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This article brings a reflection about some contemporary problems of oral history. The
author studies the present-day situation where, on one hand, oral history is becoming
popular, as people do need stories; on the other hand, they are getting away from the
“art” of telling life stories or from being willing to listen to them. The study thus addresses
the issue of the hasty nature of this era, efforts to simplify it and the short-cuts in telling
stories. The author also deals with some methodological topics which were not accen-
tuated much in the past, in particular the issue of subjectivity, memory and their roles
in the shaping of life stories and the issue of the social and political context (past and
present) in which interviews were made. He subsequently reflects on the development
of oral history in the Central European context and on influences by other disciplines.
The text also deals with certain over-production of oral history at present. The author
seeks an answer to several fundamental questions: Does oral history experience a real
boom today, or is it just temporary fashion? Is everything that “looks like” oral history
oral history in reality? Isn’t it just about accumulation of dozens of useless conversations
without understanding this specific source? Does the present threaten oral history and
oral historians? If yes, to what extent? What role is played by the political, social and
economic situation of the narrators in constructing their own interviews?
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Čím dál tím méně se setkáváme s lidmi, kteří jsou ochotni vyprávět příběhy,
kteří příběhy vyprávět dovedou. Zato se více a více setkáváme s ostýchavostí,
která je přítomna pokaždé, když někdo projeví zájem příběh vyslechnout. Je
to jakoby nám bylo odňato něco, o čem jsme si mysleli, že je nám nezcizitelné
– naše nejbližší vlastnictví: schopnost vyměňovat si zkušenosti.

Walter Benjamin ([1936] 1977)

ZTRÁCÍME DIALOG, ZTRÁCÍME PŘÍBĚHY

Před několika dny jsem byl v jedné pražské kavárně svědkem prazvláštního „dialogu“
dvou teenagerek. Sedly si ke stolku, objednaly kávu a pak každá začala něco ťukat do
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svého mobilního telefonu. Nevyměnily si spolu jediné slovo. Po dvaceti minutách za-
platily a odešly. Dvě živé bytosti, zajaté v průhledných bublinách, na jedné straně
propojené s globální sítí, na druhé straně samy. Je tento obrázek předzvěstí nové „ko-
munikace“, nebo představuje jen dočasné vybočení z běžného lidského jednání, je-
hož nedílnou součástí jsou jazyk a mluva? Nevím, jestli lidé ztrácejí schopnost se na-
vzájem vnímat či chuť komunikovat, nebo zda ztrácejí zájem o druhého. Čím častěji
však potkávám muže a ženy, kteří se chovají podobně jako ty dvě dívky v kavárně,
tím více si uvědomuji, jak důležité jsou pro nás příběhy. Bez dialogu, vyprávění a na-
slouchání lidská společnost nemůže fungovat.

Osmdesát let od publikování v úvodu citovaného článku Waltera Benjamina se oci-
táme tak trochu ve schizofrenní situaci: životní příběhy zcela přirozeně ke svému ži-
votu potřebujeme, přesto se jim (a „umění“ vyprávět) stále více vzdalujeme. Samo-
zřejmě, že i v dnešní době komunikujeme. Vést mezigenerační, mimoprofesní
rozhovory nám však činí obtíže – provází je neurčitý ostych a nejistota (sami sebou
jsme si jisti již jen ve svém specifickém komunikačním prostředí).

Trend doby je dnes úplně jiný – rychlost, stručnost, jakási klipovitost a zjednodu-
šení. Upřednostňujeme krátké e-mailové zprávy, esemesky, sdílíme značně selekto-
vané zážitky na sociálních sítích. Řada z nás přitom tuší (a potvrzují to i exaktní vý-
zkumy), že tento „komunikační“ svět je umělý, zkratkovitý, velmi vzdálený světu
reálnému, v němž skuteční lidé prožívají své životní příběhy, naplněné zkušenostmi,
poučením, ale i životním moudrem. Sociální sítě, které mají potenciál propojení ko-
hokoli s kýmkoli, kdo je „zasíťován“, podle odborníků vytvářejí velmi nebezpečnou
drogu, která má již i své jméno. Jedná se o tzv. confirmation bias, tedy potvrzování
vlastních stereotypních názorů, které se projevuje tendencí k vyhledávání pouze ta-
kových postojů a důkazů, které vybudovaný stereotyp potvrdí. „Sociální sítě jsou ná-
hradou lidských komunit“, říká polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman a dodává,
že hlavní rozdíl mezi komunitou a sítí spočívá v tom,

