vzájemného srovnání odchodu a návratu, tedy jako srovnání dvou událostí, 

které formují celý život reemigranta. Je možné najít mezi nimi nějaké podobnosti nebo se 

jedná o dvě zcela odlišné zkušenosti? To byla také jedna z otázek, kterou jsem 

v rozhovorech reemigrantům položila.

Z vyprávění respondentů pak jasně vyplynulo, že srovnání není snadné, protože jedinec 

jako takový, sám o sobě, je schopen začít kdekoliv a kdykoliv, avšak důležité je hledisko 

kontextuality společenství, ve kterém člověk začíná. Je to tedy opět schopnost aktéra 

přerámovat své rámce, změnit strategické pozice, uspořádat nově balíček svých příručních 

znalostí. Jde o to, jakými dispozicemi, zkušenostmi a znalostmi jedince oplývá, co může 

dát “do hry”. Proto navrátilci sami zmiňují, že např. pokud ovládáte jazyk dané země, kde 

se rozhodnete začít nový život, jsou vaše možnosti prakticky neomezené.

66



Já: ,/í  myslíte si, že obecně je  lepší začínat v zemi, kde nikoho neznáte, nevíte vůbec, co 

budete dělat a začínat tam a nebo v zemi, kde už js te  předtím nějakou dobu žil, máte tam 

nějaké zpřetrhané staré kontakty a třeba si myslíte, že můžete za někým přijít a požádat ho

o pomoc? “

,, To druhý si vůbec nemyslím, já  si spíš myslím jinak. Je samozřejmě lepší začínat v zemi, 

je jíž  řeč ovládáte a kde máte možnosti. Já jsem  nikdy nestavěl tak dalece na přímluvách 

nebo protekcích někoho jiného a domníval jsem  se, že i tady jsem  tímto způsobem schopen 

vybudovat si svojí pozici, jistou jsem  si uhájil. “ 

pan Jaroslav

Přesto je možné najít příklady, které přispějí k porovnání odchodu a návratu. Odchod 

z domova je spojen s existenční nejistotou, jedinec většinou nemá žádnou představu o 

novém prostředí, do kterého odchází, ani jeho ekonomické a sociální zázemí není 

pozitivní. Zcela naopak je tomu při návratu. Reemigranti disponují určitými úsporami, 

doma mohou navázat na předešlé vztahové a sociální sítě, mohou snadno komunikovat, 

nacházejí společná témata s domorodci, a hlavně mohou si předem pobyt zpátky doma 

připravit, otestovat, vyzkoušet.

„To není otázka teď existenční, protože já  jsem  samozřejmě měl za ty léta takový úspory, 

že jsem  se nemusel těmahle věcma podstatně zabývat, j o .“ 

pan Jan

Důležitým momentem je však to, že reemigrant vidí ve svém návratu domů smysl. Toto 

smysluplné jednání verifikuje prostřednictvím nově nelezeného poslání. Poslání, které 

musí pociťovat každý, kdo odešel z vlasti, protože neviděl možnost jakékoliv změny, 

zabydlel se v emigraci, kde nabral nové životní zkušenosti a nyní, když je jeho národ opět 

svobodný a stojí na prahu “nového začátku”, vidí také reemigrant příležitost podat 

pomocnou ruku. Přijíždí proto zpátky do vlasti, i za cenu ztráty nesnadno vybudované 

existence, a snaží se poradit, pomoci, předat zkušenosti. To byl jistě velký impuls, 

rozhodnutí se k návratu.

67



„A takže to není srovnání, jestli jsem  si pohoršil nebo polepšil, to není, že jsem  musel 

začínat proto, abych si vydělal na holý živobytí, měl jsem  pocit, že ta moje práce tady 

bude mít smysl.1,1 

pan Jaroslav

4.6.9 Návrat není nouze ale svobodná volba............za cenu vykořeněnosti

Rozhodnutí pro návrat je v případě reemigrantů zcela svobodnou volbou. Jedná se o 

rozhodnutí, které je možné kdykoliv změnit. Reemigranti cítí výhodu v tom, že disponují 

jakýmisi „zadními vrátky“. Zůstávají většinou občany obou zemí, jak České republiky, 

tak Švýcarska. Jejich ekonomická situace je nyní podstatně lepší. Také rodinná konstelace 

je nyní příznivější než jak tomu bylo v případě odchodu ze země. Ve Švýcarsku mají své 

děti s celými rozvětvenými rodinami s potencionální možností nového zázemí.

