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 1 Úvod

 Tato práce pojednává o vysídlení obce Kolvín, která se nacházela

ve středních Brdech a byla, společně s vesnicemi Dolní a Horní Záběhlá

a Padrť, po roce 1952 zbourána a  nahrazena Vojenským Újezdem Brdy.

Nebylo to poprvé, co lidi z těchto obci museli opustit své domovy. Roku

1941, během druhé světové války, byli obyvatelé Brd vysídleni německou

armádou. Během První republiky byla v Brdech zařízená střelnice, která s

postupem času rozšiřovala přilehlá území. Po tom, co byli lidé vysídleni

byl  přístup do prostoru vojenského újezdu civilistům zakázán.  Od roku

2016  je  tento  prostor  přístupný  veřejností,  ale  pouze  na  kolech  nebo

pěšky.  Předmětem práce jsou tedy lidé,  kteří  byli  násilně  vysídleni  ze

svých domovů,  v  některých  případech i  dva  krát,  a  do poslední  doby

neměli šanci se tam podívat. Nesmíme zapomínat na to, že už jsou to

hodně staří lidé a přesto i jsou pro ně prostory bývalých obcí i po tolika

letech stále uzavřeny. Důvodem, proč píšu tuto práci, je pravě fakt toho,

že i přes uzavřenost zkoumaného místa, mají lidé k místu vztah a stále se

snaží o otevření jejich původních domovů jim a veřejnosti. Zájem o Kolvín

se objevuje i u dalších generací, což znamená, že se o místě dozvěděli

od svých rodičů či prarodičů. Z tohoto jevu můžeme odvodit, že paměť o

místě přetrvává, respektive je v čase stálá.

Téma bakalářské práce vychází z mezioborové spolupráce katedry

archeologie  a  antropologie  na  Západočeské  Univerzitě.  Zájemci  se

obrátili  na  archeology,  jestli  by  nebylo  možné  provést  výzkum  ve

vysídlených obcích a později se rozhodlo, že bude tento výzkum doplněn

také o výpovědi a perspektivy pamětníků. Prvotním předmětem zájmu byl

1



pouze Kolvín jakožto vysídlená vesnice, ale vzhledem k okolnostem, se

budu snažit o reflexi všech vysídlených obcí s primárním zaměřením na

Kolvín. Práce archeologů v Brdech stále pokračuje, můj výzkum je tak

spíše počátkem větší budoucí spolupráce.

V průběhu seznamování se s terénem v rámci předvýzkumu, jsem

narazila  na  webové  stránky  vytvořené  Svazem  vyhnanců  z  Brd

(brdy.info/svaz/),  podle kterých jsem zpočátku usuzovala,  že udržování

společné paměti  a identity vyhnanců je motivováno převážně  finanční

stránkou. Vyhnanci nikdy, podle jejích slov, nebyli rozumně odškodněni a

právě  výše  zmiňované  webové  stánky  se  k  této  otázce  opakovaně

vracejí. V průběhu výzkumu jsem ale narazila na další a odlišné okolnosti

momentální  situace vyhnanců.  Během rozhovorů s pamětníky jsem se

spíše  setkala  s  kritikou  amorálního  zacházení  s  lidmi,  snahou  dostát

uznání  od  státu  a  možnosti  bez  problému  navštívit  ztracený  domov.

Kromě hloubkových rozhovorů jsem se zabořila do teorií místa, paměti a

vysídlení, kde mě především zaujal Jan Assmann. Ve svém článku z roku

2008 kromě všeho naráží  na  přechodové období  mezi  komunikační  a

kulturní  pamětí.  Toto  téma  je  relevantní  k  takto  časově  usazeným

událostem, kdy lidí, kteří události zažili, nezůstává mnoho, ale přesto je

paměť určitým způsobem uchovávána a předávána do a mezi  dalšími

generací. Dokonce také lidé, kteří nebyli těmito událostmi přímo zasaženi,

o vysídlených vesnicích vědí a dokážou o téměř sedmdesát let starých

událostech mluvit. Dokážou si vybavit jména vesnic, kde nikdy nebyly a

lidi s nimi spojených. Vzhledem k rozsahu kvalifikační práce a toho, že

Brdy jsou antropologicky téměř neprozkoumány, je tento text koncipován

spíše jako vstup do terénu.

Cílem  práce  je  popsat  přechod  paměti  kulturní  do  paměti
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komunikační  u  vysídlených  vesnic.  Sledován  bude  vztah  pamětníků  k

vesnici  Kolvín,  z něhož byli  pamětníci  vystěhováni  téměř před 70 lety.

Předmětem  zájmu  je  také  názor  pamětníků  na  zachování  paměti  o

Kolvíně a okolních vesnicích. Dále bude pozornost věnována lidem, které

vysídlení nezasáhlo přímo, ale o těchto událostech mají širší povědomí a

to z toho důvodu, že právě tito lidé jsou důkazem vzniku kulturní paměti.

 V následujících kapitolách budou rozebrány procesy, které tomuto

přechodu napomáhají či naopak zabraňují. V práci budou použity takové

teorie  jako  například  teorie  kolektivní  paměti  formulovaná  Mauricem

Halbswachsem, teorie kulturní  paměti  od Jana a Aleidy Assmanových,

teorie míst paměti Pierra Nory a teorie sociálního traumatu od Jeffryho C.

Alexandera.  Tyto  teorie  budou  následně  propojeny  s  účelem  mého

výzkumu.  Dále  budou  popsány  předchozí  výzkumy  a  publikace,  které

pojednávají o Brdech a Kolvíně. Bude uveden krátký historický přehled,

ve kterém budou uvedeny  historické  momenty  Kolvína,  které  jsou  pro

tento výzkum důležité. Následovat bude praktická část výzkumu. Teorie

bude aplikována na příklad vyhnanců z Kolvína, přičemž pomocí těchto

teorii budu sledovat proces přechodu paměti.

 

 1.1 Reflexe postavení výzkumníka

 

V  této  podkapitole  krátce  reflektuji  mojí  snahu  zůstat  ve  své

analýze nezaujatá a to z toho důvodu, že si uvědomuji, že se tomu nejde

zcela vyhnout. Jednala jsem pouze s jednou stranou zúčastněných. Byla

jsem ovlivněna jejích názory na události vysídlení a nedostala jsem se k

rozhovoru s lidmi, kteří by zastávali názor radikálně odlišný. Přesto jsem
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studovala  projevy  druhé  strany  skrze  novinové  články  a  internetové

stránky, které se zajímají o turistiku v Brdech.

Ovlivnila mě především návštěva Podbrdského muzea v Strašicích,

do kterého jsem šla hned po provedení rozhovoru s jedním z pamětníků,

který  je  také  jedním  z  nejvíce  aktivistických  lidí  v  otázkách  řešení

úředních  neprávností,  které  se  vyhnancům  dle  jejích  názoru  udaly.

Návštěva muzea ve mně vzbudila pocit, že tato instituce zastává určité

náklonnosti  a  není  tedy  zcela  objektivní.  Přestože  otázky  vysídlení

muzeum neignorovalo úplně, v jeho expozicích byl vidět zaujatý názor na

události,  který  se  dle  mého  názoru  projevoval  v  textech  i  v  množství

pozornosti  udělené  jednotlivým  tématům.  V  kontrastu  s  čerstvou

zkušeností výpovědi s člověkem, které věci popisované muzeem zažil na

vlastní kůži ve mně návštěva muzea, jehož pohled se drasticky odlišuje,

vyvolala  velmi  negativní  pocity.  Převážně tedy pocit  toho,  že se snaží

upřednostnit  postavení  armády  jako  pozitivního  aktéra  a  vyhnané  lidi

nezbytnou oběti. 

V následujících rozhovorech jsem se od informátorky dozvěděla, že

tam byla několikrát  zvaná jakož to pamětník.  Taky jsem musela vzít  v

potaz ohraničené možnosti muzea a taky fakt toho, že je poměrně nově

založené, což jsou také důvody, které mí uvedla zaměstnankyně muzea.

Muzeum bylo otevřeno roku 2010 a v nejbližší době se v něm plánují

expoziční  změny.  Tyhle  skutečnosti  mně přivedly  k  názoru,  že přístup

muzea nemusí byt zcela jednostranní, ale díky této zkušenosti jsem se

dostala k jiným zdrojům, o kterých se to už dá tvrdit zcela jistě.

 V  následující  prací  jsem  se  snažila  přistupovat  k  vytvořeným

datum rozvážněji  a s větším odstupem,  ale podobné zkušenosti  určitě

ovlivnili mojí pozdější analýzu celé situace.
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 2 Předchozí výzkumy
 

O  vysídlené  oblastí  Brd  a  o  Vojenském  újezdu  Brdy  existuje

poměrně málo publikaci. Pravděpodobně je to spojeno s tím, že teprve od

roku 2016 byl tento prostor zpřístupněny veřejnosti. V případě vyhnanců,

přestože byly vesnice vysídleny již v roce 1952, tak se začínají scházet a

řešit otázky vysídlení a práv až po roce 1992, kdy pád komunistického

režimu  motivoval  vyhnance  k  řešení  své  situace.  V  souvislosti  s  tím

zakládají  Svaz  vyhnanců  z  Brd,  jehož  pomocí  vyjednávají  skutečnost

násilného vysídlení s vládou.

