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Abstrakt 

Cílem této práce je představit nostalgii v sociologické perspektivě, to znamená poukázat 

na její důležité sociální aspekty. V textu je nastíněn historický vývoj pojmu nostalgie a 

představeny některé teoretické konceptualizace nostalgie, které odhalují různorodé 

dimenze fenoménu nostalgie. Nostalgie je dále představena v kontextu moderní doby a 

paměti. Zvláštní pozornost je věnována vztahu ideje pokroku a nostalgie. Práce také 

tématizuje přítomnost nostalgického paradigmatu v sociální teorii. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to introduce nostalgia in sociological perspective that means to 

show its important social aspects. The historical evolution of the term nostalgia and 

some theoretical conceptualizations, which show various dimensions of the 

phenomenon nostalgia are presented in this work. Nostalgia is also introduced in the 

context of modernity and memory. Special attention is dedicated to the relationship 

between nostalgia and the idea of progress. This paper further point to presence of the 

nostalgic paradigm in social theory. 
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Předběžná náplň práce: 

 

 Bakalářská práce bude teoretickou statí o fenoménu nostalgie. Hlavními 

teoretickými východisky budou koncepty kolektivní či sociální paměti, v jejichž 

perspektivě bude nostalgie nahlížena jako sociální konstrukt přemosťující historickou 

realitu a individuální paměť. Jedná se o reprezentaci nebo idealizaci minulosti, která 

může vést až ke kulturní amnézii. 

 V práci budou rozpracovány různé koncepce nostalgie v západní společnosti. 

Nostalgie je vnitřně rozporná, může být chápána jako konceptuální opozice pokroku, na 

druhou stranu může mít i progresivní a kritickou úlohu. Úzce souvisí s obecným 

pocitem ztráty jistot, bezpečí, či oslabení mezilidských vztahů v moderní společnosti. 

Lze ji tedy vysvětlit jako kulturní adaptaci na rychlé změny ve společnosti. 

 Část práce bude zaměřena na oblast medií a kultury. Idealizace a nostalgický styl 

jsou významnou součástí mediální produkce a častým motivem pop-kulturních děl, jež 

osobitým způsobem reprezentují vnímání minulosti. 

 Předmětem práce bude dále nostalgická dimenze sociálních teorií objevující se v 

tématech jako před-moderní pospolitost, původní venkovské stabilita, ztráta sociální 

integrity, rozpad morální autority nebo vznik masové kultur 

Předpokládaná struktura práce: 

  

 Bakalářská práce se bude skládat ze tří částí. V první části se pokusím přestavit 

fenomén nostalgie v rámci různých vědeckých oborů, přičemž největší prostor bude 

věnován sociologii a sociální teorii. 

 V druhé část bude zaměřena na vývoj a souvislosti nostalgie v moderní 

společnosti, s důrazem na masovou kulturu a mediální svět. 

 Třetí část bude věnována nostalgickým aspektům významných klasických i 

současných teorií v sociálních vědách. 

 

1. Úvod 

2. Vědecké konceptualizace nostalgie 

3. Nostalgie v moderní společnosti 

4. Nostalgie jako aspekt sociálních teorií 

5. Závěr 

 

Předpokládaná metoda: 

 

 Bude se jednat o teoretickou stať. V první části půjde o komparativní shrnutí 

pojmů a konceptů týkajících se nostalgie v odborné literatuře. Ve druhé části se pokusím 

koncepty z první části práce aplikovat na několik příkladů z moderní kultury a médií. Ve 

třetí části se budu snažit o rozpracování hypotézy o přítomnosti nostalgického 

paradigmatu ve významných teoretických pracích, má argumentace bude založena na 

analýze primárních i sekundárních textů sociální teorie a sociologie s využitím 

teoretických poznatků z první části práce. 
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Úvod 

Smyslem tohoto textu je pokusit se odpovědět na otázku, čím je fenomén 

nostalgie sociologicky zajímavý a poukázat na oblasti, ve kterých je jeho sociologická 

reflexe přínosná. Na základě nastudované literatury bych rád uvedl různé koncepce 

nostalgie, představil nostalgii v rozmanitých kontextech a pokusil se zachytit její pestré 

významy.  

Na první pohled se může zdát fenomén nostalgie spíše předmětem zájmu 

psychologie, literární vědy či teorie umění. Nostalgii v běžném smyslu vnímáme jako 

individuální emoci, hořkosladkou touhu po návratu vycházející ze zkušenosti jedince. 

Ale i v této individuální rovině nostalgie odkazuje k širším sociálním souvislostem, 

zejména k obecnému obrazu minulosti. 

Nostalgie hraje roli v adaptaci na rychlé proměny společnosti, pomáhá nám 

překonávat různé historické přechody a naplňuje naší potřebu kontinuity. Vedle 

individuální roviny je nostalgie relevantní pro uvažování o kolektivech i celých 

společnostech, v tomto smyslu je například významná reflexe nostalgie v ideologii 

budování národních států. V těchto kontextech je nostalgie nesporně společenským 

fenoménem. V rámci promýšlení vztahu času a společnosti, respektive času v rámci 

sociální teorie, je nostalgický pohled na minulost zajímavým námětem teoretického 

myšlení o společnosti. Svou vnitřní nejednoznačností a hodnotovou ambivalencí je 

inspirativním stimulem teoretického uvažování v rámci sociologie. Za pozornost stojí i 

to, že mnohé sociologické práce jsou poznamenány určitým nostalgickým zkreslením 

své perspektivy a to především v často používaných dichotomiích jako je moderní a 

tradiční společnost, komunita a společnost nebo vysoká a nízká kultura.  

Ve zkoumání fenoménu nostalgie se otevírají zásadní témata sociologie, jako 

jsou: sociální řád, sociální změna, moderní versus tradiční společnost, legitimizace 

moci, identita nebo idea pokroku. Nostalgie souvisí s pamětí, jejíž sociální či kolektivní 

dimenze patří k významným předmětům zájmu sociálních vědců.  Vzhledem k těmto 

širokým a pestrým souvislostem jsem přesvědčen, že nostalgie je nepochybně 

sociologicky relevantním předmětem zájmu, jehož zkoumáním se otevírají zajímavé 

perspektivy myšlení o společnosti.  

Nejdříve se zaměřím na vznik a vývoj samotného pojmu nostalgie, který je sám 

o sobě zajímavý, neboť vypovídá o měnících se významech a kontextech, ve kterých se 

nostalgie již několik staletí pohybuje. Nostalgie nepochybně existuje v určitém 
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společenském a historickém kontextu. Z toho důvodu se budu v další části této práce 

věnovat společenské rovině nostalgie, to znamená jejím souvislostem s ideou pokroku, s 

modernitou a s pamětí. V závěru této práce bych chtěl představit nostalgii ve 

společenských vědách, respektive poukázat na to, že existuje něco jako nostalgické 

paradigma ve vědě. Tato práce je prací kompilačního charakteru, nekladu si cíl vytvořit 

teoretický rámec pro sociologické zkoumání nostalgie, což by i vzhledem ke složitosti a 

nejednoznačnosti nostalgie bylo v tomto případě příliš ambiciózní. Spíše mi jde o snahu 

představit zajímavé sociologické téma, kterému se v české odborné literatuře nedostalo 

zatím příliš mnoho pozornosti.   
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Vznik a vývoj pojmu nostalgie 

Nostalgie vznikla před více než třemi sty lety. Přesněji řečeno v této době 

vzniklo slovo nostalgie. Skutečnost, ke které tento pojem odkazuje, existoval v různých 

podobách samozřejmě již před tím. Význam pojmu nostalgie se během času 

proměňoval, nostalgie se postupně vzdalovala kontextu svého vzniku a dostala se do 

nových souvislostí. 

Příběh nostalgie má v dějinách jednoznačný začátek. V případě pojmu nostalgie 

víme přesně kdy a z jakého důvodu vznikl. Ačkoli je dnes pojem nostalgie součástí 

běžné řeči a také neméně běžnou součástí diskurzu humanitních a sociálních věd, ve 

svých počátcích byl užíván výlučně v rámci medicíny. „Pokud má někdo právo 

poznamenat, že nostalgie již není to, co bývala, je to jistě švýcarský lékař 17. století 

Johannes Hofer.“ [Grainge 2000: 25] V roce 1688 švýcarský lékař Johhanes Hofer 

obhájil svou dizertační práci o nostalgii,1 ve které pojem nostalgie poprvé použil jako 

termín lékařské terminologie. Nostalgia je neologismus vytvořený ze dvou řeckých slov 

nostos (návrat) a algia (trápení, bolest). Nostalgie tedy ve volném překladu znamená 

bolestnou touhu po návratu. Smyslem vytvoření pojmu nostalgie byl překlad určitého 

pocitu (stesk po domově či vlasti, lítost, německy Heimweh, anglicky homesickness, 

latinsky desiderium patriae) do lékařské terminologie a šlo tedy o vynalezení nemoci.2 

Ačkoli byla tehdejší lékařská věda znalá například melancholické lásky a jejích 

následků, bylo lékařské klasifikování těžkostí způsobených oddělením člověka od jeho 

běžného prostředí věcí do té doby nepovšimnutou [Starobinski 1966: 84]. Nemoci 

existují jako nemoci následkem pozornosti jim věnované a pozornost, kterou Hofer 

nostalgii věnoval, byla pro její existenci rozhodující. Samotný výběr slova se mu podařil 

tak úspěšně, že se nostalgie ujala v běžné řeči a její původně odborný význam byl 

postupně zapomenut [ibid.: 85].  

                                                

1Hofer, J. 1688. Dissertatio medica de nostalgia, Basilej. Do angličtiny přeložila Anspach, C. K. 1934. 

