
Oponentský posudek

Bavit se jako „tenkrát“. 
Co bychom měli vědět o komunismu, ale bojíme se zeptat.
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Nostalgie za symbolickým světem státního socialismu představuje jeden z nejzajímavějších 

jevů dnešní společnosti. Závažnost tématu přitom našla odezvu v současné antropologii či 

soudobé historii jen ve velmi omezené míře. Předložená práce Lucie Bzenecké je v této 

souvislosti o to významnějším počinem, že kromě zmapování podoby „retropobytů“ (zájezdů 

do Vysokých Tater ve stylu někdejších státně socialistických rekreací) a významů, s nimiž si 

aktéři spojují svou účast na těchto akcích, otvírá řadu důležitých otázek, týkajících se vztahu 

mezi individuální a kolektivní pamětí a současné proměny identifikačních vzorců. 

Autorka strávila víc než rok výzkumné práce v prostředí nostalgických zájezdů do Tatranské 

Lomnice. Nasbírala velké množství materiálu, které ji umožnilo analyzovat cíle a významy, 

které aktéři s touto činností spojují, i jejich vývoj v čase. Za nejvýraznější přínos její práce 

považuji rekonstrukci způsobů, jimiž aktéři legitimizují svůj zájem o retrozájezdy a formují 

svou příslušnost ke skupině. Pojetí činnosti jako „recese“, demonstrativní odstup od politiky 

(tedy zdůraznění normativity předpolitického světa s jeho pluralitou každodenních orientací), 

étos pospolitosti a vřelých mezilidských vztahů, žargon autenticity, ale i vymezení se vůči 

nešvarům dnešní společnosti (drogám, nezaměstnanosti atd.) a příklon ke státně socialistické 

estetice kolektivních aktivit (rozcvičce, seznamování apod.) vytváří myšlenkový svět dnešní 

nostalgické subkultury, poukazující na erozi legitimity oficiálních symbolů. 

Bzenecká ve své práci velmi přesvědčivě ukázala, že mezi kolektivní pamětí a množstvím

individuálních pamětí je (nebo může být) poměrně velké napětí a že z něj může vzejít nová a 

nečekaná forma sociální praxe. V případě retrozájezdů se jedná o to důležitější fenomén, že 

aktérům umožňuje vyslovit to, co dosud zůstávalo uzavřeno jen v předpolitické sféře jejich 

soukromého života (jako jejich partikulární zkušenost), a etablovat ve veřejném prostoru 

obrazy a významy, které dosud platily jen za symboly zla a radikálního útlaku. 



Již Mary Fulbrook upozornila, že bipolárnímu obrazu o zlém režimu a utlačované společnosti, 

na němž je postaven dominantní příběh o komunismu, protiřečí svědectví o „obyčejném“

životě lidí – že „lidé, kteří mají pocit, že mohli žít ,naprosto obyčejné životyʻ [perfectly 

ordinary lives] si stěžovali, že nemohou ,nalézt svou vlastní minulostʻ v knihách této

[totalitněhistorické] provenience v 90. letech.“ Poměrně dlouho byla paměť lidí podřízena 

jednomu historickému obrazu, který se v každodenním životě začal jevit jako výsledek 

vítězství „jiného“ (disidentského) modelu výkladu nad „vlastní“ pamětí (plné vzpomínek na 

banality, ambivalence, pochybnosti, humor, avšak i chyby a poklesky apod.) – a tedy

postupně jako forma jistého útlaku. 

Autorka má plnou pravdu v tom, že zájem o retrozájezdy se neživí jen z „komunistické“ 

politické identifikace a má mnohem hlubší kořeny. Nemusí však podle mého názoru být úplně 

korektní, když tuto motivaci převádí jednoduše na téma mládí, legrace nebo volnočasových 

zájmů důchodců (tím jen přebírá to, co o sobě říkají sami aktéři). Je totiž velmi dobře možné, 

že tyto bizarní aktivity jsou vlastně jediným způsobem (anebo jedním z mála způsobů), jak 

mohou lidé artikulovat svou osobní paměť na dobu diktatury a subjektivně se přitom vymanit 

z výkladového modelu, který vnímají jako import cizího světa do svých životů (v konečném 

důsledku tak přispět ke znovuobnovení sebeúcty). Tomu by napovídaly i psychologické 

projevy těchto aktivit – lidé v Tatrách jakoby překonávali pocity vykořeněnosti a 

znovunabývali respekt sami k sobě (s. 59). 

Skutečnost, že se autorka nezaměřila na hegemoniální vliv dnešních narativů o komunismu 

(dichotomické kategorie sama žel bohu někde i reprodukuje, když líčí, jak „režim... sledoval“, 

jak se „totalitní moc ... obává“, s. 16) lze považovat za hlavní důvod toho, že se ve svém 

výkladu opřela o poměrně robustní (filosofickou) antropologii, která nadto ani není úplně 

konzistentní (osciluje mezi implicitním ekonomismem, tedy vlivem zhoršující se sociální 

situace důchodců, jejich historickou zkušeností (s. 40) nebo domněle přirozenou snahou

pamatovat si jen „to dobré“ (s. 74) apod.).

Tyto kritické motivy nicméně nijak nesnižují význam předložené práce, kterou tímto velmi 

rád doporučuji k úspěšné obhajobě.
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