Existuje několik publikací, které se zabývají přímo Brdy. Například

práce Jana Čáky s názvem “Střední Brdy – krajina neznámá” vydaná  v

roce 1998, práce Václava Cílka a kol. s názvem “Střední Brdy” vydaná v

roce 2005 a nebo dílo od Tomáše Makaje s názvem “Střední Brdy na

starých fotografiích a pohlednicích” vydané v roce 2010, ve kterém jsou

sebrané fotografie této oblasti  za posledních sto let. Spousta informací

lze čerpat také z “Ročenky Pražského Vojenského Archivu” z roku 2011,

ve které se nachází oskenované kopie všemožných dokumentů, řada z

nich  se  zajímá  o  Vojenský  Újezd  Brdy  i  o  okolnosti,  které  se  týkaly

vysídlení lidí z vesnic v okolí Kolvína. Většina z těchto prací je zaměřena

na popis historie Brd,  jejich přírody či  vojenské minulosti  i  přítomnosti,

tedy jsou přínosné pro historický přehled a mohou označovat i první kroky

ke snaze problematiku vysídlení vesnic zapsat do širšího povědomi lidi.

Podle mnou nalezených informací,  existují  dvě práce, které se o

tento kraj zajímají z antropologického hlediska. Jde o bakalářskou práci

Eriky Horské z roku 2012 s názvem “Vliv vojenského újezdu Brdy na život
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obyvatel okolních obcí”. Její práce je ovšem zaměřena na Vojenský újezd

a vztahy  vojáků s  lidmi  z  okolních  vesnic.  Práce je  přínosná  pro  jiný

pohled  na  tuto  situací  a  historický  přehled,  ale  její  téma  se  příliš

nepřekrývá s tématem mého výzkumu a tak jsem ho použila pouze pro

schematický přehled událostí. Druhou prací je diplomová práce Kateřiny

Belšánové  z  roku  2015  s  názvem  “Armáda  a  obec.  Jince  v  procesu

společenské transformace”. Práce je zaměřena na stejnou lokalitu, která

byla  vážně  ovlivněna  Vojenským  prostorem,  ale  nezaměřuje  se  na

vysídlené obce. Studenty byla napsaná řada prací i v takových  oborech

jako  je  komunikace  a  multimédia  (Čejková  2012),  ekonomika  (Vandra

2016; Vinšová 2016; Pojerová 2016), pedagogika (Benedikt 2014).

V  rámci  výzkumu lidí  násilně  vystěhovaných  z  původního  místa

bydliště  kvůli  výstavbě  státem  potřebných  objektů  mi  přišly  přínosné

práce Jana Grilla,  kde psal  mimo jiné například o výstavbě elektrárny

Temelín a o tom, jak nucená migrace ovlivnila lidi. Kromě toho ve svých

pracích  přestavuje  úvod  do  problematiky  násilného  vystěhování  jako

takového  (2003;  2004). Dále  jsem čerpala  z  výzkumů  provedených  v

Číně, kde se studují následky stěhování celých vesnic kvůli výstavbám

vodních přehrad (Jing 1999;  Tilt,  Gerkey 2015).  Kromě toho mi  velice

napomohla práce Laca Touška a kol. s názvem “Karlov mezi industriální

a  postindustriální  společností”  z  roku  2014,  ve  které  se  autoři  museli

poradit  s podobnými problémy,  se kterými jsem se setkala v důsledku

interakce s pamětníky a jejích potomky. Stejně jako autoři pracují s místy,

které už neexistují a přetrvávají pouze v paměti informátorů.
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 3 Metodologie

Nejde  o  klasický  terénní  výzkum,  který  zahrnuje  návštěvu

zkoumané  lokality,  tento  přístup  by  vzhledem  k  lokalitě,  která  již

neexistuje nešlo použit. Lidé, kteří místo osidlovali, jsou už většinou mrtví

a jejích rodiny se rozprchli po různých koutech republiky. Díky Adresáři

Občanů  obce  Kolvín  (1993),  který  mí  byl  zapůjčen jednou z  potomků

vysídlenců, se mi ale podařilo přijít na to, že spousta obyvatel Kolvína se

přestěhovala do města Mirošov, které se nachází ve stejné oblasti jako

zničené vesnice. Tam jsem následně hledala pamětníky a jiné lidi, které

by něco věděli o událostech roku padesát dva.

Hlavním  zdrojem  dat  pro  tuto  práci  byly  polostrukturované  a

nestrukturované rozhovory s obyvateli vesnic v okolí Brd. Převážně šlo o

Mirošov,  ale  během  výzkumu  byl  také  navštíven  Těškov,  Hrádek  a

Strašice.  Původně jsem doufala,  že se podaří  využít  metody  sněhové

koule,  ale  vzhledem  k  počtu  žijících  informátorů,  se  tato  metoda

nevyplatila.  Lidé  málo  kdy  mohli  konkrétně  k  někomu odkázat,  přesto

každý člověk, kterého jsem se ptala, věděl o vysídlených vesnicích, mohli

je vyjmenovat a vybavovali si příběhy okolo Brdských lesů spojených s

válkou. Nakonec jsem většinu kontaktů získala prostřednictvím lidí, které

jsem potkala při hledání, ale nedostala jsem více jak jedno jméno a další

člověk mě už k nikomu nemohl poslat. Nějaké kontakty jsem dostala i od

lidí, které se původně obrátili na katedru archeologie, ale to většinou byly

vzdálené  potomci,  které  ani  neznali  člověka,  od  kterého  jsem kontakt

dostala.
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Ve výsledku se mi  podařilo dostat k řadě lidí, bavila jsem se jak s

pamětníky,  tak s jejich potomky a s řadou obyvatel  oblastí,  které jsem

navštěvovala.  Pokud šlo o rozvory na ulici,  vybírala jsem si  starší  lidi.

Počítala jsem se s tím, že budou mít větší  zájem o rozhovory a větší

znalost  okolí  a  historie.  Taky jsem navštívila  místní  knihovnu,  což  se

ukázalo  jako  dobrý  krok  pro  získání  kontaktu  a  krátkých  rozhovoru  s

zaměstnanci.  V  Mirošově  také  stojí  domov  důchodců  Harmonie,

momentálně  tam ale  nebyl  umaštěny  nikdo z  pamětníku.  Mimo přímé

rozhovory jsem využila takových stránek jako brdy.org, brdy.info/svaz/ a

zanikleobce.cz složku Kolvín, tam jsem se snažila analyzovat komentáře

zanechané uživateli a také články, které tam dali administrátoři.

V rozhovorech jsem se snažila držet tématu Kolvín, vysídlení, toho

jak si  lidé předávali  vzpomínky,  případně jak se o vysídlení  dozvěděli.

Později mě taky začalo více zajímat téma institucionalizace paměti a míst

paměti.  Proto  jsem  se  začala  také  ptát  na  názor  lidí  na  postavení

památných desek, na muzeum ve Strakonicích a na různé publikace o

Brdech.  Bylo  pro mě překvapením,  že dost  často mi  lidé nemohli  dát

kontakty na další pamětníky,  ale i sami říkali,  že s časem se kontakty

poztrácely a spousta známých a přátel už zemřela. Dalším tématem, o

které jsem se zajímala byly srazy Vyhnanců z Brd. Už z předvýzkumu

jsem  zjistila,  že  se  setkání  pamětníků  naposledy  konalo  roku  2008

(brdy.info/svaz). Zajímalo mě proč je tomu tak a zda jsou plány na další

setkání.

Velkým problémem se zdálo to, že tento výzkum se koná tak pozdě

od doby, co se vystěhování událo. Spousta pamětníků jsou už po smrti,

nebo  jsou  ve  velice  pokročilém věku.  Setkání,  na  kterých  by  se  dalo

aktivně pozorovat  komunikaci  lidí  a vidět,  jaké otázky je opravdu trápí
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aniž bych se na to musela ptát  a tím je určitým způsobem ovlivňovat.

Nakonec ale právě tato skutečnost otevřela možnosti širšího náhledu na

okolí Brd a na to, jak ta situace vypadá právě mimo skupinu vyhnánců. 

