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České migrace 19. a 20. století 
a jejich dosavadní studium

Zdeněk R. Nešpor

Studium mezinárodních migrací tvoří v posledních přinejmenším dvaceti letech
ve světovém měřítku podstatnou součást mnoha vědeckých disciplín, sociologií
a sociální antropologií počínaje až po historiografii nebo psychologii. Mezi nej-
důležitější příčiny tohoto stavu patří – vedle samozřejmého badatelského zájmu
o dosud spíše přehlíženou oblast – rostoucí převaha americké, ipso facto z emi-
grantských kruhů vyrůstající vědy i v humanitních sférách, především však stále
se zvětšující rozsah a společenský význam aktuálních migračních procesů, jež jsou
zcela logicky srovnávány s obdobnými procesy v minulosti, s jejich sociálním vli-
vem, strukturou i dosahem. Jako výsledek této proměny se v některých zemích
dokonce etablovala „emigrantologie“ jakožto svébytný, svým předmětem vyme-
zený interdisciplinární vědecký přístup; příkladem mohou být i naši severový-
chodní sousedé (Jagellonská univerzita v Krakově). Česká migrační studia jsou
naproti tomu poměrně chudá, respektive v mnoha ohledech systematicky zúžená.
Je to důsledkem jejich odborného směřování v období vlády komunistické strany,
jež dosud nebylo podrobeno náležité kritické analýze (a odstřihnout se od něj
nelze),1 i když patnáct let po pádu „starého režimu“ to je nepochybně brzdou
náležitého vědeckého rozvoje. Vezmeme-li za příklad studium našich emigrací na
Západ v období 1948 až 1989, nepochybně nejaktuálnější fenomén migračních
studií (by< již dnes odsouvaný do pozadí imigrací zahraničních pracovníků

1 Této otázce se dosud věnovala jen Helena Nosková ve studii Česká společnost, jinonárod-
nostní obyvatelstvo a reemigranti (in: Slezský sborník, roč. 95, č. 3 (1997), s. 179–185), jež
v této souvislosti naznačila přímou politickou objednávku komunistického režimu ve vztahu
k určitému typu studia etnických minorit. Viz také NEŠPOR, Zdeněk R.: Dvojí život historic-
ké antropologie: Institucionální (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antro-
pology. In: Dějiny – teorie – kritika, roč. 2, č. 1 (2005), s. 87–114.
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z východní Evropy a z Asie do České republiky), je jen příznačné, že mu Milan
Otáhal, shrnující dosavadní výsledky studia takzvané normalizace, nemohl věno-
vat žádnou pozornost.2

Tato studie by měla být chápána především jako upozornění na zásadní nedo-
statky zdejších odborných výzkumů, projevující se především absencí interdis-
ciplinárních pohledů, stejně jako na jejich poměrně značnou systematickou pod-
míněnost jak jednotlivými partikulárními teoreticko-metodickými pohledy, tak
institucionálním a dalším kontextem. V dialogu s dosavadní českou (českoslo-
venskou) odbornou literaturou, jejíž podstatná část bude alespoň zmíněna, se
budu snažit postihnout nejdůležitější „bílá místa“ vědeckého zájmu a v tomto
smyslu se pokusím předložit návrh jeho budoucí reorientace. Po úvodní části,
v níž v souladu se současnou zahraniční literaturou vyjasňuji některé základní
pojmy migračních studií,3 věnuji pozornost jednotlivým českým migračním pohy-
bům v 19. a 20. století – tedy těm, které podle mého názoru můžeme považovat
za součást soudobých dějin, protože na českou společnost dodnes výrazně půso-
bí přímo, nebo alespoň symbolicky. Ve všech případech podávám základní histo-
rické a sociokulturní charakteristiky, zejména s přihlédnutím k zájmům ekono-
mické sociologie, a doplňuji je informacemi o výzkumech dané oblasti. Po tomto
přehledu, který může sloužit k základní orientaci po dosavadních českých
migračních studiích, následuje analytická část, v níž zkoumám systematické
tematické, teoretické a metodické ovlivnění výzkumů. Částečně se v něm proje-
vuje dědictví diferenciace humanitních a společenských věd, k níž došlo na konci
19. a v první polovině 20. století a která byla v našem prostředí vinou komunis-
tického režimu zakonzervována, je v něm ale patrná také nechu< řady badatelů
přijímat novější zahraniční perspektivy a výrazná path dependency české vědy.4

Komparativní analýza nedostatků dosavadních výzkumů, v řadě případů doslova
strukturní a diskurzivní povahy, ovšem musí tvořit jen první krok v rámci reori-
entace zájmu odborníků o mezinárodní migrace. Na zde prezentovanou studii
proto v příštím čísle Soudobých dějin naváže sta<, v níž přiblížím vývoj a per-
spektivy západních migračních studií a kterou lze chápat jako výzvu i korektiv
pro domácí bádání; tento účel sledují i doplňující návrhy na budoucí směřování
subdisciplíny na pomezí historiografie, sociologie, sociální antropologie a dalších
oborů.

2 OTÁHAL, Milan: Normalizace 1969–1989: Příspěvek ke stavu bádání. (Sešity Ústavu pro sou-
dobé dějiny, č. 36.) Praha, ÚSD AV ČR 2002.

3 Záměrně vycházím především z autoritativní International Encyclopedia of the Social & Beha-
vioral Sciences. Amsterdam, Elsevier 2001, sv. 7, s. 4428–4433; sv. 11, s. 7211–7217; sv. 14, s.
9803–9815, 9834–9839; sv. 19, s. 12901–12905.

4 VEČERNÍK, Jiří: Výzkum společenské transformace a česká sociologie. In: Sociologický časopis
/ Czech Sociological Review, roč. 38, č. 1 (2002), s. 55–77. Z širšího mezinárodního hlediska
viz WALLERSTEIN, Immanuel ad.: Kam směřují sociální vědy: Zpráva Gulbenkianovy komise
o restrukturaci sociálních věd. Praha, Sociologické nakladatelství 1998.
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Terminologie migračních studií

Migracemi rozumíme mezinárodní, přeshraniční pohyb5 větších skupin obyvatel-
stva, vedoucí k setrvání (i)migrantů v hostitelské zemi alespoň po určitou dobu;
podle (diskutabilní) definice Organizace spojených národů je za tuto dobu pova-
žován minimálně jeden rok. Migrace jsou v tomto smyslu demografií chápány jako
protikladné procesy vůči přirozenému, biologicky podmíněnému pohybu obyvatel-
stva, přičemž nezáleží na typu a síle příčin, které mechanický pohyb vyvolaly. Star-
ší literatura migrace dělila podle jejich ústředních motivů, například na politické
a hospodářské e/imigrace, případně rozlišovala sféru exilu a (politických) uprchlí-
ků na jedné straně a (ekonomických) migrantů na straně druhé. Z dnešního pohle-
du je však něco takového problematické a z vědeckého hlediska málo explikativ-
ní.6 Obě nejasně definované skupiny se totiž v hostitelské zemi či zemích setkávají
s podobnými problémy a sociálními skutečnostmi, s nimiž se musí vyrovnat na
základě existujícího sociokulturního, symbolického a ekonomického zakotvení.
Mezinárodní migrace proto rozdělujeme čistě mechanicky podle jejich směru,
respektive podle konkrétního studijního zájmu o tu kterou zemi, na emigrace

5 Někteří badatelé zdůrazňují souvislost národních (uvnitř jednoho státu) a mezinárodních
migrací a nemožnost jejich separátního studia (např. SKELDON, Ronald: Migration and Deve-
lopment: A Global Perspective. London, A. W. Longmann 1997, s. 9 n.), obecně se však toto
pojetí dosud neujalo. V případě České republiky, resp. někdejšího Československa, přitom
měly a mají velký význam vnitrostátní migrace obou majoritních etnik, Čechů na Slovensko
a Slováků do Čech, na Moravu a do Slezska. Z rozsáhlé literatury na toto téma, jež v dalším
textu nebude brána v potaz, lze zmínit alespoň: BARHOŇOVÁ, Vladislava: O slovenské „men-
šině“ v Československém státě (1918–1938). In: Lidé města: Revue pro etnologii, antropologii
a etologii komunikace, č. 3 (2000), s. 34–36; NOSKOVÁ, Helena: O původu Slováků v Čechách.
Praha, Trilabit 2001; PROKOP, Radim: K některým teritoriálním závislostem migračních tren-
dů mezi Slovenskem a českými zeměmi po druhé světové válce. In: Slezský sborník, roč. 97, č.
1 (1999), s. 38–52; RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna: Vliv politické hranice na život obyvatelstva na
moravsko-slovenském pomezí. In: Lidé města, č. 3 (2000), s. 28–33; SOMMER, Karel
– ŠRAJEROVÁ, OWga: Migrace Slováků do českých zemí v letech 1945–48. In: Slezský sborník,
roč. 96, č. 1 (1998), s. 30–35; ŠRAJEROVÁ, OWga: Slováci v českých krajinách včera a dnes.
In: Tamtéž, roč. 95, č. 1–2 (1997), s. 68–75; TÁŽ: Slováci v českých krajinách do roku 1945.
In: Tamtéž, s. 167–177; TÁŽ: Slováci v ČR na prelome tisícročí. In: TÁŽ (ed.): Národnostní
menšiny na přelomu tisíciletí. Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea – DIS RE 2002,
s. 129–133; VRANOVSKÝ, Pavel: Špecifický charakter slovenskej menšiny v ČR. In: Slezský
sborník, roč. 95, č. 1–2 (1997), s. 95–102. 

6 BRETTELL, Caroline B. – HOLLIFIELD, James F. (ed.): Migration Theory: Talking across Dis-
ciplines. New York – London, Routledge 2000, s. 50; CASTLES, Stephen – MILLER, Mark J.:
The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. New York
– London, Guilford Press 1998, s. 76; FAIST, Thomas: The Volume and Dynamics of Internatio-
nal Migration and Transnational Social Spaces. Oxford, Clarendon Press 2000, s. 22–25. V češ-
tině NEŠPOR, Zdeněk R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty: Prolegomena k sociologické-
mu studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90.
let. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002, s. 10. 
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a imigrace. Vedle toho z právního hlediska, které s sebou samozřejmě nese závaž-
né sociální důsledky, (i)migrace dělíme na legální a ilegální.

Mezinárodní migrace ovšem nemusí být ukončeny přesunem z rodné země do
země hostitelské. V některých případech může později dojít i k opačnému pohybu,
k návratu (části) emigrantů nebo jejich potomků do země jejich původu; jde o tak-
zvané reemigrace.7 Typickým příkladem mohou být československým státem organi-
zované reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po první, a především po druhé
světové válce, spojené hlavně s osídlováním pohraničních oblastí. Migranti se však
mohou po čase z nejrůznějších důvodů přesunout i do další, třetí země, jako tomu
bylo na přelomu 19. a 20. století v případě odchodu části banátských Čechů do Bul-
harska, čímž pak dochází k sekundární migraci. Jsou-li naopak emigrační a reemi-
grační pohyby opakované, v situaci kdy migranti během svého života vícekrát dočas-
ně žijí (a pracují) na území hostitelského státu a pak se, opět jen načas, vracejí do
své vlasti, hovoříme o transmigracích. Historický význam tohoto pojmu ovšem byl
odlišný, rozumělo se jím násilné přesídlování obyvatelstva v rámci území jednoho
státu, nejčastěji z důvodů eliminace jejich náboženské odlišnosti. Typickým příkla-
dem (historických) transmigrací byly odsuny tajných nekatolíků a náboženských sek-
tářů do Banátu a Sedmihradska za vlády Marie Terezie a potom i Josefa II.8

U zemí, mezi nimiž probíhají transmigrace (v současném smyslu), stejně jako
u všech případů dlouhodobějších a relativně stabilních přesunů obyvatelstva mezi
dvěma či více totožnými zeměmi, hovoříme o formování migračního systému. Pří-
kladem fungujícího migračního systému s rozsáhlými sociálními a ekonomickými
implikacemi může být pracovní angažovanost ukrajinských „gastarbeitrů“ v součas-
né České republice. Migrační systém je přitom ovlivňován jak vnějšími, kontextuál-
ními okolnostmi (zákonodárstvím jednotlivých zemí, jejich politickou a ekonomic-
kou situací atd.), tak i okolnostmi vnitřními, za které lze považovat vlastnosti
panujícího systému. Migrační systém totiž participantům výrazně usnadňuje pohyb,
zvyšuje míru přenosnosti sociálního kapitálu a podobně. Stejně tak je však může
i omezovat, například v podobě okrádání o výdělky, korupce a dalších nelegálních

7 Termín „reemigrace“ má, narozdíl od jiných pojmů z oblasti migračních studií, v českých
zemích dlouhou historii. Vedly se o něj ostré teoretické spory v období bezprostředně po druhé
světové válce, jeho vymezení se nicméně ustálilo, patrně i v důsledku zahraničních vlivů, na
významu zde užívaném. K této otázce nejnověji viz VALÁŠKOVÁ, Na^a: K adaptaci současné
reemigrační vlny Čechů z Ukrajiny. In: Český lid, roč. 79, č. 3 (1992), s. 193 n., autorka však
nepřišla s nějakým novým pojetím. (Český lid, na nějž v této studii často odkazuji, vycházel od
roku 1891 do roku 1930 jako nečíslovaný sborník pod redakcí Čeňka Zíbrta, po přestávce od
roku 1946 pak jako časopis čtyřikrát až šestkrát ročně. Tuto odlišnost respektuji ve způsobu
bibliografického zápisu.)

8 Definitivně byly zastaveny dvorským dekretem z 10.6.1783 (viz REZEK, Antonín – ŠIMÁK,
Josef V.: Listář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX, sv. 1, č. 88.
Praha, Česká akademie věd a umění 1927, s. 31). K tomu NEŠPOR, Zdeněk R.: Banátští Češi
jako potomci tolerančních sektářů. In: Religio: Revue pro religionistiku, roč. 7, č. 2 (1999), s.
129–144.
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praktik, včetně takzvaného bossismu. Existence migračních systémů přitom v někte-
rých případech vyvolává fenomén řetězových migrací, takže stávající trans/migran-
ti posilují imigrace svých etnicky, sociálně, nábožensky a jinak blízkých do dané hos-
titelské země. Jejich delší trvání může vést také k formování sociálně a symbolicky
vymezených imigrantských enkláv v hostitelské zemi, odmítajících plnou asimilaci,
jejichž důsledkem bývá především vznik etnických (sub)ekonomik.9

K otázce fungování migračních systémů stejně jako k dalším implicitním význa-
mům terminologických rozhraničení, velmi úzce spjatých s teoretickým zázemím
jednotlivých badatelských škol, se ještě vrátím níže v textu. Uvedené pojmové
distinkce nicméně poslouží k charakteristice nedávno minulých i aktuálních
migračních procesů na území (dnešní) České republiky.

České migrační pohyby ve 20. století a jejich studium
S jistou nadsázkou lze říci, že české země se díky své geografické poloze i vnitřní-
mu vývoji staly výrazným migračním prostorem (v imigračním i emigračním smys-
lu) nejpozději v období stěhování národů a zůstaly jím, nehledě na různě dlouhá

9 LIGHT, Ivan – BHACHU, Parminder – KARAGEORGIS, Stavros: Migration Networks and Immi-
grant Entrepreneurship. In: LIGHT, Ivan – BHACHU, Parminder (ed.): Immigration and Entre-
preneurship. New Brunswick, Transaction 1993, s. 25–49; LIGHT, Ivan – KARAGEORGIS, Stav-
ros: The Ethnic Economy. In: SMELSER, Neil J. – SWEDBERG, Richard (ed.): The Handbook
of Economic Sociology. Princeton – New York, Princeton University Press – Russel Sage Foun-
dation 1994, s. 647–671; LIGHT, Ivan: Ethnic Economy or Ethnic Enclave Economy? In:
HALTER, Marylin (ed.): Ethnicity and Urban Enterprise: New Immigrants to Massachusetts. Bos-
ton, University of Massachusetts Press 1995; LIGHT, Ivan – GOLD, Stephen J.: Ethnic Econo-
mies. San Diego, Academic Press 2000.

Protestantský kostel v Rovensku, jedné z hlavních osad čes-
kého osídlení v rumunském Banátu. V roce 2002 tam žilo
asi 120 potomků českých imigrantů
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klidová období, až doposud. Podstatně nižší možnosti geografické mobility stejně
jako řada dalších faktorů ovšem rozsah i význam těchto migrací (s výjimkou stě-
hování národů a středověké německé kolonizace českého pohraničí i řady měst) do
značné míry omezovaly. V neposlední řadě pak jejich vzdálenost v čase je důvo-
dem, proč nejde o pohyby obyvatelstva v pravém smyslu aktuální, které by svým
sociálním vlivem výrazněji zasahovaly do uplynulého století. To platí především
o významných, najmě nábožensky motivovaných emigracích v pobělohorském
období,10 jež nezůstaly než „národní vzpomínkou“, případně „národním trauma-
tem“. V tomto případě je již dlouho sociálně významnější historické povědomí
o tomto fenoménu než fenomén sám. Přesto zůstává celá řada mezinárodních
migračních pohybů, imigrací i emigrací od konce 18. století do současnosti, které
ve 20. století hrály velmi podstatnou úlohu a dosud s sebou nesou značnou celo-
společenskou ozvučnost. Vzpomeňme jen nedávné a stále ještě probíhající bouřli-
vé diskuse o tom, byl-li nucený přeshraniční přesun českých (sudetských) Němců
po druhé světové válce „odsunem“ či „vyhnáním“,11 stejně jako mnohé další vědec-
ké diskuse či naopak příznačná mlčení.12

Již sám přehled těchto mezinárodních migračních pohybů,13 18. stoletím počí-
naje, je přitom impozantní, stejně jako různorodost v jejich směřování, rozsahu
i vnitřní struktuře.14

10 Z poměrně hojných studií na toto téma lze zmínit alespoň nedávno publikovaný sborník:
HRUBÁ, Michaela (ed.): Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad
Labem, Albis international 2001.