že jako člověk patříte ke komunitě, ale síť patří k vám. Můžete přidat přátele, pokud
budete chtít, můžete je odstranit, pokud si budete přát. Zdánlivě jste svobodní, ale
v praxi jste pod vlivem důležitých osob, ke kterým chcete patřit. Lidé se v nových so-
ciálních sítích cítí lépe, méně opuštění. Samota a opuštěnost jsou strašákem našeho
individualistického věku.1 (Bauman, 2016: online)

Lidé postupně ztrácejí sociální dovednosti, které potřebují, pokud opustí svá po-
hodlná křesla a vydají se vstříc skutečnému životu, reálným, každodenním interak-
cím. V „nepřirozeném“ prostředí přitom mnoho dětí žije již od útlého věku – mateř -
ské školky pro vybrané, víceletá gymnázia jako náhražky základních škol, vybrané
kroužky, vybraní kamarádi… Kde se dnes mají děti naučit komunikaci s obvyklou,
tzn. předem neselektovanou populací? Rozhodně nevzpomínám s nostalgií na povin-
nou základní vojenskou službu. Musím však přiznat, že měla jednu nespornou výho-
du – naučil jsem se komunikovat, mluvit i naslouchat lidem z různých sociálních, et-
nických či náboženských skupin, včetně mužů po výkonu trestu či lidem, jak se dnes
říká, nepřizpůsobivým. I oni měli své životní příběhy, i oni se o ně chtěli z různých
důvodů podělit. Dialog by se neměl omezovat pouze na skupinu lidí, kteří jsou na
stejné vlnové frekvenci, stejně „věřící“, jako jsme my.

1 Více o vlivu sociálních médií Bauman, Lyon, 2013: 29–57.
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Sociální sítě nás neučí dialogu, spíše zabraňují kontroverzím. Většina lidí nepoužívá
sociální média, aby je učila kriticky myslet, aby jim otevřela obzory, ale je tomu přesně
naopak. Sociální sítě oklešťují jejich uživatele od vnějších vlivů a vytvářejí tzv. kom-
fortní zónu, kde jedinými zvuky, které slyšíte, jsou ozvěny vašeho vlastního hlasu,
kde jediné věci, které vidíte, jsou reflexe vlastní tváře. Sociální média jsou užitečná
v tom, že poskytují potěšení, zároveň jsou ale pastí. (Bauman, 2016: online)

Proč nabízím tento exkurz týkající se dialogu – ne-dialogu? Možná proto, že s tímto
problémem orální historie úzce souvisí. Přináší možnost, o které jsme příliš nepře-
mýšleli nebo ji nezmiňovali – orální historie přispívá k udržení tradiční, řeklo by se,
konzervativní lidské dovednosti, k umění vést dialog. Zachovává tak i pro budoucí ge-
neraci ničím nenahraditelnou životní moudrost.

POROZUMĚNÍ SOBĚ SAMÝM JAKO PŘEDPOKLAD 
V POROZUMĚNÍ DRUHÝM

Rozhovor může mít mnoho podob; jde jen o to, jak je oběma aktivními protagonisty
pochopen: může být výjimečným lidským setkáním plným empatie a otevřenosti;
historickou přednáškou; konfesionálním, verbálním soubojem; cvičením v nostalgii;
nebo jakýmkoli jiným tvarem, v němž lidé hovoří o svých zkušenostech. Pokud jde
o orálněhistorické rozhovory, pro historika představují cenný pramen nové znalosti
o minulosti i nové interpretační perspektivy.

Vzestup popularity orální historie v posledních dvou dekádách je v našem prostře-
dí dokumentovatelný i pochopitelný. Příběhy, které o sobě vyprávíme, příběhy, které
posloucháme, vypovídají o životních zkušenostech, o materiálních i metafyzických
otázkách lidského bytí. Aktivují představivost a podněcují touhu porozumět sobě sa-
mému, druhým i světu, v němž žijeme. A jde o porozumění zcela zásadní: Kdo jsme?
Kam jdeme? Co považujme za dobré a co za špatné? Proč děláme právě to, co děláme?

