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Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.: Kolektivní paměť: K teoretic-

kým otázkám 
Praha: Univerzita Karlova, Karolínum. 2014, 320 s. ISBN 978-80-246-2689-5 

 

Publikácia je už svojím názvom príťažlivá, vzťahuje sa k zaplneniu medzery 

v literatúre mapujúcej teoretické koncepcie čoraz frekventovanejšieho 

a rozmanitejšieho skúmania pamäti. 

 Kolektívna monografia zahrnuje – okrem úvodu a záveru – štrnásť štúdií, 

ktoré sa zaoberajú problematikou kolektívnej pamäti. Keďže súčasné koncepcie 

pamäti sa rozbiehajú do širokého spektra prístupov a rôznorodých výskumných 

perspektív, autori „proto tímovou práci orientovali podle určitých domén, které 

příslušné předmětné pole strukturují“. (s. 2) Konkrétne ide o päť domén, resp. 

päť hlavných častí knihy.  

 V rámci prvej časti nazvanej Obecné teorie kolektivní paměti sú tri kapitoly. 

Dve z nich sú od tej istej trojice autorov Jiřího Šubrta, Nicolasa Maslowského 

a Štěpánky Lehmann. 

 Prvá – Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměti – 

začína monografiu pionierskou koncepciou kolektívnej pamäti. Nejde len 

o encyklopedické charakteristiky, ale o fundovanú analýzu diela, kontextu jeho 

vzniku a najmä zložitej recepcie Halbwachsovho diela o kolektívnej pamäti, čo 

umožňuje lepšie vidieť metamorfózy jeho aplikácií.  

 Na prvú kapitolu nadväzuje ďalšia od tej istej trojice autorov, a to Soudobá 

sociologie paměti, ktorá načrtáva prehľad koncepcií „po Halbwachsovi“. 

Predmetom osobitnej pozornosti je koncepcia „miesta pamäti“ historika Pierra 

Norru, filozofii „práce pamäti“ Paula Ricoeura, „kultúrnej pamäti“ Jana 

Assmanna a „sociálnej pamäti v perspektíve systémovej teórie“, najmä v diele 

Niklasa Luhmanna.  
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 Treťou je kapitola Miroslava Hrocha Paměť a historické vědomí očima 

historika. Autor zvažuje možnosti a úskalia trendov „pamäti“ v tematizácii, 

metodológii a terminológii skúmania minulosti. Text je ukážkou vedeckej 

korektnosti opretej nielen o úctyhodné poznatkové zázemie, ale najmä 

o konzekventnú argumentáciu stanovísk a tiež príležitosťou pre zaujímavé 

videnie „mostov“ a „dverí“ medzi históriou a sociológiou.  

 Druhá časť monografie pod názvom Od národa ke kolektivní paměti 

zastrešuje dve kapitoly. Nicolas Maslowski si v kapitole Politika paměti jako 

nástroj manipulace a morálky všíma politiku pamäti z hľadiska odlišných 

motivácií a funkcií regulácie spomienok: ako inštrumentálnu manipuláciu a ako 

morálne zhodnotenie sociokultúrnej skúsenosti.  

 Predmetom kapitoly Zuzany Kubišovej Kolektivní paměť a národná identita 

je vzťah medzi kultúrnou pamäťou a národnou identitou. Autorka dôsledne 

charakterizovala kľúčové pojmy (pri kolektívnej pamäti sa oprela o práce 

J. Assmanna a A. Assmannovej a k národnej identite pristupovala z etno-

symbolickej perspektívy, konkrétne Anthonyho Smitha) a následne sa zamerala 

na jednotlivé kultúrne zdroje národnej identity, ich funkcie a spätosť 

s kultúrnou pamäťou. 

 Tretia časť monografie Instituce a média kolektivní paměti patrí 

k najobsiahlejším, má štyri kapitoly. 

Autori prvej z nich Jan Horský a Jan Tuček v jej názve Paměť jako objekt 

teoretické analýzy, či jako objekt manipulace navodzujú možné čitateľské 

očakávanie hľadania odpovede na otázky v rovine „buď, alebo“. Ich postup 

však presahuje túto rovinu a je naozaj mnohorozmerný. Autori sa zaoberajú 

problematikou pamäti z hľadiska viacerých disciplín a možnosťami či 

obmedzeniami premostenia, pretlmočenia alebo, naopak, tenzie medzi nimi.  