Bulletin of the History of Medicine, II. Baltimore [citováno in Starobinski 1966; Davis 1979] 

2Pokud jde o otázku sociálního kontextu vzniku nemocí, k jejich vynalézání, vyjadřuje se historik 

Starobinski ve své práci o nostalgii [1966: 84-85] takto: „Než jsou rozeznány jako abnormální stav, jsou 

nemoci viděny jako jednoduchá narušení normálního běhu života, narušení, u kterých se neuvažuje o 

rozpoznání jejich medicínského významu. Dokud pacient nevyzívá k pomoci lékaře, dokud lékařská 

terminologie nevládne termínem k označení, nemoc neexistuje…nemoci existují jako nemoci pouze jako 

výsledek pozornosti, která jim je věnována.“ 
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Dříve než se budu věnovat následnému významovému posunu a rozšíření 

nostalgie z lékařského světa do jiných kontextů, stručně se zmíním o znacích, které 

měla na sklonku 17. století vynalezená nemoc. Nostalgií trpěli švýcarští námezdní 

vojáci, přesněji řečeno, právě u nich byla nostalgie ve svých počátcích rozpoznána a 

studována. Trpěli jí během svého nasazení v armádách různých evropských panovníků. 

V dalekých koutech Evropy, v odloučení od domova a od své rodné vlasti sužovaly 

vojáky potíže, které byly lékařskou vědou po čase diagnostikovány jako nostalgie. 

Jejími symptomy byly sklíčenost, melancholie, emocionální labilita, záchvaty 

hlubokého pláče, anorexie a nezřídka i pokusy o sebevraždu. Alespoň takto příznaky 

nostalgie popsal lékař Johannes Hofer [Davis 1979: 1-2]. Příčinou nostalgie byla 

odloučenost od rodného prostředí.3 Hofer nostalgii uvedl do seznamu akceptovaných 

nemocí, studenti byli vyučováni její příčiny a projevy. [Starobinski 1966: 85] Zajímavé 

je, že ačkoli byla známa příčina, pacient neměl sílu, nebo ani nechtěl se vrátit domů, 

protože si v rámci nostalgie právě tu tesknou touhu slastně užíval [Roth 1992: 272]. To 

je ona hořkosladká dimenze nostalgie, rozkoš z bolestné touhy, bez chuti do reálného 

světa v nějaký na cíl orientovaným jednáním zasáhnout.  

V průběhu osmnáctého století se nostalgií zabývali další lékaři. Aby tuto nemoc 

vysvětlili, vytvářeli rozmanité teorie,4 které vycházely z postupně se proměňujících 

paradigmat medicíny. Každopádně na konci osmnáctého století lékaři v celé Evropě 

považovali nostalgii za vážnou nemoc, která se mohla týkat lidí ze všech sociálních tříd 

[Starobinski 1966: 95], a tak lidé dokonce na nostalgii umírali, protože si v knihách 

přečetli, že nostalgie je nemoc často smrtelná [ibid.: 86]. Nostalgie se postupně 

                                                

3  Fyziologický princip nostalgie popsal Hofer takto: „Nostalgie je zrozena z poruchy představivosti, což 

způsobuje, že nervové vlákna vedou vždy do jednoho směru v mozku a výsledkem toho vyvolávají stále 

stejnou ideu, touhu se vrátit do rodné vlasti…“ [Hofer citováno in Starobinski 1966: 87] 

4 Například další švýcarský lékař, Jean-Jacques Scheuchzer přišel na počátku 18. století s mechanistickou 

teorií nostalgie, podle které byla způsobena specifickým atmosférickým tlakem v Alpách. Toto vysvětlení 

mu zároveň umožnilo bránit čest švýcarských vojáků. Basilejský lékař Theodor Zwinger zase zmiňoval 

možnost, že je nostalgie vyvolávána zaslechnutím flétny, která švýcarským vojákům sloužícím ve Francii 

a Belgii připomíná alpské pastviny. Toto vysvětlení předznamenalo další teorie založené na akustických 

asociacích a paměti [Starobinski 1966: 87-92]. Nostalgie se časem rozšířila i v jiných armádách a již se 

netýkala pouze švýcarských vojáků. Stále se ovšem mělo za to, že Švýcaři jsou k nostalgii obzvláště 

náchylní. Jedno z možných vysvětlení bylo neurologické poškození jejich mozkových buněk cinkáním 

kravských zvonů v řídkém alpském vzduchu [Davis 1979: 3]. 
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osvobodila od vojenského kontextu,5 ve kterém vznikla a přestala být spojována pouze 

se švýcarským národem. V roce 1835 se heslo nostalgie objevilo v Dictionnaire de 

l´Académie a nemoc původně lokálního významu dosáhla univerzálního uznání6 [ibid.: 

85].  

Jako diagnostická kategorie byla nostalgie používána celé 18. století. Během 

počátku 19. století lze zaznamenat významný nárůst odborných lékařských článků 

věnujících se nostalgii. Nostalgie se tak stala tématem mnohých lékařských diskuzí. 

V polovině 19. století se lékařský zájem o nostalgii jako nemoc významně snížil a 

vyjma diskuze o jejím statusu v rámci medicíny v 70. letech 19. století již nikdy 

nedosáhla dřívější pozornosti. Na konci stejného století lékaři konstatovali, že člověk 

může být nostalgický bez závažných zdravotních rizik a nostalgie přestala být 

považována za nemoc, kterou člověk může trpět [Roth 1992: 272]. Následným 

vyvázáním se z původně patologického základu, demedikalizací a demilitarizací 

nostalgie postupně získala dnešní významy [Davis 1979: 4]. Právě na přesun pojmu 

nostalgie a jeho vývoj v jiných kontextech se zaměřím v následujících odstavcích. 

 V průběhu 19. století začal zájem o nostalgii volně přecházet od lékařů 

k básníkům a filozofům romantizujícím přírodu a skutečnou i imaginární minulost 

evropských národů. S tím se začalo ptoměňovat vnímání nostalgie. „Symptomy choroby 

začaly být považovány za znaky citlivosti nebo za vyjádření nového vlasteneckého 

cítění.“ [Boym 2001: 11] V pojetí romantických spisovatelů se původní vnímání 

nostalgie jako nemoci zásadně změnilo, „(p)ro Romantiky byla nostalgie choroba, která 

nemůže být ani vyléčena, ani zmírněna.“ [Starobinski 1966: 94]  

                                                

5 Zajímavý poznatek armádním kontextu zmiňuje Davis [1979: 3]: Vzhledem k převážnému výskytu 

nostalgie v armádním kontextu, je třeba uvažovat o sociálním původu nostalgie. Tedy, nostalgie je jako 

reakce na problematické podmínky v armádě a zároveň jako významné ohrožení bojové schopnosti 

vojska zajímavým tématem pro průsečík sociologie vědění a sociologie medicíny. Boym [2001:3] 

upozorňuje na další jev a to na „fingovanou nostalgii” mezi vojáky unavenými z válčení v zahraničí. To 

podstatně podporuje předchozí tvrzení, že nostalgie byla silně spojená se svým vojenským kontextem a 

byla významně sociálně zakotvená. Roth [1992: 274] zmiňuje, že existoval konsensus, že ten kdo 

nostalgií trpí, ji skrývá a nepožaduje návrat domů, ale svou nostalgickou touhu si skrytě užívá, což samo 

o sobě potvrzovalo vážnost nemoci. 

6 Ovšem stále šlo spíše o evropskou záležitost. V Rusku byla nostalgie vojáků násilným způsobem 

„léčena“ tak, že se s ní nostalgičtí vojáci neodvážili přihlásit a v Americe byla považována za ostudnou 

nemoc, odhalující nedostatek mužnosti a slabou vůli [Boym 2001: 5-6]. 
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V počátcích léčby nostalgie měli lékaři za to, že by se nostalgie mohla vyléčit 

návratem domů, což ale většinou nebylo možně. V romantismu byla nemožnost návratu 

ještě více umocněna. Tentokrát však šlo o návrat v metaforickém smyslu, a nostalgie 

sžírala lidské srdce a toto zranění nemohlo být vyléčeno [Starobinski 1966: 94]. Na 

rozdíl od melancholie, nemoci mnichů a filosofů, byla nostalgie demokratičtější, týkala 

se vojáků, námořníků a obyčejných lidí, kteří byli vzdálení svému rodnému kraji. 

Svetlana Boym [2001:5] dále tvrdí, že „nostalgie byla nejen individuální úzkost, ale i 

veřejná hrozba odkrývající rozpory modernity a dosahující velkého politického 

významu.“ Spojení nostalgie s modernitou, respektive existence kontrastního vztahu 

nostalgie a pokroku, je zásadním tématem, které je rozpracováno ve velké části 

teoretických koncepcí nostalgie. Nostalgie by bez svého protikladu, optimistické víry 

v pokrok, ztratila značnou část své síly.  

Duch romantismu byl pro nostalgii úrodný, protože zjemnil původní důraz na 

racionalitu a zdůraznil emocionální rovinu. „V reakci na osvícenství a jeho důraz na 

univerzalismus rozumu, začal romantismus oslavovat partikularismus pocitů.“ [Boym 

2001: 12] Předmět nostalgie, rodný kraj, se začal měnit v zrcadlo vnitřních 

melancholických krajin romantiků a tato touha se stala základem pro romantický 

nacionalismus [ibid.]. Základem nostalgie se stal pohled z ciziny domů nebo do 

imaginárního domova. Tento pohled domů byl i zdrojem romantického nacionalismu. 

Poznávání cizích zemí bylo podkladem pro nový pohled na rodnou zemi. „Je to 

romantický cestovatel, kdo z dálky vidí celost mizejícího světa. Cesta mu dává 

perspektivu…Nostalgik není nikdy místní, ale je vysídlenou osobou, která dělá 

prostředníka mezi lokálním a univerzálním. Mnoho národních jazyků (…) objevilo své 

vlastní slovo pro vlastenecké tesknění.“ [Boym 2001: 12]  

S určitým zjednodušením je možné rozlišit dvě linie uvažování o nostalgii v 

romantismu. V té první se umělci a filosofové zabývají nostalgií pro ni samotnou, 

tématem je jim lidská citlivost, svoboda a nostalgická touha jako hybná síla lidství 

obecně. „Mnoho básníků a filosofů objevuje nostalgickou touhu pro ni samotnou, spíše 

než jako prostředek k zaslíbené zemi nebo k národnímu státu.“ [Boym 2001: 13] 

Bolestivá nostalgická zkušenost se stala metaforickým vyjádřením hlubšího rozporu, 

oddělení člověka od ideálu [Starobinski 1966: 95]. Romantičtí kritici modernity 

zdůrazňovali, že pokrok nás zbavil našich „pravých já“ a nostalgie byla touhou po 

těchto „pravých já“, která zůstala uvězněna v minulosti [Roth 1992: 279]. Druhou linií 

je nostalgická dimenze politiky. Zde nostalgie souvisí s budováním národů. Nostalgie 
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jako individuální emoce, je transformována v prostředek státní politiky a institucí. Je 

součástí ideologie nacionalismu, přesahuje individuální paměť a umožňuje kolektivní 

identifikaci jedinců s národem skrze jeho slavnou minulost. Národní stát byl založen 

nejen na sociálním kontraktu, ale také na emocionálním poutu, které byl potvrzeno 

kouzlem minulosti [Boym 2001: 15].  Nostalgický pohled související s budováním 

národního státu byl v 19. století, v různých variacích, přítomný ve všech hlavních 

mocnostech Západní Evropy jako byly Británie, Francie, Německo, Rusko, Itálie a 

Rakousko-Uhersko [Robertson 1992: 149]. 