11 Vzhledem k rozsáhlosti literatury na dané téma mohu čtenáře pouze odkázat na studii:
KOPEČEK, Michal – KUNŠTÁT, Miroslav: „Sudetoněmecká otázka“ v české akademické deba-
tě. In: Soudobé dějiny, roč. 10, č. 3 (2003), s. 293–318. Řadu cenných poznatků přinášejí také
jednotlivé díly Zpráv Společnosti pro dějiny Němců v Čechách / Mitteilungen der Gesellschaft für
die Geschichte der Deutschen in Böhmen. Metodické otázky s touto problematikou spojené se
staly např. součástí diskuse na stránkách časopisu Dějiny a současnost, roč. 25 (2003), jež se
ovšem neoprostila od mimovědeckých, osobních hledisek.

12 Viz NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, s. 11 n.
13 V tomto přehledu přistupuji k tématu do jisté míry ahistoricky; jako (mezinárodní) migrace

uvádím ty pohyby obyvatelstva, které tak jsou z dnešního (politicko-geografického) pohledu
nahlíženy, ačkoli kupříkladu české migrace do dnešního Rumunska a Jugoslávie, nemluvě již
o Vídni, v období existence rakouské (resp. rakousko-uherské) monarchie mezinárodními
migracemi samozřejmě nebyly. K otázce česko-slovenských migrací viz pozn. 5.

14 Podobný přehled, věnovaný však jen českým emigracím a reemigracím a zpracovaný pouze do
počátků první republiky, je již k dispozici: KOŘALKA, Jiří – KOŘALKOVÁ, Květa: Základní ten-
dence českého vystěhovalectví a české reemigrace do počátku dvacátých let 20. století. In: Češi
v cizině, sv. 7. Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku  AV ČR 1993, s. 30–47. Vedle uvede-
ných nedostatků však bylo toto dílo do značné míry omezeno dobou svého vzniku (před rokem
1989) a samozřejmě nemohlo reflektovat novější literaturu na dané téma. Vzhledem k rozsahu
přítomné studie ovšem nelze ani zde podat vyčerpávající bibliografický přehled, takže se zamě-
řuji především na knižní publikace a zásadnější studie otištěné v časopisech celonárodního
významu; zcela rezignuji na výčet prací roztroušených v regionálních časopisech a sbornících
(Bezděz, Chebský sborník, Sborník Karlovarska, Kralicko, Vlastivěda Šumperského okresu aj.).
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1. První z českých emigrací, jejíž
vliv přetrval až do 20. století a která
je zároveň z mnoha důvodů teore-
ticky velmi významná, jakkoli svým
rozsahem spíše nevelká, byla nuce-
ná a později i dobrovolná nábožen-
sky motivovaná emigrace východo-
českých sektářů do Banátu na
přelomu 18. a 19. století. Jde při-
tom o fenomén širší odborné veřej-
nosti dosud téměř neznámý. Tyto –
v dobové terminologii – transmigra-
ce vyvolala snaha osvíceného
vídeňského dvora „uklidit“ vyzna-
vače nedovolených náboženských
věr na samotný konec habsburské
monarchie, do nárazníkového
pásma s osmanskou říší, již tehdy
proslulého (nedovolenou, nicméně
praktikovanou) náboženskou plu-
ralitou, v níž nechyběli ani stoupen-
ci transformovaných středověkých
dualistických sekt (paulikiáni, bogomilové), ani sektáři přestupující hranice křes-
<anské víry (antitrinitáři). Na konci vlády Marie Terezie a v prvních letech samo-
statné vlády jejího syna proto bylo do Banátu násilně přesunuto několik stovek
(vůdců) tajných nekatolíků a později takzvaných náboženských blouznivců. Dosa-
vadní literatura, vycházející jen z pramenů úřední provenience, přitom předpoklá-
dala, že byli zařazeni k vojsku (vedle Banátu a Sedmihradska jako cílový prostor
uváděla i Halič a Bukovinu) a že se brzy navrátili.15 K návratu části emigrantů sice
došlo, ale jen proto, aby v situaci zostřeného náboženského dozoru za vlády Fran-
tiška I. vyvolal další odchody jejich souvěrců do relativně klidnějšího Banátu, kde
založili nekatolickou osadu (Svatá) Helena.16 Její část potom na přelomu 19. a 20.
století využila bulharské nabídky na usídlení v této zemi, prošla sekundární migra-
cí a v severozápadním Bulharsku spolu s dalšími imigranty v roce 1900 založila
obec Vojvodovo.17 Ze Svaté Heleny i z Vojvodova vedly ve 20. století reemigrace do
Československa.

2. V první polovině 19. století zároveň doznívala imigrace ekonomicky zdatného
a technologicky vzdělaného německého obyvatelstva (dnes bychom řekli high skil-

15 ZÍBRT, Čeněk: O českých blouznivcích náboženských odvedených k vojsku r. 1783. In: Věstník
Královské české společnosti nauk, č. 5 (1904), s. 1–24; TÝŽ: Pražské České Noviny roku 1783
o náboženských blouznivcích východočeských, odvedených k vojsku do Uher. In: Český lid:
Sborník, roč. 14 (1905), s. 468–471.

Mapka českého osídlení západní Volyně (pře-
vzato z knihy Josefa, Anny a Vladislava Vlko-
vých Historie českého Boratína. Ústí nad
Labem, Forte 2000)
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led workers) z různých částí habsburské monarchie a v menší míře i z (bývalé) Říše
do českých zemí. Řádově šlo o několik tisíc osob, jejichž osudům dosud nebyla
věnována prakticky žádná vědecká pozornost. Důsledky této imigrační vlny jsou
proto prakticky neznámé.

3. Mnohem podrobněji naopak byly studovány české emigrace v tomto období,
a< již vedoucí do méně osídlených oblastí monarchie nebo – což do značné míry

16 NEŠPOR, Z. R.: Banátští Češi; NEŠPOR, Zdeněk R. – HORNOFOVÁ, Martina – JAKOUBEK,
Marek: Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku, 1–4. In: Lidé města, č. 2 (1999),
s. 66–88; č. 4 (2000), s. 112–141; č. 5 (2001), s. 62–86; č. 8 (2002), s. 85–104.

17 Tamtéž, č. 5 (2001), s. 62–86; PENČEV, Vladimir: Njakoj problemi na adaptacijata na češkite
zaselnici na severozapadna Balgaria. In: Vtori  meždunaroden kongres po balgaristika: Dokladi
15 – Folklor. Sofia, Bulgarska akademia na naukite 1988, s. 480–494; TÝŽ: Tempus edax
rerum ili Za minaloto i nastojašteto na vojvodovskite Čechi. In: Čechi v Balgaria: Istoria i tipo-
logia na edna civilizatorska rolja, sv. 2. Sofia, Bulgarska akademia na naukite 1996, s. 52–69.
Český překlad posledně uvedené studie vyšel v revue Lidé města, č. 11 (2003), s. 36–51.

Majitelé českých pivovarů na Volyni, před rokem 1914 (foto z knihy Jaroslava Vaculíka
Dějiny volyňských Čechů, sv. 1. Praha, b.v. 1997)
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odporovalo státní populacionistické politice – méně často i za její hranice. Tyto
migrační pohyby nevycházely ani tolik z ekonomických příčin, jak o tom uvažo-
vala starší, zejména marxistická literatura, jako spíše z důvodů sociálních, mezi
nimiž hrála podstatnou úlohu především snaha druhorozených vyhnout se povin-
né vojenské službě a četné výhody, jež byly imigrantům v novoosídleneckých
oblastech nabízeny (příděly půdy, dočasné osvobození od daní atd). „Vnitrostátní
emigrace“ tohoto typu vedla zejména ve dvacátých letech 19. století do rakous-
kých oblastí Balkánu, tedy do dnešního Ma^arska,18 Rumunska19 a zemí bývalé
Jugoslávie,20 později také – ač právě o tomto emigračním typu máme nejméně
zpráv – do hlavního města monarchie a jeho bezprostředního okolí.21 „Vnější emi-
grace“, překračující již ve své době státní hranice a do určité míry pokračující i ve
druhé polovině století, vedly zejména od šedesátých let bu^ do nově vzniklého

18 K problematice českých osad v uherské Dolní zemi, početně mnohem slaběji zastoupených,
než tomu bylo v případě (dosud existujících) osad slovenských, existuje jen starší literatura:
AUERHAN, Jan: Čechoslováci v Jugoslávii, Rumunsku, v MaVarsku a v Bulharsku. Praha,
Melantrich 1921; TÝŽ: Pokus o demografii zahraničních Čechů a Slováků. In: Československá
vlastivěda, řada 2: Národopis. Praha, Sfinx 1936, s. 97–139; KLÍMA, Stanislav: České osady
dolnouherské. In: Český lid: Sborník, roč. 8, (1899), s. 22–28; NIEDERLE, Lubor: Uherští Slo-
váci: Národopisná mapa a statistika uh. Slováků na základě sčítání lidu z roku 1900. Praha,
Společnost Národopisného musea českoslovanského 1906 (2. vyd.); KÁLAL, Karel: Češi na Slo-
vensku. Praha, B. Kočí 1922.

19 Starší práce, vycházející hlavně z demografických a národopisných pozic: AUERHAN, J.:
Čechoslováci v Jugoslávii, Rumunsku, v MaVarsku a v Bulharsku; FOLPRECHT, Josef: Naši kra-
jané v cizině. Praha, V. Petr 1940; KARAS, František: Československá větev zapomenutá nebem
i zemí. Praha, Spolek Komenský 1937; URBAN, Rudolf: Čechoslováci v Rumunsku. Bukureš<
1930. Totéž platilo i o církevně angažovaných dílech: MÍČAN, Vladimír: Nevratem v nový svět.
Brno, Světlo a pravda 1934; TÝŽ: Za chlebem vezdejším. Brno, Biblická jednota 1931. Za první
republiky se kromě toho objevily práce z pera samotných emigrantů: SCHLÖGL, Jindřich:
Dějiny českých osad v rumunském Banátě. In: Naše  zahraničí: Sborník Národní rady českoslo-
venské, roč. 6, sv. 1, 2 a 3 (1925), s. 37–43, 89–94, 143–146; roč. 7, sv. 1, 2 a 3 (1926), s.
11–16, 86–96, 142–148; TÝŽ: Práce a zvyky našich krajanů v rumunském Banátě na podzim
a v zimě. In: Tamtéž, roč. 11, sv. 3 (1931), s. 157–161; obdobně nepublikovaná kronika Jana
Schlögla Památník o Svaté Heleně, jejíž kopie je uložena v archivu autora. Odborné studium
od roku 1948 do současnosti na tuto tradici v mnohém navazovalo, často však vycházelo
i z komparace s reemigrační problematikou: HEROLDOVÁ, Iva: Vystěhovalectví do jihový-
chodní Evropy. In: BROUČEK, Stanislav (ed.): Češi v cizině, sv. 9. Praha, ÚEF AV ČR 1996, s.
67–95; HRUZA, František: Domov v cizině. Ostrava, Vydavatelství Křes<anských sborů 1992;
JECH, Jaromír: Kultura rumunských Čechů. In: Český lid, roč. 49, č. 4 (1962), s. 161–172;
JECH, Jaromír – SECKÁ, Milena – SCHEUFLER, Vladimír – SKALNÍKOVÁ, Olga: Češi v cizině,
sv. 5: České vesnice v rumunském Banátě. Praha, ÚEF ČSAV 1995; KARBUSICKÝ, Vladimír: Kul-
tura rumunských Čechů. In: Český lid, roč. 49, č. 4 (1962), s. 173–184; SECKÁ, Milena: Česká
menšina žijící v rumunském Gerniku. In: Tamtéž, roč. 79, č. 3 (1992), s. 217–228;
SCHEUFLER, Vladimír – SKALNÍKOVÁ, Olga: Kultura rumunských Čechů. In: Tamtéž, roč. 49,
č. 4 (1962), s. 145–160; TÍŽ: Základy hmotné a duchovní kultury českých kovozemědělských
obcí v rumunském Banátě. In: Tamtéž, roč. 50, č. 6 (1963), s. 332–342; ŠÍPEK, Zdeněk: Sou-
časná česká svatba v Rumunsku. In: Češi v cizině, sv. 7, s. 93–100.
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Bulharska22 nebo do Polska a Volyňské gubernie tehdejšího Ruska, tedy do dneš-
ního Běloruska, Polska a Ukrajiny.23 Politický i socioekonomický vývoj v Rusku
a Sovětském svazu přispěl k tomu, že se část těchto emigrantů, stejně jako pozdě-
ji přicházející Češi, přesunula i do vzdáleného Kazachstánu.24 Celkově přitom šlo
o několik desítek tisíc osob, tvořících na imigračních územích zřetelné a mnohdy
dodnes trvající etnicky české enklávy, které někdy splynuly s dosavadními český-
mi komunitami v těchto oblastech, aniž bychom tento jev mohli považovat za
řetězovou migraci. Došlo k tomu jak v tehdejším Banátu – prostřednictvím setká-
ní s dosavadními (již zmiňovanými) náboženskými emigranty ze (Svaté) Hele-
ny –, tak v Polsku, respektive v Rusku – následkem sekundární, nebo dokonce ter-
ciární migrace části slezských polských Čechů, původně náboženských emigrantů

20 Ze starších prací: AUERHAN, Jan: Několik statistických dat o Češích a Slovácích v Chorvatsku
a Slavonsku. In: Naše zahraničí, roč. 1, sv. 2 (1920), s. 210–215; TÝŽ: Československá větev
v Jugoslávii. Praha, Československý ústav zahraniční 1930; BRANDEJS, Stanislav: Zpráva o stavu
českých osad v Banátě, SHS. In: Naše zahraničí, roč. 3, sv. 1 (1922), s. 164–166; TURČÍN,
Rudolf: Čechoslováci v Chorvatsku a Slavonii. In: Tamtéž, roč. 2, sv. 2 (1921), s. 83–87. Práce po
roce 1948: HEROLDOVÁ, Iva: Výzkum české menšiny v Jugoslávii 1965–1967. In: Český lid, roč.
56, č. 2 (1969), s. 79–86; TÁŽ: Petrifikované zvyky a obřady u bosenských Čechů. In: Národo-
pisné aktuality, roč. 11, č. 2 (1974), s. 99–113; TÁŽ: Válka v lidovém podání: Národně osvoboze-
necký boj volyňských a jugoslávských Čechů. Praha, ÚEF ČSAV 1977; PLOCHOVÁ, Kateřina: Nová
Ves: Integrace české migrační skupiny do bosenského prostředí. In: Český lid, roč. 88, č. 4 (2001),
s. 335–368; SCHEUFLER, Vladimír: Hrnčířství jugoslávských Čechů na Daruvarsku. In: Tamtéž,
roč. 56, č. 2 (1969), s. 93–97; UHEREK, Zdeněk: Češi v Bosně a Hercegovině: Úvod do problema-
tiky s výběrovou bibliografií. Praha, Etnografický ústav AV ČR 2000; UHEREK, Zdeněk
– LOZOVIUK, Petr – TONCROVÁ, Marta: Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha,
EÚ AV ČR 2000; Veliki i Mali Zdenci: Prilozi za istoriju sela. Daruvar 1977.

21 KRISTEN, Vladimír: České vystěhovalectví do Rakouska a jeho krajanské hnutí do roku 1938.
In: Český lid, roč. 73, č. 2 (1986), s. 93–102; TÝŽ: Vznik Československé republiky a rakouští
krajané. In: Češi v cizině, sv. 4: Referáty z konference Československo a krajanské hnutí. Praha,
ÚEF ČSAV 1989, s. 77–89; POSPÍŠILOVÁ, Jana a kol.: Česká menšina v Rakousku – do roku
1945. In: Češi v cizině, sv. 9, s. 105–113. Absenci domácích výzkumů teprve nedávno reparo-
vala rakouská historička v práci: VALEŠ, Vlasta: Die Wiener Tschechen einst und jetz: Eine Einfüh-
rung in Geschichte und Gegenwart der tschechischen Volksgruppe in Wien / Vídeňští Češi včera
a dnes: Úvod do dějin a současnosti české národnostní skupiny ve Vídni. Praha, Scriptorium 2004.