Poté, co se v šedesátých letech orální historie úspěšně etablovala na Západě, na
konci osmdesátých let se nadechla k novému rozmachu v návaznosti na politické
a společenské změny, k nimž došlo ve střední a východní Evropě, v Jižní Americe či
v Jižní Africe. A dnes jsme svědky jejího velkého vzestupu v Asii (Indie, Čína, Kazach -
stán). Je nezpochybnitelné, že orální historie souvisí se svobodou: tam, kde je svobo-
da garantovaná a lidé v ni sami věří, tam se daří orální historii. V nesvobodných pod-
mínkách je naopak prakticky nemožné realizovat orálněhistorický výzkum, jelikož
lidé se o své minulosti i přítomnosti bojí hovořit; navíc neexistuje akademická či uni-
verzitní podpora těmto výzkumným aktivitám, stejně jako jakékoli finanční zdroje.
Na rozdíl od archivního výzkumu, který může státní moc znemožnit tím, že archivy
jednoduše uzavře, se mohou nezávislé orálněhistorické projekty občas realizovat;
jde však jen o výjimky potvrzující pravidlo. Proto se v Československu i celé střední
a východní Evropě před rokem 1989 bohužel žádné nezávislé (měřeno dnešní opti-
kou) orálněhistorické výzkumy nevedly. Ke zlomu došlo až v poslední dekádě minu-
lého století.

Kdo se tehdy stal průkopníkem orální historie? Záleželo na místních podmínkách,
tradici i štěstí. V některých zemích stáli na počátku rozvoje disciplíny etnologové ne-
bo folkloristé, jinde historici, antropologové či sociologové. Všichni svým způsobem
orální historii ke svému výzkumu potřebovali a různě se s ní vyrovnávali a dodnes vy-
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rovnávají.2 Osobně nepovažuji diskuse, které souvisí s tímto „vyrovnáváním se“, za
příliš produktivní. Nakonec jde vždy především o kontext a priority dané disciplíny,
které jsou předem definovány a determinují vedení rozhovorů i jejich využívání.
Z mého pohledu se jednotlivé přístupy nevylučují, interdisciplinární pojetí orální his-
torie chápu jako hledání společných východisek, vzájemné učení se jeden od druhé-
ho. Australský kolega Alistair Thomson k tomu v jednom z rozhovorů podotýká:

Další věc, která je na orální historii tak vzrušující, je, že je mezioborová; nejsou v ní
jen historici, ale i antropologové, lidé pracující v muzeích, lidé zabývající se sociální
psychologií, lingvisté… To vás nutí coby historika vystoupit ze svých úzkých škatu-
lek, vyrovnat se s literaturou a přístupy z celé řady disciplín. Postupně se z vás stává
taková intelektuální straka. Musíte skočit po myšlence jako straka, tedy pták, který
nosí cizí věci do hnízda. Orální historici jsou jako straky, musíme brát myšlenky
z různých oborů, různých kultur, zemí, abychom to, co děláme, dělali co nejlépe.
(Thompson, cituje Vaněk, 2008: 105)

Jestliže je Alistair Thomson nositelem téměř padesátileté orálněhistorické tradice
reprezentované například Spojenými státy, Velkou Británií nebo Austrálií, která vy-
zdvihuje vzájemné mezioborové obohacování, pak v prostoru střední Evropy občas
zaráží (naposledy v polské Lodźi) snaha kolegů (v tomto konkrétním případě socio-
logů, kteří se k orální historii nejen přihlásili, ale i zorganizovali středoevropské set-
kání orálních historiků3) se ve svých referátech vůči orální historii oborově spíše
 vymezit. Mé překvapení (a rozhodně jsem nebyl sám) plynulo ze skutečnosti, že
v rámci orálněhistorické konference vystupují vůči orální historii někteří z organizá-
torů z hlubokých zákopů vlastního oboru. V žádném případě nevolám po nekritic-
kém přijímání orálněhistorických přístupů k vedení, analyzování a interpretaci roz-
hovorů. Naopak zdůrazňuji – pohlížejme na svoji práci kriticky, snažme se učit od
sebe navzájem. Z mého pohledu je oborová rozmanitost mezi orálními historiky
a historičkami její předností, její silou, a to až potud, dokud se nestane její slabostí.
K tomu, jak věřím, snad nedojde.