V polovině devatenáctého století došlo k institucionalizaci a materializaci 

nostalgie v národních a regionálních muzeích a městských památnících. Zvýšila se 

citlivost pro minulost, která se transformovala v národní dědictví. Na konci 

devatenáctého století se nostalgie stala součástí veřejného prostoru a rozličných stylů, 

včetně architektury [ibid]. „Nostalgie jako historická emoce dospěla v době romantismu 

a je současníkem zrození masové kultury. (…) Melancholický pocit ztráty se změnil ve 

styl, v módu pozdního devatenáctého století.“ [Boym 2001: 16] V romantismu se tedy 

nacházejí počátky významu nostalgie jako kulturní a estetické kvality, jako stylové 

idealizace a romantizace minulosti. 

Pojem nostalgie tedy prošel podstatným vývojem a jeho současný význam je 

značně vzdálen tomu původnímu. Na přelomu 19. a 20. století došlo k sémantickému 

posunu, během kterého nostalgie ztratila svůj původně patologický význam a vstoupila 

do běžné řeči způsobem, že dnes si je již málokdo vědom jejího původního významu 

jako nemoci. V medicíně se s nostalgií jako s odborným termínem pracovalo přes dvě 

století. Na konci devatenáctého století byl pojem nostalgie postupně vykázán z prostředí 

klinické medicíny. Lékaři neschopnost se vyrovnat se změnou a silnou náklonost k 

minulosti začali považovat za historický fenomén, nostalgie již nebyla považována za 

nemoc [Roth 1992: 282]. Koncept nostalgie se udržel ještě v psychiatri do poloviny 

dvacátého století, dále již bylo užívání nostalgie jako odborného termínu velmi vzácné. 

I zde v první polovině dvacátého století nostalgie ztratila svůj odborný význam 

[Starobinski 1966: 100-101]. Nostalgie zmizela z kontextu medicíny a stejně jako třeba 

pojem melancholie se stala se součástí běžné řeči, ve které se její význam rozostřil. 

Dokonce se během 20. století začal v populárním a komerčním užívání ztrácet i 

psychologický rozměr, vyjadřující nostalgii jako určité selhání [Davis 1979: 4-5]. Na 

druhou stranu se nostalgie nikdy nezbavila jisté ambivalentní až negativní konotace, 

kterou získala jako zastaralý protějšek ideje pokroku [Boym 2001: 16]. Jednu z proměn 
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v chápání nostalgie uvádí Starobinski [1966: 101], který v souvislosti s psychiatrií 

popisuje přechod od vnímání nostalgie jako nemoci k vnímání nostalgie jako reakce na 

prostředí, jako neschopnosti adaptace na moderní společnost, ve které musí jedinec žít. 

To lze interpretovat i jako odmítání étosu modernizace a pokroku, v němž rychlé tempo 

„…zvýšilo touhu lidí po pomalejším rytmu minulosti, po kontinuitě, sociální 

soudržnosti a tradici.“ [Boym 2001: 16]  

Důležitá transformace nostalgie proběhla v rovině orientace na oblast touhy či 

stesku. Šlo o proces, během kterého se původně prostorová orientace proměnila 

v temporální. Ve svých počátcích byla nostalgie orientovaná lokálně, byla touhou po 

návratu do vlasti či touhou po domově. Cílem touženého návratu bylo místo v prostoru, 

nikoli období v minulosti, jako v pozdější, moderní podobě nostalgie. Vlast a domov 

mohly reprezentovat určité vysoce ceněné hodnoty, kvalitní mezilidské vztahy a životní 

jistoty, jejichž absence byla v cizí zemi silně pociťována. Zvyšující se úzkost z rostoucí 

mobility v západní společnosti byla často zmiňována v lékařské literatuře v 19. století. 

Ve stejné době sice existovali lékaři zdůrazňující temporální orientaci nostalgie, 

považovali ji však za zdravý druh vztahu k minulosti [Roth 1992: 277]. V moderní 

západní společnosti, která přinesla vyšší mobilitu lidí jak v zaměstnání, tak v bydlení, se 

původní lokální orientace nostalgie nakonec proměnila v orientaci časovou. „(T)ento 

konstantní pohyb v socio-geografickém prostoru začal uvolňovat člověka z jeho 

psychologické náklonosti k určitému domu v určité lokalitě a v určitém regionu…“ 

[Davis 1979: 6]. V moderní formě nostalgie je směr touhy upřen na minulost a její 

hodnoty, minulost je tou zemí, do které se člověk touží vrátit. Minulost je také tou 

oblastí, kde můžeme hledat ceněné hodnoty a jistoty. Významným výsledkem 

sémantického posunu nostalgie je tedy její vzdalování se původnímu úzkému 

významovému spojení se steskem po domově. Nostalgie se stala významnou součástí 

moderního myšlení a zkušenosti, „(i)dea nemožnosti vrátit se domů a do minulosti je 

dnes běžná a je charakteristickým znakem moderního vědomí.“ [Matt 2014: 469] Právě 

v tomto moderním pojetí bude pojem nostalgie v této práci nadále používán a 

interpretován.  

Jednoduše a stručně řečeno, nostalgie souvisí se změnami, které přinesla 

modernita. Proměny a vývoj nostalgie určitým způsobem reprezentují vliv moderní 

doby na lidské myšlení a nostalgie samotná souvisí s významnými rysy moderní 

společnosti, s ideou pokroku, s adaptací na změny, s lidskou touhou po kontinuitě a 

jistotách. Pochopení nostalgických tendencí nám může umožnit lepší porozumění 
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charakteru moderní doby, protože v nostalgické dimenzi se skrývá kritická odpověď na 

ideologii pokroku a zároveň způsob adaptace na změny a podmínky, které moderní 

doba přináší. Sociokulturní dimenzi nostalgie se vážnější pozornosti sociálních vědců 

dostalo až na začátku sedmdesátých let dvacátého století, do té doby se jednalo 

převážně o literární reflexe nebo o filosofické úvahy tematizující uměleckou touhu nebo 

existenciální meditace o autenticitě bytí [Grainge 2000: 26]. V současnosti je 

„…nostalgie využívána v mnoha studiích jako kritický nástroj pro vyslyšení artikulace 

minulosti v přítomnosti, a specificky pro zkoumání sentimentálně zprostředkovaných 

reprezentací minulosti“ [Pickering Kneightley 2006: 922]. 
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Konceptualizace fenoménu nostalgie 

Dnešní význam pojmu nostalgie je, navzdory svému poměrně jasnému 

původnímu vymezení v lékařské terminologii, v celé své významové šíři obtížně 

definovatelný. Pojem nostalgie odkazuje k určitému pocitu nebo způsobu uvažování 

v mnoha sférách společnosti. „…nostalgické paradigma je stále přítomný a rozšířený rys 

západní kultury, v literatuře, umění, historii medicíny a v sociální teorii.“ [Turner 1987: 

152] Je třeba zdůraznit, že rozostření významu, rozšíření pojmu do dalších kontextů a 

též metaforická přitažlivost učinila z nostalgie fenomén, kterému téměř všichni svým 

způsobem rozumí, ale jehož přesná konceptualizace není neproblematická. Před 

pokusem vyjasnit si, co nostalgie vlastně je a jaká může být, je nezbytné počítat s tím, 

že nostalgie je komplikovaný, mnoharozměrný a nejednoznačný fenomén, který lze 

interpretovat a konceptualizovat mnoha způsoby. Nelze proto očekávat stručnou a úzce 

vymezenou definici, což by však ani nebylo užitečné, protože nostalgie je zajímavá 

právě svou pestrou škálou výrazů. Nicméně v různých konceptualizacích nostalgie ve 

společenských vědách je možné najít určité společné rysy.7 Mezi nimi je koncept ztráty, 

který je základem nostalgické touhy. Dále je to orientace nostalgie proti směru času, 

specifický vztah nostalgické minulosti s přítomností a určité schéma periodizace 

nostalgické zkušenosti. Obecně je nostalgie hodnotově ambivalentní, protože v různých 

kontextech reprezentuje rozdílné ideály, vize a cíle. Zvláštního charakteru může mít 

nostalgie ve své komercionalizované a konzumní podobě, kdy můžou její původní rysy 

vytrácet, a z nostalgického pocitu zůstane jen estetický styl. 

