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Anotace 

Diplomová práce „Identita dcer politických vězňů“ pojednává o konstrukci kolektivní 

identity dcer politických vězňů z 50. let (dále jen dcery). Základ práce tvoří biograficky 

laděné hloubkové rozhovory se šesti dcerami. V teoretické části autorka shrnuje 

základní teoretické přístupy, z nichž práce vychází. Je to zejména koncept kolektivní 

paměti, politiky paměti, stigmatu a jeho zvládání a mezigeneračního přenosu identity a 

traumatu. Práce vychází ze sociologických poznatků o době komunismu 

v Československu. Analýza dat byla provedena metodami: narativní diskursivní 

analýza, umísťování a členská kategorizační analýza. Autorka se zaměřuje na tři aspekty 

kolektivní identity dcer, na (1.) stigmatizovanou identitu a její zvládání, (2.) generační 

konstrukci identit a (3.) politiku paměti. Práce se věnuje jednotlivým fázím morální 

kariéry dcer. Popisuje  tři typy diskursivních strategií zvládání stigmatizované identity: 

(1.) „odmlouvání“ dominantním kategorizacím, (2.) přijetí dominantních kategorizací a 

(3.) resentiment. Mezigenerační přenos identit dcer politických vězňů probíhá na 

základě modelů víry, mýtu a charismatické osoby. Dcery zaujímají „antikvární“ přístup 

k politice paměti, svou identitu konstruují na základě hrdinského obrazu rodičů. 

 

Annotation 

The thesis "The identity of the daughters of political prisoners," discusses the 

construction of collective identity of the daughters of political prisoners from the 50's 

(the daughters). The basis of the thesis is biographically tuned in-depth interviews of six 

daughters. In the theoretical part, the author summarizes the main theoretical approaches 

on which the work is based. This is particularly the concept of collective memory, 

political memory, the stigma and its management and the intergenerational transmission 

of trauma and identity. Work is based on sociological knowledge about the communist 

era in Czechoslovakia. As methods of analysis were used: narrative discourse analysis, 
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positioning and Membership categorizational device analysis. The author focuses on 

three aspects of collective identity of the daughters: (1) stigmatized identity and its 

management, (2) generation constructions of identities and (3) politics of the memory. 

Work describes the various stages of moral careers of daughters. It suggests three types 

of discursive strategies for managing stigmatized identities: (1) talking back to dominant 

categorization, (2) the adoption of the dominant categorization and (3) the ressentiment. 

Intergenerational transmission of the identity of the daughters is based on models of 

faith, myth, and charismatic person. Daughters occupy time-honoured approach to 

politics of memory; they construct their identity based on the heroic image of their 

parents. 
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1. Úvod  
„Stalin žije. Před padesáti lety bylo pochováno pouze jeho tělo. Žije ve svých potomcích, 
ve svých obětech.“ [Alan 1996: 62] 
 

Od pádu komunistického režimu uplynulo nedávno dvacet let. Z pohledu života 

jednotlivce je dvacet let dlouhé období. Ale je to dostatečně dlouhé období i pro 

vyrovnání se s nepříjemnou komunistickou minulostí? Současná diskuse v médiích 

ukazuje, že nikoliv1. Praktiky komunistického režimu, stejně tak i jejich aktéři jsou stále 

zahaleni rouškou tajemství, jejíž poodhalení způsobuje mnoho emotivních reakcí2. 

Mayer na toto téma napsala: „Z mého pohledu tyto aféry velmi různé povahy, které 

ostatně mají velmi různý osud, více než jakýkoliv jiný fenomén dokládají přítomnost 

minulosti. Ne však jakékoliv minulosti, nýbrž minulosti, která dál vyvolává v přítomnosti 

problém“ [Mayer 2009: 16]. Tato diplomová práce si klade za jeden ze svých cílů 

prozkoumat ono „zpřítomnění minulosti“ v biografiích určité skupiny pamětníků. 

 Přechod od komunismu k demokracii vedl podle Mayer  ke vzniku 

diverzifikované škály „režimů paměti“. V nesourodém souboru režimů „se časem 

prosadila určitá paradigmata dodávající lidem, kteří se k nim vztahují, určitou identitu“. 

[Mayer 2009: 10] Jinými slovy řečeno, existuje mnoho verzí toho, jakou dobou byl 

reálný socialismus. Agent státní bezpečnosti bude zmíněné období popisovat jinak než 

„běžný“, politicky nijak neangažovaný občan. Úplně jinak bude vnímat toto období 

politický vězeň. V tomto pohledu nejde o to zjistit, která ze všech možných variant je ta 

„pravdivá“, ale spíše o to popsat, jakým způsobem určitá zájmová skupina s minulostí 

pracuje. Z velkého množství možností jsem se rozhodla, že se zaměřím na pohled 

(režim paměti) těch, kteří byli za minulého režimu perzekvováni, a to konkrétně na 

pohled dcer politických vězňů z 50. let3 (dále jen dcery).  

 Perzekuce v období formování komunistického režimu se vyznačovaly tím, že 

nedopadaly pouze na jejich ústřední postavu – politického vězně –, ale zasahovaly celé 

rodiny včetně dětí, příbuzných a přátel. Komunistická moc ovládala všechny instituce a 

kvůli kádrové personální politice měla prakticky dokonalou kontrolu nad 

perzekvovanými. [Kaplan, Paleček 2008: 23] Biografie dcer vypovídají o  krutých 

praktikách komunistického režimu. Děti politických vězňů z 50. let vyrůstaly v 
                                                 
1 Na tuto skutečnost poukazuje např. F. Mayer [2009].  
2 V nedávné době to byl například případ údajného udavačství Milana Kundery. Případ z pohledu 
biografického pohledu rozebírá M. Tižík [2008].   
3 Jedná se o dcery matek a otců, kteří byli odsouzeni v období „formování komunistického režimu“, tj. v 
letech 1948–1954.  
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neúplných rodinách, materiální nouzi, nevyhovujících bytových podmínkách, bez 

možnosti dosáhnout vyššího vzdělání. Jejich dětství bylo ovlivněno množstvím 

traumatických zážitků – zatčením rodiče/rodičů, návštěvami ve vězení, výslechy, 

domovními prohlídkami anebo odmítáním okolí. 

Příběhy dcer se od příběhů jejich rodičů liší. Zatímco rodiče byli v celém 

procesu aktivními jedinci, neboť se sami rozhodli4 svými činy vyjádřit svůj odpor 

vůči komunistickému režimu, jejich dětem nebyla dána možnost volby. Děti byly 

trestány spolu s rodiči z důvodů, kterým rodiče ani děti nerozuměli. S následky represí 

komunistického režimu se musely děti naučit žít. 

 

1.1. Historický kontext – politické procesy v komun istickém 
Československu 

 

Politické procesy jsou jedním z nástrojů upevňování moci totalitního režimu. Procesům 

v Československu předchází poválečné procesy s představiteli kolaborantských režimů a 

zejména cílené komunistické provokace namířené proti vlivným opozičním politikům a 

v neposlední řadě i nevydařený atentát na tři členy vlády. Už od konce druhé světové 

války jsou strategické pozice státní moci v rukou komunistů. Komunisté ovládají 

ministerstvo vnitra, zpravodajské a politické složky. Od roku 1947 se komunisti 

postupně připravují i na procesy s nižšími funkcionáři opozičních stran (např. pravidelně 

navštěvují schůze opozičních stran, kde si zaznamenávají „protistátní“ výroky a 

získávají svědky). [Kaplan, Paleček 2008: 10–18] 

Ruku v ruce s komunistickým pučem v únoru 1948 se rozbíhá i mašinérie 

politických procesů. Nejvíce lidí bylo odsouzeno mezi lety 1948 a 1952. S nástupem 

komunistů dochází k rozpadu tradičních občanských a politických práv a k porušování 

základních lidských práv a svobod.  

Politické procesy v Československu lze rozdělit do tří hlavních vln, které se 

lišily ve stupni a formě perzekuce. První vlna proběhla mezi lety 1948 a 1954, v době 

„formování komunistického režimu“ (tzv. době stalinismu). Druhá vlna proběhla v době 

„pomalé liberalizace“ 1957–1969 a následovala ještě třetí vlna v době „normalizace“ na 

začátku 70. let po okupaci vojsky Varšavské smlouvy.  

                                                 
4 Toto tvrzení je samozřejmě sporné vzhledem k absurdnosti mnoha rozsudků v 50. letech. Na to, aby se 
člověk mohl stát nepřítelem státu, nebylo vždy nutné konat. Mnohdy stačilo pouze být příslušníkem určité 
vrstvy, např. členem vyšší třídy, např. továrníkem. 
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Dále se již zabývám pouze první vlnou politických procesů, v níž byli odsouzeni 

rodiče vypravěček. V první vlně procesu bylo odsouzeno cca 95 600 osob. [Kaplan, 

Paleček 2008: 40] Přesný počet osob perzekvovaných z politických důvodů lze jen 

odhadovat, protože neexistuje jasné vymezení této kategorie ani úplná statistická data. 

Statistiky například neobsahují ty, kteří byli uvězněni bez soudu. Za politické vězně se 

obecně považují ti, kdo byli obviněni a odsouzeni za trestné činy proti republice (zákon 

231/1948). Mnoho lidí bylo odsouzeno na základě jiných skutků, jejich odsouzení mělo 

ale také politickou motivaci. [Kaplan, Paleček 2008: 38–39] 

Cílem politických procesů bylo prosazení komunistické moci na politickém, 

kulturním i ekonomickém poli. Podle rozsahu postižených osob lze říci, že snahou byla 

nejen likvidace elit, ale i likvidace střední třídy, a tím pádem i rozbití tradiční struktury 

společnosti. [Kaplan, Paleček 2008: 46] Postižení pocházeli ze všech společenských 

vrstev. „Režim postihl dělníky, rolníky, příslušníky inteligence, středních vrstev i bývalé 

buržoazie, kněze, věřící i nevěřící, účastníky protifašistického i domácího odboje, 

důstojníky vojenských jednotek na Západě i Východě, emigranty, kterým se útěk přes 

hranice nepodařil, funkcionáře nekomunistických stran, kteří proti komunistům 

vystupovali, nakonec i vedoucí komunistické funkcionáře, budovatele režimu i jeho 

skutečné nebo vyprovokované rozbíječe, bohaté i nemajetné, mladé i staré. Sociální 

složení obětí politických procesů let 1948–1955 odráželo strukturu tehdejší 

československé společnosti5“.  [Kaplan, Paleček 2008: 46–47] Toto ovšem už neplatí pro 

poměr žen a mužů. Z celkového počtu uvězněných byla žen necelá jedna pětina. 

[Ganďourek, Nehněvajsa 1997: 11] 

 

1.1.1. Revize politických proces ů 
 

První revize politických procesů proběhla několik let po prvních rozsudcích mezi lety 

1955 a 1957. Absurditou bylo, že přešetřování rozsudků prováděli funkcionáři, z nichž 

někteří byli za některé z nich přímo zodpovědní. Pro politické vězně tato snaha 

neznamenala příliš velký úspěch. [Kaplan, Paleček 2008: 217–218] 

                                                 
5 Nejpočetnější skupinu mezi vězni tvořili dělníci (čtvrtinu až třetinu), dále „rolníci do 20 ha (21–25 %),  
drobní živnostníci (12–13 %), stejně i úředníci a vojáci“. [Kaplan, Paleček 2008: 47] Chybějící část tvořili 
občané v jiných zaměstnáních anebo ti, u nichž se sociální příslušnost nepodařilo zjistit. [Kaplan, Paleček 
2008: 47] 
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 Nejvíce politických vězňů opustilo vězení z důvodu udělení amnestie mezi lety 

1960 a 1965. Od roku 1964 do začátku sedmdesátých let probíhaly rehabilitace 

politických rozsudků.  

 Plošné rehabilitace se političtí vězni dočkali až po revoluci v roce 1990 (Zákon o 

soudní rehabilitaci 119/1990). [Kaplan, Paleček 2008: 219–220] 

1.1.2. Politická angažovanost bývalých politických vězňů 
 

Mnoho literárních svědectví líčí dobu strávenou ve vězení, ale existuje pouze málo 

popisů návratu na svobodu [Mayer 2009: 174]. V 60. letech se političtí vězni podle  F. 

Mayer snaží upadnout v zapomnění, žít „normální“ život bez stigmatu. V době 

uvolňování poměrů v totalitním Československu (v roce 1968) založili bývalí političtí 

vězni Klub bývalých politických vězňů K 231 (dále jen K 231), který měl prosazovat a 

hájit jejich zájmy. Činnost K 231 netrvala ani jeden rok, ukončil ji vstup vojsk 

Varšavské smlouvy ve stejném roce. Někteří bývalí komunističtí vězni poté emigrovali 

do zahraničí. Po neúspěchu K 231 upadlo mnoho vězňů do apatie, ztratili víru 

v občanskou angažovanost. Z tohoto důvodu se minimum bývalých politických vězňů 

zapojilo do Charty 77. [Mayer 2009: 178] Doba normalizace s sebou přinesla nové 

politické represe. V některých případech tyto represe dopadaly na osoby, které předtím 

aktivně sloužily režimu.  

Po revoluci bývalí političtí vězni založili Konfederaci politických vězňů (30. 1. 

1990), která navázala na K 231. Další jejich snahou byl pokus o vytvoření politické síly, 

který se nakonec nezdařil. Stejně tak se Konfederaci politických vězňů nepodařilo 

prosadit postavení KSČ mimo zákon ani faktické uznání třetího odboje. V dnešní době 

se Konfederace politických vězňů věnuje zejména uctívání památky obětí komunismu a 

informování mladé generace o zločinech komunismu. [Konfederace politických vězňů: 

2006] 

1.1.3. Sdružení Dcery 50. let 
 

Podnětem ke vzniku sdružení Dcery 50. let (dále jen sdružení) byl psychologický 

výzkum, který v roce 1999 zkoumal vliv pronásledování komunistického režimu na děti. 

Počet členek se z původních 12 postupně rozšiřuje. V roce 2008 mělo sdružení už 60 

členů. Cílem sdružení je zprostředkovávání prožité zkušenosti mladší generaci i široké 

veřejnosti. Dcery se účastní různých aktivit, týkajících se doby totality. Největší 
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pozornost věnují vzdělávání mladé generace, pravidelně se účastní besed se studenty, 

aktivně ovlivňují způsob výuky novodobých dějin na školách a v neposlední řadě 

nabízejí spolupráci při psaní diplomových či jiných prací. [Dcery 2010] 

 

2. Metodologie 

2.1. Definování otázek a cíl ů 
 

Vymezování cílů této práce prošlo několika fázemi. Při psaní projektu diplomové práce 

(červen 2008) jsem téma vymezila jako „identita dětí politických vězňů“. Jak se ale 

později ukázalo, získávání vypravěčů, kteří by splňovali podmínky a byli ochotní 

poskytnout na toto téma rozhovor, je velice obtížné. V této době jsem získala jednu 

vypravěčku prakticky náhodou. Proto jsem se rozhodla oslovit sdružení Dcery 50. let, 

v rámci kterého se scházejí dcery politických vězňů z 50. let. Zajímavé je, že se k jejich 

iniciativě nepřipojil zatím žádný mužský potomek s podobným osudem. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla zaměřit se pouze na ženy – dcery, které byly ochotné o tomto 

tématu vypovídat.  

Vzhledem k tomu, že vypravěčky jsou až na jednu výjimku členkami sdružení, je 

pravděpodobné, že jejich výpovědi budou v podobném duchu. Z toho plynou omezení, 

ale i přínosy pro možný výzkum. Omezením bezesporu je, že tyto výpovědi si budou 

více podobné než výpovědi těch, kteří se v žádném sdružení neorganizují. Výpovědi 

jsou spíše odrazem politiky sdružení než individuálními příběhy. Výhodou této 

skutečnosti je možnost prozkoumat tuto politiku paměti. 

2.1.1. Výzkumné otázky 
 

Na základě autobiografických vyprávění dcer budu zkoumat jejich identitu (pozice 

identity).  Vzhledem k těžkému životnímu osudu dcer politických vězňů předpokládám, 

že jejich identita je či byla stigmatizovaná. Cílem práce je zjistit, jak dcery zvládají 

stigmatizovanou identitu – jaké strategie a jazykové prostředky k tomu používají. 

Předmětem mé analýzy budou diskursivní strategie zvládání stigmatizované identity. 

Dcery jako členky určitého společenství sdílejí shodné kulturní vědění. Jedním 

ze záměrů sdružení je seznamovat širokou veřejnost s politickými represemi v 50.letech 

a s jejich dopadem na rodiny politických vězňů. Členskou kompetencí dcer je vyprávění 
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životních příběhů z doby totality. Očekávám, že členské vědění dcer je konstruováno 

shodnou politikou paměti. Vyprávění příběhů je diskursivní praxí. Mými dalšími 

výzkumnými otázkami budou: Jak je utvářena politika paměti dcer? Jaké cíle touto 

politikou sledují? Jak je identita dcer mezigeneračně konstruována?  

Protože budu zkoumat členské a diskursivní praktiky, budu k analýze přistupovat 

z „emické“ perspektivy, tedy z perspektivy aktérů.  

2.2. Zdroje informací 

2.2.1.  Rozhovory  
 

Základním zdrojem následující analýzy jsou hloubkové rozhovory se šesti6 dcerami 

politických vězňů z 50. let. Cílem výzkumu je zjistit, jak je konstruována identita dcer 

politických vězňů. Při výběru vypravěček bylo mou snahou v co největší šíři obsáhnout 

tuto výzkumnou otázku. Oslovila jsem vypravěčky, které svůj příběh vyprávějí na 

besedách se studenty, i dcery, které svou minulost před okolím tají. Dcery politických 

vězňů jsem k účasti na výzkumu vyzvala během jejich setkání na pražské Kampě 30. 

května 2009. Pět respondentek se přihlásilo do výzkumu na základě této výzvy. Dvě 

vyrpavěčky7 jsem oslovila sama s prosbou o účast na výzkumu. Jsem si vědoma, že 

výběr vypravěček byl v podstatě „samovýběrem“, který byl omezen ochotou dcer 

účastnit se výzkumu. Lze předpokládat, že se do výzkumného vzorku dostaly dcery, 

které jsou alespoň částečně se svou minulostí vyrovnané. 

Rozhovory jsem pořídila v tomto časovém rozmezí: srpen 2008 až listopad 2009, 

a to v různých městech České republiky. Vypravěčky jsem ve většině případů 

dotazovala přímo v jejich domácnostech nebo ve městě jejich bydliště. Se dvěma 

respondentkami jsem provedla rozhovory mimo místo jejich bydliště – v Praze. 

S jednotlivými dcerami byl proveden jeden či dva rozhovory. Délka rozhovorů se 

pohybuje mezi 30 minutami až téměř třemi hodinami. Celkově jsem analyzovala 8 

rozhovorů. 

Autobiografické narativy byly doplněné polostrukturovaným rozhovorem. 

V úvodu byly vypravěčky požádány, aby vyprávěly svůj příběh. Následně jsem 

respondentkám kladla doplňující otázky, které se týkaly biografie komunikační 

                                                 
6 Původní počet respondentek byl sedm, bohužel krátce před dokončením této práce jsem byla nucena 
vyřadit jednu vypravěčku, která nesouhlasila s uveřejněním svého příběhu. 
7 Z tohoto počtu jedna vypravěčka, jak jsem již uvedla, není členkou sdružení Dcery 50. let. Kontakt na 
tuto dceru jsem získala prostřednictvím sociální sítě. 
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partnerky. Měla jsem připraveno několik základních otázek, které uvádím v příloze. 

Mým cílem bylo do průběhu rozhovoru co nejméně zasahovat. Upřednostňovala jsem, 

pokud se dcera ujala vyprávění a mně připadla role posluchačky. V několika případech 

vypravěčka obsáhla svým vyprávěním všechny tematické okruhy, které jsem zkoumala. 

Výpovědi dcer se od sebe velmi liší např. délkou, jakou vypravěčky věnovaly 

jednotlivým tématům i vyprávění svého příběhu. Z tohoto důvodu jsem s některými 

dcerami provedla jeden rozhovor, s jinými dva rozhovory. 

 Perzekuce rodiny v 50. letech je spojena s řadou traumatických zážitků, o 

kterých je obtížné mluvit. Vyprávění a rozhovory se neobešly bez emocí. Některých 

dcer nebylo možné se na některé věci vůbec zeptat. Autobiografické vyprávění samo o 

sobě vyžaduje velmi citlivý přístup ze strany tazatele. Z výše uvedených důvodů 

vyplývá, že při takovémto sběru dat nelze nikdy dosáhnout plně srovnatelných 

informací od všech respondentů.  

Vzhledem k závažnosti tématu jsou všechny vypravěčky uvedeny pod 

pseudonymem. Abych jim zajistila úplnou anonymitu, rozhodla jsem se z výpovědí 

odstranit i názvy měst a jiné údaje, které by mohly vést k identifikaci mluvčích. Protože 

používám i citace z internetových stránek sdružení, rozhodla jsem se anonymizovat i 

tyto příspěvky, které jsou na internetu volně dostupné.  

2.2.2. Další zdroje informací 
 

Jako další zdroj informací mi posloužily internetové stránky sdružení Dcery 50. let. Na 

stránkách informují dcery o aktivitách sdružení a uveřejňují životní příběhy členek 

sdružení. 

Dále jsem čerpala kromě odborné sociologické literatury rovněž z beletristicky 

zpracovaných svědectví politických vězňů8 či jejich dětí nebo z knižně vydaných 

rozhovorů. Kvůli podobnosti s tématem holocaustu jsem čerpala informace i z knih o 

tomto tématu. 

Zúčastnila jsem se již zmíněného setkání dcer na Kampě i konference, kterou 

pořádalo sdružení v listopadu 2009 v Olomouci. V květnu 2009 jsem se v rámci 

získávání informací k tématu zúčastnila mezinárodního workshopu na téma „Life in the 

stalinist labor camps9“. Tyto zkušenosti jsem ale nepoužila jako zdroj dat pro analýzu. 

                                                 
8 Např. Bartošek, K. 2001: Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, 
šedesátých a sedmdesátých. Praha: Paseka 
9 Workshop pořádala iniciativa Politictivezni.cz. 
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2.3. Způsob analýzy  
 

Všechny rozhovory jsem nahrála na diktafon a následně opatřila jejich doslovný přepis. 

Přepsané rozhovory jsem opatřila otevřeným kódováním, abych získala představu o 

hlavních kategoriích. Poté jsem text analyzovala pomocí narativní diskursivní analýzy, 

členské kategorizační analýzy a umísťování. V následujícím textu stručně představím 

použité metody a přístupy. 

2.3.1. Diskurs 
 

Ekvivalentem diskursu v laickém pojetí je diskuse či vyprávění. Diskurs lze pojmenovat 

jako určité sdílené „verbalizované vědomí“. [Vávra 2006: 49] Diskurs vždy strukturuje 

produkci významů vztahující se k nějakému tématu. Ve společnosti existuje celá řada 

diskursů, „jejichž produkce je současně kontrolována, vybíraná a organizována 

množstvím procedur“, které mají odvrátit jejich moc a náhodný výskyt.  [Foucault 1994: 

9] Diskurs je vždy spojen s mocí. Diskursy slouží jako prostředky boje a zároveň jsou 

tím, „o co“ se bojuje.  Moc všech diskursů však není stejná a jednotlivé diskursy si 

vzájemně konkurují. Nejvýše v pomyslné hierarchii stojí „dominantní diskurs“, který 

nastoluje agendu a legitimizuje současné mocenské uspořádání a sociální strukturu. 

2.3.2. Diskurs a kolektivní pam ěť 
 

Paměť lze vzhledem ke konceptu „kolektivní paměti“ vnímat jako diskursivní praxi. 

Kolektivní paměť10 je re-konstruována na základě „společenských referenčních rámců“  

přítomnosti. Referenční rámce diktují to, co bude zapamatováno či zapomenuto. Tyto 

referenční rámce jsou v podstatě  diskursivně diktované představy o minulosti. V rámci 

dominantního diskursu existuje většinovou společností sdílená představa o minulosti, 

tedy určitý dominantní „referenční rámec“. Stejně jako referenční rámce ovládají paměť 

(procesy vytěsňování), diskurs strukturuje pole významů (procesy vylučování). Z tohoto 

důvodu lze označit „referenční rámce“ i diskursy jako diskontinuální praktiky.  

 

                                                 
10 Koncept kolektivní paměti představím v kapitole „Kolektivní paměť“ v teoretické části této práce. 
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2.3.3. Narativní diskursivní analýza 
 

Narativní diskursivní analýza navazuje na práci sociolingvisty Labova, který zkoumal 

narativ ze strukturalistického hlediska. Labovův přístup byl nový v tom, že nezkoumal 

pouze strukturu narativu, ale současně jeho sociální funkci. Narativní diskursivní 

analýza zkoumá nejen lingvistické struktury (rámce, pozice,...), ale i vyprávění 

v interakci (ve vztahu k něčemu, někomu). Hledá odpovědi na otázky, jak lidé pomocí 

příběhů zobrazují své individuální i kolektivní sociální identity, jak se prostřednictvím 

narativu rozšiřuje moc a vytváří a zvěcňují se sociální vztahy. [Johnstone 2001: 644] 

2.3.4. Diskursivní p řístup k biografiím  
 

Existuje několik způsobů, jak přistupovat k biografiím. Podle sociolingvistické tradice 

vlastní každá osoba autentické self, které může být zachyceno, pokud bude vypravěč 

pravdivě vyprávět svůj příběh. Podobně přistupují k biografiím i historici. 

 Diskursivní přístup, kterým se budu zabývat v této práci, je odlišný. Podle 

tohoto přístupu je biografické vypravování vždycky situační a slouží nějaké funkci. 

[Alasuutari 1997: 5]. Podle Alasuutariho si lidé nikdy nepíší životopisy jen tak do 

šuplíku, biografie je vždy psaná pro někoho, s nějakým úmyslem. Z tohoto důvodu musí 

být životní příběhy vždy analyzovány s ohledem na důvod svého vzniku.  