Velice  přínosnou  se  ukázala  Kronika  Obce  Kolvín,  která  byla

zachovaná obyvateli a později natištěna ve více exemplářích. Při tištění

byly  ke  kronikám  přidaný  dokumenty  navíc  a  komentáře  obyvatel  o

legálních neprávnostech, které se jím udaly. To se stalo po roce 1992,

kdy vznikl Svaz vyhnanců z Brd. Taková kronika dává náhled na dobovou

situaci a jak tuto situaci vnímali lidé. Kromě toho, dokáže naznačit, proč

nastala potřeba pro vyhnanci tyto události připomenut.
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 4 Teoretická východiska
 

 4.1  Kolektivní paměť

 

Paměť je jedním ze základů lidské identity.  Nejde pouze o věci,

které jsme jako jedinci prožili a můžeme si na ně díky tomu vzpomenout,

tedy  o  paměť  individuální.  Důležitou  častí  našich  vzpomínek  jsou  i

příběhy, které slyšíme v průběhu našeho života, knihy, vzpomínky jiných

lidí  a vzpomínky,  které s jinými  lidmi  sdílíme:   “...ve skutečnosti  nikdy

nejsme sami. Vždy v sobě neseme určitý počet různých lidí, a není proto

bezpodmínečně  nutné,  abychom u  vzpomínaných  událostí  byli  fyzicky

přítomni jako samostatné osoby” (Halbwachs 2009: 51). V případě takhle

sdílených vzpomínek můžeme mluvit o kolektivní nebo sociální paměti.

Poprvé  s  tímhle  konceptem  se  setkáváme  u  sociologa  Maurice

Halbwache, například v jeho díle z roku 1950 “Kolektivní paměť”. V něm

seznamuje čtenáře s myšlenkou, že paměť nepatří jedinci, ale je spíše

sociálním fenoménem. Je tedy založena na interakcích skupiny. Při ztrátě

kontaktů se skupinou, přicházíme o značné množství vzpomínek z časů,

které jsme s tou skupinou strávili (ibid. 56 - 57). Vzpomínky, které pro nás

mají  větší  význam,  spojuje  s  tím,  že  se  nachází  na  průsečíku  více

sociálních skupin (ibid. 70). Nezapírá to, že nějaká podobná induviduální

pamětí existuje, ale i tu spojuje především se sociálním životem. Jedinec

nahlíží  na  okolí  a  přestavuje  vlastní  perspektivu  na  události.  Jeho

perspektiva  je  ovlivněná  jeho  předchozími  vzpomínkami,  které  jsou

tvořené uvnitř různých sociálních skupin. Individualita je tak tvořena na
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základě toho, že si jedinec spojí v sobě zkušenosti z různých kolektivů a

vytvoří tak názor na momentální situaci. Jeho jednání se ale stejně bude

pravděpodobně lišit podle toho, v jaké skupině se momentálně nachází.

Poukazuje také na to, že vzpomínkám, které nám mohou potvrdit jiní lidé,

máme větší tendenci věřit.  Na události,  které se odehrály,  když u toho

nebyl nikdo, kdo by je nám mohl potvrdit,  případně, když tyto vzpomínky

sdílíme s dalšími lidmi, máme tendenci jim více věřit. I to, jak se na tento

moment bude vzpomínat je ovlivněno tím v jakých souvislostech se jeho

na to budou ptát, nebo jak mu to bude připomínáno. Stanovuje tak paměť

jako sociální událost, která je utvářena a sdílena ve skupinách. Zároveň

neustále potvrzuje existenci skupiny jako takové.

 Na Halbwache později přímo navazuje Jan Assmann společně se

svojí  ženou  Aleidou  Assmannovou.  Ve  své  prací  více  dopodrobna

rozebírá  koncept  kolektivní  paměti  a  rozděluje  ho  na  paměť

komunikační a  pameť  kulturní.  Assmann  nezapírá  kolektivní  paměť

jako takovou, jeho zájmem je tuto myšlenku ještě více upřesnit a oddělit

od sebe vzpomínky, které jsou aktivně sdílené pří každodenní komunikaci

a  takové  vzpomínání,  na  kterém  stavíme  naši  společenskou  kulturu

(Assmann  2008:  109).  Základním  rozdělením  těchto  dvou  typů

pamatování si je institucializovanost kulturní paměti oproti, slovem šířící

se  paměti  komunikační.  Kulturní  paměť  získáme  z  učebnic  ve  škole,

připomínají jí nám monumenty na náměstích, jsou jí zasvěcená muzea, je

základem naší identity jako skupiny, tvoří společnou kulturu. Komunikační

paměť je výsledkem každodenní komunikace mezi lidmi, udržuje a vytváří

sociální  sítě. Je to paměť “formovaná vlastním prožitkem a vzájemnou

komunikací  žijících  generací,  tedy  pamětníků.”(Maslowski,  Šubrt  et  al

2014: 142).
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Dalším způsobem, kterým se od sebe liší, je časová osa. Ve své

práci  Assmann  navazuje  na  práci  Jana  Vansiny  (1985).  Využívá  jeho

výzkumů  afrických  orálních  společností,  kde  Vanisna  přichází  s

myšlenkou, že orální paměť nepřechází dále jak tři generace(Vansina in

Assmann 2008:  112).  Assmann toho využívá k vyčlenění  rozdílů  mezi

komunikační a kulturní pamětí. Tak podle něj, komunikační paměť, i ve

společnostech s literární tradicí, nemůže přesáhnout tři, maximálně čtyři

generace, tedy kolem 80 let. Kulturní paměť je zase něčím, co přechází

známé časové hranice. Souvisí třeba s myty o vzniku skupiny, nebo její

společné historie. Je zasazená do přesných časových mezi, ale od historii

je  odlišuje  osobní  vztah,  kulturní  paměť  musí  byt  braná  jako  “naše”

(Assmann  2008:  113).  Přechodové  období  mezi  paměti  kulturní  a

komunikační,  v  návaznosti  na  Vansinu,  nazývá  floating  gap.  Takové

období není časově určeno, ale během něj by měla paměť zaniknout a

nebo  se  dostat  skrze  institucionalizaci  do  širšího  povědomi,  stát  se

oficiální součástí minulostí skupiny.

 4.2 Místo paměti

Další teoretické východisko, které bych v této prací chtěla zmínit a

dále  s  ním pracovat,  je  teorie  francouzského historika  Pierry  Nora les

lieux  de  mémoire,  nebo-li  místa  paměti.  Paměť  a  místo  jsou  často

pevně propojeny, podle některých autoru (Halbswachs 2009: 194, Nora

2010:  46,  Truc  2012:  149)  dokonce  není  možné  vzpomínky  vytvořit,

pokud nejsou v naší paměti propojené s místem. V případě míst paměti

mluví Nora o takových místech, kde si lidé  mohou “ukotvit svou paměť”.
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Jsou  to  místa,  která  bývají  vytvořená  spontánně,  jsou  spojena  s

odtržením  paměti  od  historie,  přerušení  určité  kontinuity.  Skrze  tenhle

nástroj se lidé snaží bránit svojí paměť a identitu s ní spojenou. Usilují o

jejich  přežití,  protože  taková  místa  jim  pomáhají  v  souboji  s  historií:

“Neboť,  pokud by jim nebyla  věnována ona pietní  péče,  historie by je

rychle smetla.”(Nora 2010: 46-47).

Důležitou  součástí  Norovy  práce  je  to,  jak  dává  do  protikladu

paměť  a  historii.  Říká  že:  ”Pamětí  je  vždy  mnoho,  paměť  kolektivní,

množná a individualizovaná. Naproti tomu historie patří všem a nikomu, a

proto  je  před-určena  k  univerzálnosti.  Paměť  zapouští  kořeny  v

konkrétním  prostoru,  gestu,  obrazu  a  předmětu.  Historie  se  přimyká

pouze k časovým kontinuitám, vývoji věcí a vztahům mezi věcmi. Paměť

je absolutní, historie zná pouze relativitu.”(ibid.: 42). Podle jeho názoru,

dříve paměť a historie šly ruku v ruce. V moderní  době ale dochází k

jejich  rozdělení.  Paměť  zaniká  a  to  vede  k  tomu,  že  “ze  stesku  po

spontánní paměti” se vytváří místa, kde odděleně od světa, přehlceného

historičností, muže existovat paměť.

 4.3 Sociální trauma

 

Jako  poslední  chci  představit  myšlenku  Jeffreho  C.  Alexandera,

který je také jedním ze zakladatelů kulturního směru sociologie. Sociální

trauma je podle něj událost, která ovlivní skupinu na takové úrovni, že

promění její společnou identitu (Alexander 2012: 6). Není to tedy jakákoliv

smutná  nebo  děsivá  událost.  Musí  být  společností  prožitá  a  braná

společností  jako trauma.  Procesu tvoření  traumatu  se také zúčastňuje
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carrier  group (ibid.:  16),  kterou  jsem  přeložila  jako  skupinu  nositelů

traumatu, jejich úkolem je šíření myšlenky traumatu uvnitř skupiny i do

jiných  skupin.  Sociální  trauma je  tedy  výsledkem procesu  společného

jednání, kdy na konci procesu se skupina domluví na svém postavní a

okolní svět jí takto přímé.

Ve své knize “Trauma A Social  Theory”  (2012)  přestavuje autor

nový pohled na traumatické události, které se odehrály ve světě, jako jsou

například  holocaust,  válka  v  Kosovu,  napadení  Číny  Japonskem  či

postavení  Romů  v  Centrální  Evropě.  Autor  nabízí  nové  nástroje  pro

analýzu  takových  událostí.  Představuje  řadu  otázek,  pomocí  kterých

můžeme zjistit, jestli opravdu jde o sociální trauma, popisuje rozdíl mezi

traumatem  sociálním  a  osobním.  Svojí  teorii  následuje  podrobným

rozborem několika takových traumatických událostí.
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 5 Teoretický rámec výzkumu
 

Práce především vychází z Hallbswachova pojetí kolektivní paměti

a z na něj  navazujícího Jana Assmanna,  který tuto teorii  dále rozšířil.