„...dneska je  to všecko jinak, když tam budu se chtít vrátit, tak se tam vrátím, že jo. 

Definitivní to je  v tom smyslu, že jsem  tam spálil všechny mosty, že jsem se tam odhlásil 

oficiálně a tady přihlásil, čili moje trvalé bydliště je  tady. Ale já  mám ty dva pasy. “ 

pan Jan

I přesto se ale objevuje velmi silný pocit, který je  společný všem mým respondentům. 

Pocit, který si oni sami začali uvědomovat až během vyprávění. Dostavil se 

prostřednictvím zpřítomnělé minulosti v okamžiku, kdy byli donuceni reinterpretovat 

svou současnou situaci po návratu. Jedná se o silný pocit „vykořeněnosti“.

„A právě, já  nejsem tak nějak úplně jako zakořeněný... “ 

pan Jan

„A takže trošku v tom plavu, protože právě já  tady žádné kořeny nemám. “ 

paní Eva

Symbolika vykořeněnosti, která prostupuje celým životem reemigranta, je  jedné straně 

překážkou, na kterou narážejí nejen ve všech svých aktivitách, ale hlavně ve vzájemných 

vztazích se svým okolím, potažmo v komunikaci. Na druhé straně se projevuje jako 

výhoda při rychlém nalezení sebe sama v novém prostředí.
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A lze chápat pocit vykořeněnosti také jako za specifický způsob životního stylu? Jako za 

zcela jasně promyšlenou snahu jedince nevázat se naplno k žádnému místu/ne-místu -  

nezakládat pobyt na pevných poutech? Chápat vykořeněnost jako potencionální dispozici 

pro otevřenou budoucnost a nebo třeba jako obavu, která plyne z osudových zkušeností 

reemigranta, obavu o schopnost nalézt kontinuitu životního příběhu po čase zase někde 

jinde než v Cechách? Být znovu schopen adaptovat se v novém prostředí? V případě 

mých respondentů tomu tak není, a to proto, že pobyt zde mají silně propojený 

s domovem, s pocitem sounáležitosti k českému prostředí. Jejich vykořeněnost tedy plyne 

z rozčarování nad změnami, které se v Čechách udály během času stráveného v emigraci. 

Během času, který zhodnotili v podobě nových životních zkušeností v kvalitní občanské 

společnosti.

,Já  jsem měl představu, která mi začala docházet až po té první fázi, já  jsem  měl 

představu, že se hodně věcí proměnilo, samozřejmě, ale neměl jsem  představu, že některé 

věci se změnily až tak dalece, že já  je  nebudu moct akceptovat, jo. “ 

pan Jaroslav

,Já  nevím, teď už jsem několikrát říkala, že bych se sebrala a vrátila bych se zase úplně 

zpátky, ale to je  jenom takový, že to člověk, že ho to hodně zlobí.“

Paní Jaroslava

Ze všech předešlých otázek vyplývá ta zásadní, a sice je-li vůbec návrat do země možný. 

A co vlastně slovo „návrat“ přesně znamená, co obnáší. Bude snad nejvhodnější ukončit 

kapitolu Návratu úvahami M ilana K undery z jeho knihy Nevědomost. Kundera spojuje 

etymologický původ návratu s nesmírnou nostalgií jedince, který touží celou dobu, po 

kterou je v emigraci, opět spatřit rodnou zemi. Sní svůj „emigrantský sen“ o návratu. 

K Čechám ho váže silné emocionální pouto, bojí se však, aby nebyl zraněn, protože se již 

nalézá jinde. Jeho kontextualita a kontinuita se za minulých dvacet, třicet let přesunula 

někam jinam, nabyla jiných významů, linka jeho biograficky prožitého se odvíjela jiným 

směrem. Přesto nakonec emoce a touha po domově vyhrávají a emigrant se stává 

reemigrantem.