Biografie ukazují, že jednání v minulosti často ospravedlňuje změnu 

perspektivy, kterou vypravěč vytváří rekonstrukcí kontinuity. Stejně tak jedinec 

rekonstruuje v průběhu narativu svůj charakter. Diskursivní přístup vnímá biografii jako 

vykazatelnou (accounting) strategii pro udržování kontinuity a udržení tváře. 

Tento přístup dále rozvíjí Fischer-Rosenthal pojmem „biografická práce“, která 

nabízí jedincům možnost, jak dosahovat integrované self. Biografická práce je  

interpretace vlastního pozorování a touto interpretativní činností umísťuje „self 

v životním čase a uprostřed sociálních změn“. [1997] Tvorba vlastní biografie pomáhá 

lidem orientovat se ve světě okolo nich, dělá jejich život smysluplný, protože dokáže 

odvrátit pocit nahodilosti. Biografie není určení něčí pozice ve společnosti, ale spíše 

příběh „já“ v neustálém pohybu. 
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2.3.5. Umísťování (se) 
 

Diskursivní praxe ustanovuje moc poskytnutím „subjektové pozice“ (subjekt position). 

Subjektová pozice v sobě zahrnuje: (1.) určité repertoáry a (2.) alokaci osoby ve 

struktuře práv umožňujících užití těchto repertoárů. Pokud přejímám určitou pozici jako 

svou vlastní, nevyhnutelně tím přejímám výhodné postavení této pozice, které se 

projevuje použitím určitých typů repertoárů: metafor, zápletek atd. Umístěním do určité 

pozice diskursivně legitimizuji jejich použití [Davis, Harré 1990]. Umisťováním může 

mluvčí vyjadřovat svůj postoj k určité situaci.  

Podle Goffmanova konceptu footing, který doplňuje tento přístup, [1981: 144–

145] střídá mluvčí během promluvy tři pozice: animátora, autora a principála, a takto 

dosahuje různé postoje, pozice, sociální role a funkce. Animátor je pouze „mluvící 

stroj“, který reprodukuje text. Na rozdíl od něj je autor „mozkem promluvy“, ten, kdo 

pokládal slova do vět. Principál je ten, jehož pozice je promluvou zastávána.  

2.3.6. Rámcování 
 

„Rámce představují jakási schémata, vzorce, scénáře organizující naši zkušenost, vědění 

a jednání.“ [Šmídová 2007: 95] Rámce11 jsou vytvářeny kooperativními účastníky 

komunikace, zároveň tuto kooperaci usnadňují a umožňují efektivnější dosahování cílů. 

Po ustanovení rámců se stávají rámce relativně stabilními. Rámcování produkuje 

„sdílené definice situace“  a vztahy mezi identitami subjektů a objektů. Rámce jsou úzce 

propojeny s kategoriemi. Rámec tvoří ve vztahu ke kategoriím komplexně organizovaný 

situační kontext. Změnou obsahu kategorií se mění i vztahy mezi nimi, a tudíž i 

nastavená definice situace. V tomto případě hovoříme o „přerámcování“ dané situace.  

2.3.7. Členská kategoriza ční analýza 
 

Obsahy jednotlivých kategorií budu analyzovat pomocí členské kategorizační analýzy. 

Členská kategorizační analýza (Membership Categorizational Device Analysis, 

zkráceně MCDA) je součástí konverzační analýzy12 a patří mezi nejpropracovanější 

etnometody. MCDA zkoumá, jaké kategorie užívají  „členové“ určitého společenství, i 

to, jak kategorizují sami sebe. [Nekvapil 2000] 
                                                 
11 Koncept rámců představil E. Goffman v knize Frame analysis: An essay on the organization of 
experience, která byla vydána v roce 1974.  
12 Autorem členské kategorizační analýzy je H. Sachs. 
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MCDA je založena na předpokladu, že existuje celá řada možností jako 

kategorií, které můžeme přiřadit jednomu člověku. My si z tohoto inventáře určitým 

způsobem vybíráme vhodné kategorie – kategorizujeme. Výběr kategorií není náhodný, 

kategorie  implikují vztahy, vlastnosti a aktivity. Kategorizováním se aktéři snaží 

dosáhnout sociálního účinku. 

Použití MCDA implikuje celou řadu metodologických předpokladů. MCDA 

chápe rozhovor jako sociální akci. „Dělání“ rozhovoru není pouhým sběrem dat, ale je 

to jejich  vytváření. [Baker 1997: 131–132] Během rozhovoru členové demonstrují své 

kulturní znalosti (cultural knowledge).  

 

3. Teoretická východiska  

3.1. Identita 
 

Jenkins [2006: 20] rozlišuje individuální a kolektivní identitu, které se vzájemně 

doplňují13. Individuální identita (např. selfhood) nemůže existovat odděleně od vnějšího 

sociálního světa. Jedinci jsou sice jedineční, ale tato individuálnost je sociálně 

konstruována v procesu primární a následné socializace a také „v probíhajícím procesu 

sociální interakce, v němž jedinci definují a redefinují sami sebe a druhé v průběhu 

jejich života“. [Jenkins 2006: 20]14 Kolektivní i individuální identity jsou konstruovány 

dialektikou externí–interní identifikace. Identita je stvrzována vždy v jednání s druhými 

lidmi. Goffman to nazýval prezentací self v průběhu interakce. Lidé mají do značné 

míry kontrolu nad signály, které vysílají ostatním, ale nikdy si nemůžou být jistí, jak 

jejich jednání interpretují a přijímají ostatní. Jedinci se snaží podle Goffmana 

„managementem dojmů“ propojit svůj sebeobraz (self-image) s obrazem, který o nich 

mají ti druzí (public image). Koncept managementu dojmů klade důraz na performativní 

stránku identity. Identity jedinců jsou znova utvářeny v interakci. [Jenkins 2006: 22] 

 Uspořádání individuální identity má své kořeny v nejranějších procesech 

socializace (tj. v dětství). Vědomí a rozvoj identity jde ruku v ruce s primární i 

sekundární socializací. Identity, které si osvojíme v dětství (gender, selfhood) a pod 

                                                 
13 Tento koncept nabízí řešení dilematu jednání a struktury; jedince a společnosti. Identita jednotlivců a 
kolektivů je utvářena v jednom procesu, vzájemným dialektickým procesem interní a externí definice. 
[Jenkins 2006: 25–26] 
14 Jenkinsonovo pojetí identity v sobě propojuje přístupy H. Meada, Goffmana a Bartha. 
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vlivem osudu (příbuzenství, rasa), jsou primárními identitami, identitami robustními a 

odolnějšími vůči změně než jiné identity získané během života. [Jenkins 2006: 21] 

 Kolektivní identita je utvářena dialektickým vztahem skupinové identifikace a 

sociální kategorizace nebo jinými slovy interní a externí identifikací. [Jenkins 2006: 25] 

Kolektivní identity stojí na neurčitém předpokladu, že lidé jsou si vzájemně podobní. 

Podobnost nemůžeme vnímat bez vytyčení rozdílností. Stejnost určité skupiny zároveň 

implikuje rozdílnost od ostatních skupin. Členství ve skupině je definováno kritérii, 

jejichž ne/splnění vytváří hranice. [Jenkins 2006: 80] Členové skupiny kategorizují sebe 

a ostatní ne/členy, ale jsou také sami kategorizováni ostatními ne/členy. Kolektivní 

identifikace má dvě dimenze: nominální a virtuální. „Nominální dimenze v sobě 

zahrnuje to, jak je skupina či kategorie definována v diskursu; virtuální znamená, jak se 

členové chovají nebo jak je s nimi zacházeno.“ [Jenkins 2006: 87] 

 To, čím jsme dnes, vychází z toho, čím jsme byli, z naší minulosti. „Minulost je 

důležitým zdrojem při interpretování „tady a nyní“ a v předpovídání budoucnosti“. 

[Jenkins 2006: 21] Paměť a historie jsou důležitými aspekty identity. Podle Jenkinse se 

paměť vztahuje k individuální identitě a historie ke kolektivní. Podle Eyermana 

poskytuje paměť individuím i společenství kognitivní mapu, která jim pomáhá určit, 

kdo jsou, proč jsou a kam směřují. „Paměť je jinými slovy středem individuální a 

kolektivní identity“. [Eyerman 2004: 161] V následující kapitole se proto blíže zaměřím 

na problém paměti. 

 

3.2. Paměť  

3.2.1. Paměť a historie 
 
„Paměť je jev vždy aktuální, pouto prožívané ve věčné přítomnosti; historie je 
představením či zobrazením minulosti.“ [Nora 1998: 41] 
 

Aby bylo možné porozumět paměti, je nutné odlišit paměť od historie. Výzkum15 

zaměřený na vzpomínky pamětníků okupace v části Francie z let 1940–1944 narazil na 

rozdíly mezi oficiální historií a výpověďmi pamětníků. [Todorov 1998a: 35]  Znamená 

to snad, že jedna nebo druhá verze – paměť, či historie – není pravdivá? Odpovědí na 

položenou otázku je rozdílnost obou přístupů, která generuje odlišné pohledy, tedy i 

                                                 
15 Výzkum Každodenní chování v krajních situacích uskutečnil Todorov spolu s Jacquet v rámci projektu 
Etnologické dědictví v letech 1992–1994. 
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různé „pravdy16“. Řada teoretiků vnímá paměť a historii protikladně17. Historie se 

zabývá hmotným a kvantifikovatelným světem, zatímco obsahem paměti jsou duševní 

zážitky jednotlivců. Účelem historie je pojmenování a identifikování určitých 

časoprostorových úseků. Smyslem paměti je popis událostí – „evokaci(e) minulosti 

postavou, která byla jejím svědkem“. [Todorov 1998a: 34] Podle Nory [1998: 41] je 

paměť živá, neustále se vyvíjející, „bezbranná vůči zneužití a manipulacím“, 

procházející „dlouhými obdobími latence a náhlého oživení.“ Naproti tomu je historie 

problematickou a neúplnou rekonstrukcí toho, co bylo.  

Podle Todorova ovšem není opozice mezi pamětí a historií zdaleka tak absolutní, 

jak si myslí někteří historici. Historie i paměť jsou vždy výsledkem analýzy a selekce. 

Nelze ani říct, že některé znaky platí výlučně jen pro historii a jiné pro paměť. 

Například regionální historie je bohatá na detaily a paměť je často plná zevšeobecnění.  

Nora [1998: 42] upozorňuje na nepřátelský vztah historie vůči paměti: „Paměť je 

historii vždy podezřelá, skutečným posláním historie je totiž paměť zničit a vytěsnit.“ 

Vytěsňování paměti jde ruku v ruce se zvýšenou potřebou materializovat paměť. 

Současná společnost je posedlá potřebou vše archivovat, budovat nové archivy, muzea, 

knihovny a databanky.  

 

3.2.2. Kolektivní pam ěť  
 

Na pozadí mé analýzy stojí pojem „kolektivní paměti“, který definoval Halbwachs. 

Podle tohoto konceptu se paměť i přesto, že jsou její nositelé subjekty, vždy vytváří 

v interakci s druhými. Paměť funguje na základě „společenských referenčních rámců“, 

které ustanovují a ustalují vzpomínku. Minulost rekonstruujeme na základě 

společenských rámců přítomnosti, to, co se nachází mimo tyto rámce, upadá 

v zapomnění. Protože paměť vzniká komunikací, pamatujeme si jen to, o čem 

komunikujeme, anebo to, pro co existuje referenční rámec. [Assamann 2001: 37] Podle 

Halbwasche paměť jedinců funguje na podobném principu jako paměť kolektivů, vždy 

se jedná o selektivní re/konstrukci. Vyprávění o minulosti je jeden z nejefektivnějších 

prostředků k ospravedlňování a vysvětlování vlastního přesvědčení a celkové orientace 

v přítomnosti. Proces pamatování a zapomínání je primárně diktován potřebami 

                                                 
16 Termín pravda používám v relativistickém pojetí, pravda je kontextová a pluralitní. Z tohoto pohledu 
může být pravdivá jak historie, tak paměť. 
17 O tomto protikladném pohledu píše např. Lavabre [2005]. 
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přítomnosti, jež se neustále mění. Změny potřeb mají za důsledek neustálé přepisování 

paměti. [Andrews 1999: 88] 

Život skoro každé generace je poznamenán významnou kulturní změnou, která 

vede ke změně společenských referenčních rámců, k revizi paměti. Minulé století bylo 

na tyto změny bohaté. V prostoru střední Evropy změny přicházely téměř 

v pravidelných intervalech v letech 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989, ale nejen během 

nich. Po revolučních změnách nastává období přehodnocování biografie a historie. 

[Šmídová 2010: 21] Jedna verze minulosti je nahrazována jinou. Členové společnosti se 

rychle snaží rekonstruovat – přizpůsobit svou identitu novým požadavkům. Převraty 

přinášejí do „nové“ současnosti fenomén diskontinuity, který s sebou přináší pocity 

nejistoty. Diskontinuita s sebou přináší i požadavek po zúčtování s minulostí. [Alan: 

1999b] V souvislosti s politickými převraty se někdy mluví o znovu-objevování paměti. 

I přesto, že je tento pojem sporný (paměť je vždy produktem současnosti), je nutno 

poznamenat, že s objevováním paměti dochází i k jejímu potlačování a ztrácení. 

[Andrews 1999: 92] Paměť je nestálou interakcí mezi dvěma kontrastními póly 

vymazání a uchování. [Todorov 1998: 94]   

3.2.3. Politika pam ěti 
 

Jak jsem se snažila ukázat v předchozí kapitole, nejen historie, ale i paměť je 

přepisována s nástupem nové skupiny vládců
18. Protože pomocí odkazu na minulost lze 

legitimizovat své činy v přítomnosti, je paměť velice mocným nástrojem, jehož 

důležitost shrnul do sloganu Strany G. Orwell ve svém románu 1984: „Kdo ovládá 

minulost, ovládá budoucnost, kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ P. Nora v knize 

Čtyři zákoutí paměti dochází mimo jiné k závěru, že paměť se stává v rukou politických 

manipulátorů mocenským kapitálem. Takto pojatá paměť odkazuje ke všem formám 

přítomnosti minulého [Lavabre 2005]. Ovládnutí paměti je symbolickým kapitálem19. 

Symbolický kapitál je podmínkou a průvodním jevem pro získávání dalších kapitálů.  

 V souvislosti s politicky pojatou pamětí upozorňuje na zneužívání paměti řada 

současných autorů, např. Todorov [1998] či Lavabre [2005]. Úvahu na toto téma 

                                                 
18 Toto tvrzení je parafrází věty „Historie je přepisována nástupem každé nové skupiny vládců“. [Todorov 
1998: 92] 
19 Symbolický kapitál definuje Bourdieu. [1998: 81] Symbolický kapitál je vlastnost na základě toho, že 
je projevováno jednotlivci či kolektivu uznání či ocenění. 
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rozpracovává i Nietzsche v úvaze O užitku a škodlivosti historie pro život20 [1992], 

v níž vymezuje vztah k přítomnosti minulého třemi druhy historie21, které slouží životu 

podle toho, o co usilují – (1.) monumentální, (2.) antikvární a (3.) kritická. 

Monumentální historie je historií oslavnou, zabývá se velkými činy významných 

jedinců v minulosti. Minulost je vyložena jako hodna napodobení a následování. 

Zalíbení v takovéto historii v sobě nese riziko utváření minulosti tak, aby byla oslavná. 

Antikvární pojetí je založeno na uctívání minulosti. Nietzsche píše, že toto pojetí je 

určeno „tomu, kdo uchovává a uctívá, kdo se s věrností a láskou ohlíží tam, odkud 

přichází, v čem se zrodil; tou pietou jaksi splácí dík za své bytí“.  [Nietzsche 1992: 100] 

Člověk, jednající v duchu tohoto přístupu, se snaží uchovat vzpomínky pro další 

generace. Antikvární historie přináší jedincům pocit štěstí i smysl života, „blahý pocit 

stromu, vzrůstajícího z vlastních kořenů, štěstí, že si nepřipadá libovolný a nahodilý, 

nýbrž že vyrůstá jako dědictví, plod z minulosti, a tím, že je jeho existence omluvena, ba 

ospravedlněna“. [Nietzsche 1992: 102] V tomto stavu ale není člověk schopný čistého 

vědění o své minulosti, jeho pohled je velmi omezený. Nietzsche to ilustruje 

následujícím příměrem: „strom se kořeny spíše cítí, než aby je viděl“.  [Nietzsche 1992: 

102] Tento pohled nedokáže rozlišit proporce ani význam jednotlivých událostí, vše 

starobylé uctívá, vše, co se do vybudované glorioly nehodí, odmítá a osočuje. Smyslem 

je zachovávat, nikoliv budovat nové, proto je vůči všemu novému skeptický. Třetím 

typem je historie kritická, jež sebe sama odsuzuje, nedbajíc žádné piety. Tato činnost je 

sama o sobě nebezpečnou, protože ten, kdo soudí, sám sebe ze soudu vyjímá a 

neuvědomuje si, že odsuzuje to, z čeho sám pochází. [Nietzsche 1992: 104] 

 Výše popsané možné politiky paměti neuplatňují pouze političtí manipulátoři, 

jak by se snad na první pohled mohlo zdát. Každé společenství, zájmová skupina či 

organizace se snaží o prosazení vlastní verze minulosti ve veřejném diskursu. Řečeno 

jinými slovy: každá zájmová skupina produkuje diskursy a snaží se o jejich prosazení 

v dominantním diskursu. Různé politiky paměti a jejich snahu prosadit se v 

dominantním diskursu dokládá i Mayer ve své knize Češi a jejich komunismus. Autorka 

popisuje mnohost režimů paměti různých zájmových skupin, jako jsou komunisté, 

disidenti, političtí vězni, agenti a historici, které vznikly po revoluci. Další případ 

                                                 
20 Úvaha  je součástí Nečasových úvah, které v originále vyšly v roce 1872. 
21 Nietzscheho pojetí druhů historie téměř odpovídá dnešnímu výrazu paměť. [Lavabre 2005] 
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politiky paměti dokládá i empirický výzkum elit, který provedl Andrle22 v první 

polovině 90. let. Politika paměti je konstruována pomocí „rétorických stylů“, rámců, 

kategorií, figur a metafor“. [Šmídová 2010: 22] 

3.3. Stigmatizovaná identita a její zvládání 
 

Předmětem analýzy budou diskursivní strategie zvládání stigmatizované identity. Ráda 

bych proto krátce představila tento pojem. Podle Goffmana [2003: 10] je stigma 

„diskrepance mezi virtuální a skutečnou sociální identitou“. Virtuální identita je 

představa, kterou si o dané osobě učiníme na základě dojmu, jenž vznikne po kontaktu 

s ní. Stigma vzniká narušením normálních očekávání o průběhu interakce. 

Stigmatizované osobě je na základě této interakce připsán atribut méně žádoucího rázu, 

který zastíní všechny ostatní vlastnosti daného člověka, „takový atribut je stigmatem, 

zejména je-li jeho diskreditující dopad velice rozsáhlý“. [Goffman 2003:10] Goffman 

dělí stigmatizované podle viditelnosti stigmatizujícího atributu na „diskreditované“ a 

„diskreditovatelné“. U diskreditovaného je „jinakost“ známa na první pohled (např. 

člověk na invalidním vozíku) a naopak u diskreditovatelného není na první pohled 

zjevná (např. bývalá prostitutka). Goffman rozlišuje různé druhy stigmat – (a.) 

ošklivosti tělesné, (b.) vady charakteru (jako slabá vůle), duševní poruchy, uvěznění, 

alkoholismus, homosexualita, (c.) kmenová stigmata – rasy, národa a náboženství. 

Některá stigmata se mohou „šířit i po rodových liniích a rovnoměrně kontaminovat 

všechny členy rodiny“. [Goffman 2003: 12] Stigmatizovaní jsou často diskriminováni, 

na základě jednoho stigmatizujícího atributu je jeho nositeli připisována celá řada 

nedokonalostí a současně některé žádoucí znaky (např. šestý smysl). 

 Zvláštní kategorii tvoří „zasvěcení“, tj. osoby normální, které jsou za zvláštních 

okolností zasvěcené do života stigmatizovaných, někdy je zasvěcený spojený se 

stigmatizovaným sociální strukturou – „díky takovému vztahu pak v některých ohledech 

širší společnost měří oběma stejným metrem“. [Goffman 2003: 41] Tedy stejně 

stigmatizovanému a zasvěcenému, např. loajální partner pacienta s duševní chorobou, 

dcera propuštěného trestance. Blízcí tak přicházejí k určité míře stigmatu, „mohou být 

takto zprostředkovaně, z druhého kolene“ nakaženi. Problémy stigmatizovaných se šíří 

ve vlnách, jejichž intenzita ovšem od středu slábne“. [Goffman 2003: 41] „Tendence 

                                                 
22 Výsledky výzkumu vyšly pod názvem „Nepotopitelná třída: Rodinné zázemí v sebeprezentaci českých 
postkomunistických podnikatelů“ v Biografu v roce 1999. 
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přenosu stigmatu ze stigmatizovaného na jeho blízké vysvětluje, proč se obecně lidé 

takovým vztahům vyhýbají, nebo se ty, které již existují, snaží ukončit.“  [Goffman 2003: 

42]   

 Osoby s určitým stigmatem mají podobnou „morální kariéru“. V první fázi 

člověk v průběhu socializace vstřebává pohled normálních lidí, získává obecnou 

představu o identitě a také představu o tom, jaké by to bylo, být nositelem určitého 

stigmatu, a v další fázi zjišťuje, že je nositelem určitého stigmatu. Podle  Goffmana je 

důležitá doba mezi těmito fázemi, jejich načasování. Goffman rozlišuje celkem čtyři 

vzorce morální kariéry podle načasování jednotlivých fází. Zajímavou fází morální 

kariéry je doba, kdy se stigmatizovaný dozví, že je nositelem stigmatu. Při pohledu zpět 

na morální kariéru „může stigmatizovaný vyčlenit a retrospektivně zpracovat zkušenosti, 

jejichž prostřednictvím si vysvětluje to, že si osvojil názory a praktiky, jež nyní má 

s ohledem k osobám své kategorie a k normálním lidem“.  [Goffman 2003: 50] 

„Biografická práce“ podle Fischer-Rosenthala umožňuje transformovat do smysluplné 

podoby příběhu různé životní zkušenosti. Za body obratu jsou retrospektivně 

považovány nejen osobní bezprostřední zkušenosti, ale třeba i četba literatury a další 

zprostředkované zkušenosti.  

 Zvládání stigmatu se týká hlavně kontaktu s cizími či známými lidmi, nikoliv 

vztahu v rodině či mezi přáteli. Veřejnost však není z intimních vztahů zcela vyloučena 

a někdy mohou i blízcí lidé před sebou stigmatizované identity tajit. Mezi nejčastější 

kontrolu informací (u diskreditovatelných) patří: zahalování či skrývání stigmatizujících 

znaků; používání disidentifikátorů (znaky, jež zpochybňují platnost virtuálních znaků); 

snaha prezentovat znaky stigmatu jako znaky jiného, méně závažného stigmatu; 

rozdělení světa na dvě skupiny – na skupinu, kterou do svého stigmatu zasvětím, a na 

větší skupinu, jíž nic neřeknu; pomoc nejbližších stigma skrývat; záměrné udržování 

distance (sociální, tělesné) za účelem znesnadnění sociální identifikace (např. častým 

stěhováním); poslední možností je vlastní vědomé odhalení stigmatu. [Goffman 2003: 

108–119] Kontrola informací patří podle Goffmana do fáze předstírání, jež je jednou 

z fází v morální kariéře. Úplné odhalení stigmatu je považováno za finální, zralou fázi 

morální kariéry. Zvládnutí kontroly informací – managementu stigmatu – je rozhodující 

pro dopad stigmatu na jedince.  

S kontrolou informací souvisí to, že osoby se stigmatem se vyskytují podle 

Goffmana na třech typech míst, na (1.) zakázaných a nepatřičných místech, (2.)  
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civilizovaných místech s lidmi daného typu (v utajení) a (3.) na místech „v pozadí“, kde 

osoby nepotřebují svou identitu skrývat. [Goffman 2003: 97–98]   

 

3.3.1. Strategie zvládání stigmatizované identity 
 

Stigmatizované osoby jsou vždy viděné z pohledu normálních lidí, kteří tvoří 

většinovou společnost, ale nejen to. Většinová společnost od osoby se stigmatem 

očekává, že se jejich pohledu přizpůsobí. Stanovisko normálních lidí je výrazem 

dominantního diskursu. Zvládání stigmatizované identity je vždy reakcí na dominantní 

diskurs, na „kulturně dominantní kategorizace23“, které jsou součástí dominantního 

diskursu. Strategie jejího zvládání pak vychází z tohoto vztahu. Stigmatizované osoby 

se mohou snažit bránit vnímání stigmatu odmlouváním („talking back“) či 

vymezováním se vůči kulturně dominantním kategorizacím. „Odmlouvání není přímým 

popřením stigmatizované identity, ale subtilním vyjednáváním, které zpochybňuje 

dominantní kategorizaci, a vyvolává tak možnost vzniku alternativních identit.“ [Kirsi 

2004: 263] Vymezování vůči dominantnímu diskursu může, ale také nemusí vést 

k vytvoření alternativního diskursu (dekonstrukcí stigmatu).  