                                                

7 V odborné literatuře existuje několik sociologicky relevantních konceptualizací nostalgie, které do různé 

míry právě komplexnost nostalgie reflektují. V rámci konceptualizace nostalgie vycházím především 

z následujících koncepcí nostalgie. Jde o článek The Modalities of Nostalgia Michaela Pickeringa a 

Emily Keightley [2006], kteří zdůrazňují rozlišování pozitivní a negativní orientace nostalgie. Dále kniha 

Future of Nostalgia Svetlany Boym [2001], která odlišuje restorativní a reflexivní tendenci nostalgie 

(V originále restorative nostalgia a reflective nostalgia. České ekvivalenty anglického výrazu restorative  

jako povzbuzuící nebo regenerační nepovažuji za výstižné, takže používám pojmu restorativní.). Paul 

Grainge v Monochrome Memories: Nostalgia and Style in 1990s America [2000] rozlišuje nostalgickou 

náladu od nostalgického stylu a Fred Davis v Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia [1979] 

vytváří koncepci tří vzestupných řádů nostalgie, konkrétně nostalgie jednoduché, reflexivní a 

interpretované. Teoretických koncepcí nostalgie samozřejmě existuje více, ale myslím si, že tyto zmíněné 

práce pokrývají komplexnost fenoménu nostalgie dostatečně. 
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Pro další porozumění nostalgii bude užitečné vyjít z vymezení, které ve svém 

syntetizujícím článku The Modalities of Nostalgia používají Michael Pickering a Emily 

Keightley : „Jednoduše řečeno, jako specificky moderní koncept je nostalgie užívána ve 

smyslu osobní ztráty a touhy po idealizované minulosti a jako zkreslená veřejná verze 

určitého historického období nebo určitého sociálního uskupení v minulosti.“ [2006: 

922] Nostalgická touha je orientovaná na idealizovaný stav před domnělou ztrátou, na 

období celistvosti a ontologické jistoty. V nostalgii diagnostikované lékaři v 17. a 18. 

století to byla ztráta kontaktu s rodnou vlastí a domovem. V její moderní variaci není 

tento pocit ztráty tak jasně vymezitelný, respektive je složitější. Čtyři hlavní dimenze 

nostalgické paradigmatu rozlišuje Bryan S. Turner [1987: 150-151], který je 

vyjmenovává v rámci článku o nostalgickém paradigmatu sociálních věd, ale jeho 

charakteristika je vhodná i pro pochopení obecnějších rysů nostalgie. Za prvé jde o pocit 

historického úpadku a ztráty zlatého věku, za druhé zmiňuje pocit absence či ztráty 

osobní celistvosti a morální jistoty. Na to navazuje třetí dimenze, pocit ztráty osobní 

svobody a autonomie a ztráta opravdových sociálních vztahů. Čtvrtou, poslední dimenzí 

nostalgie je myšlenka ztráty jednoduchosti, osobní autenticity a emocionální 

spontaneity. Tyto rozlišené dimenze se pravděpodobně různě překrývají, ale v součtu 

dávají dobrý základ pro představu o nostalgickém pohledu na svět. Každopádně je to 

koncept ztráty, ať už mládí, víry, jistoty, stability nebo naděje, který je pro 

konceptualizaci fenoménu nostalgie zásadní. „Nostalgie je centrálně spojována 

s konceptem ztráty“ [Pickering, Keightley 2006: 923] a tento koncept ztráty je možné 

chápat ve dvou významech. Za prvé, jde o zkušenost ztráty, která je v modernitě 

všudypřítomná, pramenící ze zkušenosti válek, revolucí, změn režimů, emigrace, 

sociální mobility a rozpadu komunit. Z této zkušenosti pramení touha po tom, čeho se 

v přítomnosti nedostává. Je to touha po ztraceném a nedosažitelném čase. Obecně 

řečeno jde o pocit ztráty jistot během převratných změn [ibid.: 920-921]. Za druhé, lze 

mluvit o ztrátě paměti či historicity v rámci nostalgické rekonstrukce minulosti, takže 

nostalgický pohled na minulost se stává reprezentací minulosti, která od reality může 

být významně vzdálena [ibid.: 923], protože nostalgie minulost zjednodušuje, 

sentimentalizuje, zkrásňuje a jinak překrucuje [Davis 1979: 47]. Otázka autenticity 

nostalgie je zajímavá, její řešení ovšem vyžaduje širší rámec, je totiž spojena s obecnou 

vlastností paměti minulost vytvářet a různě selektovat. Proto chci na tomto místě jen 

zdůraznit vztah nostalgie k přítomnosti a poukázat na její potenciál ve výpovědi o době, 

ze které se ohlíží zpět do minulosti. Považuji za důležité, že ačkoli nostalgický pohled 
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zpět určitým způsobem rekonstruuje či falšuje historii, je v nostalgickém obraze 

minulosti možné najít zajímavé a užitečné informace o společnosti. Analýza a 

interpretace nostalgie se ale musí vztahovat k přítomnosti, protože o té vypovídá daleko 

více než o minulosti.8 Pocity ztráty a lítosti odrážejí nespokojenost s přítomnými 

podmínkami. Tvrzení, že v minulosti byly pevnější vztahy, že byly sdíleny vysoké 

hodnoty, že společnost byla solidárnější a rodina trvalejší, to vše vyjadřuje 

nespokojenost se současnou podobou společnosti. To, co se v přítomnosti jeví jako 

slabé, chybějící, pochybné či nemorální, to je vyjádřeno v adoraci byť i jen zdánlivých 

kvalit minulosti. Minulost ve svém nostalgickém odstínu, ve svých deklamovaných 

vysokých kvalitách obsahuje odkaz na neuspokojivé aspekty života v přítomnosti.  

Společnou součástí různých úvah o nostalgii je, že svou podstatou nápadně 

ilustruje specifický vztah mezi minulostí a přítomností odehrávající se v paměti a to 

v tom smyslu, že „minulost strukturuje přítomnost skrz své dědictví, ale je to 

přítomnost, která vybírá toto dědictví, něco zachová a něco zapomene a konstantně 

reformuje náš obraz této minulosti opakovaný vyprávěním příběhu.“ [Jedlowski 2001: 

41] Nostalgii je vlastní orientace zpět, v její moderní podobě je to orientace temporální, 

tedy pohled směrem do minulosti. Nostalgie ale nemá kořeny v minulosti, vychází 

z přítomné zkušenosti. Zvláštní kvalitou určitého minulého období nelze vysvětlit 

fenomén nostalgie. Nostalgie má své kořeny v přítomnosti, o přítomnosti nám 

nostalgické tendence podávají výpověď a v přítomnosti musíme hledat vysvětlení pro 

nostalgický pohled zpět. Je zřejmé, že „materiálem nostalgické zkušenosti je minulost“ 

[Davis 1979: 8], přesto si s minulostí v případě pochopení nostalgie nevystačíme. 

Minulost nezpůsobuje ani nevysvětluje současnou nostalgii, je pouze spouštěcím 

mechanismem, naše vědění o minulosti může být zkušeností přítomnosti [ibid.: 9]. 

„(N)ostalgie minulost užívá – falešně či věrně,…vždy ve specificky rekonstruovaných 

způsobech, ale není jejím produktem.“ [ibid.: 11] Nostalgický způsob tohoto vztahu 

mezi minulostí a přítomností je charakteristický specifickým, subjektivním hlediskem, 

ve kterém je zdůrazněn kvalitativní kontrast. Tento kontrast spočívá v idealizaci 

minulosti a kritice přítomnosti, ve vykreslení minulosti jako lákavé a krásné, zatímco 

přítomnost je zobrazena jako ošklivá a děsivá. „(N)ostalgický pocit je naplněn tím, že 

minulosti je přisuzována krása, potěšení, radost, uspokojení, dobrota, štěstí a celkově 

                                                

8 „Lze říci, že dojem prázdnoty a zkušenost dezorientace, (…), vedou mnoho lidí k zaměření se na 

minulost.“ [Gough 1997: 214] 
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jakýkoli jiný pozitivní aspekt bytí“ [ibid: 14] Nostalgii je vlastní zároveň určitý smutek, 

ale ten je hořkosladký, má pozitivní dimenzi. A pokud se v nostalgickém pohledu 

objevují těžkosti či zklamání, jsou omluveny celkovým dobrým pocitem z minulosti. 

[ibid.: 14] V kontrastu minulosti a přítomnosti je tedy minulost vítězem. Podstata 

nostalgie se na první pohled zdá konzervativní či reakční. Je ohlížením zpět, ve kterém 

je obsažena myšlenka „nadřazenosti období a věcí minulosti“ [Davis 1979: 16]. Na 

druhou stranu může nostalgie být ve své kritice přítomnosti radikální či utopická, může 

být progresivní či konstruktivní silou. Pro nostalgii je specifická určitá periodizace, kdy 

mezi vzdálenou minulostí, zlatým věkem či ztraceným rájem je radikální zlom či pád, 

po kterém následuje v podstatě depresivní přítomnost nebo období hlubokého úpadku 

[Tannock 1995: 458] 

Nostalgii můžeme rozlišovat jak z hlediska jejího smyslu pro přítomnost, tedy 

uvažovat o ní v rámci konzervativních a progresivních tendencí, tak z hlediska jejího 

vztahu k minulosti. Svetlana Boym [2001] rozlišuje restorativní a reflektivní9 nostalgii, 

které odlišuje právě charakteristický vztah k minulosti. Pro restorativní nostalgii je 

minulost hodnotou pro přítomnost, minulost zde není trvání, ale dokonalým snímkem. 

Cílem restorativní nostalgie je znovuvytvoření kvalit spatřovaných v době před 

přítomným úpadkem, chce věrně rekonstruovat hodnoty a rituály minulosti. Restorativní 

nostalgie je projektem obnovy zlatého věku, tento projekt je považovaný za možný a 

především pravdivý. Tento druh nostalgie odpovídá nacionalistické ideologii při 

budování států, návratu k národním mýtům a symbolům a hledání kulturní identity. Na 

druhou stranu, reflektivní nostalgie je spíše meditací o plynutí času a jeho nevratnosti. 

Minulost pro reflektivní nostalgii není monumentem, který je třeba znovu vybudovat. Je 

spíše zdrojem pro hledání kontinuity minulosti a přítomnosti, je v ní prostor pro reflexi i 

kritiku. Reflektivní nostalgie je více sněním a prodléváním v touze, než politickým 

projektem. Na rozdíl od restorativní nostalgie, která je smrtelně vážná, může být 

reflektivní nostalgie ironická a humorná. Oba druhy nostalgie v tomto pojetí se orientují 

na minulost, ale v přítomnosti vyprávějí jiný příběh, restorativní nostalgie inspiruje 

k znovuvybudování původního ztraceného domova a reflektivní nostalgie přetrvává 

v patetickém toužení a ve vzpomínce na ztrátu [Boym 2001: 41-49].  