22 Tradiční zpracování představují díla: AUERHAN, Jan: Pokus o demografii zahraničních Čechů
a Slováků; Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku 1868–1928. Sofie, Družstvo
československého národního domu T. G. Masaryka 1929; KLÍMA, Stanislav: Čechové a Slováci
za hranicemi. Praha, J. Otto 1925; MICHALKO, Ján: Naši v Bulharsku: PäYdesiat rokov ich živo-
ta, práce, piesne a zvykov. Myjava, D. Pažický 1936; MÍČAN, Vladimír: Nevratem v nový svět.
Naopak poválečná literatura k tomuto tématu, s výjimkou reemigrační problematiky, byla
poměrně chudá (BROUČEK, Stanislav: Nad spolkovou činností Čechů a Slováků v Sofii. In:
Češi v cizině, sv. 3. Praha, ÚEF ČSAV 1988, s. 72–90; VAŘEKA, Josef: Češi v Bulharsku. In:
Český lid, roč. 77, č. 2 (1990), s. 81–88), což se začalo měnit až v poslední době: JAKOUBEK,
Marek – NEŠPOR, Zdeněk R.: Poslední Čech v zapomenuté české vesnici. In: Cargo: Časopis
pro kulturní/sociální antropologii, č. 3–4 (2000), s. 220–228; NEŠPOR, Z. R. – HORNOFOVÁ,
M. – JAKOUBEK, M.: Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku, 3. část.
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z pobělohorského období, na Volyň.25 V důsledku tohoto složitého vývoje, jakož
i málo přehledných a ještě obtížněji pramenně zachytitelných sekundárních
migračních pohybů ve východní Evropě a na Balkáně, které vytvořily relativně
kompaktní české enklávy, se řada starších badatelů ve svých dílech nechala svést
k nedorozuměním a omylům. V rámci (zejména demografické) konceptualizace
výzkumu českých osad v cizině totiž byly všechny tyto skupiny bez rozdílu smě-
šovány, a tento chybný přístup překonaly až nejnovější výzkumy.26 Všechny uve-
dené skupiny, respektive jejich různě velké části, nicméně spojovaly reemigrace
po druhé světové válce, jejichž objektem se staly. Přitom zatímco jejich starší stu-
dium souviselo s hledáním „zapomenutých českých větví“ v cizině a zaměřovalo
se hlavně zvykoslovně, poválečné výzkumy byly podnikány vždy až v souvislosti

23 Do nástupu komunistického režimu vznikly práce: AUERHAN, Jan: Osady českých emigrantů
v Prusku, Polsku a Rusku. Praha, A. Hajn 1920; TÝŽ: České osady na Volyni, Krymu a Kavkaze.
Praha, A. Hajn 1920; BALABÁN, Anton: Z dějin sboru evang. reformovaného v Boratíně. In:
KřesYanské listy, roč. 36 (1934), s. 50–52, 58–60, 66–67, 74–75, 82–83, 90–91;
MARTINOVSKÝ, J. A.: Kronika českého Malína. Praha, Orbis 1945; MÍČAN, Vladimír: Česká
emigrace v Polsku a na Volyni. Brno, Biblická jednota 1924. V následujícím období šlo přede-
vším o studie: DLUHOŠOVÁ, Helena: Vystěhovalectví na Ukrajinu. In: Češi v cizině, sv. 9, s.
48–66; HEROLDOVÁ, Iva: Ethnografické zvláštnosti ve způsobu života a kultuře volyňských
Čechů. In: Český lid, roč. 44, č. 2, 3, 4, 5 a 6 (1957), s. 47–49, 107–112, 145–149, 193–197,
241–246; TÁŽ: Volyňští Češi – jugoslávští Češi. In: Tamtéž, roč. 70, č. 2 (1983), s. 108–112;
TÁŽ: Vystěhovalectví z českých zemí na dnešní území Polska a SSSR v 18. a 19. století. In:
Tamtéž, roč. 72, č. 1 (1985), s. 18–23; TÁŽ: Vystěhovalectví do Polska. In: Češi v cizině, sv. 9,
s. 11–25; Historie emigrace z českých zemí. Mladá Boleslav, Okresní muzeum 2001, s. 41–66;
ROBEK, Antonín: K problematice českého vystěhovalectví do Ruska v druhé polovině 19. sto-
letí. In: Češi v cizině, sv. 2, s. 64–97; sv. 3, s. 4–20. Praha, ÚEF ČSAV 1987 a 1988; UHEREK,
Zdeněk ad.: Češi na jižní Ukrajině. In: Český lid, roč. 87, č. 4 (2000), s. 307–350; VACULÍK,
Jaroslav: Volyňští Češi v protifašistickém zápase. Praha, Český svaz protifašistických bojovníků
1987; TÝŽ: K postavení Čechů na Ukrajině ve 20. a 30. letech (se zvláštním zřetelem na
východní Volyň). In: Češi v cizině, sv. 6: Příspěvky ze semináře „Vliv subjektivních a objektivních
faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí a po reemigraci“, Praha 22. dubna
1992. Praha, ÚEF ČSAV 1992, s. 72–84; TÝŽ: Dějiny volyňských Čechů, sv. 1–2. Praha, Sdru-
žení Čechů z Volyně a jejich přátel 1997–1998; VALÁŠKOVÁ, Na^a: Češi v Rusku. In: Češi
v cizině, sv. 9, s. 26–47. Mezi odborným studiem a vzpomínkovým žánrem stojí např.:
HOFMAN, Jiří: Češi na Volyni: Základní informace. Praha, Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel 1995; Kupičov: Jak nám o něm vyprávěli. Praha, vl. n. 1997; VLK, Josef – VLKOVÁ, Anna
– VLK, Vladislav: Historie českého Boratína. Ústí/L., Forte 2000.

24 VALÁŠKOVÁ, Na^a: Česká minorita v Kazachstánu a její přesídlování do České republiky. In:
Český lid, roč. 85, č. 2 (1998), s. 161–170; UHEREK, Zdeněk – VALÁŠKOVÁ, Na^a – KUŽEL,
Stanislav: Potomci českých emigrantů v Kazachstánu. In: Tamtéž, roč. 86, č. 3 (1999), s.
235–247; UHEREK, Zdeněk ad.: Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky.
Praha, EÚ AV ČR 2003.

25 ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita: Země otců. Praha, Spolek exulantů 1995, s. 137–160; TÁŽ: Zelów: Česká
exulantská obec v Polsku. Praha, Kalich 2002, s. 143–148.

26 Viz NEŠPOR, Z. R. – HORNOFOVÁ, M. – JAKOUBEK, M.: Čeští nekatolíci v rumunském Baná-
tu a v Bulharsku, zejm. 1. část.
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s reemigrační problematikou.27 Sociální a kulturní charakteristiky novoosídlenců
v českých zemích a na Slovensku byly v jejich rámci srovnávány se zakonzervo-
vaným původním stavem, zjiš<ovaným v některých případech terénními výzkumy.
Prvořadým příkladem je rozsáhlý výzkum banátských Čechů provedený v šedesá-
tých letech, jehož výsledky však mohly být v úplnosti publikovány až po roce
1989.28 Přes jejich nepochybný význam však novější bádání upozorňuje na určitou
dobovou podmíněnost, vedoucí například k přehlížení náboženských otázek.29

Naopak některé výzkumy volyňských Čechů (Helena Nosková, Jaroslav Vaculík)
se orientovaly hlavně na historické analýzy jejich přijetí okolní společností a na
vývoj formálních institucí a organizací.

4. Řádově mnohem menší, zejména ve srovnání s německými zeměmi nebo
s Uherskem, byla emigrace po revoluci roku 1848 motivovaná obavami z politic-
kých a policejních represí, případně emigrace osob nespokojených s dalším poli-

27 K tomu viz níže v textu, kde je citována i další literatura, úžeji související právě s problemati-
kou reemigrací po druhé světové válce nebo v 90. letech 20. století.

28 JECH, J. – SECKÁ, M. – SCHEUFLER, V. – SKALNÍKOVÁ, O.: České vesnice v rumunském Baná-
tě. Zde je citována i další literatura, již výše v pozn. 19 doplňuji hlavně o nejnovější práce.

29 NEŠPOR, Z. R.: Banátští Češi, s. 134–136; TÝŽ – HORNOFOVÁ, M. – JAKOUBEK, M.: Čeští
nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku, 2. část, s. 66–70.

Zájezd sokolů z Volyně na Všesokolský slet do Prahy, asi v roce 1932 (foto z knihy Jaro-
slava Vaculíka Dějiny volyňských Čechů, sv. 2. Praha, Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel 1998)



České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium 257

tickým a sociálním vývojem v českých zemích. Ta vedla na západ od našich hranic
a často i do severní Ameriky. Nešlo však o víc než o několik desítek až stovek osob,
hlavních exponentů revolučních událostí, takže tato emigrační vlna si udržela svůj
úzce individuální charakter, podmíněný nadto i tím, že značná část emigrantů se
později vrátila zpět do vlasti. Patřili mezi ně Josef Václav Frič,30 František Matouš
Klácel,31 Bedřich Vilém Košut32 a další, kteří tak vytvořili jakýsi precedens pro
pozdější krátkodobé politické emigrace 20. věku.

5. Polovina 19. století ovšem nepřinesla ukončení již dříve probíhajících sociál-
ních a ekonomických emigrací z českých zemí, právě naopak. Přestože se dočasně
změnila jejich cílová území, důvody k nim vedoucí zjevně trvaly. Zemí, kam smě-
řovala takzvaná velká emigrace nejen z Rakouska(-Uherska), ale prakticky z celé
Evropy,33 imigrační zemí par excellence, se přitom staly Spojené státy.34 V menší míře
se tyto pohyby dotkly i některých latinskoamerických zemí,35 zcela okrajově pak
zemí dalších světadílů.36 K této emigrační vlně v Rakousku nepochybně přispěl libe-
rální výklad vystěhovaleckého patentu z roku 1832,37 především ale rozsáhlá emi-
grační propaganda, slibující tvrdě pracujícím v řídce osídlených zámořských oblas-
tech doslova „hory doly“.38 Skutečnost však byla namnoze odlišná. Jak ukázaly
výzkumy zahraničních kolegů, slovanští imigranti se v americké společnosti
nadlouho stávali občany druhé kategorie, jejichž sociální akceptace, a tudíž
i úspěšnost, byla nutně jen částečná.39 Jestliže české výzkumy nebo vzpomínkové
práce samotných emigrantů naopak zdůrazňovaly jejich vysoké postavení v ame-
rické společnosti (starosta Chicaga Anton Cermak se stal v tomto směru symbo-
lem), eventuálně přetrvávání kulturních vazeb na české prostředí, projevující se
zakládáním sokolských organizací a dalších spolků, nejrůznějšími národními bály
a podobnými akcemi, lze to označit za svého druhu mystifikaci. Stejně chybná však

30 FRIČ, Josef V.: Paměti, 4 sv. Praha, F. Bačkovský 1891; KOSÍK, Karel – ŽÁČEK, Václav (ed.):
Josef Václav Frič a demokratické proudy v české politice a kultuře. Praha, ČSAV 1956; ŽÁČEK,
Václav: Josef Václav Frič. Praha, Melantrich 1979.

31 DVOŘÁKOVÁ, Zora: František Matouš Klácel. Praha, Melantrich 1976; TRAPL, Miloslav: Fran-
tišek Matouš Klácel: Život a dílo. Olomouc, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého 1999.

32 KOŠUT, Bedřich Vilém: Můj žalář a mé vyhnanství: Z pamětí Bedřicha Viléma Košuta. Praha,
Pokrok 1911; LUKÁŠEK, Josef: Bedřich Vilém Košut a náboženské poměry v revoluční době r.
1848 a za vlády absolutismu. Praha, V. Horák 1927; TÝŽ: Česká evangelická církev v době
revoluční r. 1848. Praha, Českobratrské družstvo 1937.

33 Z bohaté literatury na toto téma viz zejména BODNAR, John E.: Transplanted: A History of
Immigrants in Urban America. Bloomington, University of Indiana Press 1985; HATTON, T. J.
– WILLIAMSON, J. G.: The Age of Mass Migration. New York, Oxford University Press 1998;
NUGENT, Walter: Crossings: The Great Transatlantic Migrations, 1870–1914. Bloomington,
University of Indiana Press 1992. Tato mohutná migrační vlna dokonce vyvolala i sekundární
a terciární migrace některých banátských, bulharských a volyňských Čechů do USA, Argenti-
ny a dalších latinskoamerických zemí. K tomu viz MÍČAN, V.: Nevratem v nový svět; TÝŽ: Za
chlebem vezdejším, s. 118 n.; ŠTĚŘÍKOVÁ, E.: Země otců, s. 377; VACULÍK, J.: Dějiny volyňských
Čechů, 1. sv., s. 32.
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byla marxistická degradace části emigrantů, vycházející spíše z dobových ideolo-
gických pouček než ze závěrů provedených výzkumů. Celkově tato emigrační vlna,
v omezenější míře trvající až do první světové války (ze Slovenska i později), obsá-
hla několik desítek tisíc osob. Její představitelé se mimo jiné aktivně zapojili do pří-

34 Práce z doby před druhou světovou válkou akcentovaly folklorní zvláštnosti a podíl českého
etnika na „budování Ameriky“: ČAPEK, Tomáš: Naše Amerika. Praha, Národní rada českoslo-
venská 1926; FRANKL, Karel: Jak se hovoří angločeštinou v Americe. In: Český lid: Sborník,
roč. 24 (1924), s. 232–237; HROCH, Max: Mluva amerických Čechů v Chicagu. In: Tamtéž, s.
376–378; ŠEBESTOVÁ, Augusta: Dopisy našeho lidu: List mladého moravského vystěhovalce
do Ameriky. In: Tamtéž, roč. 12 (1903), s. 55 n. Totéž platilo v případě pozdějších etnografic-
kých příspěvků amerických Čechů: GELLNER, John – SMEREK, John: The Czechs and Slovaks
in Canada. Toronto, University of Toronto Press 1968; CHADA, Joseph: The Czechs in the Uni-
ted States. B.m., SVU Press 1981; MURPHY, David: Podstatné rysy českoamerické krajiny. In:
Český lid, roč. 85, č. 1 (1998), s. 35–48; RECHCÍGL, Miloslav: První příchozí a usedlíci na
půdě Severní Ameriky ze zemí českých a ze Slovenska. In: Češi v cizině, sv. 7, s. 101–115;
některé články ve výstavním katalogu: KRATOCHVIL, Jan (ed.): Český a slovenský exil 20. sto-
letí, sv. 1–2. Brno, Meadow Art 2002. Etnografie v letech 1948–1989 z této tradice sice vychá-
zela, doplňovala ji ovšem protikapitalistickým ostnem: JOŽÁK, Jiří: Američtí krajané proti
Mnichovu. In: Češi v cizině, sv. 3, s. 21–43; MASNÝ, Vojtěch: Statistika vystěhovalectví české-
ho proletariátu do Spojených států. In: Demografie, roč. 4, č. 3 (1962), s. 204–211; ŠATAVA,
Leoš: Evropská migrace na severoamerický kontinent v 19. století a její odraz v historii české-
ho etnika. In: Češi v cizině, sv. 3, s. 44–71; TÝŽ: Migrační procesy a české vystěhovalectví 19.
století do USA. In: Acta Universitatis Carolinae – philosophica et historica, sv. 111. Praha, Uni-
verzita Karlova 1989, s. 85–101; VAŘEKA, Josef: Podíl Čechů na výstavbě amerického venko-
va v Nebrasce. In: Češi v cizině, sv. 4, s. 103–109; POLIŠENSKÝ, Josef (ed.): Začiatky českej
a slovenskej emigrácie do USA: Česká a slovenská emigrácia v USA v období I. internacionály.
Zborník statí. Bratislava, VydavateWstvo SAV 1970. Tomuto trendu unikly jen některé historic-
ké práce (především KUTNAR, František: Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v obdo-
bí Bachova absolutismu. In: Rozpravy ČSAV, řada společenskovědná, sv. 74/15 (1964)), zatím-
co novější etnografie z něj nalézá cestu orientací na prameny: Acta Universitatis Palackianae
Olomucensis – historica, sv. 31. Olomouc, Univerzita Palackého 2002, s. 357–382;
DUBOVICKÝ, Ivan: Češi v USA – otázka identity (1848–1938). In: Český lid, roč. 83, č. 3
(1996), s. 229–247; ECKERT, Eva: Po stopách českých vystěhovalců do Texasu. In: Tamtéž, roč.
88, č. 3 (2001), s. 223–264; FRÖML, František: Z pramenů k dějinám českého vystěhovalec-
tví do Severní Ameriky. In: Tamtéž, roč. 77, č. 1 (1990), s. 19–27; Historie emigrace z českých
zemí: Sborník ze semináře, který se konal při příležitosti setkání krajanů v Mladé Boleslavi
22.–25.6.2000. Mladá Boleslav, Okresní muzeum 2001, s. 13–28, 125–154; ŠATAVA, Leoš:
Vystěhovalectví do USA. In: Češi v cizině, sv. 9, s. 155–171.

35 BAĎUROVÁ, Monika – BAĎURA, Bohumil: Vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie před
vznikem ČSR. In: Český lid, roč. 82, č. 4 (1995), s. 323–335; BARTEČEK, Ivo: Československá
kolonizace v Brazílii. In: Češi v cizině, sv. 3, s. 237–251; TÝŽ: Vystěhovalectví do Latinské Ame-
riky. In: Češi v cizině, sv. 9, s. 172–197; DUBOVICKÝ, Ivan: Kolonizační pokusy v Argentině
a meziválečná československá politika. In: Češi v cizině, sv. 3, s. 193–236; TÝŽ: Formování čes-
kého a slovenského etnika v Argentině. In: Češi v cizině, sv. 4, s. 130–141; POLIŠENSKÝ, Josef:
Prameny a problémy dějin českého a slovenského vystěhovalectví do Latinské Ameriky. In:
Český lid, roč. 68, č. 1 (1981), s. 3–10; VASILJEV, Ivo: Vystěhovalectví Čechů a Slováků do
Latinské Ameriky před druhou světovou válkou. In: Tamtéž, roč. 73, č. 2 (1986), s. 103–106.
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pravy vzniku nezávislého Československa, o pozdější pobídky k návratu do „staré
vlasti“ ovšem již nejevili zájem. Jejich řady pak byly podstatně rozšířeny dalšími
emigranty, prchajícími před nacistickým, a zejména komunistickým režimem,
jejichž prostřednictvím však došlo k dalším podstatným modifikacím tohoto emi-
gračního prostoru.40

6. Podobné rysy provázely také migrace v období první republiky, v důsledku
zpřísnění americké imigrační politiky směřující především do zemí západní Evro-
py. Těmto emigracím, jež nepřesáhly rozsah několika tisíc osob, byla dlouho upí-
rána akademická pozornost. Teprve v poslední době (avšak již před rokem 1989)
se začaly objevovat etnografické (Stanislav Brouček) a okrajověji i historické
(manželé Kořalkovi) studie k tomuto fenoménu.41 Jejich podstatným omezením
však doposud zůstává ústřední orientace na organizované formy emigrantského

36 ŠÍPEK, Zdeněk: Vystěhovalectví do Afriky, Asie (bez území bývalé SSSR), Austrálie a Oceánie.
In: Češi v cizině, sv. 9, s. 198–230.