3.3.2. Resentiment 
 

Z podřadného postavení ve společnosti může vznikat pocit resentimentu, pro který nemá 

český jazyk vhodné pojmenování. Webster’s New World College Dictionary vykládá 

resentiment jako „pocit hořkosti a zlosti spojený s  pocitem frustrace z bezmocnosti 

vyjádřit zjevně tento stav“. [Meltzer, Musolf 2002: 243] Resentiment je odlišný od 

běžného významu rozmrzelosti či vzteku (resentment) ve dvou směrech: (1.) je to 

dlouhodobě přetrvávající emoce a (2.) v bezmoci udělat odvetné opatření vůči jeho 

zdroji. [Meltzer, Musolf 2002: 243] Autorem konceptu resentimentu je Friedrich 

Nietzsche [2002], který jej představil v polemickém spisu Genealogie morálky24. Pro 

sociologii pojem rozvinul Max Scheler25. Podle Nietzscheho stojí tradice židovsko-

křesťanské morálky na pocitu resentimentu. Morálka resentimentu je morálkou otroka a 

                                                 
23 O kulturně dominantní kategorizaci mluví v souvislosti se stigmatizovanou identitou a jejím zvládáním 
Kirsi [2004] v článku Talking back to Stigmatized identities.  
24 Genealogie morálky vyšla v originále v roce 1887. 
25 Scheler pojem resentiment rozpracoval v knížce „Das Ressentiment im Aufbau der Moralen“, která 
byla vydaná v roce 1912. 
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stojí v protikladu k morálce pána. Panská morálka je morálkou toho, kdo vládne a 

ovládá, zatímco morálka otroků je morálkou ovládaných. Což se projevuje v odlišné 

hierarchii hodnot. Nástup křesťanství a s tím i prosazení resentimentu s sebou přineslo 

přehodnocení hodnot společnosti. Z původních aristokratických hodnot, kdy dobří byli 

synonymem vznešených, mocných, krásných, šťastných a bohulibých, se stali dobrými 

pouze: ubozí, trpící, chudí a bezmocní. Naproti tomu mocní se stali zlými, nenasytnými 

a hříšnými. [Nietzsche 2002: 23] Podle Nietzscheho je zcela odlišná podstata člověka 

vznešeného (pána), který je ztělesněním antických ideálů, a podstata otroků. Vznešený 

člověk vychází pouze sám ze sebe, na prvním místě stojí on jako dobrý, nepřítel se stává 

jeho pouhým doplňkem. Naopak člověk resentimentu začíná u zla, u zlého nepřítele a 

jako doplněk je on–dobrý. [Nietzsche 2002: 28] Morálka otroka je postavená na vztahu 

k sobě, opírá se o pocit viny a hříchu, je založena na pocitu slabosti.  

 Na rozdíl od Nietzscheho vidí Scheler sociální původ resentimentu v různých 

rolích a statusech. Zejména mezi členy buržoazie a nižší střední třídou, zahrnující 

řemeslníky, nižší úředníky a drobné vlastníky. Sociální stratifikace je zdrojem 

resentimentu. Uvnitř sociální struktury existují pozice s vyšší pravděpodobností výskytu 

resentimentu, např. neprovdané ženy, starší lidé, rasové a etnické menšiny a jiné 

podřízené skupiny, které jsou často terčem urážek. Podle Schelera je odplata 

transformována do resentimentu, který je namířen vůči objektům, nad nimiž nemá 

jedinec kontrolu. Resentiment je často namířen vůči abstraktním pojmům, jako je 

systém, režim nebo např. parlament. [Meltzer a  Musolf 2002: 246] 

Nietzsche a Scheler chápou obecně resentiment jako chronický pocit, zahrnující 

touhu po odplatě vůči pachatelům a zároveň její odmítnutí v přímém jednání. Podle 

obou však imaginární nebo symbolická pomsta možná často zastupuje skutečnou 

odvetu. Taková pomsta může být základem přetvoření hodnot a nahrazení nových 

dosažitelných hodnot. Zdrojem resentimentu je u Nietzscheho a Schelera potlačení 

spontánnosti a sebevyjádření, zapříčiněné buď křesťanským učením (podle 

Nietzscheho), nebo maloměšťáckou mentalitou (podle Schelera). [Meltzer a  Musolf 

2002: 244–245, 248] 

Na rozdíl od pohledu Nietzscheho a Schelera, v němž je resentiment zejména 

formou rezignace, říkají Meltzer a Musolf [2002], že pasivita je sice častým projevem 

resentimentu, ale není jeho neměnnou součástí. V závislosti na sociálním kontextu se 

může pasivita a rezignace proměnit v dynamický přechodový stav, kdy dojde k zásahu 

proti nespravedlivému jednání. Pod vlivem resentimentu můžou jedinci a skupiny 
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definovat svůj stav jako déle neudržitelný a pokusit se o akt nápravy nebo revoltu. 

Resentiment se někdy stává zdrojem pro kolektivní akci a společenskou změnu. 

[Meltzer a Musolf 2002: 250–251] 

 

 

3.4. Mezigenera ční přenos identit a pam ěti v rodinách 

 
Dcery vyprávějí své biografie v kontextu příběhu celé (zejména primární) rodiny. 

Důležitou postavou celého vyprávění není jen vypravěč, který může a nemusí být jeho 

autorem, ale i rodič či rodiče. Součástí biografií jsou biografie rodičů či rodu obecně. 

Mezigenerační aspekt je důležitým rysem biografie. 

Dcery politických vězňů řadíme do druhé generace „obětí komunismu“ za 

předpokladu, že jejich rodiče jsou generací první. Velký sociologický slovník generaci 

definuje jako „velká(ou), sociálně diferencovaná(ou) skupina(u) osob, které jsou 

spojené dobově podmíněným stylem myšlení a jednání a prožívají podstatná období své 

socializace ve shodných kulturních a historických podmínkách“. Generace však podle 

Mannheima není pouhou skupinou vrstevníků. Generace nevzniká pouze narozením ve 

stejném čase, ale „z toho plynoucí možnosti participovat na stejných událostech, 

životních obsazích apod. a ještě více tak činit ze stejného způsobu vrstvení vědomí“. 

[Mannheim 2007: 26] Pro formování našeho vědomí je podstatné, jaké zážitky jsou 

pojímány „jako první dojmy“, neboli „zážitky z mládí“. První dojmy mají podle 

Mannheima tendenci se „ukládat jako přirozený obraz světa“. [2007: 26, kurzíva 

v originále] Vědomí je strukturované, z toho vyplývá, že zážitky jsou ukládány ve 

vrstvách. První dojmy jsou jakousi první vrstvou, na jejímž základě jedinci své zážitky 

porovnávají. Zážitky se však na sebe jen nenabalují, ale formují se podle výše popsané 

logiky dialekticky.  

Každá generace s sebou přináší nový přístup k akumulovaným kulturním 

statkům. Nový přístup s sebou vždy přináší „odstup od stávajícího, nové podněty při 

jeho osvojování, zpracování a dalším utváření“. [Mannheim 2007: 23] Přitom vždy 

dochází k nenápadné, ale podstatné proměně vědomí, což se projevuje proměnou 

obsahu předávané látky i duchovního a duševního rozpoložení. [Mannheim 2007: 23] 
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3.4.1. Mezigenera ční přenos a konstrukce identit 
 

V rodině dochází k vertikálnímu přenosu identit. Většina výzkumů se zabývá obsahem 

toho, co je přenášeno (hodnoty, normy), ale důležitou otázkou je také, jakými formami 

tento proces probíhá. Ve svém výzkumu se zaměřím na obě hlediska (protože obsah 

nelze oddělit od formy), i když, jak již z výše uvedeného vyplývá, mým hlavním 

zájmem bude porozumět tomu, jak proces probíhá. Formami přenosu se zabýval tým 

výzkumníků Kellerhals, Ferreira a Perrenoud, kteří pojmenovali jeho tři základní 

složky: normativní referenční znaky, kanály přenosu identit a kolektivní aktéry. [2002: 

214] Normativní referenční znaky jsou vodítkem jedinců v sociálním prostředí. 

Kellerhals a kol. rozlišuje pět typů těchto znaků, které v sobě zahrnují zakotvení jedince 

v rodině a z toho vyplývající hodnoty, symboly, normy, způsoby, socioekonomické 

zařazení, modely, s nimiž jednotlivá rodina disponuje. Příkladem kanálů přenosu identit 

jsou kolektivní praktiky, které mobilizují normativní referenční znaky, což je třeba 

předávání rodinného dědictví.  

Autoři výše citované studie vymezují šest typů kanálů přenosu, jež dělí na dvě 

kategorie: (1.) vazby s vnějšími institucemi (např. kanály víry, dědičných statků, mýtů) 

a (2.) na vazby privátního charakteru (např. charismatická osoba). Kanály přenosu uvádí 

do praxe formy soudržnosti, hierarchie nebo demokracie v závislosti na kultuře (tradici) 

dané rodiny. [Kellerhals, Ferreira, Perrenoud 2002: 214] Zahrnutí kolektivních aktérů 

do procesu přenosu znamená uvažovat o interpersonálních vztazích, jež mají na 

strukturu dvojí dopad: (1.) na koncepci hranic rodiny a (2.) na vnitřní organizaci rolí. 

Kellerhals a kol. dochází k šesti modelům systému přenosu v rodinách, jež lze rozdělit 

podle rodinné orientace na institucionální modely (dědictví, mytologie a víry) a na 

soukromé modely (charismatická osoba, disciplína a maieutika). Nyní blíže představím 

tři modely, které jsou uplatňovány u dcer politických vězňů, které posléze doložím v 

analytické části. Je to institucionální model víry a mýtu a soukromý model, založený na 

charismatické osobě.  

V „modelu víry“ je identita předávána rodinnou kulturou, založenou na 

náboženské, politické nebo umělecké víře. Spojujícími institucemi jsou pak podle druhů 

víry kostel, politické strany či umělecké školy. Prvky zmíněných institucí jsou pevně 

ukotvené v rodinném životě. Různým druhům víry odpovídají i její symbolická 

vyjádření (např. Bible, manifest, housle). Hodnoty rodiny jsou centralizované okolo této 

víry. Vidění vnějšího světa je poněkud černobílé, svět je rozdělen na věřící a nevěřící.  
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Přenos identit na základě „modelu mýtu“ je v rodině neustále přítomný odkaz na 

slavnou rodinnou minulost. Jsou to stesky po zašlé slávě, které prožívají především 

rodiny, jež přišly o majetek a postavení. Spolu s vyzdvihováním této periody 

v příbuzenství je živena i naděje, že se zvučná minulost ještě někdy vrátí. Identita je 

nejčastěji přenášena na základě vyprávění příběhů a také rituály. Normativní referenční 

znaky jsou ukotveny nejen vzhledem k regionu či sociální skupině, ale také k historii. 

Rodiny často odkazují na předměty, dokazující věhlasnou minulost (např. rodokmen, 

fotografie bývalého majetku). Od členů rodiny je vyžadována loajalita k výkladu 

minulosti, která je nedílnou součástí jejich biografií („Pamatuj si, kdo jsme, odkud 

přicházíme, skrz co všechno jsme prošli.“ [Kellerhals, Ferreira, Perrenoud 2002: 220]) 

Aby byl mýtus trvalý, je potřeba jej uchovávat v paměti vyprávěním či glorifikací 

předků. Rodiny často praktikují nějaké společné rituály nebo alespoň uchovávají paměť 

orální nebo psanou formou.  

„Model charismatické postavy“ je soukromým způsobem přenosu identit, což 

znamená, že rodiny, uplatňující tento typ, jsou mnohem více orientovány na vnitřní 

rodinné vztahy než na vnější. Tento model předpokládá existenci charismatické postavy 

v rodině, která je výsledkem dvou faktorů, (1.) vážnosti, kterou nabývá ve vnějším 

světě, a (2.) idealizací členů rodiny. Charismatická osoba stojí na jakémsi piedestalu, 

ostatní členové rodiny se jí snaží přiblížit, ale zjišťují, že to není možné. Jejich cílem je 

tedy charismatického člena rodiny alespoň nezklamat. Příslušnost k rodině je založena 

na těsnosti vztahu k charismatické osobě. Z toho vyplývá, že se jedná o malé 

(nukleární), do sebe uzavřené rodiny. Orientace na minulost a přítomnost hraje 

podružnou roli. Malé „rodinné jádro“ je charakterizováno jednoznačně danou hierarchií, 

v jejímž čele stojí charismatická osoba. Tento model generuje tři základní typy vztahů 

k charismatické osobě, (1.) obdivující, (2.) černou ovci a (3.) stín. Příslušníci rodiny 

jsou buď obdivujícími (tzn. že se sebe-identifikují s charismatickou osobou), 

rebelujícími (tzn. že se staví do opozice k charismatické osobě), anebo se podceňují a 

stojí v podstatě ve stínu této osoby. Protože identita členů rodiny je silně navázána na 

charismatickou osobu, prochází v případě její smrti krizí. [Kellerhals, Ferreira, 

Perrenoud 2002: 221–222]  

Institucionální modely přenosu identit byly častější v minulosti, kdy se tradiční 

uspořádání rodiny vyznačovalo důrazem na hierarchii, loajalitu a povinnosti. Soukromé 

modely jsou typické pro současnost, orientovanou na individualitu jednotlivců.  
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3.4.2. Mezigenera ční re-konstrukce pam ěti 
 

S generačním přenosem identit úzce souvisí i přenos paměti či vzpomínek mezi 

generacemi. Přenosem paměti mezi generacemi se zabývají například studie od autorů 

Tschuggnall, Welzer [2002],  Eyerman [2004] či  Lev–Wiesel [2007]. Tschuggnall  a 

Welzer [2002] ve studii mezigeneračního přenosu vzpomínek na dobu třetí říše 

v německých rodinách dokazují, že dochází k posunu významu a obsahu vzpomínek 

mezi generacemi. Nebo řečeno jinými slovy, že vzpomínky jsou vyjednávány a znovu-

utvářeny v intergeneračním diskursu. Vyprávěním příběhů jsou zkušenosti (nejen) mezi 

generacemi nejčastěji předávány. To znamená, že zkušenosti druhých  znovu-vytváříme 

na základě narativních repertoárů. Příběhy, které interpretujeme neboli pře-

vypravujeme, jsou již narativní konstrukcí (vznikly v průběhu narativu). „Minulé 

zkušenosti jsou zapamatovány a líčeny členy starší generace ve světle nových okolností 

a také získávají význam v duchu toho, co posluchači očekávají, že je pro ně připravené  

a zajímavé.“ [Tschuggnall, Welzer 2002: 132] Příslušníci mladé generace nejsou tedy 

jen posluchači příběhů, ale příběhy přetváří na základě svých vlastních zkušeností, 

zájmů a kulturních rámců. Narativy jsou vždycky neúplné, kdyby vypravěč měl 

vyprávět vše potřebné pro úplné porozumění, nikdy by neskončil. Neúplnost narativů 

očekává, že posluchač či čtenář se bude aktivně spolupodílet na narativu „doplňováním 

toho, co nebylo řečeno“. [Tschuggnall, Welzer 2002: 136] Narativy jsou proto otevřené, 

což je podle Tschuggnalla a Welzera [2002: 136] činí živými a silnými nástroji pro 

přenos vzpomínek. Narativ je vždycky dialogický, nehledě na to, jak aktivní roli v něm 

ve skutečnosti hraje posluchač či čtenář. Tschuggnall a Welzer [2002] dokládají na 

příkladě mezigeneračního (přes tři generace) přenosu vzpomínek vynechání (z dnešního 

hlediska) problematických částí příběhu. V popisovaném výzkumu se jedná o 

rasistickou optiku vypravěčky, konkrétně babičky, která se již v narativu její dcery a 

vnučky neobjevuje. Babička je oproti svému vyprávění, ve kterém žádný hrdinský čin 

nepopisuje, viděna dcerou a vnučkou jako hrdinka, která ostatní odvážně chránila před 

nacistickým režimem. Důvod, proč dochází k tak významnému posunu v interpretaci 

příběhu, vysvětlují autoři studie charakteristikou rodinných vzpomínek. Rodinné 

vzpomínky podle Bartletta a Halbwachse nejsou pouze sérií individuálních obrazů 

minulosti, ale vyjadřují „obecný postoj skupiny“.  [Tschuggnalla a Welzera 2002: 141] 

Rodinné vzpomínání je vždy rekonstrukcí události samotné a morálního obrazu našich 

rodičů. Mladší generace re-konstruuje vzpomínky rodičů a prarodičů, aby zachovali 
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morální integritu starší generace. Potomci svědků událostí mění jejich vzpomínky do 

pohádek o opozici a hrdinství a tím budují obraz rebelujícího a odvážného charakteru 

svých předků. [Tschuggnall a Welzer 2002: 142] 

3.4.3. Konstrukce kulturního traumatu v genera ční perspektiv ě 
 

Obecně platí, že jednotu generace tvoří kolektivní paměť, jejímž obsahem je základní 

společná zkušenost. Zkušenosti jednotlivých generací jsou ovlivněny významnými 

triumfálními a traumatickými událostmi. Důležitá jsou traumata a triumfy, které byly 

prodělané v době vstupu do dospělosti. Společné základní zkušenosti poskytují horizont 

významů, který je vždy přístupný dané generaci, ale těžko přenositelný generacím 

dalším. Do jaké míry se událost zapíše do kolektivní paměti, závisí na tom, jaký význam 

jí jedinci přikládají, zda ji vnímají jako jedinečnou, autentickou a bezprecedentní, a na 

prožité tělesnosti zkušenosti. [Giesen 2007: 72] Kolektivní trauma je specifickou životní 

zkušeností, která je podle Giesena [2007: 74] překážkou k porozumění mezi 

generacemi. Překážka existuje, „dokud jsou naživu očití svědkové – následující 

generace nemůže porozumět“ . Trauma tvoří tzv. historický horizont, počátek dějin, 

který přestane být traumatem až po odchodu pamětníků a stane se předmětem historické 

rekonstrukce. [Giesen 2007: 74] Alexander, zástupce kulturalistické perspektivy,26 

chápe trauma více konstruktivisticky. Traumatem nemusí být podle Alexandra události 

samy o sobě, ale stávají se jimi v průběhu sociálně zprostředkovaných interpretací, což 

může vést k časovému odstupu od samotné události. [Marada 2007: 81] Událost by měla 

být označena jako traumatická (procesem ustanovení a akceptace) a následně projít 

procesy zprostředkování a reprezentace. Kulturní trauma musí být koherentní s veřejnou 

reflexivitou a diskursem. V tomto procesu hrají v moderních společnostech podstatnou 

roli reprezentace zprostředkované v masmédiích. K vyjednávání traumatického 

významu dochází s pomocí masmédií, kolektivní reprezentací a kolektivní zkušeností. 

[Eyerman 2004: 160] Jednou z možností, jak uchopit ztrátu, je obrátit trauma v triumf. 

Tento proces může být časově náročný, zejména pokud se jedná o marginalizovanou 

skupinu. [Eyerman 2004: 160–161] 

 „Zakoušení traumatu můžeme chápat jako sociologický proces, jenž definuje 

bolestnou újmu kolektivity, identifikuje oběť, připisuje odpovědnost a distribuuje 

                                                 
26 Pojmy „ kulturalistický pohled na trauma“ či „kulturní trauma“ vnímám jako synonyma (v originále se 
jedná o „cultural trauma“).  Pojem „kulturalistický pohled na trauma“ používá ve svém textu Marada.  
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důsledky“. [Marada 2007: 81] O traumatu mluvíme, pokud stále existuje v paměti 

dotčených aktérů. To ovšem neznamená, že jej nemůžeme vytěsnit či společensky 

marginalizovat, dokud ovšem budou moci svědci traumatické události událost znovu 

připomenout. V momentě, kdy je trauma vyřčeno a pochopeno, přestává být  podle 

Giesena traumatem. Ve skutečnosti může být trauma sdělováno a vysvětlováno, ale 

bývá nepochopeno. Kulturně sociologický pohled27 na trauma, jenž uplatním i v této 

práci, se od psychoanalytického zásadně liší. Oproti psychoanalytickému přístupu, který 

pokládá za traumatickou samu zkušenost, vnímá kulturně sociologický pohled jako 

traumatické symbolické hranice, na které aktéři naráží, když se snaží dát prožitému 

smysl a začlenit je do vlastního dnešního sebeobrazu. V duchu nastíněného přístupu se 

nejedná o tehdejší prožitek traumatické události, ale o jeho aktuální re-konstrukci a její 

aktualizaci ze strany následovníků. Podle Marady umožňuje toto pojetí empiricky 

uchopit přenos traumatu na jedince, kteří jej sami neprodělali.  

Ve studii reprezentací občanské války ve Španělsku definují Igartua a Paez 

[1997: 834 – citováno podle Eyermana 2004] „ čtyři faktory generačního cyklu paměti: 

(1.) Nevyhnutelná existence psychologické vzdálenosti, která vyžaduje zapamatování 

kolektivní či individuální traumatické události. (2.) Nezbytnost nahromadění sociálních 

zdrojů za účelem podstoupení oslavy památky. (3.) Neustálé stárnutí a selektivní 

pamatování/zapomínání. (4.) Účinky procesu stárnutí na politické represe“. Tyto čtyři 

faktory ukazují specifika generačního přenosu traumatu a zároveň je nutné je brát do 

úvahy během analýzy. 

Kulturní trauma se nejvíce zkoumá v těchto diskursivních kontextech: otroctví  

[Eyerman 2004], holocaust a nacismus. Vzhledem k metodologické náročnosti se 

největší množství výzkumů zabývá přenosem traumatu do druhé generace, ale existují i 

výzkumy přenosu traumatu do třetí generace. [Lev–Wiesel 2007: 77] 

3.4.4. Trauma, nebo stigma? 
 

Vzhledem k podobnosti pojmů trauma a stigma bych ráda stručně vysvětlila, jak budu 

s pojmy pracovat v této práci. Stigma je podle Goffmana vyjádřeno znakem, který jeho 

nositele diskredituje ve společnosti. Identita jedince je pak podle viditelnosti tohoto 

znaku diskreditovatelná či diskreditovaná. Koncept kulturního traumatu, se kterým budu 

                                                 
27 Kulturně sociologickým přístupem rozumím sociální konstruktivismus a diskursivně (symbolicky) 
konstruovanou realitu. 
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dále pracovat, je vymezen určitou zkušeností, která byla označena kolektivem jako 

traumatická. Stigmatizovaná identita je prožívána bezprostředně a vede jedince 

k vytváření strategií na její zvládání. Kulturní trauma se konstruuje retrospektivně od 

událostí na základě dramatičnosti, která byla situacím nyní přiznána. „Traumatizující 

není sama minulá zkušenost, nýbrž situace, v níž je tato skutečnost dramatizována 

v aktech kolektivního vzpomínání, které ale zároveň klade meze její sdělitelnosti mezi 

generacemi.“ [Marada 2007: 94] 

 Identita dcer byla a je stigmatizovaná, zároveň je i retrospektivně 

traumatizovaná. V kolektivní paměti převládá podle Marady trauma viníků, nikoliv 

obětí. [2007: 93] Nejtěžší trauma přisuzuje „normalizační generaci“, jež z dnešního 

pohledu těžko vysvětluje svoji prorežimní orientaci. V analytické části této práce se 

pokusím dokázat, že existuje i kolektivně sdílené trauma obětí. 

 

4. Komunismus v sociologické perspektiv ě 
 

Na téma dětí politických vězňů z 50. let byly zpracovány zejména psychologické studie, 

které se zabývají psychickým aspektem této traumatické zkušenosti28. Děti politických 

vězňů jsou rovněž okrajově zmíněny v pracích historiků, proto se zaměřím na 

sociologické poznatky o období komunismu s ohledem na téma mé práce29. 

Poznatky sociologických studií spolu se základními koncepty tvoří výchozí 

teoretické pozadí této práce. Ve všech případech jde o práce, jež vznikly po pádu 

komunistického režimu30. Tak velká sociokulturní změna, jako byla sametová revoluce, 

je doprovázena „prožitkem osobní a kolektivní konverse identit“. [Šmídová 2010: 22] 

Jednotlivci i kolektivy přehodnocují svojí dosavadní historii/biografii podle nových 

referenčních výkladových rámců. Níže zmíněné studie jsou nejen výsledkem tohoto 

                                                 
28 Na téma dcer z 50. let byly zpracovány dvě studie z oboru psychologie: K. Bušková [2009] – 
„Understanding the experiences of the daughters of expolitical prisoners in Stalinist Czechoslovakia in the 
1950s using Interpretative phenomenological analysis“ [diplomová práce]; J. Švehlová [1999] 
„Psychologické vlivy na děti obětí 50. let“ [disertační práce]. Mnohem více toho bylo zpracováno na téma 
dětí rodičů, kteří přežili holocaust, např. Epsteinová [1994] – „Děti holocaustu“; M. Tuček [2003] – 
„Svědectví o genocidě jako součást kolektivní paměti“ [diplomová práce], N. Hamar [2002] – „Nalézání a 
vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci identit“. 
29 Mým cílem nebylo obsáhnout všechnu sociologickou literaturu, která o komunismu vyšla. Kritérii 
výběru byla spojitost s tématem této práce.  
30 Na některých studiích začali jejich autoři pracovat těsně před pádem režimu. [Holý 2001, Možný 1991] 
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procesu31, ale zároveň i jeho vědomou reflexí. Zmíněné studie představují polistopadový 

pohled na komunistický režim.  

Život v komunistickém Československu uvedu dvěma rozdílnými diskursy, 

jejichž prostřednictvím vnímají Češi dějiny vlastní země. Uvedené diskursy stojí nejen 

na pozadí práce historiků, ale jsou přítomny i ve vzpomínání jednotlivců. Následně se 

zaměřím na některé charakteristiky života v komunismu, zejména na dichotomii mezi 

soukromým a veřejným, význam sociálního kapitálu a klientelismus. Zvlášť se zaměřím 

na specifika dětství v době komunismu.    

Postupně budu svůj úhel pohledu zužovat až k individuálním biografiím. 

Biografie je vždy umístěna ve velké historii, ovlivněna dominantním příběhem. 

4.1. Dva rozdílné výklady d ějin 
 
„České národní tradice nejsou generalizacemi skutečných událostí českých dějin, ale 
vyjádřením ideálů.“ [Holý 2001: 145] 
 

Ladislav Holý v knize „Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a 

postkomunistická transformace“ popisuje dva rozdílné diskursy, jež stojí za dvěma 

odlišnými pohledy na dějiny českého národa – „kontinuální“ a „diskontinuální“. Pro oba 

přístupy je charakteristické, že pro výklad dějin jsou použité (zvýrazněné) určité 

historické skutečnosti, jiné jsou naopak potlačeny. S historickými daty se pracuje 

selektivně.  Na pozadí „diskontinuálního“ výkladu dějin stojí touha po oslavě národních 

hodnot. Jako výchozí text, podporující tento výklad, slouží Palackého „D ějiny národu 

českého v Čechách i v Moravě. Palackého výklad dějin je napsán  jako historie 

soustavného „prosazování národně svobodomyslného, rovnostářského a 

demokratického ducha v neustálém boji s německou autokracií“. [Holý 2001: 77] 

Významnou roli v tomto pojetí historie sehrálo české husitství. Doba po Bílé hoře je 

naopak vnímána jako doba temna. Na značnou konstruovanost této představy upozornil 

Holý mimo jiné příkladem o představě demokratické tradice. V Československu trvala 

demokracie pouze dvacet let, zatímco doba, kdy byla nastolena totalita, trvala více než 

dvakrát déle. Přesto se však mluví o demokratické tradici, nikoliv o tradici totalitarismu.  