Nostalgii je vedle obsaženého pocitu ztráty a specifického nahlížení minulosti 

vlastní určité hodnotové zabarvení. Hodnotová orientace nostalgie může být různá, ale 

                                                

9 V originále retorative a reflective nostalgia 
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nostalgie je vždy subjektivním vyjádřením postoje jedince či kolektivu. Zde je užitečné 

zopakovat slova z úvodu této kapitoly, že nostalgie je komplikovaný, mnoharozměrný a 

nejednoznačný fenomén, který je možné interpretovat a konceptualizovat mnoha 

způsoby. To co je tak na nostalgii zajímavé, je její hodnotová ambivalence, významová 

nejednoznačnost a otevřenost interpretaci.  Je třeba se vyhnout „analytické 

jednostrannosti“ v konceptualizování nostalgie [Pickering, Keightley 2006: 924], 

protože právě její rozpornost a víceznačnost by neměla být eliminována rigidní 

interpretací, která by otupila například její potenciálně kritické ostří nebo zastřela její 

konstruktivní sílu a progresivní směr. 

Ve většině případů je vnímána jako negativní tendence v myšlení či v zacházení 

s minulostí. Většinou se však negativní vnímání zdá oprávněné. Konzervativní, reakční, 

poraženecká, regresivní, sentimentální jsou příklady atributů nostalgie v její, snad lze 

říci, klasické podobě. V tomto rozměru nostalgie je prvořadá její výlučná orientace na 

již neexistující svět minulosti. Reprezentuje pesimistický pohled na přítomnost, je 

vyjádřením deziluze ze směru vývoje a je výrazem idealizace minulosti. Obsahuje 

v sobě touhu po návratu, který je však neuskutečnitelný a nostalgická touha zůstává 

nenaplněným sněním o nemožném. Jedná se o nekritické hodnocení minulosti, která 

z tohoto hodnocení vždy vychází jako lepší, krásnější, zdravější, šťastnější, 

civilizovanější či více vzrušují než současnost, stručně řečeno, krásná minulost a 

neatraktivní přítomnost [Davis 1979: 18]. V tomto obecně vřelém vztahu k minulosti 

jsou oslavovány zdánlivě ztracené hodnoty a současnost je považována za méněcennější 

vzhledem k minulosti. Je pociťována touha po návratu s vědomím jeho nemožnosti 

[ibid.: 20-21]. Koncept nostalgie jako konzervativní reakce na moderní časy, jako 

zpátečnického postoje k přítomnosti i budoucnosti a jako dožadování se nedosažitelného 

nabývá svých jasných obrysů v protikladu ke konceptu pokroku [Pickering, Keightley 

2006: 920]. „Nostalgie začala být asociována s poraženeckým postojem k přítomnosti a 

budoucnosti…“ [ibid.: 920] V tomto smyslu je nostalgie protikladem k optimistickému 

pohledu na projekt modernizace a „konzervativní reakcí na moderní časy“ [ibid.: 920] 

Nereflektovaný nostalgický pohled na minulost, idealizující a překrucující historii, bývá 

považován za potencionálně nebezpečný, protože může vést k sociální amnézii, ztrátě 

historické paměti a historického vědomí [ibid.: 923].   

Nicméně je užitečné se ptát, jestli a jakým způsobem může být nostalgie 

vnímána jako pozitivní tendence. V těsné provázanosti s touto otázkou je rozlišení mezi 

tendencemi konzervativními a progresivními, které mohou být nostalgii přiřazovány. 
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S tímto směrem interpretace nostalgie souvisí uvažování i o míře reflexivity věnované 

vlastnímu nostalgickému uvažování. S ohledem na míru reflexivity a interpretace 

v prožívání a promýšlení nostalgie vytvořil Fred Davis [1979] koncepci tří vzestupných 

řádů nostalgie: nostalgii jednoduchou, reflexivní a interpretovanou. Jednoduchá 

nostalgie je oslavou ztracených hodnot a touhou po návratu, minulost je nekriticky 

hodnocena jako lepší než přítomnost. V reflexivní nostalgii dochází ke korekci 

idealizace minulosti, nostalgie podrobována otázkám, zdali to tak dřív opravdu bylo. 

V rámci interpretované nostalgie jsou pokládány analyticky orientované otázky po jejím 

zdroji, významu a podobně. Davis tyto řády nostalgií má za analytické kategorie, žádný 

řád nemá být považován za lepší či horší než jiný a především jsou všechny subjektivní. 

[Davis 1979: 16-26] Právě reflexivita nostalgie může být základem pro progresivnější 

pojetí nostalgie. V reflexi nostalgického pohledu na společnost může být základ 

oprávněné kritiky nedostatků přítomnosti, reflektovaná nostalgie nemusí být pouze 

útěkem do idealizované minulosti, ale může být inspirativní silou v přetváření 

přítomnosti.  

Je evidentní, že nostalgie je obvykle vnímána jako útěk od přítomnosti, touha po 

návratu nedosažitelného nebo jako potencionálně nebezpečné zkreslování historie. Toto 

obvyklé vnímání nostalgie, zakládá negativní konotaci pojmu. Záměrem otevírání 

otázky odlišné, pozitivní dimenze není popření oprávněnosti obvyklého pohledu na 

nostalgii, ale mělo by jít spíše o snahu chápat nostalgii v její komplexnosti a 

mnohoznačnosti. Vedle konzervativních rysů je možné uvažovat i o odlišném a 

protikladném nahlížení nostalgie, které to konzervativní přímo nevylučuje, ale je jeho 

doplněním v rámci konceptualizace nostalgie jako mnohoznačného fenoménu. 

Neomezovat nostalgii na její negativní podobu. Pickering a Keightley [2006: 920] ve 

svém článku o různých dimenzích nostalgie  navrhují „rekonfigurovat koncept nostalgie 

nebo se posunout za něj, abychom se mohli adekvátně vyrovnat se zkušeností ztráty“, to 

znamená odlišit mezi „touhou návratu k předchozímu stavu či idealizované minulosti a 

touhy nevracet se, ale rozeznat aspekty minulosti jako základ pro obrodu a uspokojení 

v budoucnosti.“ [Pickering, Keightley 2006: 921]. „Nostalgie může být viděna nejen 

jako hledání ontologické jistoty v minulosti, ale také ve smyslu zvládání cesty člověka 

vstříc nejistotám v přítomnosti. To otevírá pozitivní dimenzi v nostalgii, asociované 

s touhou po zapojení odlišnosti, s usilováním a kritikou, a s identifikací se způsoby 

života chybějícími v modernitě. Nostalgie mže být melancholická i utopická.“ [ibid.]. 

V nostalgické touze může být obsažena konstruktivní tendence přetvořit přítomné 
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podmínky v inspiraci kvalitami minulosti. Nostalgie se tak může stát východiskem pro 

napravování nedostatků v současné společnosti. V tomto uvažování je nostalgie 

prospektivní silou ve snaze vytvořit lepší budoucnost a tato snaha vychází z rozpoznání 

nedostatků současnosti v jejich kontrastu s minulostí.  Nostalgie tedy může být chápána 

jako navazování dialogu s minulostí, snaha o rozpoznání hodnoty kontinuity jako 

protikladu k pomíjivosti a jako demokratický pokus o přizpůsobení se rychle se 

měnícímu modernímu prostředí [ibid.: 923]. 

Negativní vyznění nostalgie je pravděpodobně i důsledkem způsobu vedení 

diskuze o nostalgii. Stuart Tannock [1995] tvrdí, že diskuzi o nostalgii dominují 

nepřátelští kritici, kteří zdůrazňují její konzervativní rysy, sentimentální slabost a 

dezinterpretační tendence. Tento dominantní pohled odpovídá klasickému chápání 

nostalgie, a proto je třeba pro hlubší porozumění nostalgii vnímat další možné způsoby 

její konceptualizace. „V zájmu rozvinutí adekvátnější diskuze o nostalgii, je třeba uznat 

přítomnost mnohonásobných a odlišných nostalgií mezi jedinci a komunitami sociálních 

skupin v rámci celé západní modernity.“ [Tannock 1995: 456] Je důležité si uvědomit, 

že nostalgie není jednotná ideologie nabízející určité vidění světa, protože záleží kdo a 

v jakém kontextu se v narativu nostalgie pohybuje. „Nostalgie odpovídá na rozmanitost 

osobních potřeb a politických přání. Nostalgický narativ může zahrnovat řadu různých 

vizí, hodnot a ideálů…nostalgie může být využívána v různých způsobech.“ [ibid.] To, 

že je nostalgický pohled směřovaný do minulosti, neznamená, že v minulosti je možné 

hledat jen hodnoty a inspiraci pro legitimizaci konzervatismu a stability. Stejně tak je 

možné v minulosti najít zdroje radikální či utopické, které mohou sloužit k 

i progresivnímu či revolučnímu jednání. Je třeba mít na vědomí, že „nostalgie 

charakterizuje politiku jak levice, tak pravice…“[Tannock 1995: 457], takže chápat 

nostalgii jako vyloženě konzervativní a reakční sílu je příliš jednostranné. Je evidentní, 

že vždy záleží na to, jaká minulost bude objektem nostalgické touhy, což vychází ze 

situace a potřeb v přítomnosti [ibid.: 458]. Nostalgii tedy můžeme vnímat také jako 

formu postoje k minulosti, která může být naplněna různým obsahem. Ve všech 

případech zůstává schéma idealizované minulosti a kritizované přítomnosti, ale vize a 

cíle se mohou významně lišit. 

Vedle hodnotově zatíženého nostalgického propojování minulosti s přítomností, 

je možné nostalgii chápat jako módu či styl a najít její komodifikovanou podobu v pop-

kultuře i v oblasti spotřeby. Konceptualizaci zohledňující tuto rovinu nostalgie navrhuje 
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Paul Grainge [2000], který rozlišuje nostalgickou náladu a nostalgickou módu.10 Toto 

rozlišení není myšleno jako binární opozice, jde o koncepty v teoretickém kontinuu. 