37 KOŘALKA, J. – KOŘALKOVÁ, K.: Základní tendence českého vystěhovalectví, s. 32 n.
38 Viz CAJTHAML-LIBERTÉ, Fr.: Nová píseň o Americe. In: Český lid: Sborník, roč. 29 (1929), s.

384 n.; DOUBRAVA, František: Dopis Čecha z Ameriky r. 1816. In: Tamtéž, roč. 22 (1913), s.
319 n.; MALÝ, Jindřich: České lidové „napravování“ o Americe. In: Tamtéž, roč. 18 (1909), s.
408–410; VODŇANSKÝ, Karel (ed.): Písně o blahobytu v Americe z r. 1856 a 1858. In: Tam-
též, roč. 19 (1910), s. 206 n.; ZÍBRT, Čeněk: Jak si lid československý představoval život
v Americe. In: Tamtéž, roč. 29 (1929), s. 21–26.

39 CHAN, Sucheng: European and Asian Immigration into the United States in Comparative Per-
spective, 1820s – 1920s. In: YANS-McLAUGHLIN, Virginia (ed.): Immigration Reconsidered:
History, Socilology and Politics. New York – Oxford, Oxford University Press 1990, s. 37–75;
MODEL, Suzanne W.: Work and Family: Blacks and Immigrants from South and East Europe.
In: Tamtéž, s. 130–159.

40 NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, s. 36–54.
41 BROUČEK, Stanislav: České krajanské hnutí v Evropě v letech 1860 až 1938 (se zvláštním zře-

telem k sociálně demokratickým tendencím v 90. letech v Německu). In: Český lid, roč. 69, č.
1 (1982), s. 5–14; TÝŽ: Vystěhovalectví z meziválečné ČSR do západní Evropy (Francie, Bel-
gie, Holandska a Anglie). In: Tamtéž, roč. 72, č. 3 (1985), s. 173–179; TÝŽ: Vystěhovalectví
Čechů a Slováků do Německa do roku 1938. In: Tamtéž, č. 4, s. 239–242; TÝŽ: K adaptaci imi-
grantů z ČSR ve francouzské lokální společnosti. In: Češi v cizině, sv. 6, s. 48–52; TÝŽ: Češi ve
Francii 1914–1918: Zápas o vlastní identitu. In: Češi v cizině, sv. 8. Praha, ÚEF AV ČR 1995, s.
7–11; TÝŽ: Češi ve Francii. In: Češi v cizině, sv. 9, s. 136–154; TÝŽ: Cestami demokracie: Ke
stému výročí Besedy Slovan v Ženevě. Ženeva – Praha, Beseda Slovan – EÚ AV ČR 2001; TÝŽ
– VASILJEV, Ivo: K charakteristice československé vystěhovalecké politiky mezi dvěma světový-
mi válkami. In: Český lid, roč. 72, č. 2 (1985), s. 71–80, 149–157; CHLOUPEK, Jindřich: Sokol
a Českomoravská beseda v Paříži. In: BROUČEK, Stanislav (ed.): Češi v cizině, sv. 10. Praha, ÚEF
AV ČR 1998, s. 103–124; JANOUŠEK, Rudolf: Život českých krajanů a jejich organizace v Ber-
líně do 2. světové války. In: Češi v cizině, sv. 4, s. 200–204; KOŘALKA, Jiří: Češi v Německu. In:
Češi v cizině, sv. 9, s. 121–132; TÝŽ: Češi ve Švýcarsku. In: Tamtéž, s. 133–135; TÝŽ
– KOŘALKOVÁ, Květa: Češi v Porýní a Vestfálsku 1890–1918. In: Češi v cizině, sv. 10, s. 7–38;
KRISTEN, V.: České vystěhovalectví do Rakouska a jeho krajanské hnutí do roku 1938; PRŮŠEK,
Karel: Vzpomínky na meziválečný život české menšiny ve Vídni. In: Češi v cizině, sv. 4, s. 90–95.
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sdružování, především na krajanské a zájmové spolky. Tato činnost totiž jednak
nezasahovala všechny emigranty, především však postihovala jen menší část jejich
sociokulturních i dalších vztahů v hostitelských zemích.

7. Většina dosud uváděných migračních pohybů měla ráz vystěhovalectví z českých
zemí a k problematice soudobých dějin měla jen zprostředkovaný vztah. Vznik samo-
statného Československa naproti tomu vedl k prvním úvahám o systematické, státem
organizované reemigrační akci. Jejich duší byl demograf Jan Auerhan, místopředse-
da Státního úřadu statistického, organizátor Československého ústavu zahraničního
a dlouholetý výzkumník v oblasti českých enkláv v cizině.42 Pro organizovaný přesun
zahraničních Čechů Auerhan argumentoval především potřebou „každé ruky
a hlavy“ při budování nového státu, stejně jako jejich podílem na vzniku samostat-
ného Československa. Z celé akce však nakonec pro nedostatek prostředků sešlo,
mimo jiné i pro finanční náročnost srovnatelného návratu československých legií.
Dalším důvodem byl nezájem českých menšin ve vyspělém světě, především ve Spo-
jených státech, podílet se na budování nového státu jinak než materiální či ideovou
pomocí. Reemigrovat se tak podařilo jen několik desítek rodin někdejších nábožen-
ských emigrantů z polského Zelówa,43 zatímco případná reemigrace dalších krajanů
byla ponechána na jejich vlastní vůli i prostředcích. Namísto zajištění organizované-
ho přesunu zahraničních Čechů ze státní iniciativy vznikl počátkem dvacátých let
Československý ústav zahraniční. Staral se o kulturní styky těchto krajanů s Česko-
slovenskem, včetně zajištění činnosti krajanských spolků (například vybudování
Domu T. G. Masaryka v Sofii) a českého vyučování. Ústav do určité míry usměrňoval
i československou zahraniční politiku vůči zemím, v nichž existovaly české menšiny.

8.–10. Specifický vývoj české migrační problematiky byl pochopitelně umocněn
Mnichovem a potom druhou světovou válkou, která vyvolala neméně než tři
různě silné migrační pohyby, nepočítáme-li dočasné nucené práce Čechů a Slová-
ků v říši a naopak příliv německých úředníků a státních i soukromých zaměst-
nanců do českých zemí za nacistické okupace. Již bezprostředně po Mnichovu
totiž začaly z Česko-Slovenska44 na Západ, hlavně do Francie, Velké Británie

42 Auerhanovu činnost detailně popsali HŮRSKÝ, Josef: Univ. doc. dr. Jan Auerhan: Život a dílo.
Praha, Československý ústav zahraniční 1946; BROUČEK, Stanislav: Vznik a poslání Česko-
slovenského ústavu zahraničního. In: Češi v cizině, sv. 4, s. 14–23. Auerhanova díla, pokud se
vztahují ke sledované problematice, jsou citována i v této studii.

43 Historie emigrace z českých zemí, s. 67–90; HOŠKOVÁ, Miloslava: Reemigrace a usídlení
potomků českých exulantů na Zábřežsku po 1. světové válce. In:  Český lid, roč. 73, č. 3
(1986), s. 167–175; NOSKOVÁ, Helena: Česká společnost a její vztah k reemigrantům. In: Lidé
města, č. 11 (1997), s. 61–87; POSPÍŠILOVÁ, J.: Česká menšina v Rakousku – do roku 1945,
s. 105–113; ŠEDIVÝ, Ivan: Sdružení Čechů a Slováků z Ruska a československá vláda
1919–1929. In: Československý časopis historický, roč. 36, č. 2 (1988), s. 212–237;
ŠTĚŘÍKOVÁ, E.: Země otců, s. 169–187; TÁŽ: Zelów, s. 170–176; VACULÍK, Josef: Vznik Čes-
koslovenska a reemigrace zahraničních Čechů. In: Češi v cizině, sv. 4, s. 110–119.

44 Česko-Slovensko byl oficiální název od přijetí zákonů o autonomii Slovenské krajiny a Podkar-
patské Rusi v listopadu 1938 do vyhlášení samostatné Slovenské republiky v březnu 1939.
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a Spojených států (v mnohem menší
míře i do SSSR), prchat osoby, které
se obávaly perzekuce a/nebo doufa-
ly, že budou moci v zahraničí aktivně
přispět ke zvrácení tehdejšího dějin-
ného vývoje. Utečenci měli za to, že
po svém opakují konání českých emi-
grantů po Bílé hoře a po roce 1848
stejně jako počínání zahraničních
Čechů a Slováků po vypuknutí první
světové války, jež dopomohlo ke
vzniku republiky. Šlo přitom o něko-
lik tisíc, možná desítek tisíc osob,
jejichž životní osudy i vzájemné
vztahy byly dost pohnuté45 a z nichž
se jen část po skončení války do Čes-
koslovenska vrátila. Ani tato emi-
grační vlna (8.), ani její poválečná
individuální reemigrace (9.) však
dosud nebyly studovány jinak než
prostřednictvím biografických sond
do života některých jejich hlavních
příslušníků nebo zcela okrajově
v kontextu československých politic-
kých dějin za druhé světové války.
Jejich šířeji, sociologicky pojaté stu-
dium naprosto absentuje, patrně
i v důsledku ideologicky podmíněného zmrazení podobných snah za vlády komu-
nistického režimu. Stejně tomu do značné míry je i v případě poválečného odsu-
nu (vysídlení, vyhnání) sudetských Němců z Československa (10.). Zejména
v tomto posledním případě, kdy počet emigrantů z českých zemí přesáhl tři mili-

45 Studiu vzájemných vztahů politických špiček československé emigrace v období druhé světové
války dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Základní poznatky přinesly např. studie: FIC,
Victor Miroslav: Československá strana národně sociální v exilu. Brno, Prius 2002; GEBHART,
Jan: Migrace českého obyvatelstva v letech 1938–1939: Poznámky ke stavu výzkumu. In: Český
časopis historický, roč. 96, č. 3 (1998), s. 561–573; JIRÁSEK, Zdeněk: Československá poúnoro-
vá emigrace a počátky exilu. Brno, Prius 1999, s. 49–58; RENNER, Jan: Československá strana
lidová 1945–1948. Brno, Prius 1999, s. 88 n.; STŘÍBRNÝ, Jan: Židovští vojenští duchovní
a židovská otázka v československém vojsku na Západě v letech 1939–1945: Příběh Alexandra
Krause a JUDr. Hanuše Rebenwurzela-Rezka. In: KREJČOVÁ, Helena – SVOBODOVÁ, Jana
(ed.): Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945:
Sborník studií. Praha, ÚSD AV ČR – Maxdorf 1998, s. 162–220; VALEŠ, V.: Die Wiener Tschechen.
Viz také některé studie ve sbornících Češi v cizině, sv. 8, a Historie emigrace z českých zemí.

Reklama na český hotel Sofia palace v Sofii
z 20. let minulého století (archiv autora)
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ony, však v poslední době nastává kýžená změna v podobě již zmiňovaných dis-
kusí o povaze a průběhu nuceného a často násilného vysídlení, iniciovaná také
výrazným zájmem západních, především německých badatelů, ale i českých emi-
grantů v období komunismu a veřejnosti o objektivní historické zhodnocení toho-
to fenoménu.46

11. Českou vědeckou obec naopak nadlouho zaujalo poválečné osídlování opuš-
těných pohraničních oblastí,47 úzce související s reemigrační problematikou. Přes-
tože totiž většina novoosídlenců pocházela z nižších sociálních vrstev českého
a slovenského vnitrozemí, jež takto získaly nezanedbatelný nemovitý i movitý
majetek, původním záměrem československé vlády bylo osídlit pohraničí hlavně
zahraničními Čechy a Slováky, kteří by byli pod státní patronací převezeni do vlas-
ti, aby se tak mohli zapojit do jejího nového, poválečného budování na „etnicky
čistém a jednotném“ půdoryse. Z tohoto důvodu bylo uzavřeno několik mezistát-
ních dohod o reemigraci z jihoevropských a východoevropských zemí a o přísluš-
ných majetkových transferech. Tyto dohody sice ani v jednom případě nebyly
bezvýhradně naplněny, především pro narůstající odpor partnerských zemí,
v jejich rámci však přesto ve druhé polovině čtyřicátých a na počátku padesátých
let do Československa přišlo několik set tisíc osob. V některých případech došlo
k faktickému zániku českých osad v zahraničí (typický je příklad severobulhar-
ského Vojvodova),48 většinou však reemigrovali jen mladší potomci emigrantů,
kteří tak doufali ve zlepšení svého socioekonomického statutu. Reemigrace ze
západoevropských zemí a ze severní Ameriky naproti tomu byla mizivá. Přijetí
reemigrantů majoritní českou společností ovšem nebylo bezproblémové; byly jim
vykázány méně výhodné habitační lokality i pracovní místa a ani sociální a kul-
turní akceptace těchto „cizáků“ nebyla úplně jednoduchá, navzdory opačně

46 Viz pozn. 11.
47 V perspektivě studia etnických procesů viz např. HAIŠMAN, Tomáš – MATĚJOVÁ, Vlasta

(ed.): Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945 (společnost a kultura): Sborník
referátů přednesených na konferenci s mezinárodní účastí konané ve dnech 5.–8. listopadu 1984
v Sobotíně, okr. Šumperk, sv. 3. Praha, ÚEF ČSAV 1986; NAVRÁTILOVÁ, Alexandra a kol.:
Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě: Na příkladě vybraných obcí v Jihomo-
ravském a Severomoravském kraji. Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku 1986; TÁŽ: Obřa-
dy životního cyklu u reemigrantských skupin v českém a moravském pohraničí. In: Lidé města
/ Urban Dwellers [stará řada], č. 11 (1997), s. 114–130; SLEZÁK, Lubomír: Zemědělské osíd-
lování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, Blok 1978. Z novější literatury se
sluší zmínit alespoň: KASTNER, Quido: Osidlování českého pohraničí od května 1945: Histo-
rická  analýza doplněná kvantitativní sociologickou sondou. Praha, SOÚ AV ČR 1996; TÝŽ:
Národnostní aspekt osídlovacích procesů v pohraničí českých zemí od května 1945: Na pří-
kladu Úštěcka. In: Slezský sborník, roč. 95, č. 1–2 (1997), s. 147–159; SLÁDKOVÁ
[NEŠPOROVÁ], Olga: Specifika v religiozitě protestantských reemigrantů z Volyně. In: Lidé
města, č. 12 (2003), s. 111–120; ZICH, František (ed.): Biographies in the Borderland. Pra-
gue, SOÚ AV ČR 2002. 

48 JAKOUBEK, M. – NEŠPOR, Z. R.: Poslední Čech v zapomenuté české vesnici, s. 224–227.
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49 Viz především FOLPRECHT, Josef: Studie o povaze zahraničních krajanů. Praha, Českosloven-
ský ústav zahraniční 1947; TÝŽ (ed.): Volyňští krajané. Praha, Cíl 1947. Celkové zhodnocení
tohoto procesu z dlouhodobější perspektivy na příkladu konkrétních lokalit viz např.
MORAVCOVÁ [BITTNEROVÁ], Dana: K zákonitosti vyrovnávání reemigrační skupiny v čes-
kém pohraničí (1946–1990). In: Češi v cizině, sv. 6, s. 53–57.