Zajímá mě především floating gap, neboli plovoucí mezera, tedy neurčité

období přechodu mezi komunikační a kulturní pamětí. Použita bude také

teorie Pierra Nory, kde mluví o místech paměti. Tato teorie je důležitá pro

práci,  protože  paměť  vyhnanců  se  bezpochybně  váže na  jedno určité

místo,  které  je  zároveň  symbolické  a  je  centrem  jejích  vzpomínek  a

identity.  V  návaznosti  na  místa  paměti  bude  použit  také  koncept

sociálního traumatu od Jeffryho C. Alexandera. Moment vyhoštění lidí z

jejích domovů pojímám jako traumatickou událost, která v důsledku vedla

k udržení  jejich identity  jakožto vyhnanců.  Toto trauma podle  mě bylo

zesilováno nemožností lidí se dostat, k jejich symbolickému domovu.

Všechny výše zmíněné koncepty  podle  mě tvoří  souvislou řadu,

která slouží k lepší analýze paměti, která vznikla za určitých okolností a

přetrvává  už  skoro  70  let.  Nacházíme  se  tedy  na  hranici,  kdy  umírá

komunikativní  paměť,  přičemž existuje možnost,  že se jí  podaří  dostat

přes floating gap a přejde tak do roviny kulturní paměti. Zároveň ale tato

možnost byla podpořena tím, že si lidé vytvořili z Kolvína místo paměti,

na které potom mohl navázat Svaz vyhnanců a tak spustit proces tvoření

sociálního traumatu.
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 6 Historický přehled
 

Kolvín byla obec ve Středních Brdech. Nejbližší města, se kterýma

se hodně komunikovalo a jezdilo se tam za prací a jinými potřebami, byla

Mirošov a Rokycany. První zmínky o Kolvíně pochází z roku 1381, jde o

latinskou listinu, ve které se mluví o panu Kolvínu z Kolvínu (Čáka 1998:

83), podle Kroniky obce Kolvín, zakladatelem vsi taktéž byl Kolvín. Pro

tuto práci není tolik důležitá samotná historie obce, ale spíše její zánik.

Začátkem zániku obce se dá považovat založení Střeleckého cvičiště v

Jincích roku 1926 (Cilek et al 2005 : 250), které se v následujících letech

postupně rozrůstalo a měnilo své názvy. Roku 1941 se německá armáda

rozhodla rozšířit cvičiště o přilehlá území, šlo především o Kolvín, který

se nacházel na hranicích výcvikového prostoru. Na jaře toho roku se také

odehrála větrná kalamita, která zničila obrovské množství lesů. Z tohoto

důvodu, byly v okolí založené pily a k úplnému vysídlení u většiny vesnic

nedošlo  –  Němci  potřebovali  pracovní  síly.  Kolvín  ale  byl  případem

vesnice, která byla vysídlená celá. Lidé si museli najít noví domovy, ale

za ztracený majetek dostali zaplaceno.

Na podzim roku 1945 se mohli  do Kolvína vrátit.  Odškodnění  si

mohli nechat v případě, že jejich bývalý dům byl úplně zdevastovaný, v

opačném případě museli  odškodné vrátit.  Řada lidí  se pravděpodobně

rozhodla zůstat v nově nalezením domově, což nám ukazují třeba udaje,

zveřejněné na stránkách Svazu vyhnanců z Brd: “V roce 1921 měla obec

396 obyvatel, v roce 1952 jen 128.”(brdy.info/svaz/).

Roku  1952  se  československá  armáda  rozhodla  rozšířit  území

Vojenského Cvičiště o přilehlé vesnice -  Kolvín, Padrť a Dolní a Horní
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Záběhlá byly  srovnány se zemí.  Obyvatelé  těchto vesnic byli  tentokrát

vysídleni  definitivně:  “Rodiny  odcházely  a  vojáci  hned  za  nimi  bourali

domy.”(Jelínkova  08.04.2018).  Protesty  obyvatel  se ignorovaly.  Lidé  si

museli odnést veškerý majetek a dobytek a najít si nové bydlení. Vesnice

a městečka z okolí  musela přijmout stovky lidi.  I  tento krát  lide dostali

odškodnění, ale v poměru k ztrátám šlo o dost směšné částky.

Po  tom,  co  se  život  vrátil  do  normálních  kolejí,  až  pád

komunistického režimu probudil v některých naději, že by se daly napravit

nespravedlnosti, které nastaly během násilného vysídlení lidí. Například

to, že obyvatelé vysídlených vesnic, nebyly zdaleka správně odškodněni

vzhledem k jejich ztrátám a hrubému zacházení  s  lidmi  při  stěhování:

“Zaplacený  to  bylo  tak,  že  to  mělo  byt  podle  obecní  tržní  ceny.  A  to

nebylo. A po listopadu bylo jaksi slíbeno, že se tam lidi můžou vrátit. A to

na základě zákona o zemědělských restitucích. A to oni neuznali. I soudy

to neuznali.  Ačkoli  máme dokumenty,  jak to bylo.  Protože  v zákoně o

zemědělských restitucích,  se uvádí,  že  to  musí  bát  buď v  rozporu  se

zákonem,  nebo  nezaplaceno,  nebo  za  nevýhodných  podmínek  a  pod

nátlakem.  A ten  nátlak  tam samozřejmě  byl,  protože  nás v  této  době

stěhovala  armáda. To nevystěhovaval Českej stát, aby to bylo jako když

se někde staví přehrada, tak to vykoupí stát… Ne, to dali armádě. No a v

armádě tam se na nějakou demokracii nehraje. Ti dostali rozkaz, buď to

půjde po dobrým, nebo po zlým. No tak to šlo i po zlým. A soudy to teďka

neuznaly.”(Čejka 19.02.2018).

“Aby lidi postrašili, tak i stříkačky odvezli, aby lide neměli čím hasit,

kdyby  hořelo.  …  Tři  ženský  se  domluvily,  že  pojedou  do  Prahy  na

ministerstvo  a  on  ten  jeden  papaláš,  asi  to  byl  Snížek,  nebo  jak  se

jmenoval… Slíbil  jím, že jím domluví tam s ministrem rozhovor. A ony
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přijely  do  Prahy  a  čekaly  někde  před  tou  kanceláří.  Čekaly  a  čekaly,

nemohly se dočkat. Potom někoho chytly a on jím řekl, že pan ministr

tam není, že někam odjel. A ty žensky tam jely úplně zbytečně. ...Tenkrát

mně tak vyplašil, že jsem si myslela, že o dítě přijdu. Bouchal na dveře,

protože jsem měla zamknuto. Lehla jsem si po obědě, muž byl v prací a

malá spala. A já jsem se vyděsila, co se děje a von ještě povídá “Je, vy

jste asi spala”. Já jsem si myslela “Ty blbče, víš co to je byt těhotný?”, do

toho ten stres ze stěhování a tohle...”(Jelinková 08.04.2018).

Po listopadové revolucí tedy vznikla naděje na to, že po ukončení

Studené války už prostor Vojenského újezdu nebude potřeba a vrátí se

lidem. Kromě toho byl vydaný zákon o zemědělských restitucích, na který

se spoléhali vyhnanci. Pro společný odboj byl vytvořený Svaz Vyhnanců z

Brd, ve kterém se lidé snažili oslovit vládní činitele a pomáhali bývalým

sousedům s formálními  žádostmi.  V rámci Svazu se konaly pravidelné

schůze, na začátku každý rok, později ob rok. Po úmrtí prvního předsedy,

se konaly už pouze dva krát, naposledy roku 2008, s tím, že se vědělo,

že tato schůze bude poslední (Jelinková 08.04.2018). Nějaké aktivity se

stále dají  sledovat,  převážně od pana inženýra Čejky,  který se nadále

snaží prosadit myšlenku toho, že Brdy byly obydlené a opravdu nejde o

“krajinu nedotčenou člověkem”(Muzeum Středních Brd Strašice).