Koncept označovaný jako nostalgická nálada je vyjádřením zkušenosti či struktury 

pocitu, který je sociokulturní reakcí na zážitek diskontinuity, hledáním 

stability v nějakém vzdáleném zlatém věku. Je touhou po ztracené minulosti, a 

teoretickou otázkou v rámci tohoto konceptu je to, jak a jaká minulost je pro 

nostalgickou touhu vybírána, jde o otázku autenticity. Základem nostalgické nálady je 

koncept ztráty a touhy. To odpovídá pojetí nostalgie v předchozí části této práce. Na 

druhou stranu, koncept nostalgické módy vyjadřuje styl a výsledek reprezentace. 

Otázkou v rámci konceptu nostalgické módy je způsob vztahování se minulosti 

k přítomnosti.  V případě nostalgické módy jde o komodifikovaný a estetizovaný styl. 

Mezi nostalgickou náladou a módou může být vztah, ale nutně to tak být nemusí, 

protože nostalgická móda nemusí být spojena s původním konceptem ztráty a 

nostalgické touhy. Nostalgická móda bývá promýšlena v rámci postmoderní ztráty 

historicity a paměti, jako zprostředkovaná reprezentace minulosti související s úpadkem 

paměti, s historickou amnézií. [Grainge 2000: 32-59] 

Uvedené konceptualizace nostalgie, které různým způsobem diferencují dimenze 

fenoménu nostalgie, jsou dokladem víceznačnosti a komplexnosti nostalgie a ukazují, že 

o nostalgii je možné uvažovat v rozličných perspektivách a každá z nich otevírá 

zajímavé otázky. Záleží především na kontextu, ve kterém je nostalgie zkoumána, 

protože jejích projevů existuje celá řada, nicméně téměř vždy jsou jim společné 

základní rysy představené v této kapitole. To znamená, pocit ztráty jako základ touhy, 

která je orientovaná zpět do minulosti. Tato minulost je specifickým způsobem 

konstruovaná na základě potřeb pramenících z přítomnosti. Idealizovanou minulost od 

přítomnosti odděluje nějaký zásadní zlom, po kterém následuje úpadek. 

 

 

 

 

                                                

10 V originále nostalgic mood a nostalgic mode. 
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Nostalgie v kontextu modernity, pokroku a paměti  

 Fenomén nostalgie v západní společnosti je odezvou na dlouhou dobu 

dominantní ideji pokroku, „…nostalgie je zásadně moderní fenomén, protože závisí na 

chápání historického procesu jako kontinuální produkce nového.“ [Fritzche 2001: 1589] 

Je reakcí na vnímanou závrať ze zběsilé rychlosti moderní doby, kdy tradiční jistoty 

berou za své, instituce i vztahy podléhají rychlým změnám a člověk hledá jistoty 

v idealizované minulosti jako lék na zkušenost odcizení a vykořeněnosti v moderním 

světě. V úvodní části této práce věnované představení historického vývoje pojmu 

nostalgie bylo zmíněno důležité spojení nostalgického pocitu s charakterem moderní 

doby a zásadní kontrast nostalgického uvažování a ideje pokroku. S těmito vztahy 

souvisí i zvláštní situace paměti a konceptu času v moderní společnosti. 

 Součástí ambivalentního hodnocení života v moderní době jsou vedle 

oslavovaných výdobytků technologického rozvoje, zvyšující se kvality života a 

narůstajícího vědění o světě i vnímané zkušenosti dramatických změn a zlomů jako jsou 

války, revoluce, změny režimu, migrace a emigrace, sociální změny, rozpad tradičních 

komunit a proměny hodnot. Tyto negativní zkušenosti jsou často vedlejšími efekty 

pokroku v rozmanitých odvětvích společnosti a právě z nich pramení pocity ztráty, 

nedostatku a touhy po idealizované minulosti, tedy základní složky nostalgie. 

„Nostalgický pocit má zvláštní význam v současných kulturách v asociaci se ztrátou 

rurální jednoduchosti, tradiční stability a kulturní integrace následující dopad 

industriální, urbánní a kapitalistické kultury na feudální sociální organizaci.“ [Turner 

1987: 152] Protože modernistický důraz na přítomnost a budoucnost nedává prostor pro 

vyrovnávání se s lítostí a zkušeností ztráty, stává se nostalgie kompenzací toho, co bylo 

kulturně a sociálně zničeno ve jménu pokroku [Pickering, Keightley 2006: 920-921]. 

Z problematické adaptace na rychlé změny roste potřeba hledání jistoty ve vzdáleném, 

idealizovaném světě minulosti. „Nepředvídatelnost a nejistota v přítomných 

podmínkách vytváří úrodnou půdu pro sentimentální touhu po minulosti, nebo po 

minulosti laskavě zrekonstruované ze selektivně idealizovaných rysů,…“ [ibid.: 925] 

Idealizovaná minulost, ve které jsou mezilidské vztahy stabilní, život ve své 

jednoduchosti dává smysl a morální úroveň přesahuje přítomnost, je odpovědí na 

potřebu kontinuity a komunity v moderní době, která naopak v nostalgické perspektivě 

reprezentuje diskontinuitu, nestabilitu a morální úpadek. Nostalgie jde proti smyslu 

modernizace. Svou orientací zpět se míjí s duchem moderní doby, kde v ohnisku zájmu 



   

 

20 

  

je přítomnost, nebo spíše zářivá budoucnost, ke které směřuje společnost díky 

technologickému a sociálnímu pokroku. V nostalgii se odráží důležité procesy 

modernizace. Urbanizace podněcuje touhu po komunitě a jednoduchém rurálním životě, 

racionalizace umocňuje zkušenost odcizení, sekularizace vzdaluje člověka od tradičně 

zastávaných hodnot a industrializace nenávratně proměňuje tvář krajiny. Nostalgie již 

není nemocí z odloučení od domova, ale je symptomem, historickou emocí doby, v 

které člověk pociťuje odcizení. Na rozdíl od nostalgie diagnostikované v 17. a 18. 

století není návrat domů ani teoreticky možný, protože, jak je zmíněno v kapitole o 

historickém vývoji pojmu, moderní pojetí nostalgie je orientováno temporálně. 

Temporální rovina je i zásadní pro modernitu samotnou, protože v ní došlo 

k podstatným změnám ve vnímání času a v pozici paměti.   

 S idealizovanou minulostí, která je objektem nostalgie, úzce souvisí téma paměti 

a času v moderní době. V následujících řádcích o paměti v moderní době je 

pojednáváno o paměti v její společenské a kulturní dimenzi, která je výrazným 

rozšířením chápání paměti pouze jako fyziologické funkce mozku. Jde tu o paměť jako 

pluralitu propojených aktivit, podléhající procesům selekce, filtrace a restrukturalizace 

v individuální i sociální rovině a fungující v neustálé temporální dialektice minulosti a 

přítomnosti [Jedlowski 2001: 30].  

Vnímání paměti prošlo v moderní době významným vývojem a paměť hrála 

různorodé role v procesu vzniku moderních společností. Od 18. století byl vývoj paměti 

ovlivňován technologickým rozvojem, upadajícím významem náboženství, 

industrializací, urbanismem a nacionalismem. Význam paměti procházel paradoxním 

vývojem, protože na jednu stranu narůstala důležitost paměti v souvislosti se zvyšující 

se gramotností a rozvojem vědy, na druhou stranu byla autorita paměti podkopávána 

rozšířením encyklopedií. V kontrastu s ideou pokroku byla paměť a tradice dávána do 

souvislosti se zpátečnictvím a reakcionářstvím, současně v pozdním 18. století význam 

paměti stoupl v souvislosti s národním hnutím, kde byla podporou budování a udržování 

moderního národního státu v celé Západní Evropě [Misztal 2003: 37-40].  

Jedinečnou roli měla paměť v romantismu, s čímž úzce souvisí i vlna nostalgie, 

která se v rámci romantismu vzedmula. „Romantismus znovuobjevil kouzlo paměti 

stejně jako spojení paměti a imaginace, a paměti a poezie. V srdci hnutí romantismu 

v Evropě 19. století byl koncept paměti jako síly duše, nostalgie po minulosti a 

zaměření se na imaginativní sílu paměti.“ [ibid.: 41] V romantismu a jeho důrazu na 

imaginaci byla nostalgie cestou za hranice běžně zakoušené přítomnosti někam do 
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„soumraku minulosti nebo na ostrov utopie, kde čas je šťastně zastaven… [Boym 2001: 

13] V souladu s důrazem na emoce místo rozumu, byla nostalgie nesystematická, byla 

spíše „sváděním než přesvědčováním.“ [ibid.: 13] V romantismu byla paměť a s ní 

spojená imaginace středem zájmu, byla zdrojem hledání vnitřní podstaty v reakci na 

pocit ztráty [Misztal 2003: 41]. V blízkém vztahu romantismu k paměti je patrná jasná 

paralela vztahu romantismu a nostalgie, která již byla zmíněna v rámci pojednání o 

proměnách významu pojmu nostalgie. Orientace na paměť a imaginaci v romantismu, 

jeho tendenci k útěkům z reality do vysněných světů nezřídka situovaných ve snové 

minulosti, je nostalgického rázu, proto lze tvrdit, že romantismus byl hnutím, které 

nostalgii mělo jako hlavní odstín svého temperamentu. 

Ve stejné době započal rozvoj nových technologií souvisejících s pamětí, 

například technika fotografie či filmu, které umožnily nové způsoby ukládání informací.  

Započala doba institucionalizace paměti v archivech a muzeích. [ibid.: 43] Tato 

institucionalizace nesla evidentní nostalgické rysy, protože odkazovala k idealizované 

minulosti, ke zlatému věku zrodu národů. Romantismus přinesl oblibu různých 

vzpomínkových artefaktů jako mincí, medailí, poštovních razítek, soch, věnováním a 

dalším suvenýrům spojených s odkazem na minulost. V této době se zrodily archivy, 

muzea a knihovny, které reflektovaly zájem o národní minulost a vybudování sdílené 

identity [Olick, Robbins 1998: 115].  

Uchovávání národní minulosti a hledání národních kořenů ve vzdálené, až 

mýtické minulosti bylo společným rysem nacionalismu ve většině evropských zemí. 