50 BITTNEROVÁ, Dana: Slovenští reemigranti z rumunského Rudohoří. In: NOSKOVÁ, Helena
(ed.): K problémům minorit. Praha, ÚSD AV ČR 1999, s. 45–104; HEROLDOVÁ, Iva: Novo-
osídlenecká vesnice. In: Český lid, roč. 71, č. 3 (1984), s. 130–140; TÁŽ: Současné etnické
procesy v pohraničí českých zemí. In: Tamtéž, roč. 72, č. 1 (1985), s. 58–65; TÁŽ: Reemi-
grace zahraničních Čechů a Slováků po 2. světové válce. In: Češi v cizině, sv. 1. Praha, ÚEF
ČSAV 1986, s. 153–163; TÁŽ: Reemigrace ze SSSR, Francie a Rumunska. In: Češi v cizině,
sv. 7, s. 7–29; Historie emigrace z českých zemí, s. 95–114; MORAVCOVÁ, Dana: Svatební
družina rudohorských Slováků v Jindřichovicích 1948–1988. In: Český lid, roč. 76, č. 3
(1989), s. 143–148; NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Zanikání tradičních religijních prvků v pře-
sídleneckých obcích jihomoravského pohraničí. In: Časopis Moravského muzea, série A: Spo-
lečenské vědy – Ethnographia IX, roč. 59 (1974), s. 225–234; TÁŽ: Etnické procesy v nově
osídlených oblastech na Moravě; NOSKOVÁ, Helena: Etnografický výzkum národnostně smí-
šených vesnic na Chebsku osídlených po roce 1945. In: Český lid, roč. 65, č. 2 (1978), s.
98–101; TÁŽ: Slováci z Nadlaku v Chebském okrese. In: Tamtéž, roč. 71, č. 3 (1984), s.
154–166; TÁŽ: Česká společnost a její vztah k reemigrantům; TÁŽ: Návrat volyňských
Čechů: Naděje a skutečnost let 1945–1954. Praha, ÚSD AV ČR 1999; TÁŽ – VÁCHOVÁ, Jana:
Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska (1945–1954). Praha, ÚSD
AV ČR 2000; ROBEK, Antonín – HEROLDOVÁ, Iva: K etnické problematice Československa,
zvláš< českého pohraničí, po druhé světové válce. In: Český lid, roč. 70, č. 1 (1983), s. 3–10;
SECKÁ, Milena: Svatební obřad českých reemigrantů z Rumunska. In: Tamtéž, roč. 75, č. 1
(1988), s. 43–47; ŠATAVA, Leoš: Volyňští Češi na Podbořansku a Žatecku. In: Tamtéž, roč.
68, č. 4 (1981), s. 195–203; VACULÍK, Jaroslav: K některým otázkám reemigrace, osídlová-
ní a asimilace volyňských Čechů na Moravě a ve Slezsku v letech 1945–1952. In: Sborník
prací FF UJEP, řada společenskovědná, sv. 8. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1977, s. 7–26;
TÝŽ: K reemigraci a osídlování volyňských Čechů v letech 1945–1947. In: Český lid, roč. 71,
č. 3 (1984), s. 167–178; TÝŽ: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945–1948.
Brno, UJEP 1984; TÝŽ: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945–1950. Brno,
UJEP 1993.

míněné snaze organizátorů celé akce.49 Právě studium kulturních reliktů v pro-
středí reemigrantských komunit a procesů jejich postupné adaptace a integrace
do českého prostředí se již od padesátých let stalo jedním z ústředních výzkum-
ných programů české etnografie a folkloristiky, jež na toto téma vypracovaly nejen
řadu případových studií, ale i práce obecnějšího a komparativního charakteru.
Tyto práce se metodicky opírají hlavně o sovětskou školu takzvaných etnických
procesů, slučovanou se starší domácí národopisnou tradicí, méně často o histo-
ricko-etnografický výzkum.50

12. Téměř souběžně s reemigracemi z východní a jihovýchodní Evropy se ovšem
zvedla vlna emigrace z Československa, vyvolaná převratem v únoru 1948 a smě-
řující do zemí svobodného světa. Většina jejích účastníků, jejichž počet bývá odha-
dován asi na šedesát tisíc,51 ovšem doufala v brzký návrat do vlasti, třetí světovou
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válkou osvobozené tentokrát od
sovětského vlivu. Když k ničemu
takovému nedošlo a současně
komunistická moc posílila ostrahu
svých západních hranic, počet
útěků do emigrace, nezřídka nabý-
vajících velmi dobrodružných
rysů,52 na počátku padesátých let
postupně klesal. Takzvaná emigrač-
ní vlna února 1948, svým charakte-
rem přetrvávající až do počátku
„pražského jara“, proto kulminova-
la na přelomu čtyřicátých a padesá-
tých let. Tehdy také došlo, často
s pomocí západních vlád, k vytvoře-
ní ústředních politických a sociál-
ních institucí emigrantů v cizině.
Zmínit lze například Radu svobod-
ného Československa nebo „emi-
grační akademii“ Společnost pro
vědy a umění, založenou v roce
1958,53 ale také časopisy a rozhla-
sové vysílání. Analýze těchto insti-
tucí již byla věnována značná
pozornost, stejně jako osudům
hlavních představitelů této emi-

grační vlny; těmto tématům se věnovali jak sami emigranti, tak – hlavně v posled-
ní době – i řada českých a moravských historiků (například olomoucké Centrum
pro česká exilová studia).54 Naproti tomu studium procesu integrace únorových
emigrantů do hostitelských společností, vynuceného postupnou ztrátou iluzí
o brzké změně československého režimu a požadavky „přízemní každodennosti“,

51 Průměrná hodnota mezi různými odhady (FILÍPEK, Jan: Odlesky dějin československého exilu.
Praha, [vl. n.] 1999, s. 13; TIGRID, Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Praha, Prostor
1990, 2. vyd., s. 43), z nichž je vyloučen zjevně nadhodnocený údaj Libuše Paukertové
(HRUBÝ, Karel – BROUČEK, Stanislav: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympo-
zium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu. Praha, Karo-
linum – EÚ AV ČR 2000, s. 27). K tomu viz NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hod-
noty, s. 42 n.

52 PEJSKAR, Jožka: Útěky železnou oponou. Praha, Melantrich 1992 (2. vyd.); SLABOTINSKÝ,
Radek: Do exilu s převaděči: Proces s protistátní skupinou „Stanislav Pokorný a spol.“. Brno
– Praha, Prius – ÚSD AV ČR 2000.

53 RECHCÍGL, Miloslav Jr. – RECHCÍGLOVÁ, EVA – EICHLER, Jiří (ed.): SVU Directory 2003.
Washington, SVU Press 2003.

Týdeník Svazu Čechů z Volyně Věrná stráž
(foto z knihy Jaroslava Vaculíka Dějiny
volyňských Čechů, sv. 3. Brno, Masarykova
univerzita 2003)
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stejně jako začasté problémových vztahů mezi jednotlivými emigračními vlnami, je
dosud teprve v počátcích.55 Tato sociální dimenze emigračního procesu, pro jejíž
postižení metodami oral history je již vpravdě nejvyšší čas, se zejména ve srovná-
vací optice ukazuje jako nejnosnější vědecký přístup, který může vést i v meziná-
rodním měřítku k vysoce užitečným diskusím.

13. Stejně malý zájem zatím projevila česká vědecká obec o relativně rozsáhlou,
přinejmenším několikatisícovou, mnohdy ovšem jen dočasnou imigraci řeckých
komunistů během tamní občanské války a po jejím ukončení. Toto téma bylo obvy-
kle zpracováváno jen z mezinárodněpolitického hlediska nebo na základě osobních
vzpomínek účastníků,56 zatímco hlubší studie migračních procesů dosud postrádá-
me.57

54 KRATOCHVIL, J. (ed.): Český a slovenský exil 20. století, sv. 1–2.; HOFFMANN, Roland J.: Die
Anfänge der Emmigration aus der Tschechoslowakei nach der kommunistischen Machtergreifung vom
Februar 1948 und die provisorische Aufnahme der Flüchtlinge in der amerikanischen Besatzungszo-
ne Deutschlands. (Sešity ÚSD AV ČR, sv. 27.) Praha, ÚSD AV ČR 1996; JIRÁSEK, Zdeněk: Česko-
slovenská poúnorová emigrace a počátky exilu; JIRÁSEK, Zdeněk – TRAPL, Miloš: Exilová politika
v letech 1948–1956: Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady
svobodného Československa. Olomouc, Centrum českých exilových studií 1996; TRAPL, Miloš: Exil
po únoru 1948: Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svo-
bodného Československa. Olomouc, CČES 1996; VERBÍK, Antonín: Představy buržoazní emigrace
o vývoji průmyslu po druhé světové válce. In: Československý časopis historický, roč. 30, č. 6
(1982), s. 659–689. K této literatuře patří i poměrně hojné práce memoárového charakteru, pra-
menné edice a pokusy o postižení tématu z pera samotných emigrantů; z nejdůležitějších uvádím
alespoň: ČELOVSKÝ, Bořivoj: Šel jsem svou cestou. Opava, Vademecum 1996; TÝŽ (ed.): „Emi-
granti“: Dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948. Šenov u Ostravy, Tilia
1998; FILÍPEK, Jan: Odlesky dějin československého exilu; MACHOTKA, Otakar: Mezi domovem
a exilem. Praha, Maroli 2001; PEJSKAR, Jožka: Poslední pocta: Památník na zemřelé českosloven-
ské exulanty v letech 1948–1981, 5 sv. Curych, Konfrontace 1982–1994; STEINBACH, Karel: Svě-
dek téměř stoletý. Praha, SPN 1992 (2. vyd.); TIGRID, P.: Politická emigrace v atomovém věku. Vedle
toho lze zmínit řadu textů exilové provenience, uveřejněných především v časopise Svědectví.

55 BROUČEK, Stanislav – HRUBÝ, Karel – MĚŠŤAN, Antonín (ed.): Emigrace a exil jako způsob
života: II. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů
k domovu. Praha, Karolinum – EÚ AV ČR 2001; HRUBÝ, K. – BROUČEK, S.: Češi za hranicemi
na přelomu 20. a 21. století; MAYER, Vera: Češi ve Vídni – situace po roce 1945. In: Češi v cizi-
ně, sv. 9, s. 114–120; NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, s. 41–46.

56 HRADEČNÝ, Pavel – DOSTÁLOVÁ, Růžena – HROCHOVÁ, Věra: Dějiny Řecka. Praha, Lidové
noviny 1998, s. 658–660; DOROVSKÝ, Ivan: Ještě to není minulost: Čtyřicet let od evakuace
dětí z Řecka. In: Sborník prací FF UJEP, řada C, sv. 35. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1988;
HRADEČNÝ, Pavel: Řecká republika. Praha, Svoboda 1989, s. 349–362; PAPADOPULOS, Lysi-
machos: „Děti bouře“: Vzpomínky a výpovědi o dětských emigrantech z roku 1948 po padesáti
letech. Praha, Nemesis 1998.

57 Mezi nemnohé výjimky patří tyto práce: SVOBODA, Marián: Řecká a makedonská skupina
v Česku: Lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje. In: ŠRAJEROVÁ, O. (ed.): Národnostní men-
šiny na přelomu tisíciletí, s. 234–242; OTČENÁŠEK, Jaroslav: Řecká národnostní menšina v České
republice dnes. In: Český lid, roč. 85, č. 2 (1998), s. 147–170; HRADEČNÝ, Pavel: Řecká komu-
nita v Československu: Její vznik a počáteční vývoj (1948–1954). Praha, ÚSD AV ČR 2000.
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14. O nic lépe na tom není ani výzkum nevelké živelné reemigrace z jihovýchodní
Evropy v období „pražského jara“, v letech 1968 a 1969.58 Krátkodobý rozklad kon-
trolních a represivních mechanismů komunistického režimu totiž měl za následek,
kromě relativního celospolečenského uvolnění, také pokračování reemigrací
z Rumunska a okrajově i z Bulharska a Jugoslávie, které nebylo možné pro odpor
tamních vlád v poválečném období dokončit. Zjevně přitom šlo o řetězové reemi-
grace, směřující v českých zemích a na Slovensku k příbuzným z řad dřívějších re-
emigrantů, kteří také svým blízkým poskytli nejdůležitější sociální zázemí. Státní
správa se v těchto reemigracích z pochopitelných důvodů neangažovala, spíše jim
bránila, což jejich rozsah marginalizovalo a vedlo později k jejich živelnému pře-
směrování v (ilegální) druhotnou emigraci do západní Evropy a severní Ameriky. 

15. Další vlna emigrací do vyspělého svobodného světa se projevila v Českoslo-
vensku v souvislosti potlačením „pražského jara“. Takzvaná emigrační vlna Srpna
1968, probíhající podle nejnovějších výzkumů ve třech odlišných etapách,59 totiž
začala hned po invazi pěti armád a v různé síle trvala až do pádu komunistického
režimu. Z Československa, s výraznou převahou českých zemí, především Prahy,
přitom odvedla asi dvě stě tisíc osob.60 Tito emigranti odcházeli do západní Evro-
py i do zámoří, zejména do Spojených států, Kanady a Austrálie, ale i do Jiho-
africké republiky. V hostitelských zemích se setkávali s únorovými nebo i dřívější-
mi emigranty, s nimiž vytvořili dost specifické, ne vždy právě pozitivní vztahy.
Model řetězové migrace byl v tomto případě kombinován s izolací jednotlivých
emigračních skupin, často i v závislosti na konkrétních sociopolitických a ekono-
mických souvislostech v jednotlivých zemích, respektive v nich existujících krajan-
ských komunitách. I v tomto případě platí, že dosavadní výzkum srpnové emi-
grační vlny vycházel hlavně ze vzpomínek jejích čelných představitelů,61 případně –

58 SECKÁ, M.: Migrace Čechů z Rumunska, s. 177. 
59 NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, s. 50–54.
60 FILÍPEK, J.: Odlesky dějin československého exilu, s. 13; HRUBÝ, K. – BROUČEK, S.: Češi za hra-

nicemi, s. 27; OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost 1969–1989: Příspěvek k dějinám „nor-
malizace“. Praha, ÚSD AV ČR 1994, s. 32; TIGRID, Pavel: Politická emigrace v atomovém věku,
s. 92. V rámci této emigrační vlny došlo podle H. Noskové i k odchodu významné části zbý-
vajících českých Němců a českých reemigrantů z Francie, Německa a Rakouska z období po
druhé světové válce (NOSKOVÁ, H.: Česká společnost a její vztah k reemigrantům, s. 182).

61 Mezi memoárové publikace lze zařadit především: BENEŠ, Jan: Moji výbušní zlotvoři. Praha,
Votobia 2002; HUTKA, Jaroslav – ČERMÁK, Miloš: Pravděpodobné vzdálenosti: Rozhovor Milo-
še Čermáka s Jaroslavem Hutkou. Praha, Academia 1994; HVÍŽĎALA, Karel: České rozhovory
ve světě. Praha, Československý spisovatel 1992 (2. vyd.); JANOUCH, František: Ne, nestěžuji
si: Malá normalizační mozaika. Praha, Mladá fronta 1990 (2. vyd.); KARÁSEK, Svatopluk:
Víno Tvé výborné: Rozhovory – Š. Hájek – M. Plzák. Praha, Kalich 2000; KRYL, Karel: Krylogie.
Praha, Academia 1994; KRYL, Karel – ČERMÁK, Miloš: Půlkacíř: Rozhovor Miloše Čermáka
s Karlem Krylem. Praha, Academia 1993; SLÁMA, Jiří: Do exilu a z exilu domů: Publicistická
žeň z let 1968–1993. Brno, Doplněk 1998. Analytické shrnutí obdobného materiálu, vypraco-
vané z hlediska klinické a sociální psychologie, podal Jiří Diamant v publikaci Psychologické
problémy emigrace (Olomouc, Matice cyrilometodějská 1995).
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v mnohem menší míře – z analýz jejího institučního zázemí.62 Důkladnější sociální
analýza v tomto případě ještě nebyla provedena,63 stejně jako celkový rozbor této
vůbec nejrozsáhlejší etnicky české emigrační vlny posledních dvou století.

16. Prakticky nestudována dlouho zůstávala rovněž imigrace obyvatel asijských
a afrických socialistických států v sedmdesátých a osmdesátých letech do Českoslo-
venska, nezřídka dřívějších studentů českých a slovenských vysokých škol, kteří ve
své nové vlasti nalezli sociální a pracovní zázemí. Tato situace se mění až v posled-
ní době, prostřednictvím nového výzkumného projektu Etnologického ústavu AV ČR
v Praze.64 Metodické zázemí těchto studií však naneštěstí zůstává do značné míry
poplatné dřívějším produktům této instituce, uplatňuje se zde přílišný historismus,
generalizace a zájem hlavně o folklorní a institucionální rovinu problému. Rozsah
této imigrace, zcela zřejmě v podobě řetězových migrací pokračující i po listopadu
1989, je dosud velkou neznámou, stejně jako její struktura a fungování65 a v nepo-
slední řadě i detailnější rozbor postojů české veřejnosti k imigrantům.

17. „Sametová revoluce“ v listopadu 1989 a následné socioekonomické změny
výrazně rozčeřily i dosud spíše stojaté vody mechanického pohybu obyvatelstva
českých zemí (nepočítáme-li českou emigraci na Západ). Spíše xenofobní a vůči
cizincům negativně zaujatá společnost se stala svědkem řady obousměrných
migračních pohybů, z nichž část trvá s narůstající silou i v současnosti. Neplatilo
to pro jediný typ popřevratových imigrací, jenž se odehrával do značné míry pod
taktovkou české státní správy – reemigraci Čechů z Ukrajiny a Běloruska, která
byla také jako jediná v širším měřítku studována.66 I v tomto případě šlo sice de
facto o pokračování poválečných reemigrací, tuto možnost však dostali jen ti oby-
vatelé Ukrajiny a Běloruska, kteří byli postiženi černobylskou katastrofou, a jejich
celkový počet nepřesáhl několik stovek osob. V České republice byli usídleni zejmé-

62 BROUČEK, S. – HRUBÝ, K. – MĚŠŤAN, A. (ed.): Emigrace a exil; KRATOCHVIL, J. (ed.): Český
a slovenský exil 20. století; HRUBÝ, K. – BROUČEK, S.: Češi za hranicemi. 

63 O první krok na tomto poli jsem se pokusil ve studii Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, s.
46–54.

64 BROUČEK, Stanislav: Český pohled na Vietnamce. Praha, EÚ AV ČR 2003; TÝŽ: Integrační ten-
dence vietnamského etnika v českém lokálním prostředí. In: Český lid, roč. 92, č. 2 (2005), s.
129–154; HEROLDOVÁ, Iva – MATĚJOVÁ, Vlasta: Vietnamští pracující v českých zemích:
Východiska, koncepce, metoda, cíl. In: Tamtéž, roč. 74, č. 4 (1987), s. 194–203; VASILJEV, Ivo:
Za dědictvím starých Vietů. Praha, EÚ AV ČR 1999. V období před rokem 1989 této problema-
tice věnovala pozornost jen studie: SECKÁ, Milena: Vietnamští pracující ve Středočeské Frutě.
In: Český lid, roč. 74, č. 4 (1987), s. 203–219.

65 Výzkumy tohoto typu naopak hodně pokročily v Ma^arsku, přičemž vedly k destrukci řady
zažitých sociokulturních klišé, petrifikovaných například žurnalistikou. Viz např. NYÍRI, Pál:
Mobilita, podnikání a sex: Příběhy modernosti a čínské ženy žijící v Ma^arsku. In: Biograf:
Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, č. 36 (2005), s. 3–23.