Kundera vyslovuje nej zásadnější tvrzení, kterým je konstatování, že mezi malým 

domácím českým prostředím a vnějším světem existuje -  navzdory globalizaci -
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obrovská, téměř nepřekonatelná propast, a že vnější svět je pro domácí Česko neviditelný. 

A reemigranti sami jsou vlastně vnějším světem.
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ZÁVĚR

Znejistění vlastní identity a návrat k ní je  emigrantovou zkušeností. Emigrant, občan dvou 

různých světů, které by si přál sloučit v jeden, zažívá již ode dne útěku, od bodu nula, 

zkušenost počátku. Rázem se stal rozpolcenou osobou, a aby se s touto nově nabytou 

skutečností vyrovnal, aby obstál, pokouší se udržet si rovnováhu. Obrací se ke svému 

původu, upíná se silněji ke svému původnímu domovu, a tím prožívá virtuální návraty, 

které si mnohdy v prázdnotě aktuálního životního prostoru idealizuje. Podobný vztah 

chová i ke svému rodnému jazyku, i když vyvíjí velkou snahu naučit se dobře jazyk nový. 

Svému novému okolí, kterým je dotazován na minulost, vypravuje svůj přběh tak, že jej 

stylizuje v minulosti, aby se stal lépe výpravovatelným. Pokouší se pochopit sám sebe a 

svět, z něhož odešel. Postupně zakotvuje, přijme nové občanství a s pocitem uspokojení 

se ohlíží za svým v exilu prožitým životem, ve kterém se uplatnil.

Do ustáleného životního stylu uhodí jako blesk z čistého nebe velká historie, pád železné 

opony. V to, v co emigrant přestal věřit, se opravdu stalo. Může se navrátit do své vlasti, 

do míst, která nikdy nepřestala být jeho domovem. Paradoxně to oživí jeho zasutou 

rozpolcenost, uvědomuje si, že se bude více než o fyzický návrat jednat o celý soubor 

návratů, ve kterých jeho představy o světě, který opustil, nebudou slučitelné se 

skutečností.

První návrat, první cesta do vlasti je  opojná, opět slyší na ulicí svůj intimně blízký rodný 

jazyk, promlouvají k němu důvěrně známá místa. (Pro Evropana vesměs je  typický vztah 

k místům, v nichž vyrůstal, vztah ke kulturním hodnotám, ve kterých byl vychováván.

V tomto ohledu si Evropa uchovala, přes rozdílné společensko-politické uspořádání, 

jednotu, kterou mohl ve Švýcarech sdílet.)

Získal ovšem i zkušenosti zcela nové, které jako reemigrant němůže sdělit ani sdílet se 

svými novými spoluobčany. Podruhé se cítí být vykořeněn, opět prožívá, i když ne tak 

silně jako při útěku, znejistění, ale také neoprávněnou marginalizaci. Nabízí přece svou 

těžce nabytou zkušenost, svá poznání, svůj rozhled. Česká společnost jej nereflektuje tak, 

jak by si přál, ani jak by si zasloužil. Vykořeněnost se ho dotýká nejen v rovině osobní, 

ale v rámci institucionálního diskurzu. Vzhledem k duálnímu působení symbolické moci 

se reemigrant ocitá uprostřed působení dvou proti-sobě stojících sil, sil exkluze a inkluze, 

které mu nedovolují absolutní začlenění do většinové-české společnosti.

Návrat do vlasti pro něho znamená rozpolcenost identity ve smyslu Goffmanova stigmatu. 

Najedná straně stojí jeho předsatava, jako základ virtuální identity, na straně druhé reálný
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svět, formovaný jako hrací pole pro aktuální identititu. Reemigrant je zaskočen, protože 

v českém prostředí nanalezl sebou vysněný obraz. Míjí se se všemi, které potkává, je  sám 

mezi ostatními.

Vypravováním svého skutečného příběhu se dostává znovu do role hlavního hrdiny, který 

ve svém symbolickém světě zkoumá svou identititu reemigranta a identifikace s touto 

pozicí s cílem, a aby nakonec sám sobě objasnil konsekvence propojené s návratem, 

jejichž prostřednictvím se rekontruuje nyní a zde, a také přede mnou.