Proti tomuto pojetí dějin stojí „kontinuální výklad dějin“, kdy jsou dějiny 

českého národa popisované jako součást evropských dějin. „Národ je v tomto případě 

chápán ani ne jako subjekt dějin, ale spíše jako objekt historických sil mimo jeho 

                                                 
31 Výjimku zcela jistě tvoří F. Mayer, občanka Francie, která sama nemá s životem v komunistickém 
Československu vlastní zkušenost.  
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kontrolu.“ [Holý 2001.: 112] V rámci tohoto výkladu je doba po Bílé hoře popisována 

jako doba kulturního a duchovního rozkvětu.  

První představa  (diskontinuální) je politickou a nacionalistickou podobou 

výkladu dějin, druhá představa zdůrazňuje spíše kulturní tradici a je ne-nacionalistickou 

podobou výkladu.  

Holý tvrdí, že nestranný pozorovatel diskursu českých dějin by měl brát v úvahu 

obě tyto představy a nestavit se ani za jednu z nich. Tyto představy existují ve 

skutečnosti jen zřídkakdy v čisté podobě a mohou být v každodenních diskursech 

použity současně. Při výkladu různých historických období zpravidla převládá jedna, 

nebo druhá představa. V dobách národní krize je historie vykládána pomocí 

nacionalistického modelu. [Holý 2001: 123] 

Dva rozdílné výklady dějin vedou ke zdůraznění opačných úloh českého národa. 

Na jedné straně stojí role hrdiny, v případě diskontinuálního na druhém opačném konci 

role oběti. Pokud k dějinám přistupujeme fatalisticky, vnímáme je jako nevyhnutelné, 

stavíme se do role oběti. „Projekcí figury oběti lze národ oprostit od jakékoliv 

zodpovědnosti za běh dějin,“ píše Mayer. [2009: 36] Pasivní role oběti byla podle 

Mayer i postojem lidí v době normalizace. 

 

4.2. Některé charakteristické rysy každodenního života 
v komunismu 
 

Jedním z nejčastěji zmiňovaných rysů, který výrazně ovlivňoval každodenní život 

v komunistickém Československu, je dichotomie „veřejný“ vs. „soukromý“ nebo jinak 

řečeno: „individuální“ vs. „kolektivní“. Toto dělení najdeme například v pracích Holého 

[2001], Alana [2003], Možného [1991], Todorova [2000] a Kusé, Konopáska [1999].  

Odstranění soukromého vlastnictví vedlo podle Holého k „oddělení veřejných a 

soukromých oblastí života v rozsahu, který nemá v moderní společnosti obdoby“. [2001: 

23] Centrálním pojmem pro utváření kolektivní identity se stala společnost. Pojmy jako 

morálka či vůle se vztahovaly ke společnosti, nikoliv k jednotlivým občanům. 

Odosobnění veřejného vedlo k tomu, že  lidé začali uplatňovat své ambice v privátní 

sféře. V oblasti veřejné sféry pociťovali lidé nejčastěji bezmocnost. Dichotomie sfér 

měla za následek i dva odlišné typy morálky, které vedly ke známým prohlášením typu 

„kdo neokrádá stát, okrádá rodinu”. Běžný byl kontrast mezi nezdvořilým jednáním ve 
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službách a zdvořilým v soukromém životě atd. Postupné přesunutí z veřejné do 

soukromé sféry mělo podle Holého vliv na stabilitu režimu. Lidé se mnohem více 

zajímali o svůj hmotný blahobyt než o politické směřování země. [Holý 2001: 23–38]  

Stejně jako Holý [2001] vidí počátek změn ve společnosti v 50. letech i Alan. 

[2003] Krutá doba 50. let, která potlačovala vše autonomní a individuální, dala 

vzniknout fenoménu „masového člověka“. Masový člověk se vyznačuje svým strachem 

vybočit z řady, nedůvěrou a strachem, který se později promění v letargii. Fenomén 

„masového člověka“ ovlivnil chování lidí na mnoho dalších let. 

V souladu s výše uvedenými tvrzeními je i pohled I. Možného. [1991] Podle něj 

se hlavní filosofií žitého světa za socialismu stal „familiarismus“. Na bázi rodinných 

klanů fungovalo všechno od obsazování pracovních pozic po přístup ke zboží. Ve státě, 

kde nebylo možné nic vlastnit, se nejvíce poptávaným statkem stává „dispoziční právo“. 

Vlastnit dispoziční práva bylo velmi nejisté, protože vše bylo navázáno na konexe. 

Někdy pak stačilo někomu se znelíbit, a dotyčná rodina mohla o všechno přijít. 

Naprostá loajalita vůči rodině stojí v protikladu s disloajalitou k některým vyšším 

celkům, např. ke státu. Ne všechny rodiny jsou ovšem v ostré soutěži rodinných klanů 

stejně úspěšné. Ke konci socialismu ruku v ruce se zhoršující se ekonomickou situací 

musely rodiny neustále zvyšovat své úsilí, aby dosáhly stejného zisku. Snaha o 

maximalizaci kapitálu jednotlivých rodin se neobešla bez ohrožení zisku jiných rodin. 

To mělo za následek vyostření konfliktu uvnitř společnosti. Nespokojenost rodinných 

klanů, která pramenila zejména z nemožnosti garantovat uchování kapitálů v rodině 

(nutnost převést sociální kapitál na ekonomický), měla podle Možného velký vliv na 

pád režimu. Rodinné sítě však nebyly jen zdrojem pasivního odporu, ale i represí. 

[Konopásek: 1999] 

Důležitost sociálního kapitálu v době reálného socialismu dokládají například 

texty  od  následujících autorů: Andrle [1999] a Bayer [1999]. Ekonomický nedostatek 

na všech úrovních diferenciace ekonomického potenciálu vedl k posílení vlivu 

sociálních sítí. Běžný den v socialistických zemích „nebylo možné přežít bez sociálních 

sítí, podplácení a černý trh se staly normotvornou realitou“. [Bayer 1999] Společnost 

byla založena na klientelistických vztazích, které nabíraly na síle s postupem ve státní a 

stranické hierarchii. Síť patronážních vztahů vytvářela stínovou realitu, kde se 

distribuovala legální i ilegální privilegia. Důsledkem toho byl podle Bayera velmi 

nerovný přístup k participaci na moci i k materiálním statkům. 
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Podle Alana [1999a] fungovala v komunistickém Československu zajímavá 

obdoba mecenášů – vlivných „ochránců“, kteří pomáhali „rizikovým“ jednotlivcům. 

Alan zdůrazňuje, že jejich pomoc nemusela být morálně motivovanou snahou pomoci 

ohroženým, ale mohla být zcela racionálním rozhodnutím pomáhat schopným, jež to 

jednou ocení. Patronáž je ovšem také panstvím, které je založené na nerovném vztahu  

podřízenosti a nadřízenosti, vládnutí a ovládání. 

4.2.1. Význam biografického p řístupu ke zkoumání každodenního 
života v komunismu 
 

Pro studium fenoménu komunismu je pamětnické vzpomínání klíčovým zdrojem. 

[Konopásek 1999a] Komunismus a kapitalismus bývá často stavěn do opozice. 

Biografická vypravování však tuto opozici ruší. Životní příběhy „demokratického 

kapitalismu“ bývají zjednodušeně řečeno podobné těm ze „státního socialismu“. Proč 

tomu tak je? Důvodem je, že životopisná vypravování se soustřeďují spíše na osobní 

rovinu života (na „malé příběhy). „Dopad velkých historických událostí je tu 

relativizován perspektivou každodenního života a osobní zkušeností.“ [Konopásek 

1999a] Vypravěč musí udržovat konzistentní tvář, a proto co se jeví z makropohledu 

jako diskontinuální, je z pozice jedince viděno jako kontinuální a jednoznačné. Dalším 

rysem biografických vypravování o komunismu je, že se obyčejní lidé stavějí do 

opozice vůči systému. „Pravdivá” vyprávění pamětníků stojí v protikladu s neživým, 

falešným, neautentickým režimem. Moc ve vyprávěních je stavěna do pozice něčeho 

„vnějšího“ a daného.  

 Důvodem pro to studovat období komunismu analýzou biografického 

vypravování je skutečnost, že existující statistická data o této době jsou často zavádějící 

[Konopásek 1999b] a o každodenním životě nám toho mnoho neřeknou. 

4.3. Dětství v dob ě komunismu 
 

Na tomto místě bych ráda představila poznatky z jednoho biografického výzkumu, který 

vznikl v rámci projektu SAMI SOBĚ32. Je to studie od Josefa Alana [1999b], která se 

jmenuje „Rodinné vztahy a členství v KSČ” 33. Význam vstupu do KSČ se mění z 

                                                 
32 SAMI SOBĚ je projekt osmi českých socioložek a sociologů, kteří psali a postupně analyzovali své 
biografie. 
33 Jen pro přesnost raději uvádím, že Alan ve své studii vychází nejen z autobiografií účastníků projektů 
SAMI SOBĚ, ale analyzoval i ostatní materiály s touto tematikou. 



Identita dcer politických vězňů    Věra Hutarová 
 

 39 

generace na generaci. Záleželo na tom, jaké politicko-ekonomické vstupní informace 

měla nastávající generace i rodiče této generace. Byl podstatný rozdíl vstoupit do strany 

v období formování komunistického režimu, nebo v 60. letech po „stalinistických” 

čistkách. V různých obdobích komunistického režimu se lišily nejen informace, jež byly 

o komunistickém režimu dostupné, ale i s tím související motivace vstupu do strany.  

 Cílem komunistické strany bylo vychovávat si své stoupence již od dětství. 

Ideologie rodinám vzkazovala, že je nutné, aby děti byly vychovávány v souladu s cíly 

společnosti. Životní perspektiva dětí byla určována dle kádrového profilu rodiny, 

výjimku tvořila pouze 60. léta. Vliv „špatného” kádrového posudku na budoucnost 

trápil zejména rodiče, ale někdy docházelo k obviňování dětí rodičů. Škola byla centrem 

politické výchovy a zároveň zprostředkovávala přístup do dalších politických organizací 

pro děti a mládež (Pionýr, Socialistický svaz mládeže). Masově organizovaná 

socialistická výchova se postupem času stávala ritualizovanou a vnášela do vztahu dětí a 

rodičů oficiální názory, hodnoty a sankce.  

Nejtěžším obdobím z tohoto pohledu byla 50. léta, „která byla plně postižena 

chorobou nedůvěry mezi blízkými“. [Alan 1999b: 161] Tato doba se vyznačuje také tím, 

že se rodiče museli chránit před svými dětmi. Pokud by dítě nevědomky řeklo  o 

rodičích něco, co nebylo v souladu s komunistickou ideologií, mohlo rodičům způsobit 

závažné problémy. Režim se snažil vnášet nedůvěru do vztahů v rodině. Děti, které  

samy prošly touto výchovou tzv. „morální schizofrenie“, pak samy měly děti, a 

předávaly tak získaný pragmatický postoj. Dětem tento rozdělený svět přišel zcela 

normální.  

Rodiče, kteří se snažili zajistit dětem pěkné a nekomplikované dětství, chránili 

děti před realitou, již dennodenně prožívali. Rodiny tak vytvářejí jakýsi odpolitizovaný 

„skleníkový svět“. Československo naštěstí nepostihl fenomén udávání rodičů, jak tomu 

bylo v bývalém Sovětském svazu, ale i tak bylo dětství ovlivněno úzkostí o rodiče, 

obavami dětí, aby rodiče nepoškodily. [Alan 1999b: 161] V povědomí dětí zůstala 

atmosféra psychického neklidu, nejistoty a zvláštního tajemství. Komunikace mezi 

rodiči a dětmi byla zastřena celou řadou tabu. Snaha rodičů chránit děti před vnějším 

světem byla vykoupena jejich ztrátou schopnosti před dětmi spontánně reagovat, 

pojmenovávat věci tak, jak je sami cítí. Vztah mezi dětmi a rodiči byl v důsledku toho 

narušen.  

 Podle Alana však nebylo zcela rozhodující, zda byl někdo z rodičů ve straně, či 

nikoliv. Jednalo se v podstatě o oslabování výchovné role rodiny. Rodiče nemohli a 
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nepředávali dětem svém poznatky, a proto si musely děti v dospělosti vyřešit svůj 

„vztah“ ke straně samy. [Alan 1999b: 155–163] 

 

4.4. Vyrovnávání se s minulostí: Problém viník ů, obětí, hrdin ů  

4.4.1. Revoluce a porevolu ční období 
 

Podle Mayer průběh revoluce předznamenává, jak bude s pamětí zacházeno. Spoluaktéři 

revoluce se podílejí na konstrukci toho, jak bude minulost vnímána. V revoluční době 

hrají podstatnou roli disidenti, kteří vyjednávají s komunisty o předání moci. Jejich 

politikou je nenásilí a hlavní snahou je nebýt jako ONI. Slavný Havlův výrok „nejsme 

jako oni“ znamenal mimo jiné, že s převratem nenastanou politické čistky, které byly 

spojeny s komunistickým pučem v 50. letech.  

Místo hledání konkrétních viníků odstupujícího režimu přichází jeho plošné 

odsouzení. Z jednotlivců se zodpovědnost přesouvá na systém, osobní podíl na něm je 

zrelativizován. To dokládá i projev předního českého disidenta Václava Havla před 

prezidentskou volbou, ve kterém neodsoudil komunisty, ale spíše fakt „být komunistou“ 

zrelativizoval. Podle něj nebyli všichni komunisti stejní, a proto skutečnost, že byl 

někdo komunistou, by neměla diskvalifikovat a zároveň ti, co byli proti režimu, by 

neměli být oslavováni jen z tohoto důvodu. Cílem Havlova projevu bylo oslovit širokou 

veřejnost, nejen disidenty.  

Krátce po revoluci byli plošně rehabilitování političtí vězni. Plošné označení 

obětí komunistického režimu znamenalo přiznání jeho viny. Podle Mayer stálo na 

pozadí tohoto aktu úsilí udělat za bývalým režimem tlustou čáru, vyřešit minulost bez 

viníků a  vyšetřování konkrétních případů. Konsensus odsouzení minulosti bez hledání 

viníků se po převratu stal dominantním diskursem.  

4.4.2. Vina v totalitních režimech 
 

A kdo je vlastně vinen? Todorov [2000: 137] říká, že v totalitních režimech snadno 

hrozí, že se člověk stane spolutvůrcem zla, tedy viníkem. Povaha totalitního režimu 

umožňuje, aby zlo páchali docela obyčejní lidé. Všechny totalitní režimy mají společné 

tyto tři vlastnosti: (1.) potřebu vnitřního nepřítele; (2.) stát se stává konečným účelem 

společnosti všech činností a (3.) stát má totální kontrolu nad životem jednotlivce. Tyto 
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tři vlastnosti totalitního režimu působí na morální chování jednotlivců. Přítomnost 

vnitřního nepřítele vzbuzuje dojem, že je nutné jej potlačovat všemi možnými způsoby.  

Skutečnost, že si stát přisvojil všechny cíle, má na jeho obyvatele dvojí dopad – 

(1.) lidé pociťují úlevu, že za cíle nenesou odpovědnost a (2.) je to nutí, aby jednali 

instrumentálně, to znamená, aby se soustředili na prostředky a nezajímali se o cíle. V 

důsledku toho lidé používají dvojí morálku. Lidé v totalitních režimech tak pouze plní 

úkoly, aniž by přijímali zodpovědnost za jejich důsledky. V soukromí jsou si lidé 

vědomí svých cílů a jsou za své činy morálně zodpovědní. Totální kontrola usměrňuje 

jednání lidí navenek. Lidé si myslí, píše Todorov, že nad systémem vyzráli, kontrolují 

pouze své jednání na veřejnosti a v soukromí se cítí být svobodní. Jenže „ve skutečnosti 

se tato morální schizofrenie obrací proti nim“ [Todorov 2000: 135], režimu v podstatě 

stačí, když lidé deklarují ideologicky správné chování navenek. Lidé jsou zároveň 

uklidnění, protože podlehli pocitu, že „‚uvnit ř‘ si zachovávají čistotu a důstojnost“. 

[Todorov 2000: 135] Morální schizofrenie je mocný nástroj. Totalitní režimy páchají 

zločiny nového druhu bez toho, aby braly lidem pocit jejich „lidství“. Příčinu zla tedy 

podle Todorova nelze hledat jen v jednotlivcích, ale v celém režimu. [Todorov 2000: 

136] 

4.4.3. Problém ml čící většiny 
 

Šimečka [1992] nazývá lidi, jež plní pouze úkoly a nestarají se o jejich dopad, „mlčící 

většinou“. Šimečka v roce 1988 napsal: „Naše domácí diktatura vládne v zemi pohodlně 

jen z vůle mlčící většiny, s jejím schválením a dobromyslným nezájmem.“ [1992: 30] 

Šimečka tvrdí, že pokud vláda elit ponechá lidem prostor pro realizaci soukromého 

života s možností obcházení nástrah velkých dějin, bude jí tato mlčící většina 

podporovat. Existence mlčící většiny není omezena jen na diktatury, nebo dokonce jen 

na 20. století. Je to fenomén, u jehož zrodu stojí představa, že jedinec nemůže svým 

jednáním nijak ovlivnit směřování dějin. Je to v podstatě ten samý mechanismus, který 

popsal Todorov, jen s rozdílem, že Todorov se více zaměřil na jeho morální aspekt. 

Mlčící většina je v podstatě vinna, protože kdyby přestala mlčet a začala by jednat, 

systém by musel padnout.  

Kolektivní vinu lze podle Jasperse vznést pouze za politickou odpovědnost státu, 

jehož jsem členem. „Všichni občané odpovídají za to, jakou mají vládu“ [Jaspers 2006: 
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25], ale zároveň na jiném místě dodává, že „politická odpovědnost je odstupňována 

podle účasti na režimu“. [2006: 41] 

4.4.4. Kolektivní vina 
 

Todorovovy [2000] poznatky o povaze viny v totalitních režimech potvrzuje zjištění 

Mayer [2009] o obtížném hledání viníků po pádu režimu v Československu, resp. České 

republice. Mayer píše, že při hledání viníků narazili zákonodárci „na choulostivou 

otázku, jak definovat individuální odpovědnost“. [2009: 75] Lze samozřejmě oprávněně 

namítnout, že za obtížným hledáním viníků stojí především neochota je hledat. Tato 

neochota je důsledkem mechanismu, který popsal Todorov, a zároveň množstvím lidí, 

kteří s režimem nějakým způsobem spolupracovali.  

Důsledkem toho je, že mnohem častěji jsou různí účastníci minulosti obviňováni, 

nežli opravdu souzeni. [Vodáková 1998, Mayer 2009] Neschopnost státního aparátu 

hledat konkrétní viníky mobilizovala některé jedince ke zveřejňování archivních 

materiálů, odtajňování seznamů agentů či hledání diskreditujících údajů o různých 

osobnostech. [Mayer 2009: 72]  

Hledání viníků je podle Mayer v České republice rámcováno „dekomunizací“, 

která je veřejně proklamovaná (zákony), ale bez většího praktického dopadu (bez 

hledání viníků). Vyrovnání v minulosti se v České republice obešlo tzv. „bez soudů“. 

Oběti byly bez soudu plošně rehabilitovány a žádní viníci nebyli odsouzeni.  

Pohled na vinu je utvářen diskursivně. Zatímco dominantní diskurs se 

s minulostí již „vypořádal“ tlustou čarou, političtí vězni a jejich potomci stejnou 

představu o vyrovnání s minulostí nemají. 

 

4.5. Politika pam ěti politických v ězňů (oběti, nebo hrdinové?) 
 
„V celém demokratickém a svobodném světě si svých hrdinů váží už od 17. století, 
a u nás tito hrdinové byli v boji za vlast, svobodou a demokracii tvrdě trestáni. 
A to nepoukazuji na jejich rodiny, které byly tvrdě perzekvovány, daleko hůř než 
za německé okupace v letech 1939–1945!“ [Konfederace politických vězňů 2009, tučně 
originál] 
 
 

Porevoluční období bylo charakterizováno úpornou prací na rekonstrukci identit nejen u 

jednotlivců, ale i u kolektivů. Jednou ze skupin, která měla zájem prosadit svůj „pohled 

na svět“, byli i bývalí političtí vězni. K tomu, aby se bývalí političtí vězni dostali do 
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povědomí veřejnosti po roce 1989, bylo zapotřebí vytvořit vlastní diskurs, jenž by se 

lišil od ostatních. Bylo potřeba, aby to byl diskurs sdělitelný a uspořádaný.  

 

4.5.1. Identita politických v ězňů 
 

Identita „je vždy konstruována jako opozice vůči těm, které vnímáme jako ‚ty druhé‘“. 

[Holý 2001: 12] Identita politických vězňů není podle Mayer konstruovaná v opozici 

ke členům komunistické strany, ale spíše vůči disidentům. Podle politických vězňů bývá 

jejich zásluha za pád komunistického režimu marginalizována na úkor zásluh disidentů. 

Poličtí vězni z 50. let sami sebe vidí jako první bojovníky proti komunistickému režimu. 

Byli prvními, kdo už od počátku dokázali rozpoznat škodlivost režimu, a nikdy se s ním 

nezapletli. Bývalí poličtí vězni vnímají disidenty, ale i bývalé vězně, kteří byli dříve 

politickými prominenty, jako někoho, kdo byl dříve součástí komunistického režimu. 

Zásluhy na konci komunistického režimu by se podle diskursu bývalých politických 

vězňů měly posuzovat od počátku nástupu komunistů, nikoliv od jeho pádu. [Mayer 

2009: 182] Zatímco disidenti jsou vůči komunistům shovívaví, bývalí političtí vězni 

žádají odsouzení zločinů komunismu. V pohledu bývalých vězňů je boj proti 

komunismu na prvním místě. Disidenti prosazují  diskurs lidských práv.  

4.5.2. Dva diskursy: ob ěť a odbojá ř 
 

Podle Mayer existují o politických vězních dva protikladné diskursy – „postava oběti“ a 

„postava odboráře“ (bojovníka). Plošná rehabilitace politických činů v roce 1990 

připsala jejich aktérům status oběti. Polistopadoví politici bývalé politické vězně 

rehabilitovali a odškodnili a tím se pro ně nepříjemná otázka minulosti uzavřela. Jako 

oběti jsou političtí vězni popsáni v pracích institucionálních historiků. [Mayer 2009: 

171] Na rozdíl od dominantního diskursu, který vnímá bývalé politické vězně jako 

oběti, vnímají oni sami sebe jako „bojovníky proti komunismu“.  

Diskurs bojovníka se objevuje v literárních svědectvích z vězení. To dokazuje 

mimo jiné knížka Šimkové [2007] nazvaná „My jsme tam byly taky“; jde o osobní 

svědectví autorky o podmínkách v ženských věznicích. Šimková sebe i ostatní 

z politických důvodů zavřené ženy popisuje jako bojovnice, jako ženy, které se nebály 

říct, co si myslí, i přesto, že věděly, že za to budou potrestány. Svým každodenním 

bojem proti dozorcům se snažily podle Šimkové neupadnout do lhostejnosti, protože ta 
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znamenala konec, a zároveň „udržet si svojí morální integritu“. [Šimková 2007: 83]  

Do obrazu politického vězně jako bojovníka patří i snaha o uznání „třetího odboje“.  

Výzkum Ganďourka a Nehněvejsy [1997] ukazuje, že bývalí političtí vězni se 

cítili pět let po pádu režimu opomíjeni, zklamáni novým politickým systémem. 

Nespokojenost a pocit zneuznání deklarují bývalí politi čtí vězni i na internetových 

stránkách Konfederace politických vězňů [2006], kde si lze přečíst, že „ú častníci 

(třetího odboje, pozn. V. H.) také dodnes čekají na morální satisfakci ve formě 

potrestání konkrétních žijících osob, které se v 50. letech podílely na sadistických 

výsleších a mučení politických vězňů“ .  Nezájem vládnoucích činitelů o téma 50. let je 

podle Mayer [2009: 167] způsobený i infiltrací bývalých politických představitelů do 

politické reprezentace. Status oběti implikuje pasivitu a bezmoc. Oběti si svůj osud 

nevybírají, jsou litovány, ale nebývají hodny uznání. Zatímco uznání statusu bojovníka 

znamená přiznání zásluh na pádu režimu, je projevem uznání. 

  

5. Analýza 
 
 

Označením „Dcery 50. let34“ se členky tohoto sdružení sami kategorizují a umísťují 

v diskursu komunistické minulosti. Kategorie „dcera“ je označením ze souboru 

rodinných příslušníků, jež v sobě zahrnuje silné propojení s primární rodinou, zejména 

pak vztah „rodiče–dcera“. „Něčí“ dcerou nebo synem člověk zůstává po celý život a  

nejedná se proto o kategorii, která má omezené trvání v čase. Být dcerou je 

neoddiskutovatelně spojeno s dětstvím, kdy tato kategorie hraje důležitou roli. 

Respondentky ale již dávno nejsou jenom dcerami jako spíše manželkami, matkami, 

tetami a babičkami. Od dcery se očekává určité jednání. V naší kulturní tradici je to 

zejména poslušnost vůči rodičům. Časové zařazení (50. léta) je metonymie odkazující 

na sdílené kulturní předpoklady o 50. letech. Padesátá léta jsou zde míněna jako 

synonymum nejtvrdších let komunistické nadvlády, tzv. stalinismu. Jedná se o 

zvýraznění a „zmražení“ určité dekády v životě. „Dcery 50. let“ jsou spojením dvou 

protikladů – dcera (dítě) je symbolem nevinnosti, bezbrannosti, zatímco 50. léta jsou 

obdobím krutosti a zla.  