66 BROUČEK, Stanislav – UHEREK, Zdeněk – VALÁŠKOVÁ, Na^a: Adaptace přesídlenců v české
společnosti. In: Český lid, roč. 82, č. 1 (1995), s. 1–17; CHLUPKA, Vladimír: Černobylská pře-
sídlovací akce v názorech obyvatel Rokytnice v Orlických horách. In: Češi v cizině, sv. 6, s.
14–17; UHEREK, Zdeněk – VALÁŠKOVÁ, Na^a – BROUČEK, Stanislav: Češi z Běloruska. In:
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na v objektech opuštěných sovětskou armádou, byly jim nabídnuty pracovní příle-
žitosti a další pomoc ze strany státu. Mezi reemigranty se přitom objevilo, ostatně
podobně jako v rámci reemigrací po druhé světové válce, i určité množství pod-
vodníků, kteří se za Čechy pouze vydávali. Tato skutečnost patrně přispěla, v souz-
nění s xenofobními představami české společnosti, jež nezřídka nabývaly dosti fan-
tastického rázu, k malé míře sociální akceptace těchto reemigrantů. To se alespoň
částečně mění teprve v poslední době, ačkoli reemigrace z Ukrajiny a Běloruska
byla ukončena již v první polovině devadesátých let.

18. Také české osady v Rumunsku v devadesátých letech zachvátila reemigrační
horečka, vedoucí v podobě řetězových migrací zejména mladší generaci k masivním
odchodům „za lepším“ do České republiky. Narozdíl od reemigrantů z východní Evro-
py však přistěhovalcům z Rumunska státní orgány nevyšly v ničem vstříc, což z jejich
příchodu do České republiky mnohdy udělalo poměrně obtížnou anabázi, nekončící
často ani v současnosti. Studiu této reemigrace, nepochybně mnohem rozsáhlejší než
v předchozím případě, přitom byla věnována řádově menší pozornost. Soustavně se
mu věnuje prakticky jen Milena Secká, zatímco autor této studie spolu s kolegy upo-
zornil na významné náboženské konotace reemigrací z Rumunska.67

19. Nejrozsáhlejším reemigračním pohybem devadesátých let 20. století se nic-
méně staly návraty českých emigrantů ze Západu z období vlády komunistického
režimu. Neúčastnila se jich sice většina emigrantů, kvalifikované odhady uvažují
asi o deseti procentech,68 přesto však řádově převyšovaly oba dříve uvedené re-
emigrační pohyby. Naneštěstí však jako by platila nepřímá úměra mezi rozsahem
a sociálním významem českých migračních pohybů na jedné straně a mírou jejich
odborného studia na straně druhé. Nebereme-li do úvahy publikované vzpomínky
samotných reemigrantů,69 věnuje se tomuto fenoménu totiž prakticky jen jediný
badatel.70 Obecně přitom lze zdůraznit výrazně individuální charakter těchto re-

Český lid, roč. 84, č. 3 (1997), s. 177–190; VALÁŠKOVÁ, N.: K adaptaci současné reemigrační
vlny Čechů z Ukrajiny, s. 193–206; TÁŽ: Počátky adaptačního procesu přesídlenců z Černo-
bylské oblasti v Československu. In: Češi v cizině, sv. 6, s. 22–27; VALÁŠKOVÁ,
Na^a – UHEREK, Zdeněk – BROUČEK, Stanislav: Aliens Or One’s Own People: Czech Immi-
grants from the Ukraine in the Czech Republic. (Prague Ocassional Papers in Ethnology, sv. 4.)
Praha, EÚ AV ČR 1997. Ze strukturních, socio- a geopolitických  důvodů sem řadím i reemi-
graci z Kazachstánu, ačkoli zde byla podpora české státní správy minimální; touto problema-
tikou se zabývaly studie: VALÁŠKOVÁ, N.: Česká minorita v Kazachstánu a její přesídlování do
České republiky; UHEREK, Z.: Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky.

67 NEŠPOR, Z. R. – HORNOFOVÁ, M. – JAKOUBEK, M.: Čeští nekatolíci v rumunském Banátu
a v Bulharsku, 4. část; SECKÁ, Milena: Současná reemigrace Čechů z Rumunska. In: Češi v cizi-
ně, sv. 6, s. 39–42; TÁŽ: Migrace Čechů z Rumunska do České republiky (bývalé ČSFR) a vývo-
jové aspekty jejich adaptačního procesu. In: Český lid, roč. 80, č. 3 (1993), s. 177–183.

68 NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty, s. 57.
69 ČELOVSKÝ, Bořivoj: Kdo navrátil se, neutíká. Šenov u Ostravy, Tilia 2003; FRÝBORT, Luděk:

Češi očima exulanta aneb Osmaosmdesát pohledů zvenku. Praha, Annonce 2000. Dále též vět-
šina děl citovaných v pozn. 61. 
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emigrací, ovlivněný dále osobními, sociokulturními, profesními, pracovními a tepr-
ve na posledním místě ekonomickými faktory. Jejich další charakteristiky však
dosud zůstávají předmětem výzkumu.

70 NEŠPOR, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty; TÝŽ: The Disappointed and Disgruntled:
A Study of the Return in the 1990s of Czech Emigrants from the Communist Era. In: Sociologický
časopis / Czech Sociological Review, roč. 38, č. 4 (2002), s. 789–808; TÝŽ: Adaptace a integrace
českých emigrantů do západních společností ve vztahu k jejich pozdější reemigraci. In:
ŠRAJEROVÁ, O. (ed.): Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, s. 276–285; NEŠPOR, Z. R.:
Most, nebo propast? Co vyplynulo ze sociologického výzkumu o českých navrátilcích z emigrace
po roce 1989. In: Přítomnost, č. 3 (podzim 2003), s. 10 n.; TÝŽ: Dynamika silných sociálních
vazeb na příkladu českých reemigrantů ze Západu v 90. letech 20. století. In: MACHAČOVÁ, Jana
– ŠRAJEROVÁ, OWga (ed.): Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední
Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Opava – Praha, Slezský ústav SZM – DIS RE
2003, s. 351–358; NEŠPOR, Z. R.: Tschechische Exilwissenschaftler und –künstler als Remigran-
ten in die Tschechische Republik nach 1989. In: KOSTLÁN, Antonín – VELKOVÁ, Alice (ed.): Wis-
senschaft im Exil: Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918–1989. Praha, Výzkumné centrum pro
dějiny vědy 2004, s. 408–439; NEŠPOR, Z. R.: Reemigrace českých západních emigrantů v 90.
letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie. In: Sociologický časopis / Czech Sociological
Review, roč. 41, č. 1 (2005), s. 31–55; TÝŽ: Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace
západních emigrantů do české společnosti. In: Lidé města / Urban People, č. 15 (2005), s. 1–32.

Zvláštní vlak českých reemigrantů z Vídně po druhé světové válce (foto z publikace: Vlas-
ta Valeš: Die Wiener Tschechen einst und jetzt / Vídeňští Češi včera a dnes. Praha,
Scriptorium 2004)
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20. Naopak nová ekonomicky motivovaná emigrace na Západ, jíž se po pádu
komunistických režimů ve střední a východní Evropě obávala řada západních
vědců i politiků,71 sice probíhá, avšak v mnohem menším rozsahu, než se předpo-
kládalo nebo než k ní dochází kupříkladu z Polska. Doposud se přitom zdá, že ani
vstup České republiky do Evropské unie nevedl k jejímu výraznějšímu posílení,
nanejvýš můžeme hovořit o transmigracích, jež ovšem stejně nenabyly příliš vel-
kého rozsahu. Ani tyto migrační pohyby se však nestaly předmětem závažnějších
výzkumů, a< již máme na mysli dočasné migrace v podobě pracovních vazeb, stu-
dijních pobytů a pobytů au pair, takzvané uprchlíky z řad romské populace nebo
trvalé „prodloužení“ těchto jevů prostřednictvím scelování rodin a podobně. Dopo-
sud jde spíše jen o žurnalistické téma, ačkoli by již patrně bylo možné popsat
některé obecné rysy těchto procesů.72

21. Konečně posledním migračním pohybem, tentokrát imigrací do České repub-
liky, jsou stále probíhající příchody osob ze zemí třetího světa, z bývalého východ-
ního bloku i – dočasně, hlavně na počátku devadesátých let – ze Západu.73 Něko-
lik desítek tisíc osob, o které se jedná, přitom přicházelo a přichází jak z důvodů
pracovních, tak sociálních a okrajově politických. Některé typy těchto imigrací sice
již byly alespoň částečně v odborné literatuře popsány,74 ani v tomto případě však
rozhodně nejde o badatelsky vyčerpané téma.

Zmiňovaných jedenadvacet migračních pohybů, jakkoli je jejich vymezení do
určité míry arbitrární, v různé míře ovlivňuje soudobé dějiny českých zemí. Přes-
tože byly studovány značně nerovnoměrně, existuje o nich dlouhá řada studií;
z prostorových důvodů zde sice nebylo možné podat vyčerpávající soupis dané
odborné literatury, rámcově a proporčně však byla zmíněna, s patrným důrazem
na novější badatelskou produkci. Avšak jako ještě důležitější než toto tematické
ovlivnění, které ještě bude diskutováno níže, se ukazuje systematická teoretická
a metodická podmíněnost prakticky všech uvedených studií. Jejímu nastínění
a alespoň dílčímu rozboru jsou věnovány následující řádky.

71 CASTLES, S. – MILLER, M. J.: The Age of Migration, s. 105; HOENEKOPP, Elmar: Central and
East Europeans in the Member Countries of the European Union since 1990: Development and
Structure of Migration, Population and Employment. In: OECD Seminar on Recent Develop-
ments in Migration and the Labour Market in Central and Eastern Europe in the Context of the
EU Enlargement, Bratislava 2.–3.5.2000, s. 1–43 (nepublikované materiály); aj.

72 Viz NEŠPOR, Z. R.: Most, nebo propast?, s. 11.
73 SHERMAN, Tamah: American Parents in the Czech Republic: Language and Gender. In:

MACHAČOVÁ, J. – ŠRAJEROVÁ, O. (ed.): Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých
zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, s. 211–216.

74 BROUČEK, S.: Integrační tendence vietnamského etnika v českém lokálním prostředí;
NOSKOVÁ, Helena: Tolerance, minority a cizinci v České republice. In: ŠRAJEROVÁ, O. (ed.):
Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, s. 45–54; VÁCLAVÍKOVÁ, Anna: Cizinci na trhu
práce v České republice na přelomu tisíciletí. In: Tamtéž, s. 271–275; ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.):
Menšiny a migranti v České republice. Praha, Portál 2001.
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Tři (české) přístupy ke studiu migrací

Jedním z důvodů, proč se české migrační pohyby 20. století dosud nestaly předmě-
tem systematického studia, byly historické sociopolitické zvraty na našem území,
přičemž vztah mocenských špiček k této problematice nikdy nebyl neutrální. Hele-
na Nosková v této souvislosti dokonce hovoří o přímé politické objednávce, jež v pří-
padě imigračních (reemigračních) studií zvýraznila etnické rysy a potlačila charak-
teristiky spojené s národem (ale i konfesionální vědomí) a systematicky ovlivňovala
i výzkum emigrační problematiky.75 Ještě větší roli, jakkoli oba důvody nelze zcela
oddělovat, však hrála oborově institucionální roztříštěnost těchto studií, projevující
se v jejich tematickém vymezení i metodickém uchopení. Zatímco třeba studium
soudobých dějin dlouho doslova bojovalo o svou existenci, aby nakonec zůstalo do
značné míry omezeno tradičními historiografickými přístupy k pramennému mate-
riálu a svými (přinejmenším částečně) politickými ambicemi, etnografie chápala
migrační problematiku do značné míry staticky, jako „věčné opakování“ schématu
etnické proměny, již vymezovala v intencích klasické národopisné definice a příliš
úzce pojímané kultury, ve smyslu přežívání reliktů tradiční „lidové“ pospolitosti
a jejích sociokulturních dimenzí. Odlišný typ recepce této problematiky představo-
valy práce samotných emigrantů, které ovšem, a< šlo o memoárovou literaturu
anebo o zvláštní pokusy o „semi-vědecké“ uchopení problému, byly výrazně ovliv-
něny sociálním kontextem svého vzniku, a to ještě ve větší míře než oba předchozí
typy, takže mnohdy mají spíše povahu pramenů než sekundární literatury.76

K systematickému ovlivnění a namnoze i zkreslení však vedla, zejména po roce
1948, i jakási oborově-institucionální dělba práce. Etnografické studie se vinou
represivní komunistické moci, ale i patřičné „sebenormalizace“ autorů, dlouho
zaměřovaly především na východoevropský prostor, což do značné míry přetrvalo
i po „sametové revoluci“. Emigrační a reemigrační problematiku přitom pojímaly
především z globálního hlediska takzvaných etnických procesů,77 jimž podkládaly
národopisně-demografické proporce ve zřetelné návaznosti na auerhanovskou tra-
dici. Naproti tomu emigrační historiografie a vlastní díla emigrantů, především

75 NOSKOVÁ, Helena: Česká společnost a její vztah k reemigrantům, zejm. s. 180 n.
76 Ještě dalším typem studia migrací byly (a jsou) demografické analýzy pohybu obyvatelstva,

vycházející hlavně z provedených sčítání lidu či běžné evidence demografických údajů (např.
Cizinci v České republice / Foreigners in the Czech Republic. Praha, Český statistický úřad 2002;
HORÁKOVÁ, Milada – MACOUNOVÁ, Ivana: Mezinárodní pracovní migrace v ČR. (Bulletin, č.
13.) Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 2004; PAVLÍK, Zdeněk – KUČERA, Milan
(ed.): Populační vývoj České republiky 2001. Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2002). Obdob-
ná data se v poslední době pokusila využít i již zmiňovaná L. Paukertová, aniž však její analý-
za přinesla přesvědčivé výsledky. To je důvodem, stejně jako zcela odlišné, povýtce kvantita-
tivní metodické zázemí, proč tento typ odborné reflexe v dalším textu nebudu zmiňovat.

77 NOSKOVÁ, Helena: Česká společnost a její vztah k reemigrantům, zejm. s. 180 n.; také Pří-
pravné materiály k Slovníku etnických procesů III. Zpravodaj KSVI pro etnografii a folkloristiku.
Praha, ÚEF ČSAV 1989.
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uprchlíků před komunistickým režimem (jak poúnorových, tak posrpnových),
měla spíše individuální zaměření. Pokud se pokoušela o zobecnění, pak většinou
na základě extrapolované individuální zkušenosti významných jednotlivců. Jejich
tématem se zcela logicky stala pouze západní a výhradně politická emigrace, což
mnohdy vedlo k negativnímu (sebe)vymezování a doslova vylučování nepolitic-
kých emigrantů. Stejně jako se takzvaní nepolitičtí emigranti mohli podílet na fun-
gování jen některých krajanských spolků, sdružení či politických stran, zatímco
jiné o ně nestály, začali „vypadávat“ i z historických analýz poúnorové a posrpno-
vé emigrace. Nevyřčené vlastní ideové a politické přesvědčení se tak stalo důleži-
tým hodnotícím kritériem historických rozborů československých e/imigrací;
v tomto smyslu ovšem determinovalo jejich analytickou hodnotu, aniž bylo s to
dospět k syntéze s domácím, najmě etnografickým studiem migračních procesů.

Historické studium
Seriózní historické studium migrační problematiky nebylo před „pražským jarem“
1968 možné ze dvou důvodů: jednak pro ně chyběla institucionální základna, jed-
nak mu odporovalo předmětné i metodické vymezení tehdejšího českého dějepi-
sectví. Přestože jisté uvolnění šedesátých let znamenalo otevření či detabuizaci
některých historických témat, emigrační problematika 20. století mezi ně nepatři-
la78 – bu^ pro svou politickou ozvučnost, anebo proto, že byla jako příliš současná,
a tudíž postrádající „adekvátní“ (tj. archivované písemné) prameny, ponechána pří-
padnému zájmu etnologů. V Historickém ústavu ČSAV sice bylo založeno oddělení
nejnovějších československých dějin, avšak mezinárodními migracemi se nezabýva-
lo, mimo jiné i v důsledku metodiky tehdejší české historické práce. Zatímco se totiž
západní dějepisectví po druhé světové válce tak či onak intenzivně snažilo přiblížit
sociálním vědám, především sociologii a sociální antropologii,79 česká historiografie
zůstávala spíše v zajetí popisného, faktografického přístupu tradiční německé děje-
pisné školy s jejím úzkým zaměřením na politické dějiny a důslednou snahou o apli-
kaci klasické pramenné heuristiky, jež sice dovedla k dokonalosti kritickou analýzu
písemných pramenů, avšak nedokázala se z jejich rámce vymanit.

Počátky takzvané normalizace, které Historický ústav zasáhly velmi těžce a vedly
ke zrušení zmíněného oddělení, danou situaci konzervovaly v nejhorší možné
podobě. Znamenaly de facto zánik jakékoli fundované oficiální historie druhé polo-
viny 20. století, s jehož důsledky se česká historická věda potýká doposud.80 Per-
zekvovaní badatelé publikující v samizdatu se totiž tomuto období (nejen) z exis-
tenčních důvodů většinou vyhýbali,81 zatímco exilová historiografie se mu věnovala

78 OTÁHAL, M.: Normalizace 1969–1989, s. 9.
79 NEŠPOR, Z. R.: Dvojí život historické antropologie.
80 RUPNIK, Jacques: Politika vyrovnávání s komunistickou minulostí: Česká zkušenost. In: Sou-

dobé dějiny, roč. 9, č. 1 (2002), s. 24 n.
81 KŘEN, Jan: Bílá místa v našich dějinách? Praha, Lidové noviny 1990.
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jen částečně a aniž by byla v českém prostředí obsáhleji recipována, včetně obdo-
bí po „sametové revoluci“. Nadto ani tyto studie, příkladně dílo Viléma Prečana,
nepřekročily metodický rámec české historiografie šedesátých let. Jejich autoři sta-
věli především na analýze („oficiálních“) písemných pramenů a nepokusili se
o jejich přesah, přičemž v centru jejich zájmu stály na prvním místě politické ději-
ny, a< již šlo o politiku stranických a státních špiček nebo naopak o rozbor význač-
ných aktivit a protagonistů „normalizačního“ disentu. Historiografie tím ovšem
přestala být pouze vědeckou disciplínou, stala se politikem se všemi z toho ply-
noucími důsledky. V dílech jejích protagonistů proto zcela logicky absentoval
zájem o nepolitické migrace 20. století, do značné míry však i o emigrace vůbec,82

přičemž recepce domácího společenského, kulturního a politického vývoje byla
obvykle redukována na již zmíněné charakteristiky vrcholných osobností a proce-
sů, aniž byly tímto výzkumem dotčeny širší sociální souvislosti. V tomto smyslu je
i pro současnou českou historiografii soudobých dějin signifikantní postesknutí
Milana Otáhala, že práce exilových historiků nebyly v plné míře historické, mimo
jiné kvůli „omezené pramenné základně“,83 nebo< prozrazuje, že za prameny sensu
stricto byly a dosud jsou považovány především písemně fixované, nejlépe odbor-
ně archivované materiály. Prakticky úplně byla dlouho opomíjena například práce
s orálními prameny a jejich odpovědná analýza stejně jako širší zaměření na obec-
né sociální procesy ve smyslu moderní kulturní historie. 