Rád bych v této souvislosti zmínil v zahraničí nejednou diskutovanou otázku, zda
se, pokud jde o orální historii, jedná o svébytnou výzkumnou metodu, samostatný
obor, či „jen“ o specifický pramen vzniklý na základě rozhovoru. Jednota v tomto
ohledu nepanuje a já to vítám. Je jen dobře, že nás preference jednoho názoru nenutí
vyloučit jiný. Zamlouvá se mi v tomto ohledu názor českého archiváře Jindřicha
Schwippela (Schwippel, 2006: 177), který orální historii charakterizuje jako a) heuris -
tiku svého druhu („pramenem je nám svědek, kterého musíme vyhledat a od něho
získat svědectví“)� b) aplikaci nauky o pramenech (protože vyhledávajíce zdroje infor -

2 Valerie Yow tvrdí, že ačkoli „je paměť všeobecně uznaným historickým pramenem, je historická věda
jen jednou z mnoha akademických disciplín a intelektuálních oborů, které se vzpomínkami pracují“.
Autorka mluví o „efektu překapávání“ z jiných disciplín, například kvalitativní sociologie, antropolo-
gie, biografických a literárněvědných studií (výčet lze doplnit o kulturně-vědní, lingvistické, komuni-
kačně-vědní studie, zabývající se vztahem paměti, vypravěčské identity a osobní identity). „Zatímco
teoretický a metodologický vývoj ve zmíněných oblastech obohatil praxi orální historie, orální histori-
kové se zasadili o rozvoj teorie, metodiky a ‚politiky‘ kvalitativního výzkumu.“ (Yow, 1997: 59).

3 V Lodźi polští kolegové (především však sociologové, historici a antropologové) zorganizovali pod hla-
vičkou polské národní asociace orální historie konferenci s aspirací podchytit kolegy z celé střední a vý-
chodní Evropy. (International Conference „Oral history in Central – Eastern Europe: Current research
areas, challenges, and specificity“, 17.–18. 9. 2015, Lodź.)
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mací musíme od počátku hodnotit jejich informační kompetentnost, jejich věrohod-
nost, ověřitelnost atd.)� c) metodu, která učí, jak ústní informace nejvhodnějším a nej -
účinnějším způsobem získávat a využívat� d) historický pramen svého druhu. Tento
renomovaný archivář ve svém nejnovějším díle, zatím ještě v tisku, dodává: „Podle
mých archivářských zkušeností je orální historie pravděpodobně jediná snadno vy-
užitelná náhrada za ‚klasické‘ písemné pozůstalosti, které v počítačovém věku e-mai-
lů, mobilních telefonů atd. začínají mizet“ (Schwippel, 2016).

Domnívám se, že hranice nejsou nepřekonatelné ani mezi akademickou a laickou
větví orální historie. Podobný názor zastává i Alistair Thomson (Thompson, cituje Vaněk
2008:105), když zdůrazňuje, že „další skvělá věc na orální historii je, že iniciuje dialog
mezi akademickým světem, který se musí učit, co se děje mimo akademii stejně tak
svět mimo akademii se musí učit z vynikajících teoretických postupů, které vznikají
právě tam“. Jediným „omezením“ pro oba světy je plné akceptování etického rozměru
orální historie. Etika totiž tvoří jeden ze základních pilířů výzkumu. Jednou z nejdůle-
žitějších etických zásad vedení orálněhistorického výzkumu je respekt k narátorovi/na-
rátorce jako dárci životního příběhu. Tazatel by jako odborník a představitel vědecké
(stejně tak i laické) komunity neměl za žádných okolností a v žádné fázi výzkumu při-
stupovat k rozhovoru s manipulativními záměry. Pohybujeme se zde na hraně mezi
zodpovědností vůči narátorovi, který nám svůj příběh svěřil, a nároky dalších badatelů,
uživatelů archivu nebo orálněhistorických sbírek. To vůbec není jednoduché.