Od roku 2016 je většina areálu  Brd, až na místa,  kde se doteď

vyklízí  zbytky  pyrotechniky,  volně  přístupná  lidem.  Byla  tu  vyhlášena

chráněná  krajinná  oblast  a  pohybovat  se  uvnitř  areálu,  bez  speciální

povolení, dá pouze pěšky nebo na kole.
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 7 Hranice komunikační pamětí
 

Na moment napsání této práce od definitivního vysídlení Brdských

obcí Záběhlá,  Kolvín a Padrť uběhlo 66 let. Dokonce i děti,  které se v

Kolvíně ještě narodily  už jsou v pokročilém věku.  Výsledkem je to,  že

nositelů živé komunikační pamětí  je poměrně málo. V dnešní  době se

setkáváme s třetí a čtvrtou generací lidí, kterým jsou vzpomínky pouze

předávány  skrze  příběhy  a  fotografie.  Tyto  generace  nezažily  násilné

stěhování  ze  svých  domovů.  Vyrůstaly  už  v  poměrně  klidné  době,  v

prostředí  komunity,  která vznikla po vystěhování.  Takové komunity  ale

mohly vzniknout pouze v místech, kde bylo přistěhovalců více. Městem,

do  kterého  se  nastěhovalo  nejvíce  lidí  byl  Mirošov.  Díky  svému

geografickému  rozpoložení,  se  stal  logickým  cílem  pro  spoustu

vyhnaných  rodin.  Nacházel  se  zhruba  7  kilometrů  od  Kolvína  a  byl

vesničany často navštěvován.  “Mirošov bylo spádové město. Z Kolvína

jinak  odevšáď  bylo  daleko.  Takže  se  ty  srázy  potom  pořádaly

tady.”(Jelinkova  08.04:2018).  Rodiny,  které  se  v  důsledku  okolností

nemohly  nastěhovat  do  okolních  měst  se  oddělily  od  své  předchozí

komunity. Děti, které potom vyrůstaly v novém prostředí, už mohly čerpat

vědomosti o jejích společné minulosti pouze od svých rodičů či prarodičů.

Děti,  které  zůstali  v  okolí,  mohly  přicházet  do  bližšího  kontaktu  s

vysídlenými vesnicemi a poslouchat příběhy z rozdílných perspektiv.  V

obou případech jde o komunikační  paměť,  ale  jsou rozdíly  v  tom,  jak

intenzivně se paměť předávala a jakou měla možnost se reprodukovat.

Tady by se hodilo připomenout to, že se paměť nejlépe uschovává

ve skupinách a díky určité zpětné vazbě se neustálé znovu obnovuje.
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Vzpomínky  utvořené ve skupině, jsou se skupinou navždy spojené a při

oddělení  od skupiny ztrácí  postupně svojí  důležitost  (Halbwachs 2009:

58).  Lidé,  kteří  zůstali  pohromadě  se  mohli  neustále  vracet  k  tématu

traumatických  událostí,  ale  zároveň  měli  kolem  sebe  stále  se  měnící

skupinu a spoustu soudobých problémů. Jejich skupiny se tak dále měnily

a s tím se měnilo i téma jejich každodenní komunikace.

Je zjevné, že lidé i přesto na místo vzpomínali.  Ukazovaly svým

dětem a vnoučatům fotografie svého domova. Na mapách jím ukazovali,

kde se Kolvín nacházel. Vyprávěli o svých rodičích a prarodičích. Během

svého  výzkumu  jsem  narazila  na  několik  potomků  a  i  když  byly  v

podobném  věku,  tak  jejích  vztah  ke  Kolvínu  se  hodně  lišil.  Je  to

pravděpodobně spojeno také s tím, jaký vztah k místu měli jejich rodiče.

Například  v  případě  jedné  rodiny  byla  matka  za  mlada  do  Kolvína

nastěhovaná,  po vysídlení  prarodiče  s  nimi  nežili.  Potomci  této  rodiny

nemají  ke  Kolvínu  téměř  žádnou  emoční  vazbu,  i  když  vyrůstali  v

prostředí, kde se o tom mluvilo. Kdežto ve druhém případě, rodina měla

hluboké kořeny a velkou hrdost pro svojí ves. Dcera, která se narodila po

vystěhování,  tak  rostla  v  prostředí  neustálého  aktivního  vzpomínání  a

kromě rodičů, měla kolem sebe i dědečka. Kolvín je tak nedílnou součástí

její identity i velkým zájmem její dcery. Zas třetí případ je vnuk, který o

minulosti svého dědy věděl velice málo a zájem o Kolvín projevil už ve

vyspělém věku. Jeho zájem je spojený s obecným hledáním kořenů a

sestavováním  rodinného  rodokmenu,  o  který  se  zajímali  společně  se

synovcem, který se učí na archiváře. Z jeho vyprávění můžeme soudit, že

jeho děda, který byl z Kolvína vysídlen, se přestěhoval dost daleko od

zbytku bývalých sousedu. V jeho případě tedy nejspíše nebyly sociální

sítě dobře udržovány. Jeho paměť postupně slábla, Halbswachs takovou
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situací popisuje v návaznosti na oddělení jedince od skupiny a narušení

běhu kolektivní paměti. Dá se tak předpokládat, že i v případě jiných lidi,

které  se  odstěhovali  pryč  od  většinové  skupiny  došlo  k  něčemu

podobnému.   Ztratili  kontakty  na  lidi,  které  je  v  určitém období  života

obklopovali a tak “zapomněli” na určitou část života(Halbwachs 2009: 59).

Kromě pamětníků a jejich potomků máme k dispozici několik měst

a  vesnic,  jejichž  životy  byly  poznamenány  vysídlením.  Města  musela

přijmout stovky lidí, se kterými se dost často obyvatelé znali, ale v ten

moment se z nich stali jejích sousedé. Mirošov byl takto zatížen nejvíce,

ale zatížen byly také Strašice, které mi informátoři doporučovali navštívit.

Takový výsledek se dal očekávat, protože tyto dvě města mají ke Kolvínu

nejblíže.  Dalším  větším  městem  jsou  Rokycany,  ale  v  jejích  případě

musíme brát  v  potaz to,  že spěšné stěhování  z vesnice do okresního

centra  nemuselo  být  každému  dostupné.  Dopad  přestěhovalců  na

kolektivní paměť obyvatel přijímajících měst byl viditelný během výzkumu

v Mirošově.  Když jsem tam přijela,  tak každý koho jsem se zeptala  o

těchto vesnicích věděl.  Částo je uměli  vyjmenovat  a  vybavit  si,  že na

některé z ulic bydlely rodiny vyhnanců. Je pravda, že tento názor je velice

ovlivněný tím, koho jsem zrovna byla schopna najít,  což většinou byly

lidé, které můžeme považovat za více sociálně angažované jedince. V

rozhovorech jsem často narážela na názor, že mladší lidé o takové věcí

zájem nemají.  A i to, že se prostředí maloměst, jako je třeba Mirošov,

hodně mění  a lidé se mezi  sebou tolik  neznají.  “Dřív  jsme se všichni

znaly. Teď ani nevím, kdo bydlí tady naproti.  Časy se mění.”(Jelinkova

08.04.2018). Může z toho plynout to, že mladší generace, které se tolik

nesetkávají s generací starší, získávají většinou znalostí skrze školy, ve

kterých, dá se předpokládat, se o Kolvíně neučí.

21



 8 Proč se paměť zachovalá
 

Paměť  vztahující  se  k  okolnostem  vystěhování  byla  z  nějakého

důvodu zachovaná. Když se obrátíme na Pierra Noru, tak můžeme mluvit

o místech paměti, které v sobě uchovávají vzpomínky na určité události.

Nemusí to být místa fyzická a dokonce by se dalo říci, že ani v tomto

případě nejde o určité fyzické místo. Jde spíše o místo, které neexistuje v

čase a prostoru, ale v představách lidí. Fyzicky, v čase a prostoru,  Kolvín

a další  obce zahynuly v  roce 1952.  Domy byly  ihned po odchodu lidí

zničeny  armádou.   Šok,  který  v  tomto  případě  způsobilo  opakované

stěhování  lidí  z  jejich  domovů,  vyzdvihl  vystěhované  lokality  u  lidí  na

určitou symbolickou úroveň. Konec konců pro naší společnost je domov

středem života.

Obecná  důležitost  tohoto  místa  spojená  s  násilným  přetrhnutím

pouta, podle mého názoru, vedla k tomu, že si lidé toto místo zafixovali ve

své paměti.  Nemožnost  vrátit  se na  místo,  se kterým je spojeno tolik

vzpomínek, vytváří moment, o kterém mluvil Halbwachs v souvislosti se

skupinovou identitou a místy “Tyto vzpomínky se vážou k různým kusům

půdy. Opírají se navzájem jedna o druhou, protože pozemky, k nimž se

vážou,  leží  vedle  sebe.  Jestliže  se tyto  vzpomínky uchovávají  v  mysli

skupiny,  je to tím, že zůstává usazena na oné půdě.  Obraz této půdy

fyzicky  přetrvává  mimo  ni  a  ona  se  k  němu  může  kdykoli

obrátit."(Halbwachs  2009:  197).  Kolvín  je  tedy  zmrazen  v  čase.  V

důsledku  tak  rychlé  a  náhlé  změny  po  zásahu  armádou  již  Kolvín

neexistuje a nemůže tedy nadále procházet přirozenými procesy změn.