Doufám, že se mi alespoň z části podařilo poodhalit okolnosti, které vymezují identitu 

navrátilce, a jsem si také vědoma toho, že jsem za některých okolností pronikla hlouběji 

„do jejich nitra“. S tím větší ovšem vyvstávala další zajímavá témata, která by si jistě 

zasloužila samostatný čas a prostor. Snad někdy příště.
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RESUME

My intention was to foreshadow the construct o f the re-émigré’s self perception/self 

depiction as a way o f setting up a framework within which each individual operates. 

Based on analysis o f interviews with individual re-émigrés, I attempted to establish 

individual identifying categories which gave rise to such a framework.

The central interest o f the study was the analysis the act o f the re-emigration, the return 

home, the return to motherland.

Nevertheless, the act o f return exists as a direct consequence of many earlier life 

(changing) (dominant) events, including the emigration itself. I considered it essential to 

make such events an integral part o f my investigation (study). In this context, I have 

considered it essential to interrogate the act of ‘homecoming’ with the initial act of 

emigration, o f going to exile, o f the ‘escape’.

The testimonies o f individual respondents indicated most clearly the key/central role 

played by the family and its influence, not just on the émigré him/herself, but in the wider 

context o f family background,(cultural)roots, familial orientations, customs and 

conventions. The family was the one constant category which runs through the entire life 

cycle, forming the foundation o f the individual’s social situations and essentially 

underpins their context.

The further category of key significance is the language, the language as means of 

communication, as a bridge to achieving new aspirations, but also the language as one of 

the greatest and most difficult barriers/obstacles to be overcome.

It is the process o f the return itself that formed the central theme o f my work/research. I 

attempted to map out the way o f perceiving the return and what was the core meaning of 

the return for my respondents. I investigated the links between the return to the homeland 

as a way o f re-creating the desired sense of belonging, o f the longing for re-capturing the 

time lost and re-connecting of continuity.

I also marked how these returns were perceived by the Czech population (at home) and 

their reactions.

The return itself was an act o f free will, a decision which not imposed. As such, it was a 

decision arrived at gradually, just like the process o f the return itself unfolded gradually. 

The re-émigré tested the situation in the Czech Republic in stages, as a way of verifying 

own expectations; after all, it was not a return to ‘terra incognita’. So much greater was 

then the re-émigré surprise at the discovery o f the insurmountable chasm that existed
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between them and those Czechs who had never left their land, resulting in a sense o f the 

re-émigré’s rootless ness.

I believe I succeeded in capturing the significant characteristic of the re-émigré, while 

capturing some key conditions and, at times, delved into the depth o f the very human 

motivations. Inevitably, many other themes worthy of investigation in their own right 

emerged....That is a topic for another time.
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Předběžný (pracovní) název: Problematika reemigrantů -  navrátilců -

v České republice

Práce by se měla zaměřit na podrobnou analýzu a zmapování situace osob, které se 

vrátily po létech života v emigraci do České republiky.

Inspirací pro vybrané téma byl podnět od Dr. Leimgruber z Univerzity V Lausanne, která 

již 15 let předsedá benevolentní švýcarské Asociaci Olga Havel -  Branche Helvétique, 

jež byla založena v roce 1990. Asociace má za cíl podpořit a pomáhat navrátilcům 

v nelehké životní situaci, kterou prožívají. Asociace přislíbila spolupráci na mé diplomové 

práci, která by představovala vyhledávání kontaktů na respondenty, případné 

anoncování krátkých inzerátů v regionálních denících, které by také mělo napomoci 

zmapovat terén co nejlépe.

Mým hlavním cílem budou reemigranti ze Švýcarska, ke kterým mám díky uvedené 

Asociace přístup. Případné další rozšíření na reemigranty i z jiných evropských zemí či 

USA a Kanady bude záležet také na dalších okolnostech, jako budou např., finanční 

náklady spojené s cestováním za respondenty nejen po Praze. Navíc je nutné v této 

souvislosti zmínit, že podnět pro tento výzkum vyšel právě od Asociace, která má zájem 

o výzkum právě reemigrantů ze Švýcarska. Paní doktorka Leimgruber jako psycholog 

považuje zvolené téma již za jakési „public issues“ (Jako o tom hovoří Mills ve své 

Sociologické imaginaci), a snad i proto by mohla být zajímavá sociologická analýza. 