                                                 
34 Jedna z respondentek není členkou zmíněného sdružení, zároveň ale o existenci sdružení ví a příběhy 
ostatních dcer zná. V analýze budu sledovat, zda tato skutečnost nějakým způsobem ovlivňuje její  
výpověď. 
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Sdružení Dcery 50. let vzniká ve snaze zviditelnit své osudy v očích veřejnosti. 

Cílem sdružení je prosazení určitého diskursu minulosti v přítomnosti. K prosazení 

vlastního diskursu je třeba zjednodušit příběhy jednotlivých členů a vytvořit kolektivní 

schémata. [Mayer 2009: 40] Konstrukci diskursu předchází selektivní práce s vlastní 

pamětí pamětníků. Aby byl diskurs vůbec patrný, musí být odlišitelný od ostatních 

diskursů. Diskurs se konstruuje v opozici vůči ostatním diskursům.  

Biografická vyprávění dcer nejsou pouze svědectvím jednotlivců, která budu 

analyzovat, ale jsou především výpovědí členů této skupiny (členským věděním), 

vyjádřením sociálně sdílené mentální reprezentace této skupiny. Dcery lze vnímat jako 

příslušnice určité doktríny, „pokud doktrína platí stále jako znak, jako projev a nástroj 

nějaké předem dané příslušnosti – ke třídě, sociálnímu statusu nebo rase, národnosti 

nebo zájmu, boji, revoltě, odporu nebo přijímání něčeho“. [Foucault: 1994] Doktrína 

podle Foucaulta vede „jedince k určitým typům vypovídání a zakazuje jim tedy všechny 

ostatní typy: nicméně naopak využívá určitých výpovědních typů k tomu, aby vázala 

jedince mezi sebou a aby je ta odlišovala od všech ostatních“. Doktrína je tedy podle 

Foucaulta  projev určitého diskursu. 

Po revoluci se postupně prosadil diskurs politických vězňů. Dcery přejímají 

diskurs politických vězňů a rozšiřují jej o další kolektivní schémata. Kooperativní vztah 

obou diskursů dokládají i slova Petry, která často prezentuje svůj příběh před veřejností. 

K této činnosti ji přivedli členové Konfederace politických vězňů, se kterými občas 

vystupuje. Její vystoupení bývalý politický vězeň uvádí slovy: „Já jsem vám řekl, jak to 

bylo za mřížemi, a pani vám řekne, jak to bylo před mřížemi“. [Petra] Tedy de facto za 

mřížemi, „jen z druhé strany“.  

5.1. Stigmatizovaná identita 
  

Identita osoby je stigmatizovaná, pokud byl osobě připsán méně žádoucí atribut, který 

zastíní všechny ostatní vlastnosti člověka. Totalitní režimy perzekvují občany zejména z 

důvodu odlišného politického smýšlení. Nevhodné politické přesvědčení není 

doprovázeno obvykle žádným viditelným znakem. Skutečnost, že je dívka dcerou 

politického vězně, není na první pohled zřejmá. Cílem režimu nebylo pouze tyto lidi 

odsoudit a nechat je odpykat si tresty ve vězení, ale dlouhodobě je sociálně vyloučit a 

deklasovat. Sociální vyloučení není možné bez neustálého připomínání důvodu, který 

vedl k represi. Účinky represí v 50. letech by těžko dokázaly vytvořit atmosféru strachu, 
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kdyby na ně nebylo vidět. Režim se, jak to dcery líčí, neustále snažil 

z „diskreditovatelné“ identity stigmatizovaných vytvářet „diskreditovanou“. Identita 

dcer a jejich rodin byla diskreditována řečovými prostředky (sociální kategorizací) i 

znaky stigmatu. Dcery byly explicitně podle svých slov před publikem kategorizovány 

„jako dcery nepřítele státu“. 

„To byla kovaná komunistka, byla i teda ve školské stranické organizaci a tak dále. A další 
takový šílený zážitek ze školy byl, že mě prostě vzala, postavila na stupínek a řekla – to si 
pamatuji v té čtvrté třídě, jako by bylo dneska – a řekla: ‚Děti, s tou nekamaraďte, její 
tatínek je nepřítel našeho státu.‘“ [Markéta] 
 
„Protože my jsme se staly dětmi nepřítele státu a s tím cejchem jsme žily celý život. Takže 
ode mě si děti ve škole odsedaly, učitelé, kteří neměli vzdělání, ale měli komunistické 
přesvědčení, tak mě věčně stavěli na pranýř.“ [Petra] 
 

Hmotným znakem stigmatu byl podle vyprávění kádrový posudek, který sice nebyl 

vždy viditelný35, ale byl vždy na tom „pravém místě“, když se rozhodovalo o přijetí do 

zaměstnání či do školy. Kádrové posudky s dotyčným nejen „rostly“, ale stěhovaly se s 

nimi i z místa na místo. Proto ani stěhování nebylo zárukou, že na rodinu 

stigmatizovaná identita nedosáhne.  

 
„Poměry v komunistickém XY byly pro mě totiž dál neúnosné. Domnívala jsem se naivně, 
že když v neznámém prostředí začnu od začátku, budu mít klid. Začala jsem pracovat jako 
technik v ČSD v XX, pak jsem třicet let dojížděla do XX. Posudky KSČ z místa bydliště 
vždy dorazily za mnou.“ [Petra] 
 
„Já když čtu dneska ty jejich posudky v práci, tak: nezaměstnávat, antikomunistická 
činnost, jako proti dekretu o znárodnění a tak dále. Pokus o přechod hranic, odsouzení za 
protistátní činnost. No prostě takovéto hrůzy, pořád. A vždycky červeně podtrhaný: 
nezaměstnávat – antikomunista.“  [Markéta] 
 
„ Né, nebylo to prostě možný (dostat se na vysokou školu, pozn. V. H.), protože tam 
vždycky přišel ocásek od někoho – buď z uličního výboru, nebo od někoho – takže já tedy 
nemůžu, tak jsem odmaturovala a šla jsem. Šli jsme, bylo nás dvanáct, co jsme měli nějaký 
polepený původ, museli jsme jít do XY na umístěnku.“ [Blanka] 
 
 

Záměrné diskreditování (poskytováním informací o stigmatizované identitě) vyvolávalo 

na straně stigmatizovaných „protiakci“, kontrolu informací.  

Uvěznění člena rodiny (stigma) mělo dopad na celou primární rodinu, ale nejen 

na ni. Stigma mělo tendenci šířit se na všechny, kdo byli s takovým jedincem 

v kontaktu. To podle Goffmana vysvětluje, proč se lidé vztahům se stigmatizovanými 

vyhýbají, a zároveň, otočím-li to, je toto jednání potvrzením stigmatizované identity 

                                                 
35 Případem viditelného znaku stigmatu byla povinnost nosit na dobře viditelném místě Davidovu hvězdu 
nařízená Židům během 2. světové války. 
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jedince. Všechny respondentky zmiňují alespoň jeden případ, jak se jejich rodině začali 

známí a přátelé stranit. 

„Tenkrát (smích), původně tady měla být obsazená funkce nějakého toho hlavního 
metalurga, tak samozřejmě, protože měl báňskou školu, tak asi by to dělal on (manžel, 
pozn. V. H.). Ale protože měl tenhle politický škraloup, tak to dělat nemohl. A dělal to jistý 
pan Dlouhý, který neměl průmyslovku, a on ho Tonda – můj muž – učil na průmyslovce. A 
přitom – protože to dělal externě, ještě učil na škole – ho tam učil, dovedl k maturitě a on 
mu dělal šéfa, že jo.“ [Blanka] 
 

5.2. Morální kariéra 
 

Osoby se stejným stigmatem mají podobnou „morální kariéru“. To znamená, že 

procházejí analogickými fázemi morální kariéry. V následujících kapitolách se pokusím 

popsat společné rysy jednotlivých fází morální kariéry. Hledala jsem odpovědi na 

otázky, v čem bylo uvedené období typické, co respondentky v souvislosti s tímto 

obdobím nejčastěji zmiňují. 

5.2.1. Mýtus o idylickém d ětství 
 

Identita dcer nebyla s výjimkou jednoho případu stigmatizovaná od jejich narození. 

V průběhu socializace získaly dcery představu, jaké je to žít bez stigmatu. Toto období 

je vypravěčkami idealizováno36. Ve vyprávění je zdůrazňována situace, kdy byla celá 

rodina pohromadě, jako jsou rodinná setkání či pravidelné nedělní procházky. Situace, 

kdy byla rodina pohromadě, tvoří kontrast k období, která rodina prožívala jako 

neúplná. Ne všechny respondentky začínají vyprávění od svého mladí, ale všechny se 

k němu retrospektivně ve vyprávění vracejí.  

„Otec byl profesor, matka byla s námi doma, takže jsme měli krásný dětství, všechno bylo 
v klidu, pomalu, chodili jsme na procházky, věnovala se nám, takže z ideálního dětství jsme 
přešli do dětského domova.“ [Marie] 
 

„Celá rodina žila pohromadě, zúčastňovali jsme se pravidelných nedělních vycházek, 
značkovali jsme turistické cesty, dědeček založil nedaleko XY u rybníka velkou pláž, takže 
tam jsme jezdívali a žili jsme pořád, i v období komunismu, celá rodina pohromadě.“ 
[Petra] 

                                                 
36 Jedinou výjimkou je vypravěčka, která byla hned po narození umístěna do kojeneckého ústavu a její 
matka do vězení. 
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5.2.2. Zatčení rodi če – zborcení dosavadního sv ěta 
 

Důležitým zlomem je zatčení a následné uvěznění rodiče/rodičů. Ve stejnou chvíli37 se 

většinou dostávají dcery do druhé fáze morální kariéry – dozvídají se o své 

stigmatizované identitě, získávají představu o tom, co znamená být nositelkou určitého 

stigmatu. Tento moment je spojován ve vyprávěních s pocitem zboření dosavadního 

světa a  nepochopením toho, co se vlastně stalo. 

 

„Tatínkovým zatčením se mi zhroutil svět, protože mně bylo jedenáct a bratrovi devět, a 
prakticky v tu dobu jsem dospěla. Bojovaly ve mně pochybnosti o tom, co je pravda, a co 
není pravda.” [Petra] 
 

Počáteční nepochopení situace ale nevedlo komunikační partnerky k obviňování rodiče 

za vzniklou situaci. Vina je od začátku přisuzována státu. Což dokládá skutečnost, že 

příběh je vyprávěn z dnešního pohledu, s dnešními zkušenostmi. Vypravěč již zná 

„pravé“ důvody, které vedly k událostem, a nereflektuje anebo možná i zapomněl své 

pocity. Možnost vinění rodiče za vzniklou situaci (byť krátkodobého) nezapadá do 

obrazu hrdiny38, který si o svém rodiči dcery vytvořily.  

V této fázi morální kariéry dochází podle Goffmana k retrospektivnímu 

zpracování zkušeností, k re-konstruování minulosti. Je samozřejmě rozdíl, pokud tuto 

situaci zažívá dospělý člověk, nebo dítě před obdobím adolescence, které je 

charakterizováno zvýšením důležitosti identity a vlastním hledáním místa ve 

společnosti. Dítě ještě za sebou nemá příliš dlouhou životní historii a ani se nemusí 

zodpovídat z již udělaných rozhodnutí. Dá se proto říci, že dcery již od dětství věděly, 

na jaké straně stojí. To jim často ulehčovalo situaci v minulosti (např. nebyly nuceny 

vstupovat do strany) a zároveň v přítomnosti (nikdy nepochybovaly, že komunismus je 

cesta špatným směrem, což je přesvědčení, které je dnes součástí dominantního 

diskursu).  

Podstatné však je, že uvězněním rodiče ono „bezstarostné“ dětství končí.  Dcery, 

jak to líčí, přebírají část role dospělého – pečují o mladší sourozence, pomáhají 

zajišťovat chod domácnosti. 

                                                 
37 Doba mezi zatčením rodiče a tím, kdy začala respondentka prožívat stigmatizovanou identitu, se různí 
podle toho, jak se rodině a blízkému okolí „dařilo“ předstírat, že se dlouho nic nestalo. V jednom případě 
se respondentka danou skutečnost dozvěděla až s velkým zpožděním. 
38 Obraz hrdiny vysvětlím v dalším textu. 
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„Já jsem věděla, že musím dát bratrovi najíst, zkontrolovat mu úlohy, byla jsem vůdčí typ, 
nebo hlava rodiny, té dvojčlenné s tím bratrem, že ho dám spát, a teta vždycky –  my jsme 
bydleli v jednom domě, ale každý ve svém bytě – a teta: co potřebujete, přijďte na večeři, 
nebo co vám mám udělat... A já jsem byla pyšná na to, že zastanu tu maminku a že 
obhospodařím toho bratra.“ [Petra] 
 

Toto období je charakterizováno nejtěžším represemi ze strany státního aparátu. Spolu 

s odsouzením rodiče/rodičů byl většinou rodinám zabaven majetek39. Rodiny byly často 

nuceny opustit své původní bydliště a přestěhovat se do mnohem horších, často 

hygienicky nevyhovujících podmínek. Rodič, který zůstal „na svobodě“, byl donucen 

změnit zaměstnání. Nucená změna zaměstnání byla často směrem od kvalifikované 

práce k nekvalifikované a špatně ohodnocené práci. Ztráta jednoho výdělečně činného 

člena rodiny spolu s konfiskací majetku a nedobrovolným stěhováním vedla 

k dramatickému snížení životní úrovně rodiny. Mnohdy se rodiny dostaly až na hranici 

chudoby. Zhoršení materiálních podmínek bylo doprovázeno sociální exkluzí rodiny. 

Mnoho rodičů podle vyprávění zůstalo v sociálním vyloučení až do konce života. 

S rodinou se přestali stýkat z obavy z možného postihu známí, kamarádi a často i 

příbuzní. Rodina byla doslova odsunuta na okraj společnosti.  

 Výše uvedené události měly zásadní dopad na životy dcer. Někdy bylo zatčení 

rodiče či rodičů spojeno s umístěním dětí do dětského domova či kojeneckého ústavu, a 

to i přesto, že se o děti mohl prokazatelně starat někdo z příbuzenstva. Různou délkou 

pobytu v dětském domově nebo kojeneckém ústavě prošly čtyři ze šesti respondentek, 

se kterými jsem vedla rozhovor. Tato fáze je spojena s mnoha traumatickými zážitky – 

zatýkáním rodiče/rodičů, návštěvami ve vězení, domovními prohlídkami či výslechy. 

 Bylo to období nejistoty a strachu. Po zatčení rodiče (rodičů) dcery často 

nevěděly, co se přesně děje, kde se jejich rodič (rodiče) nachází40. Nebylo jasné, jak se 

bude situace dál vyvíjet. Rozsudky byly často velmi tvrdé, kromě trestů smrti byli tzv. 

„nepřátelé státu“ odsouzeni i k třicetiletým trestům. Naštěstí byly rozsudky ve většině 

případů později zmírněny.  

 Ve vyprávěních je tomuto období věnovaná největší pozornost. Pokud byla dcera 

přítomná okamžiku zatčení rodiče, vypráví tuto situaci do velkých podrobností. Často 

zmiňované jsou návštěvy rodiče ve vězení, které jsou velmi detailně popisovány, jejich 

popis je v příbězích velmi podobný. 

                                                 
39 Zabavení majetku v souvislosti se zatčením rodičů nezmiňuje pouze jedna respondentka. 
40 V jednom případě trvalo rok, než se respondentka dozvěděla, kde se rodiče nacházejí.  
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 I v době nejtvrdších útlaků sehrály podstatnou roli sociální sítě, a to i přesto, že 

se režim snažil rodiny od sociálních vazeb odstřihnout. Byly případy, kdy širší rodina 

podporovala „postiženou“ rodinu. Na druhou stranu bylo mnoho rodin, od kterých se 

širší rodina během nejtěžších let zcela odvrátila. I přes sociální izolaci rodin zmiňují 

dcery jako důvod toho, že byly přijaty na střední školu, vliv konexí. Dcery zmiňují 

existenci „alternativní sociální sítě“ lidí s podobným osudem, která byla 

charakterizovaná vzájemnou solidaritou členů. 

 

5.2.3. Návrat z v ězení, amnestie a rehabilitace – období ticha ve 
vypráv ěních 
 

Za zlom v morální kariéře nelze považovat návrat rodiče z vězení i přesto, že se jedná 

zcela jistě o důležitou změnu v životě jednotlivců. Návratem rodiče či rodičů se stigma 

žádným způsobem nezmenšilo. Rodina měla podle popisu vypravěček i nadále 

nevýhodné sociální postavení.  

 Jistým zlomem v morální kariéře jsou rehabilitace, které probíhaly v 60. letech. 

Rehabilitace byly často spojeny s amnestií, s propuštěním z vězení. Je potřeba si však 

uvědomit, že rehabilitace, které probíhaly v 60. letech, zprostily viny jen některé 

z politických vězňů. Zcela určitě ale nevedly k odstranění stigmatizované identity. 

Konec období stalinismu znamenal zmírnění represí vůči „nepřátelským osobám“.  

Toto období by se dalo charakterizovat jako období ticha ve vyprávění. 

V rodinách se o zážitcích z vězení nemluvilo. Režim podporoval mlčení v rodinách tím, 

že při odchodu z vězení museli bývalí vězni podepsat, že nebudou o vězení mluvit.  

„Ano, my jsme toto prostě prožili, byli jsme rádi, že to skončilo, a jako jsme vůbec, (…) 
když přijel (otec), tak nám nikdy… jestli se nějak ostýchal začít o tom sám, a to teď si 
říkáme se sestrou… My jsme se nevyptávali. Nějak jsme nechtěli pořád to všecko vracet.“ 
[Tereza] 
 
„Oni až tak moc povídat nechtěli. Takový jako… říkám, nechtěli mě asi traumatizovat, 
takže vždycky řekli jenom něco… něco řekli, no.“ [Markéta] 
 
„Ale tatínek, když se vrátil z vězení, tak nic nevyprávěl a my jsme se neptali. Oni museli 
podepsat, že nebudou o ničem mluvit, protože byli ještě v podmínce. No ale on ani nechtěl, 
a my jsme se neptali.“ [Petra] 
 
 

V případě, že měl rodič potřebu své zážitky sdělovat, mohl se setkat s nepochopením ze 

strany svých blízkých. V níže uvedené citaci replikuje Alžběta rozhovor svých rodičů, 
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použitá metafora dveří znamená v tomto případě „tak už o tom nemluv, už se k tomu 

nevracej“.  

„Máma mu (tátovi) vždycky říkala: ‚Zavři za tím ty dveře.‘ A on jí na to vždycky říkal: 
‚Ano, jsou to dveře, ony se otevřou samy.‘“ [Alžběta] 

 
 

„Ml čení“ nebylo uvaleno pouze na zážitky z vězení, ale dcery popisují, že o tom, jakými 

útrapami museli jednotliví členové rodiny projít, se v rodinách během komunistického 

režimu nemluvilo. Jedna z dcer na webových stránkách sdružení píše, že skutečnost, že 

byla ve škole ponižována, nikomu v rodině neřekla. „Jejich chování bylo velmi 

ponižující, protože jsem byla přesvědčena o tatínkově nevině. Nikomu v rodině jsem 

se s tím nesvěřovala, protože všichni velmi duševně trpěli.“  [Dcery 50. let: 2010].  

 

5.2.4. Porevolu ční re-konstrukce pam ěti  
 

Po pádu režimu dochází postupně (individuálně) u dcer ke změně v morální kariéře, kdy 

je významným bodem založení sdružení Dcery 50. let. Sdružení vzniklo až s desetiletým 

odstupem od revoluce. To signalizuje, že cesta k veřejnému přihlášení se k identitě 

dcery politického vězně nebyla jednoduchá. Porevoluční morální kariéra dcer je velmi 

individuální. 

Jednu z dcer lze nazvat představitelkou „stigmatizované kategorie“ [Goffman 

2003: 38], která prezentaci svého stigmatu věnuje svůj volný čas. Podle Goffmana to má 

za následek, že osoba přestává být reprezentantem těch, které reprezentuje. Druhý pól 

tvoří respondentka, která je sice členkou sdružení, ale v podstatě svou minulost před 

okolím tají. Pro období je také  charakteristické „re-konstruování paměti“. Vstup do 

sdružení znamená vzpomenout si na to, „jak to tenkrát bylo“.  

„Tak já jsem nevěděla, že byl otec zavřený, a explicitně si nepamatuji, i když mozek mi 
slouží, i když jsem se snažila v momentu, kdy jsem byla oslovená těmi Dcerami, i trošku 
předtím, si vzpomenout, kdy já jsem se vlastně poprvé dozvěděla, že ten otec byl zavřený.“ 
41[Alžběta] 
 

Dcery si začínají uvědomovat, že jim dnes vlastně chybějí informace od rodičů o tom, 

co přesně ve vězení prožívali. Tím neříkám, že nemají žádné informace, ale spíše že 

reflektují, že jich mohly získat víc. Uvědomování si důležitosti toho, co prožili jejich 

rodiče, spojují s věkem. Z toho zároveň vyplývá, že předtím je tento druh zkušeností 

tolik nezajímal.  

                                                 
41 Alžběta je jediná z respondentek, která se o zatčení rodiče dozvěděla se zpožděním. 
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„Maminka umřela v 65 letech a tatínek v 67, takže vlastně jsem je moc neužila, já měla 
děti, takže člověk něco z té problematiky pochopí, až když je dospělý.“ [Marie] 
 
 

Tuto informační mezeru zaplňují různě – čtou deníky rodičů z vězení, čtou vzpomínky 

jiných vězňů, sledují dokumentární filmy, bádají v archivech. Důležitým zdrojem 

informací jsou pro ně spoluvězni rodičů, pokud ještě žijí. Až na základě studia zjišťují, 

jaké podmínky panovaly ve vězeních v 50. letech.  

 
„No, ale nejvíc jsem se dozvěděla v roce 2000 od těch skautů (spoluvězni, pozn. V. H.), jak 
to tam vlastně bylo.“ [Petra] 
 
„Já jsem v jednom... takovým deníku maminky, co jsem si potom četla, že nejhroznější 
bylo to, když přišli k nám domů prohlížet – ty estébáci zase – a odemkli si klíči, které měl 
tatínek, takže už věděla, že ho zatkli.“ [Markéta] 
 

 

Životní příběhy dcery doplňují rovněž o poznatky současné oficiální historie, která často 

tvoří kontext vypravování. Z níže uvedeného příkladu vyplývá, že vypravěč mluví o 

době padesátých let již s časovým i znalostním odstupem.  

 
„Maminka nám vysvětlila, že ve státě se uplatňuje síla moci, takže si něco vymýšlí na různé 
lidi – ať to byla inteligence, sokolové, skauti, letci západního–východního boje proti 
nacismu a jiné, sedláci hlavně taky, a potom církevní řády a kněží, kteří se pro své 
přesvědčení a pro své charakterní jednání a smýšlení stali odpůrci komunistického režimu.“ 
[Petra] 
 

Výše popsaná snaha o re-konstrukci paměti souvisí se změnou referenčních rámců, která 

nastala po sametové revoluci. Současné referenční rámce diktují jinou „práci s pamětí“, 

jiné vzpomínky. Vzpomínání jde ruku v ruce s „verbalizovaním“ vzpomínek. Místo 

mlčení se o těchto událostech začíná mluvit. Dcery cítí povinnost zasáhnout do utváření 

dominantního diskursu paměti, a proto začínají veřejně prezentovat své příběhy. Potřeba 

vychází z nesouhlasu s tím, jak je minulost prezentována. Postoje dcer k současnému 

diskursu o době komunismu vysvětlím v kapitole „Resentiment“. 

 
„Po revoluci jsme se nijak nesnažili, ale pak jsme si říkali: ale bože můj – když se začali 
objevovat bolševici nebo ty lidi: dyť to není pravda, tohle takhle nemohlo být – tak jsme si 
říkali: vždyť to je hrozný, vždyť to je potřeba, aby lidi věděli, co se dělo.“ [Tereza] 
 
„Já se tomu věnuji hodně po školské linii, protože tady cítím takovou povinnost k budoucí 
generaci, která to musí vědět.“ [Markéta] 
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Dcery vyprávějí své vzpomínky zejména pro veřejné publikum, v soukromí často mlčí. 

Jejich mlčení není dobrovolné. Mlčí, protože se často setkávají s nepochopením, 

s nezájmem. 

 
„Když já usoudím, že moje děti mi budou naslouchat a budou z toho něco mít, tak jim to 
budu taky vyprávět. Ale oni nemají zájem, pro ně je to zatěžující, je to pro ně ztráta času.“ 
[Alžběta] 
 
„Já jsem to svým dětem taky nevyprávěla. A syn, ten je hodně doprava, a dcera, ta to  
začala brát až teď.“ [Petra] 
 

5.2.5. Vyrovnávání se stigmatizovanou identitou 
 

Zralou fází morální kariéry je podle Goffmana odhalení stigmatu. Členství ve sdružení 

Dcer 50. let je rovněž veřejnou prezentací stigmatizované identity, zároveň umožňuje 

jeho členkám „být svými“ a cítit vzájemnou podporu. Samotné odhalení stigmatizované 

identity neznamená vyrovnání. Důležité není pouze odhalení identity, ale její začlenění 

a smíření. Existence sdružení a nutnost podávat svědectví je bojem o uznání významu 

oběti či hrdinského činu rodičů.  

  

5.3. Strategie zvládání stigmatizované identity 
 
V této kapitole se budu věnovat nejčastějším řečovým strategiím zvládání 

stigmatizované identity. Řečové strategie zvládání stigmatizované identity jsou 

členským věděním dcer. Tyto kategorie jsou diskursivně utvářeny a jsou zároveň 

výsledkem diskursivních praktik. Vytvořený diskurs není vždy výjimečný a odlišný od 

existujících diskursů (včetně dominantního diskursu). Diskursy jsou „diskontinuálními 

praktikami, které se navzájem kříží, někdy střetávají, avšak stejně dobře se neznají nebo 

se navzájem vylučují“.  [Foucault 1994: 27] Strategie jsou reakcí na „dominantní 

diskurs“ a na „kulturně dominantní kategorie“, které dcerám přisuzují nevýhodné 

postavení. 