Momentální podoba zničených obcí je tedy symbolická. Je spojena
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s  fyzickým  světem  pomocí  ovocných  stromů,  které  se  objevují  mezi

typickým lesním porostem i skrze půdorysů domů, které jsou občas stále

viditelné. Ovšem člověk, který o těchto místech neví si jen těžko všimne,

co se v historii na tomto místě odehrálo. Pro běžného turistu bude Kolvín

pouze součástí lesa, nebo jménem parkoviště, které se nachází u vstupu

do  chráněného  prostoru.  Naopak  pro  člověka,  který  se  v  této  krajině

narodil, je toto místo vyhledávané a speciální. Touha návštěvy místa je

běžná také u potomků vystěhovalé generace, kteří se na místo vracejí ve

víře, že najdou "své kořeny" (Tomášek 29.01.2018).

Další  věcí,  kterou  můžeme  pozorovat  na  tomto  případě,  je  vznik

sociálního  traumatu.  Je  pravda,  že  Jeffrey  C.  Alexandr  používal  svojí

teorii na mnohem globálnějších příkladech (2005), ale nemyslím si, že by

to  mělo  znamenat,  že  se sociální  trauma nemůže odehrát  v  mnohem

menším měřítku.  V  případě  vysídleni  Brd  můžeme pozorovat  událost,

která se stala záchytným bodem pro trauma, tedy skupinu lidí, jejíž životy

a  identity  byly  proměněny.  Svou  roli  v  procesu  utváření  sociálního

traumatu  hrají  mimo  jiné  také  zakladatelé  Svazu  vyhnanců  z  Brd,  u

kterých ve své podstatě tento proces započal.

Z výpovědí  informátorů je zřejmé, že před rokem 1992 paměť o

vysídlení žila v lidech na komunikační úrovní, ale nevycházela za hranice

rodin a blízkých přátel. Respektive událost byla prožívána na individuální

úrovni. Rodiče sdíleli své vzpomínky s dětmi ale podle jejích rozhovorů,

jde soudit,  že myšlenka ztraceného domova nebyla něčím, co by bylo

neustále v jejich myslích přítomno. Nehledě na udržované vztahy s lidmi z

minulosti, se paměť aktivně nereprodukovala na kolektivní úroveň.

 Společně se založením Svazu vyhnanců z Brd můžeme pozorovat

prvotní  změnu.  Dochází  k  určité  snaze  události  lidem  připomenou  a
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znovu vrátit. „Sebrat“ všechny žijící pamětníky a ukázat, že to co se stalo

před  40  lety  se  opravdu  stalo  a  musí  se  s  tím  něco  dělat.  “Léta  od

vystěhování  obcí  jsme žili  v  naději,  že se změní  mezinárodní  i  vnitřní

politická  situace a  že  toužebné  přání  většiny  z  nás,  vrátit  se do  míst

svého narození, se naplní.”(Adresář občanu obce Kolvín). Dá se mluvit o

tom, že v předchozích letech se nic takového nepořádalo kvůli režimu –

od stejného informátora je řečeno že: “V roce 1968 svitla naděje”. Výrok

naráží  na  tehdejší  politickou  situaci.  Nicméně  v  mnou  provedených

rozhovorech se o tom lidé nezmiňovali, řekla bych, že jejích postavení k

problematice vystěhování bylo velice apolitické. Kritika vlády přichází až v

období  po  letech  1992.  V  případě,  když  jsem  se  ptala  jestli  se  lide

nějakým způsobem scházely, byť již jako kamarády a bývalé sousedy, za

účelem toho, aby nějakým způsobem reflektovali o zážitcích vystěhování,

vždy jsem dostala negativní odpověď. Je možné, že jsem se špatně ptala,

ale z jejích výroku to znělo tak, že se otázka vystěhování a nebo nějakých

náhrad, vůbec v této době neřešila.

Tím chci naznačit, že určitý hiatus paměti nemusel být způsobený

politickou  situací,  i  když  jeden  z  informátoru,  který  je  ale  vnukem

vyhnance, to s tím spojuje: ”O Kolvínu se nemluvilo, že jo. Kolvín byl v

podstatě tabu. Byl to vojenský prostor, byla tam armáda a tady byl těžký

socialismus v té době.”(Tomášek 29.01.2018). Kromě tohohle výroku, je

ve zpovědních informátoru vidět určitá časová mezera. Události, na které

nejčastěji  vzpomínali  byly  buď rok  1952,  respektive  rok  vystěhování  a

usídlení  se  na  novém  místě,  nebo  rok  1992,  kdy  byl  založený  svaz

vyhnanců až do konání posledního srazu roku 2008. “Nescházely jsme

se. Každý chodil do práce. Ten svaz tak to už kluci byli důchodci. Když

jsme byli mladší, tak všichni museli do práce. A když mate děti a tak... To
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se hold muselo začít až potom.”(Jelinková 08.04.2018).

Z  výše  uvedených  informací,  podle  mě  vyplývá  to,  že  velkou

zásluhu na přetrvání paměti do dnešních dnů, a možná i přetrvání paměti

nadále mezi dalšími generacemi a možnosti procesu vzniku nové úrovně,

je pravě založení Svazu vyhnanců. Jeho vznik se pojí s tím, že Kolvín a

další  vesnice  nabyly  v  paměti  lidí  symbolického  statusu  a  v  podobě

“ztraceného domova” přetrvávaly po všechna ta dlouhá léta.

Založení  Svazu  podpořilo  vznik  symbolické  úrovni  paměť  a

obnovilo  vzpomínky  v  lidech.  Podpořil  myšlenku  toho,  že  se  udála

nespravedlnost  a  nový  režim  to  může  změnit.  “Teď  po  tej  revulucí

listopadovej  bylo řečeno,  že  to armáda už nebude potřebovát  a že  ty

prostory osvobodí. Not tak si lide mysleli, že jím to bude navrácené. Což

nebylo.”(Čejka 19.03.2018). Kromě toho, konání srazů Svazu napomohlo

k tomu, že i  další  generace mohly navázat  kontakty s lidmi,  o kterých

slýchali  rodiče vyprávět a mohli  se tak stát součástí skupinové identity

vyhnanců.”Muj tatínek, vždy, když jel na ten sráz, tak mi říkal: “Pojeďte se

mnou.”  A  já  jsem  říkala:  “Tati,  copa  tam  budeme  dělat,  dyť  nikoho

neznáme.” Ale dodneška toho litují. Protože když taťka zemřel, tak jsem

si říkala, že tam musíme jít. A tak jsem teprve poznala ti lidi. Podívejte se,

my jsme tam přišly a jenom strejda mně znal, ten je z tatínkové strany. A

když se řeklo, že se drží minuta ticha, protože můj tatínek umřel, tak oni

si stoupli a říkali kdo umřel a vzdávali čest a tak. A každý přišel a mojí

dceru si tak hrozně oblíbili, že pokaždé za ní šli. Ty lide jsou tak hrozně

srdeční, proto ten můj táta chtěl, abych za nimi šla, abych vnímala ti lide,

jaky jsou.”(Černá, 04:12:2017).

 Kromě toho,  se  dá  pozorovat  určitý  zájem o  historii  Kolvína  a

jiných vysídlených obci ze strany potomků díky internetovým stránkám,
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které  byly  založeny.  Píší  tam  lidé,  kteří  shání  informace  o  svých

prarodičích  a  jiných  ztracených  členech  rodiny.  Takové  stránky  jsou

snadno přístupným a podrobným popisem dřívější i soudobých událostí,

které se vysídlení týkají. Takže také lidé, které dříve o této stránce Brd

nevěděli  si  mohou  snadno  nastudovat  perspektivu  vyhnanců.  Stránky

jsou zajímavé také tím, že nemusí byt  vedeny rodinami,  které události

vysídlení  zažily.  Kromě  oficiálních  stránek  vyhnanců  z  Brd

(brdy.info/svaz/), jsem se nedozvěděla, že by některé z výše uvedených

webových stránek byly založeny, nebo udržovaný některým příbuzným.

Jde tedy o zájem, který nepochází ze strany někoho, má koho by událostí

vysídlení měly bezprostřední vliv, což je zase ukázkou toho, že paměť o

vystěhování  se  přeci  předává  dal  a  úspěšně  přechází  hranice

komunikační  paměti,  i  když  zatím  jsou  tyto  zdroje  na  komunikaci  s

pamětníky založený. 

 

26



 9 Institucionalizace
 

Pamětníci ukládají fotografie, mapy a dopisy a předávají je dále v

rodinách. Tvoří společná alba s fotografiemi jednotlivých obcí. Snaží si

ukládat a dále šířit kroniky a památní knihy. Jejích potomci se dostávají

na  vysoké  školy  a  píší  odborné  práce,  které  se  týkají  Brd,  například

Čejková, vnučka pamětníka ze Záběhly, napsala a obhájila v roce 2012

práci  “Vystěhování  obcí  z  vojenského  prostoru  Brdy  -  Kolvín,  Padrť,

Záběhlá”,  jejíž tématem je právě vysídlení Brd.  Kromě toho se aktivně

zúčastňuje  práce  svého  dědy,  pomáhá  mu  například  s  elektronickou

korespondenci s úředníky. 

Vyhnanci  také  zachovali  autentický  zvon  ze  Záběhelské  kaple.