Ovšem pokud se naskytne příležitost, přes lidi, se kterými rozhovor provedu, ráda 

vyslechnu i reemigrany z jiných zemí, ale spíše pro reflexi této skupiny v zrcadle jiné 

(kultury, emigrantské politiky, generace, etc.). Co se týká bližší specifikace 

emigrantských vln, bude mým cílem zahrnout hlavně generaci dnešních starých (to 

znamená odchod z Československa mezi 1948-1968). U této generace předpokládám 

fázi životního stadia, které je specifické tím, že lidé chtějí v klidu dožít a zemřít „doma“, 

jejich děti už jsou dospělé a samostatné, jsou penzijního věku, a tím pádem je 

v zahraničí již nic nedrží.

Předpoklady:
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Na základě předběžné analýzy dostupné literatury jsem zjistila, že problematikou 

reemigranství se mnoho studií nezabývá. Jedná se asi o fakt dědictví z doby komunismu 

a normalizace, kdy byl emigrant hodnocen převážně negativně. V současné době 

převládá názor, že reemigranti, kteří se do České republiky vrátili ze „západu“, mají 

finanční zajištění, a tím pádem nic nepotřebují. Zdá se však, že opak je pravdou.

V této souvislosti by bylo nad míru zajímavé a přínosné zanalyzovat situaci těchto osob, 

jejich potíže se sociální integrací, problémem osamění, problémem identit, s pocitem, že 

jsou současně doma, ale zároveň se cítí být cizinci, tedy jakousi životní diverzitu. Jejich 

očekávání a předpoklady před návratem se rozcházejí s prožívanou realitou. Problém 

těchto lidí transcenduje jejich osobní pocity a oni chtějí být uznáni veřejně -  je to tedy 

také snaha a o uznání jako o tom hovoří Fraser a Honneth ve své knize Přerozdělování 

nebo uznání. V současnosti nabývají teorie uznání většího významu snad také proto, že 

reflektují proces pluralizace hodnot. Fraser dokonce hovoří o dvojdimenzionální teorii 

spravedlnosti.

Jako teoretický základ bych ráda použila práce zaměřené na konstrukce jinakosti lidské 

identity, problematiku cizinectví od Alfreda Schutze: Homecomer a Stranger, od Geogre 

Simmela: On individuality and social forms a esej o cizinci z: Peníze v moderní kultuře a 

jiné eseje.

V Schutzově Homecomerovi autor řeší stejný problém, který, jak předpokládám, bude 

také ústředním tématem rozhovorů s reemigranty. Navrátilec-domů věří, že opět oživí 

staré sociální kontakty, Schulz analyzuje koncept „domova“ a „primárních vztahů/vazeb“ 

z pozice člověka, který domov opustil, navrací se. Nikdy už ale nezachytí stejný čas a 

prostor jako při odchodu, navrátilec i osoba ho očekávající se změnili, stává se cizincem 

mezi cizinci. Schulz dokonce uvádí příklad emigranta navracejícího se do své země, 

pocítit domov je v této souvislosti vyjádřením nejvyššího stupně blízkosti a intimity. Doma 

komunikujeme na základě stejného systému relevancí, používáme stejná schémata 

dorozumění, funguje mezi námi reciprocita vzájemných perspektiv -  intersubjektivita.

Použitá metoda:

Mělo by se jednat o hloubkové kvalitativní rozhovory, vedené nejprve velmi spontánně, 

buď v závislosti na časové linii nebo podle děje samotného životního příběhu. Ve druhé 

fázi bych se ráda navrátila k vykrystalizovaným tématům, ať už prostřednictví podrobné 

analýzy nebo případného dalšího dotazování (předpokládám, že se objeví pár témat 

společných všem respondentům), k případným vytvořením sekcí a spojování jednotlivých 

prvků. Následně bych provedla přepis a podrobnou analýzu pamětí. Rozhovory bych 

chtěla zpracovávat na základě narativní analýzy, členské kategorizační analýzy, 

pozicování, důležitá bude i typifikace a stareotypizace (Schůtz). Předpokládám tak
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produkci jakéhosi vlastního diskurzu, závislého na formě a uchopení při zpracování 

sesbíraného materiálu.
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