Jestliže jsem zmínil mezioborovost a odbornost v orální historii, stranou by nemělo
zůstat ani generační a genderové hledisko. Z vlastní zkušenosti vím, že historici „staré
školy“ neměli až na výjimky o nových metodách historického bádání, tedy ani o orální
historii, žádné povědomí (před rokem 1989 to bylo téměř nemožné), navíc se po nich
sami nepídili (a to ani historici působící v exilu). Ještě v sedmdesátých a na počátku
osmdesátých let převládala mezi historiky skepse k orální historii, k problematice vý-
zkumu paměti, s důrazem na nespolehlivost takto vzniklého pramene. A tak je orální
historie dnes především výzkumným polem mladé a střední věkové skupiny a kolegů
a kolegyň. Pokud jde o genderový aspekt, je třeba říci, že muži-historici (kteří v histo-
rických vědách převládali) měli sklon se ve své badatelské práci věnovat jenom studiu
tzv. velkých dějin, velkých dějinných politických a vojenských, případně ekonomických
událostí, povětšinou založených na studiu písemných pramenů. Ochotně a shovívavě
přenechávali svým ženským kolegyním zbylá „malá témata“. Přitom podle mého mínění
platí, že není malých témat, jsou jen malí historici. Není proto příliš překvapivé, že
dnes v orálněhistorické komunitě pracuje více žen než mužů. Osobně to považuji,
vzhledem k výše uvedenému, za logické a v konečném výsledku za pozitivní. I z toho
důvodu, že ženy jsou obecně empatičtější, umějí o něco lépe naslouchat, respektive
potlačit při vedení rozhovoru vlastní osobnost, vlastní ego (Yow, 2005: 173).

PŘEBÍRÁNÍ OSVĚDČENÝCH MODELŮ I HLEDÁNÍ VLASTNÍCH CEST

Porozumění narátorům nemusí být takový problém, jak by se někdy mohlo zdát. Sta-
čí jen akceptovat, že jsme sami vydáni (jako živé bytosti) nikdy nekončícímu procesu
proměňování a formování, že jsme součástí pomyslné a přesahující živoucí sítě, kte-
rou nejsme schopni obsáhnout vcelku, ale vždy jen z nějaké perspektivy. Každý z nás
je „zapleten“ do určitého kontextu, který spoluvytváří a kterým je sám o sobě. Vyprá-
věné příběhy jsou v jistém smyslu neukončené, mohou být vždy znovu a znovu vy-
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právěny, jejich význam může být měněn, ve shodě s tím, jak se jedinec dopracovává
k novému poznání a jeho porozumění.

Pro příběh je důležité, aby byl nejen vyprávěn, ale aby byl také pochopen. Až míra
pochopení odliší příběh od pouhého shluku vyprávěných situací a epizod. Jihoafric-
ký orální historik Sean Field v této souvislosti přichází se zajímavým postřehem:

Digitální revoluce formuje postupy orální historie po celém světě, ale co motivuje
tento rapidní nárůst „vzpomínkových iniciativ“? Je to strach ze zapomínání, který
vyvolává touhu pamatovat si, nebo je to něco jiného? Může být přesycení a přetížení
v naší kultuře tím, co ohrožuje samotný systém paměti? Naše světská kultura se děsí
zapomínání a zkouší se tomuto strachu bránit právě strategií zaznamenáváním/
nahráváním. (Field, 2011: 24)

Digitální revoluce přináší kromě kladů (zjednodušené nahrávání a kopírování zá-
znamů) rovněž rizika v podobě nenávratné ztráty dat. Neměli bychom však padnout
do pasti, kdy budeme poháněni pouze strachem ze zapomínání nebo obavou, že
smažeme a tím ztratíme vzpomínky jednotlivců. Pokud by takový pohled zvítězil, vy-
stavíme se riziku, že naším hnacím motorem bude fetišizace vlastního procesu zá-
znamu, případně jeho digitalizace, zatímco individuální a kolektivní paměť nadobro
„ustrne“ v archivech nebo v paměťových institucích. Tímto způsobem bychom za-
konzervovali jen určité, dobově podmíněné pohledy a koncepty minulosti, což odpo-
ruje vnímání orální historie jako procesu neustálé reinterpretace vlastních zdrojů.
Někteří z orálních historiků, namátkou William Moss nebo Barbara Tuchman, ostře
kritizovali (již v osmdesátých letech!) ty, kteří sbírali data bez jakéhokoli rozlišování,
kteří zaměňovali sběr za promýšlení a psaní historie. Barbara Tuchman (Tuchman,
1972: 9) pak vyjádřila obavu, že pouhé nahrávání znamená „degradaci jak zdrojové-
ho materiálu, tak výsledku takového počinu”. A několikrát zdůraznila, že díky snad-
nému nahrávání bude uchováno jen „několik málo zlatých žil, ale zato obrovské
množství odpadu”.