 Kapitola Eduarda Maura Památná místa: Místa paměti ve vlastním 

topografickém smyslu sa orientuje na jeden z kľúčových konceptov súčasného 

diskurzu pamäti, a to na „miesta pamäti“. Štúdia vizuálne pôsobí akoby 

napísaná „jedným dychom“, avšak jej obsahom je priam vzorovo štruktúrovaný 

odborný text. Začína zdrojmi aktuálnosti problematiky pamäti, bilancuje stav 

príslušnej literatúry, pričom tu pripomína doposiaľ prehliadané príbuzné smery 

bádania a prínos autorov (najmä českých). Nasledujúce vymedzovanie 

ústredného pojmu – čiže pamätných miest ako miest pamäti v topografickom 

zmysle slova robí autor oddiferencovaním na jednej strane od „miest pamäti“ 

(v zmysle konceptualizácie P. Norru) a na druhej strane od „pamäti krajiny“. 

Toto identifikovanie pojmov sprehľadňuje nezriedka sa vyskytujúcu konfúznu 

spleť ich súčasného používania, a teda je už samo osebe prínosom. Topografiu 

pamäti miest autor sleduje v mnohovrstvovosti, možnej vnútornej rozštiepe-

nosti, v ustaľovaní ich jednotlivých podôb, a to najmä pamäti lokálnej a pamäti 

mesta. Konkrétnejšie si všíma – ako miesto pamäti par excellence – pomník 
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a jeho podoby a varianty. Záver štúdie vyúsťuje do konkretizácie potrieb 

a možností ďalšieho skúmania.  

 Nasledujúce dve kapitoly tejto tretej časti knihy majú spoločného 

menovateľa – „médium“ pamäti v dynamickej temporálnej dimenzii, aj keď 

z celkom odlišných hľadísk. 

 Václav Smyčka svoju štúdiu Vzpomínka na vzpomínku: Kultura vzpomínaní 

jako překlad a trvání rámcuje takmer syzifovskou, ale zásadnou úlohou, ako do 

pojmov spojených s pamäťou „vnést řád“ a najmä, ako sa vysporiadať 

s pojmami prichádzajúcimi z rôznych jazykových tradícií vo vzťahu k domá-

cemu pojmosloviu. Na hlavnú otázku, ako kultúra spomínania konceptualizuje 

pretrvávanie minulého v spoločnosti, hľadá odpoveď využitím metafory 

kultúrneho prekladu. 

 V kapitole Přepisování paměti sa jej autor Tomáš Dvořák zaoberá 

vzájomnými vzťahmi pamäti ako kultúrnej praktiky a ako teoretického 

problému s prioritnými referenciami na aktuálne publikácie A. Huysena 

a najmä W. Ernsta. Úvahy o „prepise pamäti“ novými komunikačnými 

technológiami, o remediácii ako špecifickej črte nových médií vo vzťahu 

k pamäti, o tzv. archeológii médií a najmä o metafore archívu v digitálnej 

pamäti posúvajú do iného svetla nielen klasické médiá, ale aj staršie koncepcie 

kolektívnej pamäti.  

 Štvrtá časť monografie Kolektivní paměť, sociální a kulturní trauma 

zahrnuje dve kapitoly. 

 Prvá z nich od Marcela Tomáška Různá nahlížení na kolektivní paměť; 

koncept sociálního traumatu jako jeden z aktuálních přístupů predstavuje 

koncept sociálnej traumy na pozadí historickej „panorámy“ iných prístupov ku 

kolektívnej pamäti. Takto koncipovaná štúdia predpokladá – a v tomto prípade 

aj zúročuje – autorovo dlhodobejšie štúdium problematiky.  

 Ďalšia kapitola autorskej dvojice Csaba Szaló a Eleonóra Hamar Vynale-

zená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního traumatu sa zaoberá 

kolektívnou pamäťou ako kultúrnou traumou v proporcionálne široko 

načrtnutom kontexte kultúrnej sociológie, najmä J. C. Alexandra.  

 Piata časť knihy je Narativita a identita. Ide o poslednú a relatívne 

najhomogénnejšiu časť monografie z hľadiska tematického, žánrového aj 

vzhľadom na autorské zázemie.  

 Jakub Mlynář svoju kapitolu Paměť a narativita programovo zameral na 

reflexiu narácie a narativity v spoločenských vedách, konkrétnejšie najmä na 

tzv. naratívny obrat v spoločenských vedách, naratológiu ako špecifický odbor, 

na súvislosti narácie a identity a napokon na možnosti a medze narácie.  