82 Výjimku představují např. výše citované práce B. Čelovského či J. Pejskara, stojící ovšem na
samé hranici odborné historiografie.

83 OTÁHAL, M.: Normalizace 1969–1989, s. 15.

Jeden z českých přistěhovalců do Ameriky a jeho první srub v Montaně (foto z časopisu
Dějiny a současnost, č. 9/2005)
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Důležitým předělem ve vývoji českého dějepisectví a jeho recepce nejnovějších
dějin samozřejmě byla „sametová revoluce“ a bezprostředně následující založení
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Tento krok si vyžádala naprostá nedostatečnost
odborného bádání na daném poli stejně jako jeho politická aktuálnost, přičemž
zároveň platilo, že hlavní podíl na formování ústavu měli historikové z řad disen-
tu a někdejších emigrantů. To jim sice umožnilo pokračovat v započaté práci, opřít
se o výsledky dosavadních analýz, na druhou stranu to však vedlo k jistému ustr-
nutí u zavedených témat i badatelských metod. By< se sice hovoří o podstatnější
aplikaci oral history a dalších, méně tradičních pramenných zdrojů, dodnes zůstá-
vají spíše příslibem. Historikové k tomuto typu pramenů stále ještě přistupují spíše
s nechutí, což v neposlední řadě platí i o některých historizujících etnografech
zabývajících se studiem migrací, kteří dávají přednost archivním pramenům.

Poněkud odlišně je tomu v případě nedávno založeného Centra pro česká exilová
studia při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jež má studium emi-
grační problematiky přímo v náplni práce. Lze-li však soudit z jeho dosavadní publi-
kační činnosti (Zdeněk Jirásek, Miloš Trapl ad.), také toto pracoviště se zaměřilo pře-
devším na politické dějiny sensu stricto, zejména na politickou činnost v počátcích
českého poúnorového exilu, přičemž další historický vývoj zůstal mimo zorné pole
tamních badatelů stejně jako pokusy o hlubší vhled do každodenního života emi-
grantů či jejich adaptace v hostitelské společnosti. Samo za sebe ostatně vypovídá,
že kupříkladu Jiráskova a Traplova studie „vznikla“ pouhým rozšířením již hotového
textu Miloše Trapla z téhož roku, aniž se autoři „obtěžovali“ formálními změnami
(včetně podtitulu!), natož dalším odpovědným bádáním.84 Výsledkem bylo rozšíření
jejich bibliografie, nikoli skutečného historického poznání sledované problematiky.

Přehlížení tak významné oblasti, jako jsou migrační studia, jejichž nápravu roz-
hodně nezjedná uspořádání několika dílčích konferencí,85 svědčí – vedle řady jiných
skutečností – o hluboké krizi současného českého dějepisectví, která se zcela pocho-
pitelně nejvýrazněji projevuje právě v oboru soudobých dějin. Jejím průvodním zna-
kem je neschopnost kritického vyrovnání s obdobím „normalizace“, skutečná příčina
však leží hlouběji, v metodice vědecké historické práce. Tradiční orientace českého
dějepisectví na německý vzor, respektive na jeho již překonané „klasické“ období
politických dějin, stejně jako jeho různými důvody daná přepolitizovanost, vedoucí
mnohdy až k jakémusi suplování aktivní politické participace odbornou prací a k její-

84 JIRÁSEK, Z. – TRAPL, M.: Exilová politika v letech 1948–1956; TRAPL, M.: Exil po únoru 1948.
85 Kupříkladu 22.–25.6.2000 se konala konference „Historie emigrace z českých zemí“ v Mladé

Boleslavi, z níž již vyšel výše citovaný stejnojmenný sborník, 6.12.2001 konference „Krajanská
komunita ve světě – možnosti a meze výzkumu“ v Olomouci (Acta universitatis palackianae
olomucensis – historica, sv. 31/2002, s. 333–404), 11.–12.11.2003 pořádalo konferenci na
téma „Věda v exilu“ pražské Výzkumné centrum pro dějiny vědy (vzešel z ní citovaný sborník
Wissenschaft im Exil) ad. Signifikantní naopak je neúčast historiků na obou velkých „krajan-
sko-etnografických“ sympoziích, uspořádaných Akademií věd ČR a Karlovou univerzitou
v letech 2000 a 2001 (BROUČEK, S. – HRUBÝ, K. – MĚŠŤAN, A.: Emigrace a exil; HRUBÝ, K.
– BROUČEK, S.: Češi za hranicemi).



České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium 275

mu vnášení do této práce, mu totiž nedovolila šířeji se zabývat kulturními a sociál-
ními procesy. Namísto toho způsobila jeho ustrnutí na výzkumu politických a insti-
tucionálních dějin, doplněných případně o kvantitativně pojaté pramenné analýzy.
Na tomto poli bylo jistě mnoho vykonáno, a to i v případě zde sledované problema-
tiky, stále zřejměji se však ukazuje, že takovýto přístup o sobě nestačí. Neobyčejně
totiž omezuje pramennou základnu, takže třeba studium oral history dosud nebylo
ve větší míře aplikováno. Podobně zůstalo stranou zájmu historické obce téma nepo-
litických emigrací na Západ86 a vlastně vůbec všech emigračních procesů mezi Čes-
koslovenskem a východní Evropou i zeměmi třetího světa. Politické důvody – neexis-
tence společenské objednávky v případě exilových historiků a negativní vztah české
majority k emigrantům v období po „sametové revoluci“ – měly za následek, že cha-
rakter daných studií byl celkově marginální. Navíc byla zcela pominuta otázka
morální reflexe historické práce, jejího předmětu i provádění, což ještě oslabilo sepě-
tí historiografie se sociálními procesy a přispělo k její silné orientaci na dějiny (by<
třeba nelegálních) formálních institucí. Právě z těchto důvodů byl přínos historické-
ho studia českých migrací ve 20. století dosud nevelký.

Etnografické a antropologické studium
Česká etnografie byla „normalizací“ postižena neméně než historie, narozdíl od ní
však dosud ve své převážné většině nedospěla ani k formulaci tohoto problému.87

I zde se přitom jako nejpodstatnější problém jeví metodická nedostatečnost vzhle-
dem k modernímu vývoji této a příbuzných disciplín na Západě, patrná právě při
studiu emigrační a reemigrační problematiky, která paradoxně tvořila jeden
z jejích ústředních badatelských programů od padesátých let do současnosti. Přes-
tože totiž tematické a metodické zázemí české etnografie éry Antonína Robka spo-
čívalo především na klasickém národopisu a slavistice 19. století, tyto přístupy byly
v „normalizačním“ období „obohaceny“ především o přísnou stranickou disciplínu,
v řadě případů překračující hranice odpovědné vědecké práce, a po sovětském
vzoru doplněny také o studium takzvaných etnických procesů.88 Za etnické proce-

86 Tato skutečnost vyniká zejména ve srovnání s polskou historiografií sledovaného tématu
(např. HABIELSKI, Rafal: Emigracja. Warszava, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995).

87 SKALNÍK, Petr: Politika sociální antropologie na české akademické scéně po roce 1989: Zprá-
va pozorujícího účastníka. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 38, č. 1
(2002), s. 102 n.; NEŠPOR, Zdeněk R. – JAKOUBEK, Marek: Co je a co není kulturní/sociální
antropologie? Námět k diskusi. In: Český lid, roč. 91, č. 1 (2004), s. 53–56.

88 NOSKOVÁ, H.: Česká společnost, jinonárodnostní obyvatelstvo a reemigranti, s. 181. Hlavní teo-
retické zázemí této orientace představovaly studie: BOTÍK, Ján: Teoretické a metodologické pro-
blémy etnografického štúdia národnostnej otázky. In: GAWRECKI, Dan – PAVLÍČEK, Jaromír
(ed.): Stav a úkoly výzkumu národnostní otázky v ČSSR: Materiály z konf. konané v Třinci 23. a 24.
září 1974. Opava, Slezský ústav ČSAV 1975; BROMLEJ, J[ulian] V.: Etnos a etnografia. Bratislava,
VydavateWstvo SAV 1980; PRANDA, Adam: K problematice štúdia etnických procesov v ZSSR. In:
Slovenský národopis, roč. 21, č. 4 (1973), s. 477–494; ROBEK, Antonín: Etnické procesy v českém
pohraničí. In: Český lid, roč. 68, č. 3 (1981), s. 193–204 ad.
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sy přitom byly považovány jakékoli mezietnické interakce včetně vztahů mezi pří-
slušníky téhož etnika s rozdílnou historickou zkušeností (reemigrace), spočívající
v adaptaci a integraci do nového, respektive majoritního prostředí a potenciálně
vedoucí ke změnám etnicity. Podmínky československé komunistické diktatury při-
tom jejich studium omezily převážně na předmět českých emigrací 19. a 20. stole-
tí do jižní a východní Evropy a (poválečných) reemigrací z těchto oblastí. V obdo-
bí po „sametové revoluci“ bylo studium aktuálně rozšířeno také na reemigranty
z bývalého SSSR po černobylské katastrofě, z dalších oblastí někdejšího východní-
ho bloku a také o studium českých krajanských komunit na Západě. Jeho meto-
dické zázemí nicméně zůstalo zcela shodné. K formulaci vlastních teoretických,
metodických a komparativních premis česká etnografie až na výjimky89 nedospěla
a nahrazovala je diskusemi o povaze a problémech pramenné heuristiky, stejně
jako je tomu i v části současného dějepisectví.90 Vůči oprávněnosti těchto diskusí
samozřejmě nelze nic namítat, avšak redukci teoreticko-metodické problematiky
na tento rozměr již nepochybně lze považovat za chybnou.

Základním problémem uvedených výzkumů, které probíhaly již od padesátých
let a v období takzvané normalizace se staly kmenovým badatelským programem
Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR), při-
tom byla jejich úzce etnografická a folkloristická orientace, navíc podtržená mar-
xistickými interpretacemi. Tak byla některá témata, například religiozita, zcela
pomíjena nebo silně dezinterpretována, badatelům nebyla umožněna komparace
výsledků jejich šetření na širším mezinárodním poli, ale ani s materiálem, který by
byl získán při studiu jiných typů takzvaných etnických procesů. Narozdíl od české
historiografie, která svou pozornost obrátila – pokud vůbec – především k politic-
kým emigracím na Západ, tak etnografové zkoumali pouze nepolitické emigrace
19. a 20. století, se zřejmým akcentem na prostor východní Evropy. Důsledně se
přitom drželi tradiční národopisné deskripce, obohacené o teoretické a někdy
i mocensko-politické zázemí sovětské školy etnických procesů.91 Výsledkem této
metodiky byly sice kvalitní popisy kulturních, jazykových a do určité míry i sociál-

89 V tomto smyslu je ojedinělá studie Leoše Šatavy „České etnikum v jinonárodním prostředí“
(In: Češi v cizině, sv. 4, s. 63–76). Toto dílo však nevyvolalo náležitou vědeckou diskusi a ani
jeho autor daným směrem již dále nepokračoval.

90 ROBEK, Antonín: Korespondence vystěhovalců do Ameriky jako etnografický pramen. In:
Český lid, roč. 71, č. 1 (1984), s. 14–29. Z novějších diskusí na toto téma: BROUČEK, Stani-
slav: Češi v cizině – k interpretaci autobiografických textů. In: Acta universitatis palackianae
olomucensis – historica, sv. 31 (2002), s. 351–356; SKOUPÝ, Aleš – TRAPL, Miloš: Výzkumná
základna studia historie českých krajanských komunit a československého exilu ve Švýcarsku.
In: Tamtéž, s. 337–344; VANĚK, Miroslav: Možnosti a meze orální historie při výzkumu čes-
koslovenského exilu. In: Tamtéž, s. 399–404.

91 Problematické konotace i důsledky aplikace školy etnických procesů při výzkumu vedly
k tomu, že se někteří badatelé místo toho orientovali spíše na historicko-etnografické studium
(S. Brouček, H. Nosková, J. Vaculík ad.), přičemž rozsáhlejší publikační žeň tohoto typu nasta-
la zejména v 90. letech prostřednictvím odborných časopisů a sborníků regionálního význa-
mu. Nedostatek kontaktů s migračními studiemi ve vyspělém světě se nicméně projevil
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ních specifik daných lokálních komunit, avšak zároveň neschopnost přenést se přes
úzce etnografické vymezení problematiky, patrná především v generalizacích
a podceňování dynamiky ekonomického vývoje. Interetnické vztahy byly schema-
tizovány do podoby fáze izolace, asimilace a integrace, zatímco nacionální, religij-
ní a další, spíše symbolické charakteristiky nebyly zkoumány vůbec.

Metodická zaostalost a výrazná ideologická podmíněnost české etnografie Rob-
kovy éry vedla část mladších badatelů po roce 1989 k prosazování odlišných a vůči
etnografii konkurenčních paradigmat sociální antropologie, spojenému s širší inter-
disciplinární spoluprací. Tyto přístupy přitom již byly aplikovány i při studiu českých
migrací, především do jihovýchodní Evropy a zemí vyspělého světa (Marek Jakou-
bek, Zdeněk R. Nešpor), avšak přesto nelze hovořit než o počáteční fázi studia. Ani
přínos zahraničních sociálních antropologů českého původu, kteří se alespoň in
margine některým sledovaným tématům věnovali (Ladislav Holý, Petr Skalník),
z vnějších, mimovědeckých důvodů nenabyl většího rozsahu. Antropologizace české
etnografie, vedená kritikou jejího dosavadního stavu, nebyla českou akademickou
obcí přijata příliš příznivě92 a dosud nevyvolala širší odborný zájem o následování
tohoto metodicky odlišného přístupu.

Autobiografie a „semi-analýzy“ emigrantů
Specifická historická situace stejně jako vědomí odtrženosti od národního korpu-
su, vycházející z tradicionalistického českého pojímání národní identity,93 vedly
k poměrně rozsáhlé snaze emigrantů či pozdějších reemigrantů zhodnotit a předat
osobní zkušenosti z cizího prostředí, případně i k pokusům o jejich vědeckou refle-
xi, které však jsou natolik ovlivněny autopsií svých autorů, že je nelze považovat
v přísném smyslu za odborné práce; proto hovořím o „semi-analýzách“. Vzhledem
ke zcela odlišným publikačním možnostem a snad i odlišnému sociokulturnímu
založení jednotlivých hostitelských společností přitom na tomto poli výrazně pře-
važují práce z pera českých emigrantů na Západ, respektive reemigrantů a imi-
grantů z vyspělého světa, nad díly migrantů do/z jižní a východní Evropy, jejichž
vzpomínky se objevují až v poslední době.94

i v těchto případech a vedl k navazování na starší výzkumnou metodiku spojenou bu^ s kra-
janským národopisem auerhanovského ražení nebo se studiem kulturních dějin v jejich kla-
sickém vymezení z přelomu 19. a 20. století. K tomu viz RATAJ, Tomáš: Mezi Zíbrtem a Geer-
tzem: Úvaha o předmětu kulturních dějin. In: Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, roč. 7, č. 1–2
(2005), s. 142–158.

92 Viz SKALNÍK, P.: Politika sociální antropologie na české akademické scéně po roce 1989, s.
103–113, a diskusi probíhající na stránkách Českého lidu od prvního čísla ročníku 91 (2004).

93 HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická
transformace společnosti. Praha, Sociologické nakladatelství 2001, s. 70–95; také HRUBÝ, K.
– BROUČEK, S.: Češi za hranicemi, s. 61–63 (příspěvek Oty Ulče).

94 Typickým příkladem mohou být (v případě Čechů z rumunského Banátu) paměti a „semi-ana-
lýzy“ F. Hruzy (HRUZA, František: Ze Svaté Heleny do Čech. Ostrava, A-Alef 1995; TÝŽ: Domov
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Většinu takřečených „semi-analýz“ emigrace na Západ, vzniku a fungování tam-
ních krajanských a emigrantských spolků, sdružení a politických stran, sociálního
života a případně i částečné reemigrace v devadesátých letech 20. století napsali
prominentní představitelé takzvaného poúnorového exilu. Jejich analýzy přitom
samozřejmě jsou jejich hodnotovým založením ovlivněny (Bořivoj Čelovský, Jan
Filípek, Jožka Pejskar, Pavel Tigrid a další). Šlo o obecný náhled příslušníků této
emigrační vlny, vyjádřený již známým Peroutkovým důrazem, že „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 exu-
lanti.“95 Ještě explicitněji tuto distanci vyjádřila reflexe R. Hermana z října (!)
1948: „Když se člověk dívá na dnešní emigranty, tj. na ty nové, kteří právě při-
cházejí, je z toho špatně – snad všichni mají hrozně daleko k politickým důvodům
– to jsou příšerné zjevy (šmelináři, podvodníci, zloději z povolání, cikáni, padlé
dívky jdoucí za svým povoláním nebo za dobrodružstvím apod.“96 Podobně nega-
tivní hodnocení každé další emigrační vlny přitom zůstalo naprosté většině čes-
kých emigrantů vlastní po celé sledované období a často vedlo i k jejich proble-
matickému vzájemnému soužití.