Dnes jsme, domnívám se, mnohem dál. Méně se zabýváme praktickými aspekty
vedení rozhovorů (považujeme je léty praxe za dostatečně prověřené) a více subjek-
tivitou, pamětí a její rolí ve formování životních příběhů. Zajímáme se také o otázky
společenského a politického kontextu, a to jak v době vzniku pramene, tak i v době
jeho vyhodnocení. Ještě před třiceti či čtyřiceti lety se jen málokdo zabýval osobou
tazatele4 či otázkami praktické analýzy a interpretace rozhovorů. Dnes jsou tyto as-
pekty práce s orální historií pro nás jedny z nejdůležitějších.

Orálněhistorická konkrétnost a bezprostřednost nás paradoxně může svádět k do-
slovnému přijímání pramene. I zde, podobně jako při práci s kterýmkoli jiným zdro-
jem, by měli historici a historičky procvičovat kritické myšlení a posuzování sděle -
ného. To, že někdo barvitě a přesvědčivě tvrdí, že je něco pravda, nemusí ještě
znamenat, že to skutečně pravda je. Jak navíc dodává Linda Shopes (Shopes, 2012:
online): „Jenom skutečnost, že narátor ‚byl u toho‘ ještě neznamená, že plně pocho-
pil, co se událo.“ Rozporuplnost a konflikty uvnitř jednotlivých rozhovorů a mezi

4 V roce 1997 v Oral History Review Valerie Yow uvedla, že od pozdních osmdesátých let umožňuje nové
orálněhistorické „paradigma poznání a užití interaktivního procesu tazatele a vypravěče, tazatele a ob-
sahu“. Podle Yow, bylo orálním historikům čím dál jasnější, jakým způsobem jsou ovlivňováni svými
rozhovory a jak sami ovlivňují vztah při rozhovoru i proces interpretace. Autorka ve své stati akcento-
vala prozkoumání „objektivního vztahu k naší vlastní subjektivitě“ (Yow, 1997: 87).
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rozhovory a dalším druhem svědectví poukazují na subjektivní přirozenost orální
historie.

Nelze ani opomenout, že stejně jako narátoři, i tazatelé mají určité sociální identi-
ty, které se projevují právě během rozhovoru. Narátoři či narátorky posuzují tazatele
a rozhodují se, co si mohou dovolit říci, co musí říci a co by říkat neměli. Jejich názo-
ry se mohou v průběhu času, v závislosti na politickém, společenském, ekonomic-
kém nebo osobním „klimatu“, měnit. Jejich stanovisko se rozšiřuje nebo zužuje v dů-
sledku nových zkušeností, které mohou vybízet k přehodnocení původního názoru,
stejně jako současné kontexty nevyhnutelně formují pochopení událostí minulých.

Soudobé dějiny se svou tenkou hranicí, kde se potkává minulost s přítomností, při-
nášejí celou plejádu mnohdy protichůdných interpretací, v nichž se vědecké disputa-
ce setkávají s instrumentálním zpolitizovaným pojetím historie. Debaty o minulosti
přitahují politiky, média, různé marketingové (či public relations) agentury… jsou
aktuální a týkají se celého veřejného prostoru. Coby epocha historie nepatří soudobé
dějiny pouze historikům-odborníkům, na tvorbě jejich obrazu se chce podílet i mno-
ho jiných „zájmových“ skupin.

Na rozdíl od amerických či západoevropských kolegů a kolegyň jsme v našem pro-
středí nejednou svědky manipulativních pokusů využít rozhovory různými „tvůrci
paměti“, kteří své aktivity schovávají za slovní floskulí, že takto budeme splácet dlu-
hy způsobené obětem minulých režimů, že takto chceme předejít tzv. opakování dě-
jin.5 Pokud se tito lidé nepasují do role historiků, ale právě jen „preventistů“, napra-
vovatelů křivd, pak není z pohledu historika co řešit. Pokud ale tito jedinci nahrazují
odbornost ideologickou připraveností (ať již jako opoždění antikomunisté nebo tvůr-
ci novodobého hrdinského diskursu), potom vzniká již zmiňovaný problém „mani-
pulace dějinami“. Nejen před českou orální historií tak stojí nelehký úkol – ubránit se
ideologizujícím pohledům a občas i pokusům o výklad historie vzdalující se realitě.
Sean Field se vyjadřuje v podobném duchu:

V JAR po pádu apartheidu vyvolává v poslední době stále častější využívání orální
historie, tedy metody zaměřené na svědectví – zejména ze strany dnes vládních in-
stitucí – znepokojivou představu, že je orální historie zneužívána k tomu, aby ospra-
vedlnila dnes převládající výklad establishmentu a marginalizovala kritické ohla-
sy. […] Jakoby si establishment uvědomoval, že nekritickým a zjednodušujícím
„využíváním“ orální historie různých dříve utlačovaných komunit získá jejich pod-
poru a požehnání při budování národního státu. (Field, 2011: 24)

Fieldovy úvahy zní mnohým z nás povědomě. S poukazem na minulost, jež je vy-
kreslena pouze v černých konturách (podtrhují ji široce podporované projekty zamě-
řené na rozhovory s oběťmi nebo hrdiny – antikomunisty), se negují (případně zakrý-
vají) aktuální společenské problémy. Všichni, kteří si pamatují i něco dobrého z dob
minulých, získají nálepkou nostalgiků či přátel starých pořádků. Jak s takovým poje-
tím dějin naložit? To je otázka, která nás dnes všechny zaměstnává. Z těch nejčastěj-
ších specifických problémů orální historie v našem kontextu můžu jmenovat: obavy

5 V dnešní době nemůžeme brát příliš vážně tolik citovaný výrok amerického filozofa George Santanyana
o nutnosti opakování dějin, dokud si minulost nezapamatujeme. Souhlasím s Pieterem Lagrou (2014:
522), který odmítá pojetí dějin jako cyklické opakování v čase. „Kdyby tomu tak bylo, byla by snad dru-
há světová válka opakováním první světové války? A pokud ano, došlo k ní proto, že by si ti, kteří jí za-
žili ve dvacátých a třicátých letech, její příčiny dostatečně nepamatovali?“
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narátorů otevřeně hovořit, naučené převyprávění víceméně oficiálních životopisů,
snaha vyhovět tazateli či současnému politickému diskursu.

Západní kolegové nám v tomto ohledu neporadí a poradit nemohou. Jejich novo-
dobá historie nebyla tolikrát (někdy vůbec) přerušena obdobími totalitních či autori-
tativních režimů se všemi důsledky, jež z toho plynou. Budeme se muset spolehnout
sami na sebe, na diskuse, které povedeme s kolegy a kolegyněmi s podobnými histo-
rickými zkušenostmi. S nimi budeme hledat způsob, jak narátory a narátorky pře-
svědčit, že jako (orální) historici lidi nesoudíme, že život se může ubírat různými
cestami, že hrdinstvím může být i smysluplné naplnění jednoho „obyčejného“ živo-
ta. Právě zde by se mohl projevit aktivismus, který orální historii od svého moderního
počátku doprovázel, respektive formoval.

Pokud by se orální historie stala tlampačem establishmentu, popřela by sebe sa-
mu. Orální historie se nepohybuje v předem naprogramovaných liniích, naopak si
všímá toho, že osobní život člověka (ve vší jeho mnohoznačnosti) je vždy první věc,
kterou ideologie lidem bere. A je to opět ideologie, která se snaží, aby poté, co získá
moc, lidi vtěsnala do předem definovaných šablon. Orální historie není významná
jen pro studium dob totalitních, ale i pro dějiny transformace. Ani pro nové elity totiž
nemusejí být shromážděné rozhovory vždy příjemně nastaveným zrcadlem. Skuteč-
ně neplatí, že by rozhovory s lidmi, kteří nebyli obdařeni politickou mocí ani nebyli
hrdiny (z jakéhokoli hlediska), byly bezcenné. Pro pochopení doby jsou rozhovory
s lidmi „bezmocnými“ stejně důležité jako rozhovory s lidmi, kteří proti minulému
režimu otevřeně vystupovali, nebo s těmi, kteří tehdejší moc tvořili.

Domnívám se, že neexistuje lepší způsob, jak popsat lidský úděl, než je osobní vy-
právění. Vyprávěné příběhy nám připomínají světy málo známé nebo dokonce již ani
neexistující. Mohou být pobídkou k lepšímu vzájemnému porozumění. I přes mnoh-
dy značnou vzdálenost (geografickou či kulturní) se mohou životní vyprávění jevit
i jako důvěrně známá. S postupným ponořováním se do nitra narátorů a narátorek,
nacházíme blízké i vzdálené, rozdílné i společné. Spektrum rozmanitých hlasů nám
pomáhá učit se toleranci. Je snad lepší způsob, jak porozumět sobě i druhým?
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