Tento  zvon  byl  zachráněný  jedním  z  vyhnanců  a  po  jeho  smrti  byl

nalezený  v  podkroví  domu,  kde  rodina  sídlila.  Dodnes  se  neví,  kdo

přesně  tento  zvon  zachránil,  ale  po  jeho  nálezu  byl  slavnostně

představený  na srazu vyhnanců.  Dokonce pro  něj  postavili  konstrukci,

aby se dál zavěsit a zazvonit na něj. V Skořicích stojí památníky z dob

první světové války, které tam byly, s povolením města, po vystěhování

obyvatel  přemístěný.  Po  každém  setkání  pamětníku  se  vypravovali  k

těmto památníkům aby tak symbolický uctili památku samotných vesnic,

tak také objeti války. Na jednom z ruin domů v Kolvíně sedí malá cedulka,

která vypovídá o tom, kdo tam bydlel a co na tomto místě stálo.

Kromě pochopitelného zájmu samotných pamětníků a jejích rodin,

existuje zájem i ze strany lidi, kterých se událost přímo netýkala: “My teda

chceme, aby tento prostor, když tam někdo přide, tak aby věděl co tam

bylo, kdo v té vesnici žil a jak to tam žilo. A třeba i jak to tam vypadalo. A
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teď tam to má bejt chráněná krajinná oblast. A byli u mně představitele,

nebo nějaké  vedoucí,  z  té  chráněné krajinné  oblasti.  Tak já  jsem jim

zapůjčil  nějaké  ty  věci,  tak  si  to  vyfotografovali,  zkopírovali  si  tadycty

kroniky a že by se tam udělala naučná stezka a cedule, na které by to

bylo napsané – “Byla tady vesnice ta a ta, bylo tam tolik a tolik obyvatel”.

Něco takovydleho.  Tak  jsme  si  řekli,  že  když už  tím lidem to  nebylo

navrácený,  tak  aspoň  aby  lide  věděli,  že  tam  něco  bylo”(Čejka

19.03.2018).  Existuje  Podbrdské  Muzeum  v  Strašicích,  jehož  hlavním

zájmem je vojenská historie a krajina Brd,  ale vedle toho mají,  i  když

poněkud malou, zmínku o vysídlených obcích.

V předchozích kapitolách jsem již zmiňovala literaturu, která se o

vysídlené obce zajímá, ale v této části bych ji chtěla připomenout. Díky

volně prodávaným knihám, které  o Brdech píší a zmiňují se o Kolvíně a

dalších  vesnicích,  můžeme  pozorovat  další  způsob  šíření  paměti.  V

těchto případech jíž nemluvíme o paměti  komunikační, která je sdílená

prostřednictvím face-to-face komunikace, ale o pamětí, se kterou přichází

do styku lidé, kteří o nějakém vysídlení nikdy neslyšeli, ze zdrojů, které

nejsou  vytvořené  pamětníky.  V  tomhle  smyslu,  knihy  “Střední  Brdy,

krajina neznámá” a “Střední Brdy: na starých fotografiích a pohlednicích”

jsou obzvlášť přínosné, protože nejsou pouhým přepisem dějin, ale dávají

osobnější pohled na věci. 

Existence studentských prací na toto téma může také být ukázkou

toho, že se paměť mění a zájem o vysídlené obce existuje i mimo okruh

lidí,  kterých  se  to  bezprostředně  tyká.  Můžeme  pozorovat  počáteční

snahy tento moment  zapsat do historie,  otázkou je, jestli  snahy budou

přetrvávat  a  zda  se  jim  to  podaří.  Zajímavé  by  bylo  podívat  se  do

základních  škol  v  okolí,  zda  děti  získávají  informace  o  vysídlení
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prostřednictvím referátu, návštěvy muzeu nebo přímo jako součást hodin

dějepisu.  Momentálně  předpokládám,  že  se  to  neděje.  Možná  v

případech,  kdy  dítě  pochází  z  rodiny  vyhnanců,  tak  se  ujme

samostatného projektu.

Ve  výsledku  tedy  můžeme  pozorovat  určitou  snahu  o

institucionalizaci. Zájem o vysídlené obce je možná malý, ale je tu. Jak ze

strany vyhnanců, tak také ze strany jiných lidi. Knihovna v Hrádku u sebe

skladuje  veškerá  díla,  která  se  tohoto  tématu  týkají.  Lidé,  kteří  se  do

Mirošova nastěhovali, se dozvídají o událostech vysídlení a mohou nám o

nich  vyprávět.  Při  návštěvě  muzea  ve  Strašicích,  jsem  mluvila  se

zaměstnankyní tohoto místa, a mimo jiné mi slečna pověděla, že se na

ně  obrací  spousta  studentů,  které  zajímají  informace  o  vysídlených

vesnicích. Také mi pověděla, že nehledě na malé množství informací v

expozicích  o  událostech  z  let  1941  a  1952  z  perspektivy  vyhnanců,

uvažují o tom, že by se při následných změnách v muzeu daly expozice

rozšířit. Tenhle komentář jsem ale dostala pouze po delším vyptáváním

se  a  tak  je  otázkou  zda  je  toto  tvrzení  pravdivé,  nebo  zda  jej

zaměstnankyně  zmínila  pouze  protože  si  myslela,  že  to  chci  slyšet.

Muzeum je zaměřeno převážně na vojenskou historii a přírodopis a tak

není  překvapivé,  že  se  otázkami  týkajících  se  vysídlení  vesnic  příliš

nezabývá. 

 9.1 Ochrana přírody

Už od počátku 20. století se diskutovalo o tom, zda bude Brdům

udělen status chráněné krajinné oblasti, či nikoli (Cílek et a. 2005: 312;
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Čáka  1998:  19).  Výhodná  strategická  poloha  Brd  a  tehdejší  politická

realita tomu zabránila. Po odchodu vojsk v roce 2014 se snahy o ochranu

Brdských lesů konečně vyplatily a roku 2015 bylo schváleno udělení této

krajině speciálního statusu chráněné krajinné oblasti.

Pozorujeme tedy, že Brdy mají v mysli naší společnosti specifické

postavení   je  to  nádherná,  zachovaná  příroda  a  lesy  se  specifickou⎼

faunou.  Ve spoustě případů se setkáváme s názorem, že to krajina a

fauna  byla  zachráněna  a  uchována  právě  díky  tomu,  že  během

posledních  70  let  byly  Brdy  lidem  nepřístupné.  Brdské  lesy  jsou

“pokladem” a “srdcem Čech” (turistika-brdy.cz). Jsou divočinou uprostřed

civilizace a lidé mají pocit určité stálosti a neměnnosti, respektive toho, že

takto to bylo vždy a tak to musí zůstat. S takovými názory se můžeme

setkat v řadě novin, webech a v rozhovorech s milovníky turistiky.

Už od doby založení Svazu vyhnanců z Brd v roce 1992 můžeme

vidět  názor  veřejnosti  na  problematiku  vysídlení.  Pozorujeme  ho

například prostřednictvím novin, kam předseda svazu František Jeníček

posílal dopisy, které reagovaly na článek Příbramského deníku “Armáda

Brdy nevzdá” z roku 1993.  V tom, jak novináři upravili dopisy do článkové

podoby se také dá pozorovat jejich názor na problematiku vysídlení.  V

článku  z  roku  1993  Příbramského  deníku  “Již  Marie  Terezie  chránila

Brdy” vidíme komentáře, které naráží na to, že vyhnanci byli odškodněni,

že  informace  jsou  velice  nejisté  a  o  armádě  mluví  jako  o  ochráncích

přírody. Oproti tomu Periskop vydává dopis Františka Jeníčka ve skoro

neupravené  podobě  pod  názvem  “Vojenský  prostor  Brdy  z  pohledu

naších rodáků”  (viz.  přílohy,  obr.  9,  10,  11).  Na tohle  rodáci  reagují  v

“Adresáři obce Kolvín”, který v sobě zahrnuje zprávy z prvních setkání,

soudobé  (1992-1993)  adresy  pamětníků  a  také  ukázky  novinových
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článků, které se Vojenského újezdu Brdy týkají.

Média,  které  upřednostňují  Brdy  jako  turistickou  lokalitu,  taktéž

často opomínají škodu napáchanou lidem a spíše vyzdvihují přirozenost a

osobitost  Brd a jejích ochranu armádou s občasnou zmínkou likvidace

vesnic  (vojujezd-brdy.cz,  brdy.org,  turistika-brdy.cz).  Ovšem  existují

výjimky, třeba portál brdskelisty.cz se snaží pojmout krajinu i historii Brd z

více  stran.  Od  informátorů  jsem  zjistila,  že  portálem  byl,  například,

provedený výzkum rodu Třešku, ze kterého informátorka pochází. Tento

výzkum byl  zpracovaný  a momentálně  je součástí  portálového článku,

který pojednává o historii Kolvína. Kromě Kolvína tento portál popisuje i

další  vysídlené  vesnice,  zajímavosti  kolem Brd,  zprávy,  turistiku  a  tak

dále. 