Budování národních států v Evropě 19. století v sobě neslo výrazné nostalgické rysy, 

neboť důležitou roli ve vytváření národní identity hrála idealizace národní minulosti a 

touha po návratu, respektive po znovuobnovení zašlé slávy. Minulost byla specifickým 

způsobem rekonstruována a stala se zdrojem národní paměti, která sloužila legitimizaci 

politické ideologie, nacionalismu. V kontextu zájmu o nostalgii je důležitá role paměti 

pro budování kolektivní identity a využívání paměti pro politické cíle, protože se týká 

procesů selekce a rekonstrukce minulosti v zájmu potřeb v současnosti. Tyto procesy 

jsou základem pro nostalgicky zabarvené interpretace minulosti. V nacionalismu je 

identita zakořeněná ve sdílených vlastnostech a národ jako komunita paměti chrání svou 

minulost a paměť používá jako politický nástroj [Misztal 2003: 43]. V minulosti 

použitelné pro vytvoření kontinuity mezi generacemi a pro reprezentaci národu hraje 

roli odkazování na zlatý věk a heroické období a zároveň je to proces zapomínání, který 

pomáhá vytvořit soudržnou národní identitu [ibid.: 17].  
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Na přelomu 19. a 20. století je možné hovořit o krizi paměti v moderní 

společnosti. „V pozdním 19. století a v raném 20. století se jako výsledek masivního 

rozložení tradičních forem paměti objevil pocit úzkosti týkající se paměti jako 

dominantní trend“ [Misztal 2003: 43]. V moderních společnostech došlo k oddělení lidí 

od jejich minulosti. Narůstající krize paměti byla umocněna procesy rychlé 

industrializace, urbanizace a modernizace, stejně tak ideou pokroku. „Následkem toho 

vedly tyto procesy k destrukci tradice a k nejistotě v propojení kultury se svou 

minulostí. Úpadek orální tradice na venkově spolu s rozvojem populárního tisku a 

povinnou školní docházkou vedly k přeměně statusu paměti a způsobů jejího 

uchovávání [Misztal 2003: 43-44]. Krize paměti se projevila v převládajícím pocitu 

ztráty, úzkosti a nejistoty. Minulost byla na jednu stranu odmítána, na druhou stranu 

oceňována jako ztracená mentalita. Jako reakce na akceleraci historie se objevovala 

snaha paměť materializovat v pomnících. Jako důsledek distance modernismu od 

minulosti se projevilo odcizení lidí od vlastní minulosti. Moderní tendence 

marginalizovat minulost se paradoxně projevovala v určité závislosti na minulosti, 

v propojení modernity s pamětí. Odpor k tradici a orientace na budoucnost byly 

doprovázeny vysokým zájmem o paměť [ibid.: 44]. „(M)odernita je extrémně 

protikladná kulturní konstelace vzhledem k paměti.“ [Jedlowski 2001: 38] Paradox 

situace paměti v modernitě je založen na dvou protichůdných tendencích. První tendencí 

je neustálá krize tradic, minulost ztrácí svou normativní funkci a kontinuita 

společenského života je neustále zpochybňována. Dochází k akceleraci času, neustálé 

změny v materiálním prostředí se stávají konstantní podmínkou a dochází k devalvaci 

hodnoty minulosti. Druhou, protikladnou tendencí, je vzestup nových institucí a aktivit 

týkajících se minulosti, jako jsou muzea nebo antikvární obchod. Výsledkem této 

pozornosti je vzestup pocitů jako je nostalgie [Jedlowski 2001: 38]. Tato nová pozice 

paměti a minulosti v modernitě, na jednu stranu potlačovaná, na druhou stranu 

obsesivně opečovávaná, spolu s permanentní změnou sociálních a kulturních podmínek 

vede k pocitu odtržení člověka od vlastní minulosti a ústí v potřebu imaginárně se vrátit 

do dávných časů. Z  pocitu odcizení a eroze smyslu pramení nostalgie jako „akutní 

nespokojenost s přítomností, s pokusem znovuzískat domnělou kontinuitu a celistvost 

nedostupnou v roztříštěném moderním či pozdně moderním prostředí.“ [Pickering, 

Keightley 2006: 923] 

Jedním z důležitých rysů moderní doby je proměněné vnímání času. Moderní 

vnímání času má své důsledky v řadě oblastí života, od práce až po vztah k minulosti. 



   

 

23 

  

Vynález a rozšíření mechanických hodin hrálo důležitou roli v utváření podoby moderní 

doby. Přesně měřený čas se stal součástí produkce a směny, byl zásadním znakem 

racionalizované kapitalistické výroby. Změnilo se tempo života, jak vlivem 

ekonomických faktorů, tak vlivem urbanizace se tempo života rapidně zvýšilo. 

Racionalizace, industrializace, byrokratizace, rozvoj komunikace, to vše vedlo k pocitu 

akcelerace času, případně k pocitu jeho nedostatku. [Šubrt 2002: 10-13] Proměna 

vnímání času v moderní době kontrastující s cyklickým, stabilním a nekvantifikovaným 

časem zapadá do schématu nostalgické touhy po dávných dobách, kde alespoň toho 

času měli lidé víc. Může to být ilustrací nostalgického principu reakce na nedostatek 

v současnosti touhou po idylické minulosti. Protože se nezdá pravděpodobné, že by 

například lidé ve středověku oplývali přebytkem volného času, nehledě na to, že 

koncept volného času je kategorie ryze moderní. Nevratný, neopakovatelný lineární čas 

[Šubrt 2002: 126] je jako moderní koncept zásadní pro pokrok i nostalgii [Boym 2001: 

13] „Modernita uvedla koncept lineárního historického času a představy sekulární 

budoucnosti, stejně jako koncepty pokroku a pravdy jako potomků moderní 

temporality.“ [Misztal 2003: 109] 

V kontextu moderní doby je nostalgie v silném protikladu k myšlence pokroku. 

Nostalgii je možné chápat jako konceptuální protiklad ideje pokroku. Jsou to dva 

protikladné způsoby vyprávění historického vývoje. „Jeden z nejpozoruhodnějších rysů 

lidské paměti je naše schopnost mentálně transformovat z podstaty nestrukturované řady 

událostí do zdánlivě soudržného historického narativu.“ [Zerubavel 2003: 13] Dva 

příklady historického narativu se týkají nostalgie. Příběh o postupném pokroku lidstva 

směrem k lepším sociálním a technologickým výdobytkům, k civilizovanější 

společnosti nebo hlubšímu vědeckému poznání je vyjádřením optimistického pohledu 

na historii. Idea pokroku má svůj původ v osvícenství, je znakem modernity a je 

nejčastějším pohledem na historii posledních dvě stě let [ibid.: 13]. „Pokrok se stal 

novým globálním narativem jako sekulární protiklad univerzálních aspirací křesťanské 

eschatologie.  V posledních dvou stoletích byla idea pokroku aplikována na vše – od 

času k prostoru, od národu k jednotlivci.“ [Boym 2001: 10] Protichůdným způsobem 

chápání historického vývoje společnosti je idea úpadku. Tento pesimistický pohled na 

historický vývoj obsahuje „nevyhnutelně tragickou vizi nějaké slavné minulosti, která 

je, bohužel navždy ztracena.“ [Zerubavel 2003: 16] Na rozdíl od víry v pokrok je zde 

přesvědčení o úpadku. Nepochybně je nostalgie součástí tohoto vidění světa, ve kterém 

vše směřuje k horšímu a nic již není jako dřív. „Tam, kde pokrok naznačuje 
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idealizovanou budoucnost, nostalgie předpokládá vysoce idealizovanou minulost“ [ibid: 

16] Oba způsoby reprezentují tradici vzpomínání, respektive uvažování o minulosti, ale 

jsou naprosto protikladnými způsoby vypořádání se vývojem společnosti. Víra v pokrok 

byla dlouhou dobu převládající, vlastně až v polovině 20. století začala být významněji 

zpochybňována. Nostalgický pocit úpadku byl její kritikou a reakcí na problémy, které 

pokrok nevyhnutelně přinášel. „Nostalgické projevy jsou vedlejším efektem teleologie 

pokroku“ [Boym 2001: 10], nostalgie je s ideou pokroku jako její protiklad 

neodmyslitelně spjata a v rámci dialektiky pokroku a úpadku byla považována za 

konzervativní, nežádoucí, reakční a neshodující se s étosem moderní doby.  

Zde je na místě se vrátit k otázce konceptualizace nostalgie. Nostalgii je možné 

chápat jako touhu po nedosažitelném, jako útěk do imaginárních světů nebo snahu o 

návrat do původního stavu, který však není možný. Nostalgie může být, a často také je, 

regresivní tendencí, neschopností se adaptovat na podmínky současnosti a zkreslujícím 

viděním minulosti. To však není úplné pochopení komplexnosti fenoménu nostalgie. Je 

třeba vnímat možný kritický, progresivní či subversivní potenciál nostalgie, protože 

„(n)ostalgie jako útěk z přítomnosti a nostalgie jako záchrana budoucnosti se vzájemně 

nevylučují…“[Pickering, Keightley 2006: 938].  Nostalgie může být kritikou či korekcí 

příliš optimistické víry v pokrok, může být signálem k zachovávání smysluplné 

kontinuity a podnětem k znovu-promýšlení vztahu k minulosti. 



   

 

25 

  

Nostalgické paradigma sociální teorie 

 Pocit historického úpadku, touha po zlatém věku, hledání jistoty a stability v 

minulosti, lítost nad ztrátou autenticity a jednoduchosti, idealizace vztahů v minulosti, 

vyzdvihování hodnot dávných dob a další charakteristické rysy nostalgie je možné 

rozeznat i ve společenských vědách a filosofii. Nostalgie je od dob romantismu součástí 

myšlení v moderní době a nevyhýbá se ani vědeckému uvažování o společnosti. 