 Strategie, které se vyskytují v narativech, lze rozdělit do tří skupin podle jejich 

odmítnutí nebo přijetí kulturně dominantní kategorizace: (1.) strategie „odmlouvání 

dominantní kategorizaci“, (2.) strategie přijetí dominantní kategorizace a (3.) strategie 

„resentimentu“.  
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Strategie odmlouvání dominantní kategorizaci vedou k vytvoření alternativního 

diskursu o minulosti, neboli alternativní verze minulosti. Přijetí dominantní kategorizace 

znamená, že dcery přijímají své místo v dominantním diskursu. Strategie „resentimentu“ 

lze popsat jako odmlouvání dominantní kategorizaci a zároveň přijetí této kategorizace. 

V následujícím textu jednotlivé strategie popíši. 

 

5.3.1. Strategie „odmlouvání“ dominantní kategoriza ci 
 

Strategie odmlouvání je reakcí na dominantní kategorizaci, která produkuje 

stigmatizované identity. Dcery odmlouvají dominantní kategorizaci vytvořením 

vlastního alternativního diskursu o minulosti. V tomto diskursu připisují své členské 

skupině určité role/pozice/kategorie.  

 

 

5.3.1.1. Rozdělení na členy a ne členy 
 

Základní osou alternativního diskursu je rozdělení na členy a nečleny. Dichotomie  MY 

a ONI je kontrastní, to znamená, že oběma skupinám přisuzuje protikladné kategorie. 

Přikládání pozitivních kategorií vlastní skupině a naopak negativních těm druhým je 

základní diskursivní praxí. Identita dcer je konstruována v biografických vypravováních 

vůči jejich utlačovatelům, ale  i vůči všem nečlenům, tj. „neperzekvované“ mlčící 

většině. Členskou základnu tvoří rodiny dcer a stejně režimem „postižení“ a vyloučení 

jedinci. 

Vlastní skupina je kategorizována jako „inteligentní“ a „kompetentní“ k výkonu 

moci. Zatímco ti „druzí“ jsou kategorizováni jako „hloupí“ a „nekompetentní“. Členové 

jsou konstruováni jako nositelé „morálních kvalit“ v nemorální době.  Na základě těchto 

kvalit umísťují dcery své rodiče do rolí  hrdinů a samy sebe do pozice bojovnic a obětí. 

Mimo toto rozdělení stojí pozice svědka, i když pouze zdánlivě, protože svědek se řídí 

členským vědomím. Připsání pozitivních kategorií vlastní skupině a z toho plynoucích 

„kategoriálních predikátů42“ umožňuje členům změnit definici situace z nevýhodné na 

výhodnou. Pozitivní kategorizace členů vede k jejich oslavování,  k pietě. 

                                                 
42 Nebo jinými slovy vlastností, které jsou mluvčími pro tyto kategorie považované za typické. [Nekvapil 
2000] 
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5.3.1.2. Inteligen ční převaha a kompetence 
 

Členové se kategorizují jako inteligentní a vzdělaní oproti nevzdělaným lidem, kteří po 

roce 1948 převzali moc a obsadili i všechna úřední místa. Zdůrazňování vlastní 

inteligence v protikladu s nevzdělaností státního aparátu poukazuje na jeho 

nekompetentnost. Kategorizace vlastní skupiny jsou často nepřímé, činěné z pozice 

„objektivního“ vypravěče (autora-vypravěče), který shrnuje atmosféru doby na základě 

dnešního dominantního diskursu. Mluvčí pak mění pozici v promluvě a mluví z pozice 

člena vlastní referenční skupiny. Do své promluvy vkládá současně, díky dvojí 

perspektivě, jakousi „vševědoucnost“, kterou autor-vypravěč má, pokud zná konec 

příběhu. V citátu Marie umísťuje sama sebe a svou rodinu do kategorie inteligentních 

lidí, ale zároveň ji prezentuje z odstupu, jako znalá objektivní  situace a sociální historie 

té doby. 

 

„Oni se zbavovali na všech stranách inteligentních lidí, statečných, a potřebovali tu 
atmosféru strachu mezi lidmi šířit. A my jsme byli natolik chytrý, že jsme tohle všechno 
věděli, ale nic jsme neříkali, že jo – co bychom to prozrazovali, dětem a ostatním.“ [Marie] 
 

Nedostatečné vzdělání vykonavatelů státní moci vede k často absurdním situacím, které, 

popsány v několika větách, připomínají za socialismu všeobecně známé vtipy na 

„kompetenci“ komunistických kádrů. Líčené absurdní situace, ve kterých figurují dcery 

jako jejich účastnice – postavy ve vlastním příběhu –, vedou ke zdůraznění 

vzdělanostního rozdílu mezi členy a nečleny. U uvedeného případu je status úřednice 

snížen ještě tím, že byla „protekční“, a pracovní místo tudíž nezískala na základě 

odborných předpokladů.  

 
„Jak se dělala ta nová evidence občanek, tak tam byla taková protekční úřednice, která 
neměla maturitu, ale měla manžela esenbáka a tak ji vzali na tu podatelnu. A teďka, když se 
měnily ty občanky, tak se všechno znova vyplňovalo, tam bylo dosažené vzdělání, tak otec 
psal: Univerzita Karlova a tak. A ona: ‚Počkat, máte pět obecných?‘ A on říká: ‚Ne.‘ 
‚Ježišmarjá, vy říkáte, že máte univerzitu, když nemáte pět obecných?‘ A on říká: ‚Vzácná 
paní, já jsem dělal ve čtvrté obecné přijímací zkoušky na Náchodské gymnázium, 
rozdílové.‘“ [Marie] 
 

Inteligenční převaha je líčena jako výhoda, která pomohla členům v těžkých životních 

situacích. Protože dopisy z vězení procházely cenzurou, psali do nich Markétiny rodiče 

citáty ze Seneky „a oni tomu nerozuměli, takže to prostě prošlo.“ Vzdělání mohlo být 
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jistou „konkurenční výhodou“ i ve vězení. Markéta je přesvědčená, že možná právě 

znalost cizího jazyka otci zachránila život.  

 
„(Táta) Uměl německy. A tím, že se bachaři neuměli dorozumět se zajatci, když byli 
věznění spolu (s Němci), tak on jim (bachařům) dělal tlumočníka. Tak říkal: ‚To bylo 
možná moje štěstí, protože jinak jsem mohl v těch drátech skončit taky.‘“ [Markéta] 
 

5.3.1.3. Pře-rámcování vlastního postavení 
 

Ve vyprávěních je nedostatek materiálních prostředků u vlastní skupiny rámcován jako 

možná výhoda. Členové trpěli hmotnou nouzí i sociální izolovaností. Nedostatek 

materiálních prostředků je zmiňován  ve všech vyprávěních, zároveň je shodně dodáno, 

že nedostatek materiální není nedostatkem intelektovým, duchovním ani citovým. 

Materiální nouze je sice nepříjemná, ale mnohem horší je nouze duchovní. Obě 

porovnání jsou hodnotící, odkazují k tehdejší většinové společnosti. Uvedený úryvek 

implikuje, že spolužačky (nečleni), které měly tatínky horníky, měly sice lepší oblečení, 

ale zato patrně strádaly duševně či citově. 

 

„Holky uraňáků (zaměstnanci uranových dolů) opravdu chodily v poslední módě z Tuzexu. 
(...) A já jsem měla přešívaný sukně po tatínkovi ze starých kalhot, protože jsme fakt 
neměli. Ale maminka mi všechno háčkovala, pletla, opravdu z páraného. Já vím, co jsme 
napárali věcí a přeplétala mi z toho. Opravdu ta chudoba byla. Ale nebyla to duševní 
chudoba ani citová chudoba.“  [Markéta] 
 
„Ta nouze na tom stole určitě není příjemná, ale když je doprovázena bohatstvím 
intelektovým, tak tvaruje nejen tu osobnost, ale celý společenství těch lidí kolem toho stolu, 
protože oni se někdy musejí alespoň potkat.“ [Alžběta] 
 

K podobnému obratu dochází i s ohledem na sociální izolovanost. Rodinní příslušníci 

udržovali kontakt jen s malým počtem lidí, ale zato byly jejich vzájemné vztahy 

upřímnější. Znamená to, že vztahy v tehdejší společnosti vypravěčka nevnímala jako 

zrovna upřímné.  

 
„Žili jsme víc izolovaně, stýkali jsme se víceméně s  lidmi, kteří byli nějakým způsobem 
stejně poznamenaní. Nebyli ve vězení, ale nějakým je způsobem ten režim poznamenal. 
Nestýkali jsme se až tak často, protože to bylo sledovaný. Ale ono to bylo asi upřímnější.“  
[Markéta] 
 

V obou případech dochází ke změně definice situace. Materiální nouze i sociální 

exkluze vypadá v kontextu tehdejší společnosti téměř jako výhoda.  
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5.3.1.4. Umis ťování (se)  
 

Další z řečových strategií zvládání stigmatizované identity je sebe-umísťování. 

Umísťování se, neboli pozicování je vytvářeno v průběhu interakce a umožňuje 

mluvčímu přejímat různé role během jedné promluvy. Zaujímáním různých pozic 

mluvčí provádí  a zároveň odhaluje svůj postoj k řečenému. Umísťování se je relační 

praxí, mluvčí se vždy umísťuje vůči něčemu či někomu (osobě, příběhu...). Dcery 

umísťují nejen sebe, ale i své rodiče. Rámec pro sebe-umísťování dcer tvoří příběhy 

rodičů, proto se budu jako první zabývat pozicí rodičů v rámci příběhu. Z umístění 

rodičů vyplývají požadavky a nároky dcer. V následujícím textu se podívám, do jaké 

pozice umísťují politické vězně a jejich manželky a manžele jejich dcery. 

5.3.1.4.1.  Rodiče – hrdinové, nebo ob ěti? 
 

V této části se zaměřím na to, kdy jsou rodiče stavěni po pozice hrdinů a kdy do pozic 

obětí, a jak jsou tyto pozice konstruovány. Předpokládala jsem, že dcery budou 

konstruovat hrdinný obraz svých rodičů na základě „důvodu–činu“, který vedl 

k uvěznění rodiče/rodičů. Toto tvrzení se mi však potvrdilo pouze u jedné respondentky.  

Je to případ Mariiných rodičů, rozhodli se k odvážnému kroku, k vystoupení ze 

strany, v dobách nejtěžších represí. Dali tak najevo nesouhlas s odsouzením Milady 

Horákové. Jejich čin byl projevem svobodné vůle i mravním činem (smyslem pro čest a 

spravedlnost).  

 
„Otce vyhodili ze školy, protože on byl členem strany, a když začal ve straně takový vývoj, 
že byla odsouzena Milada Horáková, kterou znal prostě jako bojovnici proti fašismu, kterou 
zavřeli Němci, a teď s ní byl ten proces, tak myslel, že něco dokáže a matka i otec vrátili 
své stranické legitimace přímo na ústřední výbor.“ [Marie] 
 

V ostatních vyprávěních není důvodu zatčení rodiče či rodičů přikládána důležitost. To 

lze snadno zdůvodnit důvody, kvůli kterým byli rodič či rodiče odsouzeni. U dvou 

případů nevedl k zatčení rodiče žádný skutek (Petra, Alžběta), ale jen skutečnost, že 

měli „politicky nevhodnou“ minulost (členství ve skautské organizaci apod.). V jednom 

případě byli rodinní příslušníci trestání za nevědomý čin (rodina nechala přenocovat 

spolužáka z bratrovy třídy v domnění, že se chystá jet na vandr, on se místo toho pokusil 

neúspěšně překročit hranice). Rodiče dvou zbývajících vypravěček (Markéta, Tereza) 

byli zatčeni při neúspěšném pokusu o opuštění hranice, jejich pokus byl politicky 

motivován. Lze jistě namítnout, že k ilegálnímu přechodu hranic byla potřebná dávka 
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odvahy, ale dcery ve svých narativech konstruují hrdinský obraz rodičů na základě 

jiných prostředků. Zatčení rodiče a důvod, který k němu vedl, staví rodiče spíše do 

pozice oběti než hrdiny.  

  

5.3.1.4.2. Morálka v nemorální dob ě 
 

Obraz rodičů jako hrdinů je konstruován na základě morálních kvalit . Tyto morální 

kvality prokazují rodiče v mezní situaci komunistických pracovních táborů, ale i později 

po návratu z vězení. Podstatné jsou nejen morální kvality samy o sobě, ale i tzv. 

„morální integrita43“. Morální integritou rozumím konzistenci vnitřních 

(proklamovaných) postojů s vnějším jednáním nezávisle na situaci.  

Hrdinný obraz nevytváří morální kvality samy o sobě, ale jde především o 

rámec, v jakém jsou představeny. Rámec hrdinného obrazu vytváří tzv. „nemorální 

doba“. Doba, kdy neplatila základní morální pravidla. V narativech je nemorálnost 

popsána ilustrujícími příklady. Jako příklad uvádím Blančino rozhořčení nad tím, že 

majetek její rodiny byl prodán za symbolickou cenu. Jedná se o jednoznačný příklad 

nemorálního jednání. Blanka se vůči tomu zároveň vymezuje tím, že dodává, že její 

rodiče by se takto nikdy nezachovali. 

 
„Proto si říkám, když teď třeba vyřizuji třeba ty náhradní pozemky na pozemkovém úřadě 
v XY: když si to soudruh koupil, ten pozemek, za jednu korunu čtvereční metr... Tak říkám 
paní, která to vyřizuje: ‚Moje maminka ani tatínek by metr čtvereční za korunu nekoupili, 
protože by řekli, že to není normální.‘“ [Blanka] 
 

Nemorální jsou podle vyprávění už sama o sobě režimem proklamovaná hesla. 

 
„Tenkrát bylo heslo komunistů: Půda patří těm, kdo na ní pracují. A že jsme bydleli na 
vesnici, tak ty lidi, sedláci, byli úplně pomatený, a že třeba chodili za taťkou a říkali: ‚Nó, 
tak to se tady rozparceluje ten statek a tam je nádherná půda, to já se přihlásím.‘ A táta, 
vím, jak vždycky říkal: ‚To je nemravný heslo, takto to nemůže být, že půda patří těm, kdo 
na ní pracují.‘ Né, prostě, pak přišli o všechno. Opravdu to tak dopadlo, že ten statek se 
rozparceloval, ta půda se rozdělila, a pak se vzala komplet. A bylo po legraci.“ [Tereza]  
 
 

                                                 
43 Termín morální integrita jsem si vypůjčila od Dagmar Šimkové, která na otázku, proč si svým 
jednáním ve vězení svůj život dělala těžší, odpověděla: „Chtěly jsme si udržet morální integritu.“ [2007: 
83] Opověděla za skupiny politických vězeňkyň, jejichž byla součástí. Šimková a její spoluvězeňkyně 
dávaly například najevo svůj nesouhlas s činnostmi ve vězení, a tak se dostávaly do korekcí (tvrdší forma 
věznění). 
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Podle Alžběty byla mravnost jejího otce hlavním důvodem, proč byl vězněný. Čistotu 

otcových mravních zásad umocňuje použitím parafráze známého Kantova výroku44 i 

přirovnáním k prvorepublikové elitě. 

 
„Já si myslím, že největší zlo si táta udělal, ne tím, že to bylo ideologické, že byl Žid, 
protože on nebyl nikdy komunista ani v žádné jiné straně. On byl ražení Karla Čapka a 
Masaryka, takže jako letcovi mu to bylo jasné, že ‚modré nebe nade mnou a mravní zákon 
ve mně‘.  A jemu bylo jasné, co ho musí určovat... ten otec to ze sebe vyzařoval.“ [Alžb ěta] 
 

 

Ve vězení se pevnost v názorech a jednání v duchu svobodné vůle projevu projevovala 

počtem dnů strávených v korekci. Do korekce se vězeň dostal, pokud porušoval svým 

chováním řád ve vězení (např. vzdoroval bachařům, odmítal plnit rozkazy atd.), ale i na 

základě smyšleného obvinění. Korekce byla nejpřísnější formou věznění, byla „vězení 

ve vězení“. V korekci byl vězeň zavřen sám, dostával poloviční dávku jídla a v cele 

nebyly k dispozici často ani přikrývky nebo matrace. [Političtí vězni 2009] Vězni znali 

pravidla a věděli, jakým jednáním se dostanou korekce, přesto však tato pravidla 

vědomě porušovali, proto je počet korekcí symbolem morální pevnosti vězněných. Lze 

říct, že vzpurné jednání ve vězení vyžadovalo odvahu, protože vězeň mohl být nejen 

potrestán korekcí, ale zároveň zbit. 

 
„Vzpomínali na něho (otce), že se nikdy nepoddal, že věčně byl v korekci a že na něho 
můžu být pyšná. A dali mi řád, vysoké skautské vyznamenání.“ [Petra] 
 

Na zachování morální integrity apeloval i Markétin otec. Morální integrita znamená 

zachování důstojnosti a cti. 

 
„‚Když chceš s těmi vlky žít, nesmíš s nimi ale výt.‘ A: ‚Zachovej si svoji vlastní 
důstojnost.‘ A to si pamatuji. A teprve potom člověk později pochopil. Že s těmi vlky musíš 
žít, ale nesmíš s nimi výt. No a říkal: ‚Vždycky se snaž zachovat si čest,‘ a takový.“ 
[Markéta] 
 

Zatímco hrdost je činem namířeným k vlastní osobě, starostlivost je směřována k těm 

druhým. Svazky dopisů či malými ručně vyrobenými dárky dokazují dcery starostlivost 

rodičů. Tereza zmiňuje i příklad starostlivosti, která nebyla zaměřena pouze na 

příslušníky vlastní rodiny.  

 
„Taťka vždycky napsal, tedy konkrétně, když sem přijela do XY. Tak sem mu napsala 
dopis, kde jsme a co děláme, a pak přišel dopis a on: ‚No tak když si v XY, jestlipak jsi 
byla už navštívit Marušku Potůčkovou? Nezapomeň.‘ No a já teďka – Maruška 
Potůčková… No tak sem věděla, že to je nějaký jméno, který chce on, abych šla navštívit, 

                                                 
44 „Nic není jasnější než modré nebe nade mnou a mravní čistota ve mně.“ 
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tak sem se šla zeptat, normálně jsem se poptávala. Našla jsem, kolik je tady rodin 
Potůčkovejch, to sem měla zmapovaný, a ta jedna: to byl pan doktor Potůček, doktor práv, 
ale on je zavřený. Tak už jsem věděla, že mám jít navštívit Marušku Potůčkovou (smích). 
Ona byla jedna jediná dcera, byla starší, než jsem byla já.“ [Tereza] 
 

Projevovat starost o rodiny spoluvězňů je morálním jednáním. 

Následující charakteristiky se netýkají pouze uvězněného rodiče či rodičů, ale i 

těch, kteří zůstali s dětmi doma. Situace rodičů, kteří neprošli vězněním, nebyla o nic 

jednodušší. Možnost volby měly i manželky či manželé, kteří nebyli vězni, jak dokládá 

případ Alžbětiny matky.  

 
„Protože i když těch peněz bylo velmi málo, moje maminka nikdy nešla pracovat, s velmi 
silným gestem: ‚Pro komouše já dělat nebudu.‘“ [Alžběta] 
 

„Oni ji nutili, aby se rozvedla. Oni většinu těch žen nutili, aby se rozvedly. Že děti budou 
moct studovat a ony dostanou zaměstnání… Ženy se rozvedly, tím ponížily ty muže, 
protože ti se jim tam hroutili i si v tom vězení brali život, a stejně to tady těm venku 
nepomohlo, pořád měli ten cejch. A moje maminka ne a ne a ne, takže oni ji vždycky tak 
jednou za dva měsíce sbalili na osmačtyřicet hodin, což nemuseli zdůvodňovat.“ [Petra] 
 

Rodiče trpěli pro své morální kvality, protože se nenechali zlomit režimem. Hrdinství 

rodičů je zvýrazněno popisy jejich strádání. Strádali, a přesto se nenechali zlomit.  

 
„O tom vězení taky říkal (otec), že kolikrát je nechali na celou noc v radioaktivních 
fárákách v mrazu stát kvůli úplně hrozným věcem, kvůli jednoduchým věcem.“ [Markéta] 
 

Hrdina je vždy spojen s uctíváním a oslavováním. Na oslavování rodičů se zaměřím 

v další kapitole. 

5.3.1.5. Pieta 
 

Oslava rodičů a úcta k rodičům je ve vyprávěních spojena s utrpením, které rodiče 

prožili. Povahové vlastnosti rodičů byly prověřeny v době nejtěžších represí. Prožité 

strádání ve vězení i mimo ně berou dcery jako zkoušku jejich charakteru, kterou rodiče 

zvládli. Prožité utrpení vytváří propast mezi generacemi, která se odráží v pocitu, že se 

dcery rodičům nemohou nikdy (vy)rovnat. 

 
„Já jsem nemohla mít báječnější rodiče a já sama, morálně, nemám vůbec šanci být tak 
dobrá, jako byli moji rodiče, protože oni to mohli prokázat. Já tady někdy jenom něčemu 
pomáhám. Kromě doby, já nevím, do těch devíti let jsem nepoznala, co je hlad. Což oni 
prožili z obrovského nadbytku, od roku 39 do roku... padesát šest určitě... ještě padesát osm 
si pamatuji, že jsme opravdu měli velikou nouzi.“ [Alžběta] 
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Ve zkušenosti rodičů vidí dcery odkaz a návod, jak se mají chovat. Jednání rodičů se 

pro ně stalo vzorem, který se rozhodly následovat. Z toho vyplývá pocit závazku, 

se kterým jsou spojeny určité nároky.  

 
„...zase teda těm rodičům děkuji, že mě takovýmto způsobem vychovali. A že oni teda 
trpěli mnohem víc, samozřejmě. A že jsem nezklamala ani je, protože – to musím říct – že 
bych se musela hrozně stydět, kdybych tatínka a maminku – co přetrpěli – kdybych je 
zklamala a jednala nějakým způsobem... prostě jinak.“ [Markéta] 
 

Dcery zdůrazňují, že byly vychovány v duchu zásad, které na rodičích obdivují. Tyto 

zásady přijaly za vlastní. Vyznávání stejných hodnot zmírňuje podle Markéty utrpení, 

kterým musela projít. 

 
„Tatínek se narodil v roce 1913 a už jako sedmiletý se stal skautem a od té doby vyznával a 
žil podle skautských zásad (...) Tatínek nás vychovával v duchu skautských zásad, jimiž 
jsem se řídila díkybohu celý život, a velmi mi pomáhaly. To znamená, nejen lásku k rodině, 
sourozencům, rodičům, příbuzným, ale vůbec ke všem lidem; žít čestně, rovně; byli jsme 
vychováváni v duchu první republiky, v duchu T. G. Masaryka a hlavně k vlastenectví, 
k lásce k přírodě.“ [Petra] 
 
„My jsme byli vychovávaní v demokracii a uchovali jsme si, bratr i já, vnitřní svobodu. 
Nikdy jsme se nenechali ovlivnit. Ani partnery, ani zvenku, zachovali jsme si… Možná 
jsme vypadali jako studení a cyničtí, ale ne, ne, máme cit, umíme milovat – partnera, děti.“ 
[Petra] 
 
„Člověk musí věřit, musí věřit pravdě, za kterou... (byli rodiče odsouzeni) Ono to vypadá 
jako proklamovaně, ale člověk musí věřit. Když já věřím, čemu věřili ti rodiče, tak to 
utrpení není takové.“ [Markéta] 
 

 

Dcery věří, že vlastnosti rodičů nebyly předávány pouze výchovou, ale jsou součástí 

genetické výbavy, která se přenáší z generaci na generaci. Proto některé dcery zmiňují 

příběhy prarodičů a povahové vlastnosti nejen rodičů, ale i prarodičů. 

 

5.3.1.6. Sebe-umís ťování do pozice sv ědka, ob ěti a bojovníka 
 

Dcery se v rámci příběhu staví do stejných pozic jako jejich rodiče, nepřevládá u nich 

pozice pasivní oběti, která jen tiše snáší utrpení. Vyznávají stejné morální kvality jako 

jejich rodiče a vztahují k nim své jednání (viz kapitola Pieta). Popisují se jako odvážné, 

bojovné, starostlivé a snaží si zachovat za všech okolností vlastní důstojnost. Dcery 

spojuje skutečnost, že již v dětství se setkaly s řadou traumatických zážitků a byly 

vystaveny obtížným situacím. V těchto situacích se dcery umísťují do tří rozdílných 

pozic, do pozice (1.) svědka, (2) oběti a (3.) bojovnice. Dcery nezastávají v průběhu 
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vyprávění stále stejnou pozici.  Do role obětí se stavějí v dětství, pak se stávají 

bojovnicemi. 

5.3.1.6.1. Svědek 
 

Svědek není ani hrdinou, ani obětí, ale jeho role je morální, je to v podstatě služba 

rodičům, kteří již vypovídat nemohou. Posláním svědka je předat zprávu o prožitém dál, 

sdělit svůj pohled na události a bojovat proti zapomnění. Svědectví není pouhým 

reprodukováním situací, kterých byl svědek přítomen. Svědek nemá pomyslnou kameru 

v hlavě, ale je sociálním aktérem sledujícím vlastním jednáním své cíle. Mluvčí 

selektivně vybírá události ze svého života na základě politiky paměti. Svědek se snaží 

subjektivitu svého pohledu vyvrátit. Výpovědi z pozice svědka jsou na rozdíl od 

výpovědí z pozice oběti více orientované na vnější popis událostí. Popisují určitou 

situaci bez následků, které pro ně měla v dalším životě. Pozici svědka po dobu celého 

příběhu zaujímá pouze jedna vypravěčka – Marie. V tomto se její výpověď liší od 

ostatních výpovědí. Marie je jedinou vypravěčkou, která není členkou sdružení.  