 Olga Šmídová-Matoušová sa v štúdii Auto/biografie, sociologie a kolektivní 

paměť zaoberá najprv autobiografiou v sociologickej tradícii, potom ako 

žánrom a napokon autobiografiou ako individuálnymi spomienkami vo vzťahu 
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ku kolektívnej pamäti. Pritom, ako autorka sama pripomína, „Příspěvek je 

věnován – v souladu se zájmem autorky – povýtce interpretativistickému, resp. 

sociálněkonstruktivistickému přístupu ke studiu autobiografie, zatímco 

realistický přístup je jen zmíněn.“ (s. 239) V široko koncipovanej „trojici“ 

auto/biografia – sociológia – kolektívna pamäť autorka venuje veľkú pozornosť 

utrieďovaniu základných pojmov, rovín skúmania, výskumných prístupov, a to 

s fundovaným využitím bohatej príslušnej odbornej literatúry. 

 Posledná kapitola Jakuba Mlynáře (ktorá je zároveň aj jeho druhá v tejto 

knihe) Vztah paměti a identity v soudobé sociologii mapuje reflexiu vzťahu 

pamäti a identity v sociologických teóriách, v ich historickej línii, najmä 

v druhej polovici 20. storočia. Štruktúra kapitoly je rámcovaná triádou 

okruhov: pamäť, identita, (auto)biografická narácia, medzi ktorými autor vidí 

prelínanie pri ďalšom hľadaní odpovedí na vzťahy pamäti a identity.  

 Záver monografie editorov J. Šubrta a N. Maslowského ukazuje v rozmani-

tosti prístupov k problematike pamäti niektoré ich binárne opozície, ktoré môžu 

poslúžiť na sprehľadnenie mnohorakosti týchto prístupov, na ďalšiu diskusiu 

a skúmanie. 

 Bibliografia monografie je tiež „osobitnou kapitolou“. Jej rozsiahlosť 

korešponduje so šírkou záberu a heterogenitou štúdií. V takýchto prípadoch to 

nie sú výhody výberovej „operatívnej“ bibliografie k téme, je to svedectvo 

o robustnosti témy.  

 Celkovo o monografii možno konštatovať, že sa editorom a autorom 

podarilo sústrediť v koncentrovanej podobe pestrú paletu príspevkov o pamäti, 

ktoré mapujú rozmanitosť teoretických prístupov k nej, a to mierou a spôsobmi 

doposiaľ v našich končinách nebývalými. Naplnili tak svoju ambíciu sústrediť 

a sprehľadniť rozmanité prístupy v jednej knihe tak, aby v nej čitatelia našli 

orientáciu, ktorá ich povedie bludiskom súčasného premýšľania o pamäti 

ľudských spoločenstiev a kolektivít. 

 V prípade početných a rozmanitých štúdií o pamäti navyše v danom štádiu 

jej skúmania sa len ťažko, ak vôbec, možno vyhnúť situácii vzájomného viac či 

menej prekrývania, opakovania, duplikovania, indiferentnosti aj protirečenia 

jednotlivých štúdií. Tento stav v konečnom dôsledku môže byť aj inšpiratívny. 

Rozmanitosť prezentovaných príspevkov totiž odzrkadľuje stav nielen teórií 

pamäti, ale aj ich recepcie, čím sa zároveň tvarujú „odrazové mostíky“ pre 

ďalší a plodnejší diskurz. 

 O nevyhnutnosti zaoberať sa pamäťou hovorí úsmevne, aj keď „ska-

lopevne“ Umberto Eco, ktorý sa v jednom zo zriedkavých interview (MF dnes, 

Víkend, 8.10.2011, s. 20) vyjadril, že on ako “akademik ... skálopevně veří 

tomu, že paměť a duše jsou jedno a totéž. Když ztratíme paměť, stávají se z nás 

zvířata. Dokonce i jako křesťan, který vstupuje do nebe, si musíte pamatovat 

svoji minulost – jinak skončíte v pekle.“ 
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 Realistickejšie a aktuálnejšie sú ďalšie výzvy na skúmanie pamäti, zmieňme 

sa len o periodiku Memory studies z vydavateľstva SAGE, ktoré vychádza od 

roku 2008 a doposiaľ (vrátane recenzovanej monografie) je veľmi málo (ak 

vôbec) využité. 
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