Nostalgické tendence v rámci kritického uvažování o společnosti jsou ilustrací 

nemožnosti naprosté hodnotové neutrality ve vědě. Ambivalentní postoj k procesu 

modernizace je úrodnou půdou pro nostalgickou idealizaci minulosti. Není překvapivé, 

že emoce jako nostalgie, která je silně spojená s ideou pokroku a se změnami v moderní 

společnosti, je patrná i v sociologii, která je jednou ze snah o pochopení důsledků 

modernizace a radikálních sociálních změn. Sociologie dospívající v době 

industrializace, urbanizace, racionalizace a sekularizace se nevyhnula nostalgické reakci 

na mizející svět tradičního společenského řádu a nostalgii přijala za součást své 

perspektivy. Historicita může být v teoretické koncepci nostalgicky zkreslena například 

v zájmu artikulace kritického postoje k současnému stavu společnosti. Nostalgickým 

rysem sociální teorie může být vyzdvihování morální nadřazenosti minulosti, 

idealizování sociálních podmínek, spekulace o silných mezilidských vztazích 

v dřívějších dobách nebo artikulace všeobecného etického či estetického úpadku 

současnosti. „Ambivalentní zkušenost modernity a nostalgie inspirovala nejen umění 

19. století, ale taktéž sociální vědu a filosofii.“ [Boym, 2001: 24] 

 Patrné nostalgické zabarvení je zejména u klasických sociologických dichotomií 

moderního a tradičního uspořádání společnosti, kde „…idealizovaná minulost 

předmoderních společností bývá sociologicky užívána v kontrastu k moderním 

společnostem, evokována bývá mýtická stabilita, jednota a ontologická jistota,…“ 

[Pickering, Keightley 2006: 934]. Další oblastí myšlení, kde lze identifikovat určitý 

nostalgický způsob vnímání, je elitní kritika masové kultury s rozlišováním vysokého a 

nízkého umění. Kritika moderní a masové kultury nostalgicky staví do kontrastu 

hodnotnou vysokou kulturu minulosti a esteticky i eticky podřadnější kulturu 

produkovanou v moderní době [Stauth, Turner 1988: 509-510].  

 Nostalgie úzce souvisí s obecným pocitem odcizení člověka od jeho sociálního i 

přírodního prostředí a reflexe tohoto pocitu se projevuje i ve filosofii [Turner 1987: 

150]. „Téma ontologické nostalgie bylo stále přítomnou dimenzí klasické německé 
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filosofie a sociální teorie“ [ibid.: 150]. Klasickým příkladem sociologické dichotomie 

obsahující nostalgickou perspektivu je rozlišení pospolitosti a společnosti, Gemeinschaft 

– Gesellschaft v díle německého sociologa Ferdinanda Tönniese, který v minulosti viděl 

tradiční pospolitost s pevnými mezilidskými vztahy a silnou solidaritou a v moderní 

době společnost s anonymnějšími vztahy a menší sounáležitostí členů společnosti. V 

této dichotomii tradičního a moderního typu procesem urbanizace a erozí komunity 

docházelo k ohrožení sounáležitosti, potažmo celé společnosti [Elliott, Turner 2012: 15] 

Významnou metaforou odhalující ambivalenci modernity je železná klec v díle Maxe 

Webera, která odkazuje na neautonomní pozici jedince ve společnosti ovládané 

racionalizací a vztahy produkce [Turner 1987: 151]. Dalším pojem Weberovy 

sociologie, které souvisí s nostalgickým pocitem je odkouzlení světa [Stauth, Turner 

1988: 516] [Greisman  1976]. I v díle Karla Marxe je možné odhalit nostalgické 

paradigma, například představu primitivního komunismu v době před soukromým 

vlastnictvím [Turner 1987: 154]. Obecně jsou nostalgické rysy nejvíce patrné v kritice 

romantismu, se kterou ovšem mnohé ve vztahu ke kapitalismu a odcizení sdílí 

marxistická kritika [Löwy 1987]. Významný rys nostalgického paradigmatu nese 

Frankfurtská škola. Její kulturní elitářství, kritika masové kultury, odpor k průmyslové 

produkci umění a rozlišování vysoké a nízké kultury je příkladem nostalgického 

uvažování, které ač vychází z marxismu, v sobě nezapře díl kulturního konzervatismu a 

romantické idealizace světa [Stauth, Turner 1988]. 

 Obecně nostalgické rysy sociální teorie souvisí s hodnotově ambivalentní reflexí 

modernity a ideje pokroku klasickými teoretiky modernizace [Smart 1999: 1-34]. 

V jejich diagnózách doby, metaforách a dichotomiích vyjadřujících radikální rozdíl 

mezi tradiční a moderní společností, není neobvyklé najít nostalgický stesk nad 

zmizelým světem stability a solidarity.   
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Závěr 

Záměrem této práce nebylo vzbudit zdání, že nostalgie vládne světu, že je takřka 

všudypřítomnou silou ve světě. Nicméně lze tvrdit, že fenomén nostalgie je zřejmou 

součástí moderní zkušenosti a myšlení. Její projevy jsou patrné v mnoha každodenních, 

politických i kulturních oblastech společenského života. V perspektivě sociologie je 

možné reflexí nostalgie nahlédnout její zajímavé souvislosti s důležitými tématy 

společnosti a kultury. 

Cílem této práce bylo zasadit nostalgii do kontextu sociologie, protože, jak bylo  

v rámci tohoto textu prokázáno, nostalgie je úzce propojená s klíčovými pojmy 

sociologické teorie. V úvodní části tohoto textu byl představen historický vývoj pojmu 

nostalgie, jehož významy se měnily napříč oblastmi výskytu a historickými obdobími. 

Nostalgie se z nemoci diagnostikované v 17. století proměnila přes vnitřní životní pocit 

v romantismu a přes nástroj legitimity nacionalismu v populární styl popkultury dnešní 

doby. Nostalgie byla od svých počátků v medicíně středem zajímavé sociální 

konstelace, protože z počátku byla vázána na specifický kontext armády a medicíny 

zároveň. Je věcí sociologie medicíny blíže rozpracovat vztah nemocí se sociálním 

kontextem výskytu, ale pro nostalgii je již od počátku charakteristické, že její míra 

variability je široká. Nostalgii je možné analyzovat v mnoha oblastech společnosti i 

v mnoha obdobích historie, vždy však poutá pozornost svou vnitřní rozporností a 

mnohoznačností.  

Konceptualizaci nostalgie jako předmětu sociologie a dalších sociálních věd byla 

věnována pozornost především v souvislosti s určením základních rysů, s představením 

různých forem a také v souvislosti s hodnotovou ambivalencí, která je pro nostalgii 

charakteristická. Mezi hlavní rysy nostalgie patří pocit ztráty nějaké ceněné hodnoty, 

sociální struktury či kvality života. Z pocitu této ztráty, která je prožívaná v přítomnosti, 

pramení touha orientovaná na minulost. Souvisejícím základním rysem nostalgie je 

charakteristika minulosti, ke které je nostalgická touha, imaginace či potřeba 

orientována. Nostalgická minulost je významně idealizovaná, její podoba se odvíjí od 

prožívané kvality přítomnosti, protože v idealizované minulosti jsou patrné vlastnosti, 

které jsou v přítomnosti postrádané. To znamená, že v nostalgii je možné identifikovat 

důležitý odkaz na přítomnost, protože minulost není zdrojem nostalgické zkušenosti, ale 

jejím materiálem pro vyjádření toho, čeho se v podmínkách přítomné společnosti 

nedostává. Nostalgie je reakcí na pociťovanou absenci solidarity, sounáležitosti, 
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kontinuity, jistoty, morální úrovně nebo třeba estetické kvality. Nostalgie pramení 

z prožívaného odcizení a vykořeněnosti, pocitu nesvobody nebo z obecného pocitu 

úpadku.  

Nostalgie hluboce souvisí s ambivalentním charakterem modernity, která na 

jednu stranu poskytuje technologický a informační rozvoj, ale na druhé straně produkuje 

stálý pocit změny, nejistoty, nestability a akceleraci času. Nostalgii lze chápat jako 

pokus o vyrovnání se s negativními vedlejšími účinky moderního života. Ačkoli 

nostalgie může být artikulací potřeby změny, může být kritikou přítomných podmínek a 

dokonce může být chápána jako pokus o obrodu, jako progresivní tendence. 

Důležitým vztahem, o jehož zdůraznění v této práci mimo jiné šlo, je vztah 

nostalgie a pokroku. Jde o vztah protikladný a dynamický, protože nostalgie a idea 

pokroku jsou vyjádřením opačných filosofií vztahu k minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. V nostalgii se obdivuje zářivá, mýtická minulost, která je v kontrastu 

s přítomností, která je obdobím neustálého úpadku a degenerace. Na druhou stranu, víra 

v pokrok velebí neustálou cestu vpřed. Víra v pokrok je optimistická a je orientovaná na 

budoucnost, zatímco nostalgie je k přítomnosti a budoucnosti skeptická, je orientována 

zpět. 

Hlavním poselstvím této práce je to, že nostalgie stojí za pozornost sociologie. 

Na stánkách tohoto textu jsou zmíněny příklady, kdy by nostalgie měla patřit 

k důležitým předmětům sociologického zkoumání. Kolektivní paměť a identita, 

legitimizace moci s odkazem na slavnou minulost, specifická móda a styl pop-kultury, 

konceptuální protiklad víry v pokrok, vztah minulosti a přítomnosti, ambivalentní 

vnímání života v moderní době, to vše jsou dobré důvody pro zájem sociologů o 

fenomén nostalgie. V neposlední řadě je třeba poukázat na existenci nostalgického 

paradigmatu ve vědě. V době, kdy se sociologie rodila, nostalgie dospívala. Když byla 

nostalgie na vrcholu sil, tak se rodily zásadní teoretické koncepce sociologie modernity. 

Sociologie nese nostalgický pocit ve svých teoriích a metaforách, už jen proto by bylo 

užitečné, kdyby se reflexe nostalgického paradigmatu sociálních teorií stala častějším 

námětem myšlení společenských vědců. Nostalgie je, vzhledem ke své mnohoznačnosti 

a vnitřní rozpornosti, inspirativním stimulem sociologické imaginace. 
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Summary 

The aim of this paper is to introduce nostalgia in sociological perspective that means to 

show its important social aspects. The historical evolution of the term nostalgia and 

some theoretical conceptualizations, which show various dimensions of the 

phenomenon nostalgia are presented in this work. Nostalgia is also introduced in the 

context of modernity and memory. Special attention is dedicated to the relationship 

between nostalgia and the idea of progress. This paper further point to presence of the 

nostalgic paradigm in social theory. 
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