Předpokladem podání svědectví je prokázaný zájem o toto svědectví. Je 

pochopitelné, že všechna svědectví nejsou ve společnosti stejně poptávána. Svědkem se 

člověk zpravidla stává, pokud se stane účastníkem nějaké události, která je definovaná 

jako významná. Význam svědectví dcer je úzce spojeno s politickými vězni a jejich 

místem v dominantním diskursu. S tím, jak postupně umírá generace politických vězňů, 

se stávají svědectví jejich dětí důležitější. Aby svědectví mělo svou hodnotu, musí být 

vnímáno jako pravdivé, věrohodné a autentické. Tyto vlastnosti jsou ve vyprávěních 

situačně konstruované. Svědectví je dokládáno vlastní účastí („já ho pořád vidím, toho 

dozorce“) a zároveň nevědomky vyvrací předpoklad, že jako děti si nemohou události 

pamatovat („to už jsem nebyla, tak hloupý dítě“). 

 

„O prázdninách, to mám tam doklad... To na mě působilo hrozně, protože byla domovní 
prohlídka, nesměly jsme se, my tři děti, nikam hnout – to tam dokládám tím zápisem o 
prohlídce – a mně to úplně strašně, už jako dítěti, vadilo, jak se nám hrabali v knihovně, 
vyklepávali knihy, jestli z nich něco nevypadne. Nakonec si odnesli knihy a odnesli od nás 
životopis Trockého psaný německy, umění duševně chorých od Prinzhorna a jsou tam ty 
knihy vyjmenované, které od nás odnášeli, ta prohlídka trvala od rána až do večera, my 
jsme ani nesměli vyjít ven, musely jsme tam sedět, takže to už jsem nebyla tak hloupé dítě, 
abych nevěděla, že se něco ošklivého děje.“ [Marie] 
 
„První návštěva – tam jsme jeli s mamkou a s mojí sestrou a vezl nás tatínkův kamarád 
autem. Vezli jsme balíček, to bylo povoleno, potraviny. To víte, s jakou péčí a láskou se ten 
balíček dělal. A teď jsme tam přijeli – a to bylo to moje první setkání – protože v  místnosti, 
co jsme ty balíčky museli odložit, tam stáli, já ho totiž pořád vidím, toho dozorce s tou 
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kudlou, s kudlou přeřezal všecky ty, ty, rozbalil to, a teď co tam bylo vcelku, jakoby třeba 
vánočka nebo kousek masa, tak to všecko roz-krá-jel-na-kou-sky.“ [Tereza] 
 

Dcery předkládají několik druhů svědectví – vyprávějí nejen o událostech, které samy 

zažily, ale i o událostech, které znají z vyprávění rodičů. V neposlední řadě, jak jsem již 

zmínila, se do vyprávění promítají informace, které získaly dodatečně např. studiem 

literatury apod.   

Věrohodnost svého svědectví prokazují dcery doklady. Skoro všechny dcery mi 

po ukončení rozhovoru ukázaly dokumenty – rozsudky, fotografie, dopisy z vězení. 

Existence dokumentů se projevuje i ve vyprávění jako ve výše uvedeném příkladě 

v podobě výčtu zabavených knih, jinde např. jako přesné znění rozsudků atd.  

 

5.3.1.6.2. Oběť 
 

Pozice oběti je v podstatě pozicí, kterou přisuzuje dcerám a jejich rodinám dominantní 

diskurs. Děti jsou z pohledu dominantního diskursu typickými obětmi. Děti jsou 

v situacích často bezmocné, nemají rozhodovací pravomoci ani dostatečné znalosti a 

zkušenosti jako dospělí. Dvě z mých respondentek se umísťují do role oběti. Obě 

respondentky tuto roli přijímají v době dětství, později se ale z této role vymaňují a 

stavějí se do role bojovnice. Rozdíl mezi obětí a bojovníkem není v prožívaném utrpení, 

ale postoji, který k němu mluvčí zaujímá. Role oběti je spojená s pasivitou, zatímco role 

bojovníka je aktivní. Doba, kdy dojde k proměně z oběti na bojovníka, není u všech 

respondentek stejná. Dvě respondentky se stávají bojovnicemi v dospělosti, jedna 

respondentka až po změně režimu.  

Pozice oběti je utvářena popisem prožívaného utrpení a jeho následky. Ve svých 

následcích se pak stává utrpení dlouhodobým, trvalým. Prožité strádání bylo hlavně 

psychického rázu, které se promítlo do sebevědomí dcer a v některých případech i do 

zdravotního stavu. 

 
„Bydlela jsem na internátě v Letňanech. Když ostatní děvčata jezdila na neděli domů, já 
jsem se trápila a citově strádala… Co jsem se natoužila po maminčině pohlazení, co jsem se 
namodlila a trápila se pro mé nejbližší. Tyto zážitky mi velice nepřály, začala jsem mít 
zdravotní problémy.“ [Blanka] 
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5.3.1.6.3. Bojovnice 
 

Poslední pozicí, kterou dcery v příběhu zaujímají,  je bojovnice. Bojovnice45 má stejné 

morální kvality, jaké prokazují její rodiče. Dcery svou bojovností navazují na příklad 

svých rodičů. Pozice bojovnice je snahou vyrovnat se rodičům. V dětství jsou dcery 

motivovány pochvalou rodičů, po jejich smrti bojují ve jménu jejich památky. 

Tři respondentky (Alžběta, Petra, Tereza) se od začátku vlastní biografie stavějí 

do pozice bojovnice, fáze oběti se u nich nevyskytuje. V obou citovaných případech se 

odvaha a sebezapření setkává s pochvalou rodičů. Alžběta popisuje, jak si v necelých 

osmi letech hladovkou doslova vybojovala propuštění z dětského domova.  

 
„A já jsem po několika dnech řekla, že pokud mi tu sestru nedají, já nebudu nic jíst. Takže 
se snažili mi dát sondu, to si pamatuji, to se jim nepodařilo, infuzi, no to už vůbec ne, to 
jsem už nic... nevím, jak dlouho to trvalo... pak mi tu sestru do postele dali, a to trvalo asi... 
já vím, že tam i mohla být, na tom pokoji byly asi dvě další postýlky, tři jsme tam byli, měli 
ty sítě takový, co jsem měla já doma a moje sestra pak po mně... a ona si tam teda mohla 
hrát a nosili jí jídlo a já jsem odmítala jídla, a ono jim nezbylo – máma mi vyprávěla, že to 
mohlo být tak deset dní – nic jiného, než mě odvézt na tu Bulovku, k tomu profesorovi 
Epsteinovi, který mě předtím operoval. 
(...) 
Když jsem přijela domů, tak mě máma posadila do toho vysokého křesla, sedla si přede 
mnou (...) a tam mne vlastně poprvé pochválila a udělala ze mne manažerku a řekla, takhle 
se chovej, když něco chceš, jdi si za tím. To bylo ohromný.“ [Alžběta] 

 
Petra popisuje situaci, kdy se po první návštěvě ve vězení rozhodla, že nebude plakat. 

Už v dětském věku se snažila zachovat si důstojnost. 

 
„A já jsem potom si řekla, že už nikdy plakat nebudu, tak už mě nikdy neviděli bachaři 
plakat a tatínek byl na mě pyšný. A taková maličkost mi stačila na povzbuzení.“ [Petra] 
 

Dcery se snaží podle všedních ctností chovat se ve všech situacích. Zde uvádím dva 

příklady jednání podle těchto ctností v období dospívání a dospělosti. V obou případech 

se jedná o zachování důstojnosti. 

 
„Tak jsem se přihlásila, já sem měla pocit, že mají radost, že jsem se přihlásila do svazu 
mládeže. A teď bylo předávání legitimací, slavnostní, a předávalo se to na radnici a ti 
soudruzi seděli, svazáci, a když jsem si já přišla pro tu legitimaci, tak jí takhle držel a říkal: 
‚Ano, my jsme rádi, že s námi chceš... Ale nejdřív, než ti ji dáme, tak se tady veřejně 
zřekneš svého otce…‘ No tak sem se teda nezřekla, tak sem jim to tam nechala. A proto 
sem nikdy svazák nebyla.“ [Tereza] 
 
„My jsme v XY měli strašně moc Rusů a můj muž se vždycky bál, že já jednou nepřijdu 
domů. Protože oni šli po chodníku, a já taky. A já jsem nikdy neuhla. A ti důstojníci těžce 
nesli, že musí ženě uhnout. A já vždycky: ‚Já jsem tady doma!‘“ [Petra] 

                                                 
45 Pozici jsem nazvala bojovnicí i přesto, že dcery vykazují stejné hrdinské ctnosti jako jejich rodiče. 
Mým cílem bylo obě pozice od sebe odlišit, protože se domnívám, že je mezi nimi rozdíl. Jsem 
přesvědčená, že pojmenování bojovnice více odpovídá tomu, jak by se dcery samy kategorizovaly. 
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Založení sdružení Dcery 50. let je důkazem potřeby bojovat. Boj dcer pokračuje do 

dnešních dnů na několika úrovních. Dcery bojují za uznání hrdinského činu svých 

rodičů prosazením svého diskursu, ale i v praktické rovině  o majetkové vyrovnání. 

5.3.2. Strategie p řijetí dominantní kategorizace 
 

Jsou to strategie, které jsou dominantním diskursem považované za adekvátní v dané 

pozici. Od lidí se stigmatizovanou identitou se v podstatě očekává, že své stigma 

nebudou příliš zmiňovat, a pokud se o něm zmíní, budou ho zlehčovat. Dalšími 

strategiemi, které potvrzují přijetí kategorizací a rámců dominantního diskursu, je 

vnímání těžké životní zkušenosti jako pozitivní, tedy konverse prožitku utrpení 

v pozitivní zkušenost.  

 

5.3.2.1. Zlehčování  
 

Další strategií je zlehčování prožitého. Jednou z možností je vyprávět prožité 

s nadsázkou nebo s humorem. Vtip odlehčuje těžkost životního příběhu, „prolamuje 

ledy“ mezi mluvčím a posluchačem. Je  to strategie, která pomáhá snížit napětí mezi 

stigmatizovaným a člověkem bez stigmatu. Zlehčování prožívání stigmatizované 

identity je projevem jejího dobrého zvládání. Je to společensky preferované jednání. 

 
„Nemám rozsudek, protože ten je někde v XY, ona to Maruna někam dala, ale mám to. 
Když se pak dělal ten soud, tak tam píšou: Novák Vladimír – obzvlášť nebezpečný (smích). 
Tak já nevím, co chudák nešťastnej...“ [Tereza] 
 

Dcery zlehčují svůj úděl tak, že se porovnávají s ostatními, kteří na tom byli hůř. 

Nejčastěji svůj osud srovnávají s tím, co potkalo jejich rodiče, což je rovněž projev piety 

vůči nim (viz kapitola Pieta).  

 
„Asi největší deviza je to, že ti rodiče mě naučili, abych si vážila sama sebe. To je, si 
myslím, největší deviza za ty útrapy a za to, co podstoupili oni, a potom... trošku, mě se to 
teda trochu dotklo, že jo. Ale zase ne... ve vězení jsem nebyla. Ale... z toho mám ohromně 
dobrý pocit. Že to z vás dělá člověka.“ [Markéta] 
 

Někdy se vymezují i vůči svým mladším sourozencům, kteří to měli mnohem složitější 

než oni (např. měli větší problém sehnat si kamarády) nebo vůči ostatním dcerám.  
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„Ale my jsme na tom nebyli nejhůř, já ze sebe nedělám nějakou tu... Ale jsem ochotná o 
tom mluvit, protože každý má o tom mluvit. Byly daleko strašnější případy. My jsme z toho 
tak nějak vyvázli.“ [Marie] 

 
Srovnání svého bolestivého prožitku s někým, kdo na tom byl hůře, je strategií 

vyrovnávání se se stigmatizovanou identitou. Zároveň se jedná o morální postoj, snažím 

se víc vyzdvihnout utrpení druhých než vlastní.  

 5.3.2.2. Konverse prožitku v pozitivní zkušenost 
 

Dcery hodnotí útrapy, kterými prošly, dvěma protikladnými způsoby, jako „obohacení“, 

anebo „ztrátu“. Vnímat zkušenost jako obohacující je snahou vidět prožité z pozitivní 

stránky. Uvědomit si prožitou zkušenost jako obohacující znamená její přijetí. Vnímat  

pozitivní přínos prožité zkušenosti je upřednostňovanou strategií z hlediska 

dominantního diskursu, jak reflektuje i respondentka.  

 
T: „A myslíte si, že vás tato těžká životní zkušenost nějak obohatila?“ 
R: „Určitě, přeci se říká, že utrpením člověk roste, vážíte si pak úplně jiných hodnot.“ 
[Blanka] 
 

Alžběta svou odpovědí shrnuje v podstatě přístup psychologie, kterou vystudovala, 

k vyrovnávání se s křivdou.  Přejímá tak psychologický diskurs k této otázce. 

 
„Ale domnívám se, že s prožitou křivdou a nevyhodnocením toho, co všechno báječného se 
tím pro mě otevřelo – to není terapeutické ani dobré pro život. Takže já bych neřekla 
požehnaná léta, to já nevím, tady ty křesťanské všeobjímající... nemám ráda, ale mám radši 
to ekumenické a domnívám se, že to poetické: ‚Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.‘ To je ta 
správná nota, jak si udržet dobré duševní zdraví, a když máte dobré duševní zdraví, tak i to 
fyzické.“ [Alžběta] 
 

Téměř všechny respondentky připouštějí, že zkušenost pro ně byla nějakým způsobem 

obohacující. Nejčastěji vedla k uvědomění, „že se člověk o to zajímal a absolutně přišel 

na to, kam patří, na kterou stranu“. [Tereza] V tomto prohlášení lze jasně vystopovat 

dnešní pohled mluvčího, neboť je činěno z pohledu „vítězného tábora“. Těžko si  lze 

představit, že by takto mluvil potomek rodičů, kteří byli v KSČ.  
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5.3.3. Resentiment 
 

Revoluce s sebou přinesla změnu dominantního referenčního rámce46, který přisoudil 

politickým vězňům a částečně i jejich rodinám pozici oběti, ale nikoliv pozici bojovníka 

a vítěze. Jako obětem bylo rodinám politických vězňů nabídnuto symbolické 

odškodnění, ale nebylo jim dáno uznání, které jim podle dcer náleží. Uznání prakticky 

znamená přiřazení jiné role, pozice v referenčním rámci. Přesunutí do jiné sociální 

pozice s sebou přináší i jiná práva a povinnosti plynoucí z této pozice. Přiznání statusu 

hrdiny je spojeno s řadou poct, např. oslavou hrdinských činů. 

Resentiment je prakticky trvalou nespokojeností s neprosazením alternativního 

diskursu dcer a jejich rodin v dominantním diskursu. Resentiment není jen odmítáním 

dominantního diskursu a dominantních kategorizací, ale zároveň mobilizací - přijetí 

diskursem nabízených možností a podmínek boje. 

Resentiment vzniká  jako dlouhodobé pociťování nespravedlnosti a z nemožnosti 

se této nespravedlnosti bránit, jako setrvalý pocit bezmocnosti. Nyní se blíže zaměřím 

na to, jak se resentiment projevuje ve vyprávěních dcer. 

 

5.3.3.1. Nespravedlnost pokra čuje 
 

Pocit nespravedlnosti se se změnou politického režimu nezmenšil. Křivdy, kterých se 

režim na rodině dopustil, nebyly po revoluci odčiněny, ale naopak posíleny. Nejenom, 

že porevoluční režim nepotrestal viníky, ale ani jim nevzal žádnou z vybudovaných 

privilegií. Příslušníci tehdejší státní nomenklatury dostávají podle jejich názoru z titulu 

bývalých funkcí vysoké důchody. Jejich potomci naakumulovaný sociální kapitál 

úspěšně proměnili v kapitál finanční. Zatímco viníkům nebyly odebrány jejich výsady, 

rodinám politických vězňů byly zachovány jejich nevýhody. Dcery zmiňují, že kvůli 

špatně kvalifikované a málo finančně ohodnocené práci, kterou byly nuceny vykonávat, 

mají dnes malé důchody. Majetek, o který je režim připravil, už často nejde získat zpět, 

nebo je stále ze strany státu nevyrovnán. Situaci shrnuje Blanka a volá po napravení 

křivd. 

 
„Takže šetřím z invalidního důchodu na vyřízení. Neměli by tyto záležitosti platit soudruzi? 
Mají na rozdíl od nás plné důchody a majetek, kterého se často zmocnili neprávem nebo za 
malý peníz, jako v našem případě.“ [Blanka] 

                                                 
46 V tomto případě v podstatě splývá pojem referenční rámec s dominantním diskursem. 
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Na jiném místě v rozhovoru dodává, že vyřízení restituce není čistě její osobní zájem, 

ale jde i o její sourozence.  

 
„Těžko se mi o tom vypráví, ale já říkám, že jsem naivní nebo to druhé, protože jsem si 
myslela, že dobro zvítězí nad zlem, že se to všechno hned nějak napraví. Ale je rok 2009, a 
ještě nemám vyřízenou restituci… Ne já! My jsme byly tři děti.“ [Blanka] 
 
 

5.3.3.2. Zobecn ění 
 
Dcery vyvracejí předpoklad dominantního diskursu, že by křivdy vnímaly jako osobní. 

Neuznáním odkazu politických vězňů a jejich rodin se společnost nedopouští podle 

Markéty křivdy na jednotlivcích, ale poškozuje tím celý český národ. Markéta jinými 

slovy říká: narovnání křivd není jen v našem zájmu, ale je v zájmu všech.  

  

„Já to necítím jako osobní křivdu, já jsem vám to řikala. Ale když vezmete ty tresty, tak je 
to neadekvátní. A myslím si, že spousty těch politických vězňů a jejich potomků pobuřuje 
to, že to nebylo odsouzeno po právu. Nikdo nechce, aby hnili v kobkách nebo aby se z nich 
dělalo něco.“ [Markéta] 
 
„(D řív represe vnímala jako) osobní křivdu. Kdežto teď už s tím nadhledem, to vlastně 
člověk vnímá jako křivdu na celém národu.“ [Markéta] 
 

To potvrzují i slova Petry, která popisuje i to, jaký negativní dopad to na společnost má.  

 
„Ale nejvíc mi vadí, že nebyla zakázaná komunistická strana. I když prezident Havel říkal: 
‚Nejsme jako oni,‘ tak my jsme mu říkali: ‚Ale oni nejsou jako my, oni jsou nestoudní.‘  A 
oni se za deset let otřepali, oni vždycky tahali za ty… A tvrdili jsme mu, že nás 
ekonomicky zruinují. A je to tady. Protože oni si skoupili ty fabriky. Na to měli. Na to 
nikdo jiný neměl. Anebo jejich děcka, že. My nic neměli. Tak já umím žít skromně, mně to 
je jedno, já jsem za komunistů možná hladověla, ale… Ale je pravda, že byli všude, protože 
mě –  když končil náš podnik v roce 95 a já jsem měla ještě tři roky do důchodu, nebo dva a 
půl, tři  –  takže kdekoliv jsem se v rámci Českých drah zajímala, tam mě nikde nechtěli 
vzít, že jsem stará a jaký mám ještě pořád posudek, protože tam ještě pořád byli ti staří 
komunisté – v roce 95, což je šok!“ [Petra] 
 

Obě dvě citace ukazují, jakým způsobem dcery mění definici situace. Nevyrovnání 

křivd z minulosti nerámcují jako osobní problém, ale jako problém celé společnosti. 

V tomto kontextu se problém stává palčivější. Petra se sama umísťuje do pozice, kdy 

ona není ten, komu by na tom záleželo: „mně je to jedno“ a vzápětí dodává: „Já jsem za 

komunistů možná hladověla“. Je evidentní, že poukázáním na prožité represe netvrdí, že 

jí to je „jedno“. Zároveň tím říká, že nezáleží na jejím postoji, ale na spravedlnosti.  
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5.3.3.3. Vznášení nárok ů z jiných pozic 
 

Dcery vycházejí vstříc dominantnímu diskursu tím, že se prezentují jako osoby 

vyrovnané, bez zášti vůči svým utlačovatelům. Dcery mají potřebu vyvracet nevyřčený 

a samozřejmý předpoklad, že žijí v nenávisti vůči lidem, kteří uškodili jejich rodinám.  

Zdůrazňují, že se necítí kompetentní soudit, anebo se této kompetence vzdávají. 

Vypravěčky se explicitně brání vynášet soudy, být postavené do role soudce, ale přesto 

soudí. Pojďme se podívat blíž, jak toho dosahují. Pokud dcery deklarují, že se necítí být 

oprávněny soudit, činí tak proto nikoliv „za sebe“, ale z jiných pozic, kterými toto 

jednání morálně zdůvodňují. „Zařazením sebe či někoho do určité kategorie ‚prakticky 

zdůvodňuje‘ kulturně oprávněné požadavky na jednání jejího reprezentanta.“ [Šmídová 

2009: 58] Pokud mluví z Já a za Já jako principála a vyslovují tedy slova jako svá 

vlastní přesvědčení,  říkají: „Já to necítím jako osobní křivdu“ , „já neznám nenávist, já 

neznám závist“. Potom ovšem přecházejí do pozice pouhého animátora, který tlumočí 

něčí názor a mluví ve jménu politických vězňů, rodičů, sourozenců nebo celého národa 

– „spousty těch politických vězňů a jejich potomků pobuřuje to, že to nebylo odsouzený 

po právu“. Jinými slovy vznáší nároky jejich jménem (na soud, majetek, křivdu), 

nikoliv jménem svým. Demonstrují tak, že na tom nemají osobní zájem. Tímto 

legitimizují a objektivizují svá oprávnění na spravedlivý soud.  

 

5.3.3.4. Odpušt ění jako zrada 
 

Jednou z možností vyrovnání se s minulostí je odpuštění viníkům. Odpuštění je na 

rozdíl od soudního napravení křivd vnitřním procesem každého jednotlivce. Odpuštění 

je odpoutání se od toho, co se stalo, smíření se s osudem, ale bez ubrání na závažnosti 

zločinů. Dcery se shodují v tom, že nemohou odpustit.  

A můžou vůbec odpustit, když rodiče byli ti, co nejvíc trpěli? Jen oni mohli 

odpustit. Z této perspektivy se pak jeví odpuštění jako zrada vůči vlastním rodičům. 

Jedna dcera na webových stránkách sdružení napsala: „Nevím, zda někdy dokážu 

opravdu odpustit, i když jako věřící člověk bych měla. Není to jednoduché. Ptám 

se sama sebe, jestli bych tím nezradila vlastního tátu.“ [Dcery: 2010] 
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 Mezi vznášením nároků na napravení nespravedlnosti a odpuštěním je 

asymetrický vztah. Na jedné straně dcery vznášejí požadavky na napravení křivd ve 

jménu rodičů, ale na druhé straně se necítí být kompetentní jejich jménem odpouštět. 

Jak jsem ukázala, dcery dlouhodobě touží a volají po spravedlivém odsouzení 

viníků, zároveň však odplatu odmítají v přímém jednání (nejsou kompetentní soudit). 

Dcery tak vycházejí vstříc dominantnímu diskursu. Zdrojem jejich resentimentu je sám 

dominantní diskurs minulosti, na který mají minimální vliv. Z toho pramení pocit 

bezmoci něco změnit. V případě dcer je tento pocit doplněn snahou o změnu 

dominantního diskursu, a to prosazováním vlastního.  

 

5.3.3.5. Lítost 
Ztráta se v narativech objevuje především jako lítost nad utrpením, kterým 

musela rodina projít. Sebelítost je z hlediska interakčního řádu nepřijatelná, proto dcery 

litují své blízké.  

 
„A jak já říkám: já neznám nenávist, já neznám závist. Ale ten, kdo tohle dělal, musí svoje 
jednání zdůvodnit nebo (není rozumět), ne já. Mně je třeba líto, že ten život, to takto pro 
nás předestřel, protože maminka tam trpěla a ten Jenda – hodně ho bavilo číst, učit se, on 
byl hrozně chtivý se dozvědět a všechno, no prostě měl rád život – a tohleto si musel od 
nich nechat. Ale já neznám... já jsem šťastná, že mám kytky, že slunce svítí, že je, já nežiji 
v nenávisti nebo v závisti (není rozumět). Takoví ti Krejčířové, ti mají všechno, ale je to 
chudák, Kočkové a tihleti, na Výstavišti, mně stačí (není rozumět), já se dívám a jsem 
šťastná (není rozumět) a jsem naměkko, protože si vážíme všeho, ale o to máme ten život 
bohatší.“ [Blanka] 
 
Dcery ale litují nemožnosti vystudovat vysokou školu nebo skutečnosti, že 

nemohly pracovat v oboru, který by je bavil a naplňoval. 

 
5.4. Mezigenera ční přenos identit v rodinách politických v ězňů 
 

V rodinách dcer politických vězňů probíhá mezigenerační přenos identity na základě tří 

modelů – na základě modelu víry, mýtu a charismatické osoby. Tyto modely jsem 

popsala blíže v kapitole „Mezigenerační přenos a konstrukce identit“, teď ukáži, jak se 

tyto modely promítají do generačního přenosu identity u rodin dcer politických vězňů. 
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5.4.1. Model víry 
 

Ve vyprávění dcer hrají podstatnou roli hodnoty, které rodina sdílí. Společné hodnoty 

pomáhají rodinám přežít v době nejtěžších represí (viz kapitola Pieta). Mezi nejčastěji 

zmiňované patří hodnoty spojené s obdobím první republiky, Masarykovými ideály a 

vlastenectví. Z toho plynoucí uctívání demokracie, vzdělání, svobody a cti. Příslušnost 

k těmto hodnotám je vyjádřena členstvím v organizacích, které byly režimem zakázány, 

např. v Sokole či Skautu. Symbolickým vyjádřením těchto hodnot je zmiňovaný portrét 

T. G. Masaryka. 

 
„Masaryk u nás, ten obrázek jsme zachránili, támhle v té skříni byl vždycky za knížkami 
schovaný, když ho máma asi dvakrát jen tak tak zachránila, tak pak ho schovala tak, že už 
samozřejmě nebyl za sklem, protože to oni rozbili, ale já ten obrázek mám v pracovně ve 
škole.“ [Alžběta] 
 

 

Dcery nepřejaly po rodičích pouze víru v první republiku, ale i protikomunistické 

přesvědčení. Podle Kellerhalse a kol. je svět rodin centralizovaných kolem víry ve stejné 

hodnoty poněkud černobílý, svět je pro ně rozdělen na věřící a nevěřící. To platí i 

v případě dcer a rodin. Sdílené hodnoty jsou důležitou součástí členské příslušnosti 

perzekvovaných rodin. Rozdělení na členy a nečleny je jednou ze strategií zvládání 

stigmatizované identity, jak jsem popsala ve stejnojmenné kapitole. 