I samotní pamětnicí pociťují určitý nátlak. Setkávají se s názory, že

jim jde pouze o peníze, a když se jim krajina dostane do rukou, tak ji

ihned využijí  pro stavbu hotelu nebo rekreačních center.  Fakt toho, že

peníze z období  prvního vysídlení  museli  vrátit  a po druhém vysídlení

nedostali  ani  přiměřeně  peněz  za  jejích  domy a pole,  když  to  otázka

psychického odškodnění  vůbec se nebere v potaz.  Předčasné porody,

smrti  starších  lidi,  které  nastaly  mnohem dřív,  než bylo  pro  tento  kraj

normální,  nebo  i  sebevraždy  pamětnicí  spojují  s  vystěhováním (Čejka

19.03.2018, Černa 04.12.2017, Jelinková 08.04.2018).

V tomto případě, kdy je paměť jedné skupiny v nesouladu s paměti

jiné  skupiny,  můžeme  mluvit  o  takových  konceptech  jako  je  politika

paměti.  Jde  o  způsob  kontroly  společnosti  skrze  kolektivní  paměť

(Maslowski, Šubrt et al 2014: 81). V představách lidí existuji dvoje Brdy.

Jedny  mají  podobu  ztraceného  domova,  jsou  tam  uloženy  příběhy  a

osudy lidí, kteří byli donuceni toto místo opustit a najít si nové. Tyto Brdy
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jsou  naplněné  životy  lidí,  jejich  tradicí  a  nesou  v  sobě jejích  fyzickou

stopu. Druhé Brdy jsou divokou krajinou, s bohatou florou a faunou. Po

dlouhé  době  byly  konečně  otevřené  návštěvníkům a  dneska  si  každý

může na  vlastní  kůži  zažít  nedotčený  český  les.  Nesmí  se  tam jezdit

motorovými vozidly,  protože to by narušilo jedinečný ekosystém tohoto

prostoru. Každý ví, že toto místo bylo dlouho zabráno armádou a tak je

samozřejmé, že se tam cvičilo, střílelo, přes potoky jezdili tanky. Vyklízení

ploch, kde se pracovalo s pyrotechnikou dodnes neskončilo  a musí se

pro turisty označovat.

Ochrana přírody tedy přichází s určitým dílem ignorace. Přivírají se

oči  nad tím,  jaké škody mohla lesům napáchat  vojenská technika,  ale

obdivuje se fakt toho, že civilisté na místo nemohli vkročit, jakožto způsob

zachování nedotčené přírody. Opomíná se, nebo se zlehčuje fakt vyhnání

stovky lidí z jejich domovů. Naopak se jim přisuzuje lakomost – chtějí od

státu peníze a jestli se jim do rukou dostanou pozemky, tak tam ihned

začnou dělat bordel a veškerou krásu lesů zničí. Na druhou stranu se na

místo  lákají  turisté  a  slibuje  se  výstavba  “turistické  infrastruktury”

(vojujezd-brdy.cz).
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 10 Závěr
 

Ve svém výzkumu, jsem se zaměřila  na to,  jak vypadá přechod

komunikační  paměti  na paměť kulturní  na příkladě rodáků z Kolvína a

okolí,  do  kterého  spousta  z  nich  se  po  vystěhováni  přestěhovala.  V

případě  těchto  rodáku,  kromě  společné  minulosti,  kterou  strávili  ve

vysídlených obcích a společným obdobím stěhování, během kterého si

lidé snažili navzájem všemožnými způsoby pomáhat, spojuje tyto lidi také

recentní  období  od  roku  1992.  V tomto období  se začínají  lidé znovu

scházet a obnovují  mezi  sebou ztracené vztahy.  V tomto bodě začíná

proces tvoření sociálního traumatu. Sociální trauma je v tomto případě

spojeno s vytvořením kulturní paměti. Tyto srazy se konají ve fyzickém

prostoru,  který  tak  také  začínají  ovlivňovat.  Skrze  posílení  vlastni

skupinové paměti, připomínají svoji existencí okolí.

Když  se podíváme na potomky vyhnanců,  tak  narozdíl  od jejich

rodičů a prarodičů nejde o organizovanou skupinu se stejným zájmem,

ale o samostatné aktéry, kteří převážně působí a jednají sami za sebe.

Podle mně, pravě tato skutečnost mohla by být problematická pro tvoření

kulturní paměti o vysídlených vesnicích, ale už teď se tato paměť dostala

za hranice komunikační paměti.  Existují zájemci o Brdy a jejich historii

potažmo  i  historii  vysídlených  vesnic.  Jsou  to  muzea,  odbornicí,

intelektuálové, internetové portály a také jednotlivci z okolí Brd, kterých se

události  bezprostředně  netýkaly.  Paměť  o  vyhnání  a  vyhnancích  tedy

přežívá a šíří se dál. O Kolvíně se můžeme dozvědět spousty možnými

způsoby, ne pouze prostřednictvím přímé komunikace s rodáky a jejich

rodinami. 
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V případě Mirošova, může jít o celé město, které sdílí společnou

paměť o vyhnancích. Je však otázkou, zda nejde pouze o malou část

města, která o tom ví. Víme, že u starších generací se zatím ukázalo, že

o vysídlení vědí, nebavila jsem se ale s generací mladší, tak že se nedá

mluvit  obecně.  Kromě toho, u takové paměti  není jasné, jestli  k těmto

vědomostem mají nějaký vztah či to berou pouze jako kus informaci  o

jejích  kraji.  Faktem  je,  že  i  mnou  náhodně  potkane  lidi  na  cestě  do

Rokycan,  o vysídlených vesnicích věděli,  i  když v okolí  nežili  a pouze

občas navštěvovali přátele.

Otázkou zůstává, zda tato paměť opravdu přetrvá. Aby se o tom

dalo mluvit s větší jistotou, chce to udělat mnohem podrobnější výzkum.

Zjistit  třeba, jaky je povědomi o vyhnání u mladších generaci  obyvatel,

nebo do jaké míry je paměť o těchto událostech součástí společné kultury

obyvatel Brd a jejích představě o historii. Jestli existují snahy připomenout

tyto události třeba vedením měst, prostřednictvím oslav, čí výstav. Či zda

zájem  o  Kolvín,  Padrť  a  Dolní  i  Horní  Záběhlou  umře  společně  s

posledními pamětníky.
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 12 Resumé
 

This  paper  is  focusing  on  moment  of  transmission  between

communicative  and  cultural  memory  on  example  of  villages  Kolvín,

Záběhlá and Padrť, with main focus being Kolvín. Those villages were

involuntary resettled in middle of the twentieth century. Resettlement was

managed by Czechoslovakian army in purpose of extending of military

training grounds in the area that were named “Vojenský újezd Brdy” after

those changes. People had to find new homes by themselves, so except

for quite a few people who managed to get houses in nearest town called

Mirosov,  they  were  left  scattered  all  around  Czechia.  These  military

grounds became natural protected area in 2016, zone partly opened for

visitors but cars are not allowed in. 

 I’m  working  with  theory  of  collective  memory  by  Maurice

Halbwachs and it's further extensions by Jan Assmann, Pierre Nora or

Jeffrey C. Alexander. Main way of creating data for this work was work

with in-depth interviews with people, who lived through resettlement and

their descendants. I’m looking on their own understanding of situation and

their thoughts on the future of the place they come from. I also worked

with  internet  resources  that  are  focusing  on  this  geographical  area,

analyzing the way they describe event of resettlement and army's role in

the future of the Brdy forests.

Result of this paper is an analysis of current reality of memory of

those lost villages. I'm trying to understand, what is the state of memory

and what future can it hope for.
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 13 Přílohy

Obr. 1: Zaniklá vesnice Kolvín. 3D vizualizace terénního reliéfu na základě dat

leteckého laserového skenování. Vizualizace L. Starková. Úprava J. Hložek a

N. Trušina.

40



Obr. 2: Zaniklá vesnice Kolvín. 3D vizualizace terénního reliéfu na základě dat

leteckého laserového skenování doplněná o vrstvu tvořenou mapou 1:10 000.

Vizualizace L. Starková. Úprava J. Hložek a N. Trušina.
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Obr. 3: Kolvín mapa domů, Adresář občanů obce Kolvín

Obr.4: Kolvín, hospoda. Z osobních archívu Milana Tomáška
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Obr. 5: Kolvín, rodina Krátkých. Z osobních archívu Milana Tomáška

Obr.6: Kolvín, pohled. Z osobních archívů Aleny Černé.
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Obr.7: Kolvín, Obchod Františka Třešky. Z osobních archívů Aleny Černé.

Obr.8: Rodácí, sraz v Mirošově. Z osobního archívu Aleny Černé(asi 2003)
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Obr.9: Novinové članeky z Adresáře občanů obce Kolvín

Obr.10: Novinový članek z Adresáře občanů obce Kolvín
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Obr.11: Novinový članek z Adresáře občanů obce Kolvín
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Obr. 12: Báseň vytískla v Adresaří občanů obce Kolvín

Obr. 13: Báseň vytískla v Adresaří občanů obce Kolvín
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