Kromě těchto textů s více či méně vědeckými ambicemi samozřejmě v exilovém
prostředí vznikla řada autobiografií; poněvadž však byly primárně určeny k oslo-
vení emigrantské komunity, jejíž zážitky z cizího prostředí byly relativně shodné,
jejich naprostá většina nostalgicky akcentovala spíše předemigrační situaci než
vlastní emigraci a další události. Výjimku tvoří jen memoárové texty z pera kul-
turně, společensky, a zejména politicky význačných osobností, i zde se však uplat-
nil důraz hlavně na předemigrační období (například František Janouch, Ivan Svi-
ták, Karel Steinbach, Ota Šik a další). Z tohoto důvodu je výpovědní hodnota
těchto textů pro studium emigrační problematiky spíše marginální, což platí
i v případě „sociologicky přijímaných“97 beletristických prací, zejména Pelcova
románu ...A bude hůř (1985). Větší závažnost naproti tomu mají již citované auto-
biografické texty vzniklé až v období po „sametové revoluci“ v Československu. Pro
odlišnou hodnotovou a ideovou recepci sociálního významu těch kterých emi-
grantů, respektive v daném případě vždy zároveň i reemigrantů, v zahraničí a ve
„staré vlasti“ ovšem svědčí, že jejich autory byli vždy umělci a kulturní inteligen-

v cizině). Zajímavým zjištěním je, že tento stav jako by byl kompenzován existencí občanských
sdružení českých východních reemigrantů (Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Spolek
Čechů z rumunských Karpat), jejichž členy je naprostá většina reemigrantů, zatímco v přípa-
dě reemigrantů ze Západu nic takového nenacházíme a sociální interakce imigrantů do České
republiky, dochází-li k ní vůbec, je podstatně slabší, případně se odvíjí spíše od nějakého jiné-
ho, často nábožensko-církevního základu.

95 Peroutkův článek v norimberském časopise Čechoslovák ze 7.6.1948 cit. podle: ČELOVSKÝ, B.:
„Emigranti“, s. 5.

96 Tamtéž, s. 146, obdobně s. 150 n.
97 Heslo o Janu Pelcovi in: JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, sv.

2: M–Ž. Praha, Brána – Knižní klub 1998, s. 203.



České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium 279

ce, nikoli političtí činitelé exilu. Zároveň ani v jednom případě nešlo o skutečné
paměti,98 nýbrž o populární autobiografické rozhovory knižního rozsahu se všemi
důsledky, jež z tohoto faktu plynou pro odbornou práci.99 K těmto pramenům, což
však platí i pro zdánlivě hodnotově neutrální „semi-analýzy“, je proto třeba při-
stupovat s náležitou kritickou rezervou, ovšem bez jejich adekvátního zpracování
by byla jakákoli analýza českých migračních procesů nutně neúplná. Stejný
význam má nepublikovaný písemný materiál, který je dosud obvykle v soukromém
držení, obsahující vedle úředních dokumentů a korespondence nemalý počet auto-
biografií a dalších narativních pramenů.100 Konečně je třeba zmínit potřebu odpo-

98  Výjimku tvoří autobiografie Karla Kryla Krylogie, jež ovšem byla primárně určena k rozhla-
sové prezentaci, čemuž vděčí za svůj autentický, syrový styl, avšak také za nikoli zcela pre-
cizní literární zpracování i faktografický obsah.

99 Viz OTÁHAL, M.: Normalizace 1969–1989, s. 26 n.
100 Z prostředí českých emigrantů ve Spojených státech lze uvést např. rukopis nadepsaný Jar-

dovy memoáry, uložený v archivu autora, z prostředí banátských emigrantských komunit
kupř. řadu nepublikovaných kronik (viz NEŠPOR, Z. R. – HORNOFOVÁ, M. – JAKOUBEK, M.:
Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a Bulharsku, 1. část, s. 69–74). Publikaci ojedinělých,
mimořádně zajímavých Dějin Vojvodova z pera Neco P. Necova, již edičně připravili M. Jakou-
bek a Z. R. Nešpor, dosud brání nedostatek prostředků.

Fotografie ubytovny československých poúnorových uprchlíků v německém Steinhausenu
z roku 1948 prozrazuje, jak svízelné byly často jejich začátky (foto z knihy Vojtěcha Jeřáb-
ka Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Brno, Stilus 2005)



280 Soudobé dějiny XII / 2

vědných, sociologicky pojatých analýz orálního materiálu, pro které je doslova „za
pět minut dvanáct“.101

Rozkrytí teoretických a metodických východisek (či spíše omezení) našich dosa-
vadních migračních studií tudíž – neméně než jejich tematické členění – ukazuje
na zásadní systematické odchylky od běžných standardů vědecké práce. Tím spíše
jsou patrná četná „bílá místa“, k jejichž zaplnění by měly směřovat další výzkumy,
vycházející z kombinace historických, sociologických a sociálněantropologických
metod a perspektiv.

Závěry
Vývoj moderních migračních studií na západ od našich hranic a jejich srovnání
s dosavadním českým vědeckým diskurzem na dané téma (jimž se na tomto místě
nelze věnovat, které však budou v Soudobých dějinách záhy publikovány) ukazují
zásadní disparátnost a v řadě ohledů teoretickou a metodickou zaostalost našeho
prostředí. V případě českých migračních studií totiž jako by absentovala teorie,
dříve nahrazovaná marxistickou ideologií a dnes začasté nacionalistickými hledis-
ky,102 stejně jako zcela zásadní metodické směry výzkumu. Především se jedná
o sociologický či sociálněantropologický rozměr, který by zdůraznil vzájemné vzta-
hy mezi migrujícími skupinami a jejich okolím v hostitelské zemi. Situace se
v poslední době zlepšuje, avšak většina vědeckých pracovníků k tomuto úhlu
pohledu dospívá jen v případě integrace (některých) etnických menšin do české
společnosti, což bylo téma studované již za komunistického režimu (nikoli však už
v případě českých menšin v zahraničí). Navíc pohled na tyto menšiny je dosud pře-
vážně statický. Chybí hlubší rozbory jejich dalšího sociálního vývoje, a< již vedou-
cího k nějakému typu integrace do hostitelských společností nebo naopak k dru-
hotným migracím či reemigracím. Konečně – a to je třeba považovat za hlavní
nedostatek českých migračních výzkumů – jejich studium bylo ne-teoretické v tom
smyslu, že postihovalo a dosud postihuje převážně „folklorní relikty“ někdejší
české reality, zhruba v intencích klasického národopisu či Zíbrtových kulturních
dějin. Naprosto přitom chybí jejich funkční analýza, podepřená teoretickým pří-
stupem, a< už vycházejícím z jakýchkoli pozic. Důsledkem této skutečnosti je často
nevědomé, implicitní přijímání metodických východisek teorie racionální volby
a ekonomického neoklasicismu, zdůrazňujících individuální a racionální charakter
migračních rozhodnutí, jež jsou v některých případech kombinovány s historicko-

101 Jeho sběr dosud nebyl v náležité šíři proveden, nepočítáme-li starší výzkumy etnografické.
Toliko v případě českých (re)emigrantů ze Západu v 90. letech 20. století provedl výzkum Z.
R. Nešpor (viz studie citované v pozn. 70), zatímco Pavel Kosatík dal v dosud nepublikované
práci přednost rozhovorům s významnými postavami a názorovými vůdci z tohoto prostředí. 

102 O širší zapojení teoretické perspektivy se aktuálně snaží např. Zdeněk Uherek ve studii
„Migrace a formy soužití v cílových prostorech“. In: HIRT, Tomáš – JAKOUBEK, Marek (ed):
Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: Antropologická perspektiva. Plzeň, A.
Čeněk 2005, s. 258–274.
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-strukturalistickými výklady post-marxistického ražení. Nejde ostatně jen o případ
migračních studií.103 Širšího uplatnění dosud nedoznala ani sociálněantropologic-
ká perspektiva transnacionálních sociálních prostorů, ale ani starší teorie vycháze-
jící z migračních systémů, zatímco s přístupy a poznatky moderní ekonomické soci-
ologie, jež jsou s to nahradit příliš úzkou perspektivu neoklasicismu v jejím
fundamentálním významu pro všechny sociální vědy, se česká (odborná) veřejnost
prakticky neseznámila.104

Druhý základní nedostatek českých migračních studií spočívá v tradicionalistic-
ké orientaci naší historiografie. Aby totiž sociologické a sociálněantropologické
studium migrací bylo vůbec možné, musí se vedle demografických dat opřít
i o náležitě zpracovaný historický materiál, jenž by umožnil jak rozsáhlejší kom-
parativní záběr, tak i analýzu historické a institucionální závislosti zkoumaných
skutečností (embeddedness podle Marka Granovettera, encapsulation v dikci Ami-
taie Etzioniho), bez níž je třeba ekonomickosociologické studium nepředstavitel-
né. Takto zpracovaný materiál, jehož heuristika přesahuje možnosti většiny socio-
logů a sociálních antropologů, a musí tedy zůstat v kompetenci historiků, však
naneštěstí v naprosté většině v našem prostředí chybí. Česká historiografie a his-
torizující etnografie, včetně studia soudobých dějin, zůstaly v řadě ohledů věrny
tradičnímu historismu, respektive jej rozšířily o sice materiálově bohaté výsledky
kvantitativních výzkumných metod, nedokázaly se však většinou vymanit z jejich
rámce. Sběr a analýza orálních pramenů jsou dosud pouze v počátcích, zatímco
vydatnější využití ego-dokumentů, pro historická migrační studia Virginií Yans-
-McLaughlinovou požadované jako jejich nutný předpoklad, včetně specifické
metodologie ovšem,105 dosud v rovině „normálních osob“ (mimo politické, kultur-
ní a další elity) prakticky nezačalo.106 Zajisté nejde o problém specificky český,
a také jeho příčiny jsou v mezinárodním měřítku shodné. Na jedné straně je to
vědomí výlučnosti historie v rámci humanitních věd, „nedovolující“ přijmout teo-
retická východiska věd společenských, které nedávno kritizoval kupříkladu Imma-
nuel Wallerstein107 – a zároveň tradiční národní dosebezahleděnost historiků,
vymezujících národ či stát jako základní jednotku analýz a bránících širším mezi-
národním srovnáním. Zatímco však právě tyto skutečnosti halasně (a úspěšně)
vytýkají generačně mladší historikové, a zejména historičky, americkým kole-

103 Na příkladu aplikace teorie racionální volby a dalších ekonomistických interpretací v religio-
nistice viz NEŠPOR, Zdeněk R.: Ekonomistický redukcionismus a humanistická perspektiva
v současné sociologii náboženství. In: Religio, č. 12 (2004), s. 163–186.

104 Viz VEČERNÍK, J.: Výzkum společenské transformace a česká sociologie, s. 65–69.
105 YANS-McLAUGHLIN, V.: Immigration Reconsidered, s. 14, 254–290. K metodickým otázkám

užívání orálních pramenů a ego-dokumentů viz tamtéž, s. 273–282. 
106 Resp. česká historiografie na ně do značné míry rezignovala, toto téma ponechala zájmu

etnologů; důsledky této skutečnosti přitom byly popsány výše v textu.
107 WALLERSTEIN, I. ad.: Kam směřují sociální vědy, zejm. s. 101–111. 
108 DINNER, Hestia R.: History and the Study of Immigration. In: BRETTELL, C. B.

– HOLLIFIELD, J. F.: Migration Theory, s. 27–42, zejm. s. 37 n.
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gům,108 v českých zemích je obdobná diskuse nanejvýš v počátcích. Za vzor moder-
ních historických přístupů k migrační problematice je proto třeba považovat –
vedle přístupů této skupiny „revoltujících“ amerických historiček – především
jejich západoevropskou podobu, představovanou Charlesem Tillym, Leslie Page
Mochovou, Jamesem H. Jacksonem a dalšími badateli.109

Studium českých migrací však netrpí jen teoretickou a metodickou nedosta-
tečností, ale také – jak bylo zřejmé z uvedeného přehledu – výraznou dispro-
porčností. Zatímco některé z těchto pohybů jsou doslova „přestudovány“ (což
ovšem platí při vědomí systematické teoreticko-metodické podmíněnosti až jed-
nostrannosti těchto výzkumů), o jiných nevíme téměř nic nebo jen velmi málo.
Tato disproporcionalita přitom nevychází z rozsahu či teoretického významu
jednotlivých problémových okruhů. Určitá skupina migrantů, nebo nanejvýš
jejich nevelké množství, se stala pro některé badatele doslova jejich životním
tématem, jak o tom svědčí citovaná literatura, se všemi důsledky z toho plynou-
cími. Na tomto místě mi nezbývá než zdůraznit negativní stránku věci. Minimál-
ní akademická alternace totiž prodloužila trvání řady omylů a zažitých klišé,
podvázala možnost inovativních přístupů ke studovaným skutečnostem a prak-
ticky vyloučila širší komparativní výzkumy na tomto poli. Čistě praktickým
důsledkem se stalo hromadění faktografických dat, jejichž část byla příležitostně
„uvolňována“ prostřednictvím uměle zmnožovaných studií na stále táž témata,
zatímco skutečný výzkum v řadě případů stagnoval. V důsledku toho jsou dosa-
vadní poznatky o některých českých emigracích,110 imigracích do českých zemí111

nebo naopak reemigracích112 velmi malé nebo téměř nulové. V některých přípa-
dech sice dochází ke změnám v souvislosti s transformací výzkumných záměrů
našich akademických pracoviš< a s novými grantovými úkoly, stejně jako se slib-
ně jeví zájem části mladších badatelů o tuto problematiku. Jsou to však teprve
počáteční kroky, jimž navíc mnohdy chybí náležité institucionální zázemí stejně
jako teoretická a metodická průprava získaná na základě znalosti moderních
zahraničních výzkumů i teoretických koncepcí. A tak stejně jako byla promarně-
na šance spojená s rozsáhlým souborem výstav o dějinách českého exilu v Brně
(v roce 2003) a s následnou publikační činností,113 mohou dojít zmaru i tyto
první náběhy k revitalizaci a rozšíření našich migračních studií. I ve vědecké
sféře totiž zajisté funguje „praktická každodenní ekonomie“ pracovního provozu,
projevující se nejen mnohdy nevybíravým konkurenčním bojem, ale také uplat-
ňováním mocenských a represivních opatření proti „ohrožujícím elementům“,

109 Tamtéž, s. 31.
110 Emigrace do Ameriky a západní Evropy před druhou světovou válkou, za vlády komunistic-

kého režimu i v současnosti, na české straně je málo známo i o sociálních důsledcích vynu-
cené emigrace sudetských Němců.

111 Všechny německé imigrace v 19. a 20. století, imigrace Řeků, Vietnamců a dalších národností
za vlády komunistického režimu, současné imigrace etnických Nečechů.

112 Zejména reemigrace ze Západu v 90. letech 20. století.
113 Viz autorovu recenzi v časopise Lidé města, č. 10 (2003), s. 186–189.
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jimiž se snadno mohou stát zastánci v našem prostředí nezvyklých, jakkoli ino-
vativních vědeckých paradigmat a přístupů. Mělo-li by k tomu dojít, popis této
situace by sice nečinil moderní (ekonomické) sociologii vážnější obtíže, bylo by
však otázkou, disponovala-li by pak ještě vůbec naše akademická obec adekvát-
ním badatelským východiskem.

Ekonomickou sociologii jako jedno ze současných paradigmat společenských
věd, zřetelně se stavějící do protikladu vůči ekonomistickému redukcionismu
rational choice theory, přitom nekonfrontuji s tradicionalistickými přístupy
náhodně. Její podstatou je integrace většího množství dosud paralelně existují-
cích výkladů, jež vycházejí z pozic dílčích společenskovědních i humanitních dis-
ciplín, aniž by tuto mnohost redukovala na jednotné výkladové schéma, nebo
dokonce na jediný výlučný explikační základ. Tím totiž, alespoň v případě
migračních studií, nepochybně není ani hospodářská, finanční či pracovní výnos-
nost daného pohybu obyvatelstva, ani jeho politické, sociální a symbolické kon-
sekvence, ani ekologické, zdravotní či environmentální kontexty, mám-li jmeno-
vat jen některé z obvykle uváděných migračních vysvětlení, nýbrž ve všech
případech jejich komplex, vznikající v dialektické souhře jednotlivce a jeho (kon-

Součástí všednodenní reality České republiky se od 90. let stali ukrajinští imigranti při-
cházející za výdělkem, kteří se často stávají objektem vykořisYování svých „patronů“ a zpro-
středkovatelů práce
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strukce) reality spolu se společností a sociální realitou.114 Je-li tomu tak, je nut-
ným předpokladem jakýchkoli migračních studií jejich výrazně interdisciplinární
charakter – přestože tento požadavek je zatím v příkrém rozporu se způsoby, jak
se tato studia v České republice doposud většinou prováděla.115

114 Sociologičtí konstruktivisté typu P. Bergera a T. Luckmanna by hovořili o vztazích mezi objek-
tivní a subjektivní realitou (viz BERGER, Peter L. – LUCKMANN, Thomas: Sociální konstrukce
reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 1999);
vzhledem k pojednávané problematice přitom toto paradigma považuji za velmi přínosné.

115 Článek je výstupem z interního grantu AV ČR č. Z7028912-I002 „Reemigrace zahraničních
Čechů, zejména emigrantů z vyspělých zemí, do ČR v 90. letech 20. století.“ Autor za tuto
podporu děkuje.