  

5.4.2. Model mýtu a charismatické postavy 
 

 

Model mýtu je typický pro rodiny, které přišly o svůj majetek a postavení. V případě 

dcer snad není potřeba tuto skutečnost dokazovat. Model mýtu v rodinách dcer úzce 

souvisí s modelem víry. Doba první republiky byla s výjimkou jednoho případu pro 

rodiny dobou „rodinné slávy“ (dosažené vzdělání rodičů, zaměstnání, majetek).  

Zdůrazňování tohoto období plní funkci vytváření kontrastu – předtím a poté. Ve 

vyprávěních je toto období idealizováno. Příslušníci rodin, které ztratily své postavení, 

mají sklon zdůrazňovat své kořeny. Tento model je spojen i s glorifikací předků.  

Charismatickou osobou se stávají buď oba rodiče zároveň, anebo otec. Snahou 

rodinných příslušníků je nezklamat tuto osobu, což dokazuji v kapitole Pieta. Jednání 

charismatické  osoby či osob se pro druhé stává vzorem.  
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6. Diskuse poznatk ů  

6.1. Politika pam ěti dcer  
 

Vyprávění dcer jsou z větší části rodinnými vzpomínkami, vyjadřují spíše obecný postoj 

skupiny než individuální vzpomínky. Dcery tedy nevyprávějí své biografie samy za 

sebe, ale především jménem celé rodiny. Obraz, který vyprávěním vzniká, je nejen 

rekonstrukcí události samotné, ale i re-konstrukcí morálního obrazu rodičů. Vyprávění 

dcer v tomto nejsou jiná než jiné rodinné biografie, avšak důraz, jaký kladou na morální 

kvality svých rodičů, je od ostatních běžný biografií odlišuje. Je kolektivním, sdíleným 

rysem kontextualizace vlastní minulosti na pozadí velké historie. Re-prezentované 

morální kvality jsou základem hrdinného obrazu rodičů, který dcery narativně uvádějí. 

Verdery [1996] píše v souvislosti s pádem komunismu ve východním bloku o 

novém typu kapitálu – „morálním kapitálu“. Morální kapitál je typem politického 

kapitálu, je to kapitál, na kterém postavily po pádu komunistického režimu nově 

příchozí politické elity (bývalí disidenti) svou legitimitu. Porevoluční politici postavili 

svůj morální kapitál na předchozím antikomunistickém odporu, který se po pádu režimu 

jeví jako jediný morální postoj. Morální kapitál byl v případě disidentů umocněn 

proklamovanými idejemi občanské společnosti a národními hodnotami. Morální kapitál 

byl posílen utrpením, které museli stoupenci demokracie a národních zájmů podstoupit. 

Verdery ve své práci vysvětluje proměnu, jak se z bývalé „neviditelné“ disidentské 

opozice stali vlivní představitelé státní moci. Bývalým politickým vězňům z 50. let se 

prosadit na politickém poli nepodařilo, ale nepodařilo se jim ani plně rehabilitovat a 

získat společenské uznání. Podle jedné z dcer „nebyla vůle jim (politickým vězňům) tuto 

činnost nabídnout“. [Dcery 2010] Ve jménu stejného kapitálu47, o kterém mluví 

Verdery, se dcery snaží prosadit „morální rehabilitaci“  svých otců a matek. [Dcery 

2010] Jazykovými prostředky – kategorizací, rámcováním, umísťováním – se dcery 

snaží obrátit stigma v triumf. Utrpení minulosti obrátit z bytostné ztráty na morální zisk.   

 

 

 

                                                 
47  Je ovšem potřeba zmínit, že „morální kapitál“, který byl přisouzen disidentům, je politickými 
vězni i jejich potomky silně zpochybňován.  
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6.2. Vymíst ění 
 

Nietzsche [1992] rozlišuje tři typy politik paměti – monumentální, antikvární a 

kritickou. Každá z těchto politik se dívá na historii jinýma očima. Monumentální 

historie upřednostňuje a oslavuje velké historické činy. Kritická historie je zaměřena na 

odsuzování minulosti. Opačný postoj k historii zaujímá antikvární přístup, který vše 

minulé oslavuje. Dcery zaujímají k historii antikvární přístup. Hlásí se ke svým 

kořenům a jsou vděčny rodičům za své bytí. Podle Nietzscheho je tento pohled na 

minulost velmi omezený, nedokáže rozlišit proporce ani význam jednotlivých událostí, 

uctívá starobylé a vše, co se do vybudované glorioly nehodí, odmítá. Z hlediska 

diskursivních praktik lze v takovémto případě hovořit o „symbolickém vylučování“ či 

„vymístění“ určitých událostí z paměti. Identita dcer je konstruována na základě 

hrdinného obrazu rodičů, takovýto přístup vyžaduje vymístění a potlačení informací, 

které by tento obraz narušovaly. V této kapitole se zaměřím na „prázdná místa“ ve 

vyprávěních. Vodítkem pro hledání těchto míst mi byl článek od Zuzany Kusé „Problém 

pravdivosti informací v životopisných rozprávaniach“. [1995] 

Ve vyprávěních dcer zcela chybějí vzpomínky, které by narušovaly morální 

kredit rodičů. Pokud rodiče činili něco, co je z dnešního pohledu vnímáno jako 

„paktování“ se s režimem, tak byla tato vzpomínka potlačena. Každý člověk má nejen 

dobré, ale i špatné vlastnosti. V příbězích jsou však zmíněny jen pozitivní vlastnosti 

rodičů i dcer. To je způsobeno tím, že paměť je podle Kusé selektivní a tento výběr je 

vedený  potřebou sebeúcty. [1995]  

Hrdinný obraz rodičů není narušen ani mezigeneračním konfliktem mezi dcerou 

a rodiči. Většina rodinných narativů je integračních [Labov] a podporují podle K. 

Nelsona „společensky solidární funkci“ („a socialsolidarity function“). [Tschuggnall, 

Welzer 2002] 

Mluvčí zmiňuje pouze ty události, které se zdají být z dnešního pohledu důležité 

a zajímavé a selektivně vybírá události, o nichž předpokládá, že jsou významné i pro 

posluchače. Dcery často zmiňují zatčení rodičů, návštěvy ve vězení ve velkých 

detailech, ale již se moc nedozvíme o návratu rodiče z vězení48. Tím vycházejí vstříc 

předpokládaným očekáváním ze strany posluchače.  

                                                 
48 Na toto období jsem se většinou doptávala poté, co dcery dopověděly svůj příběh. Většinou jsem se 
setkala se stručnou odpovědí, že již v té době měly vlastní rodiny. Pokud dcery žily v době návratu 
z vězení s primární rodinou, zmiňují sice více informací, ale méně oproti těm, týkajících se vězení. 
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Na druhou stranu se ve vyprávěních objevují i zmínky o každodenním životě, 

které lze označit jako „generační“. Dcery prezentují materiální nedostatek jako 

specifikum svého životního údělu. Svůj nedostatek neporovnávají s tehdejšími 

možnostmi poválečného Československa, ale s dnešní dobou. Symbolickým příkladem 

je rodinné „dělení“ pomerančů či zdůrazňování toho, že si je nemohly dovolit. Dalším 

příkladem je nutnost vlastní výroby oblečení. Podstatnou roli zde sehrává generační 

rozdíl mezi respondenty a výzkumníkem.  

Vypravěč se snaží podat přesvědčivý životní příběh a toho může dosáhnout 

jedině tím, že příběh bude „současně i příběhem charakterů“.  [Kusá 1995] Klíčová je 

pak spolehlivost aktérů, neboli jejich předvídatelnost v jednání v příběhu. Tato 

skutečnost vede k poněkud černobílému popisu hlavních postav. 

  

7. Závěr  
 

Na začátku této práce jsem si vymezila cíl zjistit, jak dcery zvládají stigmatizovanou 

identitu. Nejprve jsem se snažila v příbězích najít důkaz prožívání stigmatizované 

identity; jakými způsoby se „neviditelné“ stigma stává viditelným, a má tedy i reálný 

dopad na život jedinců. K zviditelňování stigmatu dochází v symbolické rovině přímou 

kategorizací členek („dcery nepřítele státu“) i na úrovni materiální (kádrový posudek). 

Ke stigmatizované identitě se váže „morální kariéra“, která má několik fází 

v závislosti na prožívání stigmatizované identity. První fází je doba před zatčením 

rodiče/rodičů, která je charakterizována až mýtickou představou idylického dětství49. Po 

něm přichází prudký zlom – zatčení rodiče/rodičů –, které v podstatě ukončuje 

„bezstarostné dětství“. Dalším bodem v morální kariéře je návrat z vězení a zejména 

rehabilitace rodičů. Po návratu rodičů z vězení je snahou dcer a jejich rodin na vše 

traumatizující zapomenout. Což rozšiřuje a potvrzuje zjištění Mayer, která píše, že po 

propuštění na svobodu se bývalí političtí vězni snaží nebýt vidět, žít „normální“ život a 

zapomenout. [2009: 175]  

Revoluce přináší změnu „referenčního rámce“, který diktuje nová pravidla 

zapomínání a vzpomínání. Dcery stejně jako ostatní členové společnosti re-konstruují 

                                                 
49 Zde lze nalézt paralelu s biografiemi lidí, kteří přežili holocaust. Období před válkou je v těchto 
biografiích popisováno jako „idylické“ [viz. Hamar 2002, Skálová 2007, Epsteinová 1994]. Idylického 
obrazu je použito pro vytvoření kontrastu k pozdějším obdobím. 
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paměť. Jejich rekonstrukce (oživení) paměti, ale zcela nekopíruje požadavky 

převažujícího referenčního rámce. Zatímco většinová společnost usiluje o to 

zapomenout, udělat za minulostí tlustou čáru, dcery vytvářejí alternativní historický 

narativ, který, jak říkají, mají morální povinnost sdělovat na veřejnosti i v soukromí. 

Traumatické zkušenosti tak jsou narativně externalizovnány a objektivizovany. Sociální 

konstrukce traumatu způsobuje, že trauma z nějaké historické události nezmizí 

s poslední osobou, která jej prožila [Olick 1999: 345]. Cílem sdružení Dcer je, aby se 

jejich traumatické zkušenosti staly součástí kolektivní paměti, protože stanou-li se její 

součástí, budou traumatem nejen pro jejich rodiny. 

Současně při snaze předat svojí zkušenost narážejí na nezájem, což dokazuje 

tvrzení Giesena [2007: 74], který tvrdí, že prožité kolektivní trauma je překážkou 

k porozumění mezi generacemi. Je patrné, že traumatizovaná je nejen identita rodičů 

(politických vězňů), ale i jejich dětí. Stejně jako se bývalí političtí vězni setkávali 

v rodinách často s nezájmem o sdělování prožité zkušenosti, tak i jejich děti (dcery) 

zažívají podobnou zkušenost. Aby bylo možné pochopit něčí životní zkušenosti, musejí 

se nám jevit jako smysluplné. Pokud ovšem dojde ke změně sociálních referenčních 

rámců, ve kterých byla tato zkušenost prožívána, životní zkušenost se stává 

bezkontextovou. Do životních zkušeností tak vstupuje faktor času – generační faktor. 

Otázkou zůstává, nakolik jsou vůbec životní zkušenosti přenositelné z generace na 

generaci.  

V této práci jsem popsala diskursivní strategie zvládání stigmatizované identity, 

které jsem rozdělila do tří skupin podle toho, zda odmítají či přijímají kulturně 

dominantní kategorizace: (1.) strategie odmlouvání dominantní kategorizaci, (2.) 

strategie přijetí dominantní kategorizace a (3.) strategie resentimentu. Mluvčí střídají 

během promluvy různé strategie. 

 Strategie „odmlouvání“ dominantnímu diskursu vedou k vytvoření alternativního 

diskursu minulosti či „alternativního narativu“ o minulosti. Tento diskurs ale není zcela 

protikladný k dominantnímu diskursu. Základní osu alternativního diskursu tvoří 

rozdělení na členy a nečleny. Vlastní skupina je kategorizována jako „inteligentní“ a 

„kompetentní“ k výkonu moci a stojí v protikladu k nečlenům, kteří jsou 

„kategorizování jako „hloupí“ a „nekompetentní“. Přisuzování těchto kategorií vlastní 

skupině je odmlouváním dominantnímu diskursu o době komunistického režimu, který 

rodinám dcer přisuzoval podřadné pracovní pozice. Pracovní pozice byly v době 

komunismu obsazovány na základě protekce, nikoliv kompetence. Ve vyprávěních je 
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nedostatek materiálních prostředků vlastní členské skupiny rámcován jako možná 

výhoda. Dcery sice říkají, že trpěly hmotnou nouzí a sociální izolovaností, ale hmotná 

nouze byla převážena duchovním a inteligenčním bohatstvím, sociální izolovanost 

upřímností a solidaritou členů. 

Dalším příkladem odmlouvání dominantnímu diskursu je umísťování sebe i 

rodiče/rodičů ve vyprávění. Dominantní diskurs kategorizuje politické vězně jako oběti, 

zatímco oni sami se podle Mayer staví do role bojovníků proti komunismu. Dcery své 

rodiče staví ve vyprávěních do pozice hrdinů. Do této pozice umísťují nejen rodiče, kteří 

byli ve vězení, ale i ty, co věznění nebyli. Dcery ovšem nekonstruují pozici hrdiny na 

základě „důvodu–činu“, který vedl k uvěznění rodiče/rodičů, jak jsem původně 

předpokládala, ale na bázi morálních kvalit, jež rodičům přisuzují. Morální kvality jsou 

tvořeny zejména „morální integritou“, kterou rozumím konzistenci vnitřních a vnějších 

(proklamovaných) postojů s vnějším jednáním nezávisle na situaci. Morální integrita je 

protikladem k tzv. „dvojí morálce“, která byla typická pro toto období [viz. Todorov 

2000, Holý 2001]. „Morální kvality“ jsou podobné spíše „všedním ctnostem50“ než 

heroickým, jak je popsal Todorov. To dokládá i Mayer, která tvrdí, že pro status 

politického vězně nebylo až tolik důležité, z jakého důvodu se člověk do vězení dostal, 

ale způsob, jakým se ve vězení choval [2009: 174]. Řečeno slovy této práce: hrdinou se 

dotyčný stává nikoliv z důvodů, které vedly k represím vůči němu, ale proto, jakým 

způsobem se k těmto represím postavil. Dcery v rámci vyprávění umisťují sebe do 

stejných pozic jako své rodiče. Popisují se spíše jako bojovnice proti režimu než jako 

jeho oběti. 

Mezi strategie, které jsou přijetím dominantní kategorizace, patří: zlehčování ve 

vyprávění a vnímání prožitého jako obohacující zkušenosti. Dcery svá vyprávění 

zlehčují použitím nadsázky, humoru a srovnáváním s ostatními členy.  

Další z možných strategií zvládání stigmatizované identity je resentiment. 

Resentiment je projev dlouhodobé nespokojenosti s dominantním diskursem, který 

přiřadil politickým vězňům roli oběti a nikoliv uznání, které jim podle dcer náleží. Mezi 

vznášením nároků na napravení nespravedlnosti a odpuštěním je asymetrický vztah. 

Dcery se sice necítí být z vlastní pozice oprávněné soudit nebo požadovat napravení 

křivd, ale prohlašují tyto požadavky z pozice rodičů, sourozenců, celého národa, 

kterými své jednání morálně zdůvodňují. Vypravěčky se shodují, že nemohou viníkům 

                                                 
50 Mezi všední ctnosti patří podle Todorova důstojnost, starostlivost a aktivita ducha. Všední ctnosti 
vedou k činům orientovaným k lidem. Naopak heroické činy jsou konány ve jménu idejí.  
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odpustit, protože nejsou těmi, kdo by měl odpouštět: nejvíc netrpěly ony, ale jejich 

rodiče, a ti už dnes odpouštět nemohou. 

Dcery sice odmlouvají dominantní kategorizacím, ale zcela je nepopírají. Ve 

vyprávěních nelze najít žádné proti-narativy51, které by členy stavěly do pozic, které 

nejsou akceptovatelné dominantním diskursem. Cílem totiž není vytvoření 

autonomního, na dominantním diskursu nezávislého historického narativu, ale přesný 

opak: aby se alternativní diskurs stal součástí dominantního. Jinak řečeno, aby bylo 

rodičům připsáno uznání, které si jako hrdinové a bojovníci proti komunismu zaslouží. 

Dominantní diskurs se snaží za minulostí udělat tlustou čáru, nesoudit a nehledat viníky. 

Jak jsem již napsala, dcery tento diskurs přijímají tím, že z pozice vlastního osoby 

odmítají vynášet soudy. Svůj nesouhlas s dominantní kategorizací vynáší z pozic jiných 

aktérů. Tímto sociálním jednáním v podstatě dominantní diskurs stvrzují a zároveň 

nepřímo odmítají. Dlouhodobě touží po spravedlivém odsouzení viníků, zároveň však 

toto odsouzení odmítají v přímém jednání. Strategie zvládání stigmatizované identity, 

které dcery používají,  nevedou k její dekonstrukci. Resentiment je možné číst jako 

projev nevyrovnání se s vlastní minulostí. 

Resumé 

 

Dcery vytvářejí alternativní diskurs minulosti, ve kterém jsou členi kategorizováni jako 

„inteligentní“ a „kompetentní“ oproti nečlenům, kteří jsou označováni jako „hloupí“ a 

„nekompetentní“. Dopady represí, a z nich plynoucí nevýhody oproti členům, jsou pře-

rámcovány jako možné výhody. Rodiče jsou v alternativním diskursu umísťování jako 

hrdinové, nikoliv jako oběti, jak je kategorizuje dominantní diskurs. Hrdinský obraz 

rodičů není konstruován „důvodem–činem“, jenž vedl k zatčení, ale „morálními 

kvalitami“, které jim dcery připisují. Morální kvality jsou definovány morální 

integritou, neboli pevností v názorech a jednání v duchu svobodné vůle. Morální kvality 

rodičů stojí v protikladu s dobovým standardem „dvojí morálky“. Dcery samy sebe 

umísťují ve vyprávění do tří pozic – svědka, oběti a bojovnice. Svědek plní morální 

funkci, je vyjádřením úcty k rodičům. Dcery „odmlouvají“ dominantní kategorizaci tím, 

že se nestaví do preferované role oběti, ale do aktivní role bojovnice.  

                                                 
51 O proti-narativech (counter narratives) mluví Carney [2003] v souvislosti s vyprávěním lidí, kteří 
přežili holocaust. Zatímco dominantní diskurs vnímá přeživší jako oběti nebo jako hrdiny, v proti-narativu 
se vypravěči popisují jako bezcitní a sobečtí. 
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 Dcery svá vyprávění zlehčují použitím nadsázky, humoru a srovnáváním 

s ostatními členy. Resentiment je další z možných strategií zvládání stigmatizované 

identity. Resentiment je projev dlouhodobé nespokojenosti s dominantním diskursem, 

který přiřadil politickým vězňům roli oběti a nikoliv uznání, které jim podle dcer náleží. 

Resentiment je trvalou nespokojeností s neprosazením alternativního diskursu dcer a 

jejich rodin v dominantním diskursu. Dcery se necítí být z vlastní pozice oprávněné 

soudit nebo požadovat napravení křivd, proto prohlašují tyto požadavky z pozice rodičů, 

sourozenců, státu. Dcery se shodují, že nemohou odpustit, protože nejsou těmi, kdo by 

měl odpouštět. Nejvíc trpěli jejich rodiče a ti už dneska odpouštět nemohou.  

 
 
 

Summary 

Daughters are creating an alternative discourse of the past, in which they are categorized 

as the "intelligent" and "competent" in the opposition to outsiders, who are described as 

"stupid" and "incompetent". The effects of repression, and the resulting disadvantages, 

are re-framed into  possible benefits by the members. Parents are in an alternative 

discourse placed rather like heroes than like victims, as categorized by the dominant 

discourse. Heroic image of parents is not constructed by "reason -- act" that led to the 

arrest, but by the "moral quality", attributed to them by daughters. Moral qualities are 

defined by moral integrity, or the firmness of opinion and by the spirit of free will. 

Moral quality of the parents is contrary to standards of "dual morality" of that times. In 

the narrative, daughters placed themselves into three positions -- the witness, the victim 

and the fighter. Performing the function of moral witness, daughters are expressing a 

tribute to their parents. They also 'talk back' dominant categorization by accepting the 

active role fighter, rather than the preferred role of victim. The daughters detract their 

stories by usage of exaggeration, humor and comparisons with other members. 

Ressentiment is another possible strategy of coping the stigmatized identity. 

Ressentiment is a manifestation of long-term dissatisfaction with the dominant 

discourse, which assigned the role of victim to political prisoners and did not appreciate 

them, as it ought,  according to the daughters. Ressentiment is continuing dissatisfaction 

coming out of not asserting the alternative discourse of the daughters and their families 

in the dominant discourse. Daughters don’t consider their own positions of right to size 

or claim to remedy grievances, therefore, declare the following requirements from the 
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position of parents, siblings or state. Daughters accord that they cannot forgive because 

they are not the ones who should forgive. Their parents suffered the most and they 

cannot forgive anymore. Between claims for correcting injustice and forgiveness is an 

asymmetrical relationship. On the one hand, daughters raised requirements to remedy 

the injustices in the name of the parents, but on the other hand they don’t feel competent 

to forgive on their behalf. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Projekt diplomové práce 

Bc. Věra Hutarová 
 

Projekt diplomové práce 
 
Předpokládaný název práce: Identita dětí politických vězňů 
 
Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému:  
 
O tom, že političtí  vězni  jsou oběťmi komunistického režimu, snad nelze pochybovat.  
Často se ale zapomíná na to, že represe totalitního systému dopadaly na celou rodinu 
politického vězně. Uvěznění rodiče či rodičů mělo významný vliv na biografii dítěte. 
Děti politických vězňů z 50. let (dále jen děti) vyrůstaly mnohdy v nevlastních či 
neúplných rodinách, neměly šanci dosáhnout vyššího vzdělání, byly odmítané okolím, 
podstupovaly bolestivé návštěvy rodičů ve vězení atd. Mnoho rodin politických vězňů 
muselo opustit své domovy. Přímým následkem tohoto stěhování byl pocit vykořenění. 
Ani návrat rodiče z vězení neznamenal vždy zklidnění rodinné situace. 
 Zatímco rodiče byli v celém procesu aktivními jedinci, neboť se sami rozhodli 
svými činy vyjádřit svůj odpor vůči komunistickému režimu, jejich dětem nebyla dána 
možnost volby. Děti byly trestány za činy rodičů, kterým pravděpodobně ne/rozuměly a 
se kterými mohly, ale také nemusely souhlasit. S rozhodnutím svých rodičů a jeho 
následky se musely děti naučit žít. 

Je nepopiratelné, že nejen uvěznění rodiče, ale i jejich děti jsou oběťmi minulého 
režimu. Životní příběhy dětí politických vězňů v sobě zrcadlí zrůdnosti totalitního 
režimu. 
  V diplomové práci bych se z tohoto důvodu ráda zaměřila na osudy dětí 
politických vězňů z   50. let. Na autobiografických vyprávěních dětí budu zkoumat 
jejich identitu (pozice identity). Vzhledem k těžkému životnímu osudu dětí 
předpokládám, že jejich identita je či byla stigmatizovaná. Cílem práce je zjistit, jak se 
toto stigma odráží nebo odráželo v každodenním životě dětí, jak bylo toto stigma 
konstruované během minulého režimu a jak je konstruované a prožívané dnes. Jde tedy 
o prožívání stigmatizované identity v různých diskursech. Předmětem mé analýzy 
budou diskursivní strategie zvládání (bývalého) stigmatu.  

Dalšími otázkami, kterými se budu v práci zabývat, jsou: Jak hodnotí a chápou 
čin svého rodiče/rodičů dnes a jak ho chápaly a hodnotily v minulosti? Jaký vliv na 
ne/porozumění mělo okolí a rodina? Jakým způsobem vnímají děti historii? Jak se v 
jejich biografiích odráží konflikt mezi oficiální historií a pamětí? Co si pamatují, či 
naopak nepamatují? 

Předpokládaným zjištěním by měly být odpovědi na to, jaký způsobem děti 
prožívají a prožívaly svou stigmatizovanou identitu, popis strategií a řečových 
prostředků zvládání tohoto stigmatu.  

O konstrukci identity dětí politických vězňů nebyla v České republice zatím 
napsána žádná vědecká práce. Přínosem této práce bude rozšíření okruhu poznatků o 
zločinech komunistického režimu. 
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Předpokládané metody zpracování:  

Základem diplomové práce budou zejména autobiografická vyprávění dětí bývalých 
politických vězňů. Sebraná data budou doplněna již existujícími rozhovory na podobné 
téma např. z databáze Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Získaná 
data budu analyzovat v rámci konstruktivistického paradigmatu. Sběr dat budu provádět 
metodou sněhové koule. Jako metodu analýzy sebraných dat použiji narativní analýzu 
(zejména analýzu rámcování a kategorizační).  
 
 
Předběžná struktura práce:  
 
1. Úvod 
2. Teoretická východiska práce 
3. Formulace výzkumného problému 
4. Metodologie 
5. Analýza a interpretace zjištění 
6. Závěr 
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Příloha č. 2: Otázky a hlavní tématické okruhy rozhovoru 

 

Základní otázky 

Mohla byste mi vyprávět Váš příběh? 

Jak ovlivnilo zatčení rodiče/rodičů váš život? 

Jak došlo k zatčení vaše rodiče/rodičů? 

Jak ovlivnilo  uvěznění rodiče/rodičů  vztahy ve vaší rodině? 

Jaký vliv mělo uvěznění rodiče na vztahy s okolím?  

Měla pro vás prožitá zkušenost nějaký pozitivní přínos? 

Co se pro vás znamenala revoluce? 

 

Tématické okruhy:  

- biografické vypravěčky (vzdělání, zaměstnání, rodina,...) 

- uvězní rodiče – důvod uvěznění, doba věznění, návrat z vězení 

 


