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Abstrakt:

Interpretive cooperation within the biographical texts:
Semiotic approach to the analysis of collective memory.

Article reports on research of a little known process how the
"documents of memory", biographical narratives of socialism in this
case, are received by members of the community of memory. The
research was based on the experiment, in which members of three
generations (two generations of witnesses of socialism and one
post-socialist generation) inferred the political identity of the
narrators from very short fragments of biographical narratives
concerning socialist era. Using semiotic approach the authors analyze
in detail how the readers cooperated with biographical text to achieve
an acceptable interpretation of these fragments of narratives. The
results showed that differences in cooperation with the texts are not
remarkable among generations, although there are certain differences
between the post-socialist generation from both older generations.
While the interpretation offered is not conclusive, it points to the fact
that collective memory can not be reduced to the specific knowledge
about the past, but is it necessary to include practical skills in dealing
with the documents of memory.

Keywords: interpretive cooperation; semiosis; biographical narrative;
collective memory.
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1.
Z funkčního hlediska je kolektivní paměť (v širokém slova smyslu Olick & Robbins
1998) v sociálních vědách chápána jako určité vědění se vztahem k minulosti, které je
nástrojem vytváření a udržování kolektivní identity.[1] Slovy Jana Assmanna "skupina
zakládá své vědomí jednoty a zvláštnosti na tomto vědění a odvozuje z něj formativní a
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normativní impulsy, které skupině umožňují reprodukovat svou identitu" (Assmann 1995:
128). Díky kolektivní paměti mohou lidé - jako členové určité komunity paměti -
orientovat svou identitní práci, aby získali, udrželi nebo změnili své postavení, resp.
postavení sociální skupiny, jíž se cítí být členy. "Materiálně" existuje kolektivní paměť ve
společnosti prostřednictvím různých médií konstituujících "dokumenty paměti". Mediálně
produkované dokumenty paměti v sobě zpravidla kombinují diskurzivní, vizuální,
plastické nebo akustické prvky (Kansteiner 2002: 190). V tomto ohledu se asi
nejvýznamnějšího rozpracování výrazově komplexních dokumentů paměti dostalo tzv.
místům paměti (lieux de mémoire) od francouzského historika Pierra Nory a jeho
spolupracovníků (Nora a kol. 1986- 1993).

2.
Kolektivní paměť pojímanou jako specifické vědění můžeme zkoumat u zdrojů její
produkce nebo u zdrojů její reprodukce, i když toto rozdělení je třeba chápat primárně
jako analytické. Zdroji produkce máme na mysli především ty sociální aktéry, kteří
produkují veřejně dostupné "dokumenty paměti" (vzpomínky, vyprávění, filmy, knihy,
výstavy, historické dokumenty apod.), zatímco zdroje reprodukce představují ti sociální
aktéři, kteří tyto dokumenty převážně konzumují. Pozornost při výzkumech kolektivní
paměti byla soustředěna zejména na způsob její intencionální a strategické produkce, tzn.
na její vytváření různými skupinami ve vztahu k jejich minulé a současné identitě či
politické legitimitě (Kansteiner 2002: 180). V kontextu výzkumů kolektivní paměti české
společnosti tomu je podobně, zmiňme např. studii Françoise Mayerové o konstrukci
obrazu komunistického režimu (Mayer 2009), práci Olgy Šmídové o paměti českých
Němců (Šmídová 2005) či Jiřího Přibáně o vztahu paměti ke kodifikaci pojmu národa
(Přibáň 2005). Na produkci dokumentů paměti je zaměřena činnost Centra orální historie
při Ústavu soudobých dějin AV ČR.

3.
Jak již bylo řečeno, relativně malá pozornost je věnována tomu, jak jsou dokumenty
paměti přijímány členy společenství paměti. Na mikroúrovni je prakticky nepopsaný
proces, který se odehrává, když se člen společenství paměti, tzn. osoba, která se cítí být
součástí skupiny, která svou identitu odvozuje z minulosti určité populace, setká s tím, co
je někým prezentováno jako "dokument paměti". Uvědomme si, že ne vše, co se vztahuje
k minulosti, je považováno za "dokument paměti"; aby něco nabylo tento status, je
potřeba umístit daný objekt do specifického kontextu nebo pro něj tento kontext vytvořit.
Vhodný kontext totiž umožňuje, aby objekt byl interpretovatelný v rámci stávající
"kolektivní paměti" dané doby. Proto jen určité básně, knihy, stroje, budovy, zvyky,
jednání apod. jsou prezentovány sociálními aktéry (producenty) jako "dokumenty paměti"
a členové společenství paměti je mohou, ale i nemusí, jako takové přijmout. V této
souvislosti stojí za zmínku postřeh Wulfa Kansteinera, upozorňujícího na vzrůstající
význam masových médií, která se postupně stávají dominantními (spolu)producenty
dokumentů paměti konzumovaných komunitou paměti. Současná masová média ve snaze
zaujmout publikum dekontextualizují a zároveň rekontextualizují dokumenty paměti do
jakési tříště sdělení (dokumentů, informací, svědectví), která jsou následně substrátem pro
vytváření "low-intensity" kolektivní paměti. Společenství paměti tak nejsou podle něj
stavěna na sdílených interpretacích konkrétních událostí, ale na společné zkušenosti
mediálních reprezentací (Kansteiner 2002).

Recepce dokumentů paměti
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4.
Náš výzkum se zaměřil na výše zmíněný, dosud jen málo prozkoumaný způsob, jakým
jsou "dokumenty paměti" přijímány členy komunity paměti. Jak jsme již poznamenali,
přijetí nějakého dokumentu jako "dokumentu paměti", tzn. jako (legitimní) součásti
kolektivní paměti, je komplexní proces a probíhá v několika úrovních, rozlišitelných
ovšem pouze analyticky. První úrovní je situace, ve které se daná osoba s dokumentem
setkává, např. muzeum, dokumentární pořad v televizi, hraný film v kině, kniha, billboard
apod. Na této úrovni se od příjemce očekává, že se "naladí" na určitý žánr či sociální
kontext dokumentu paměti, který situace implikuje. Příjemce se může rozhodnout, že
daný žánr nepřijme, že jej bude popírat nebo k němu přistoupí subverzně (např. ironicky).
Příkladem může být neochota nebo právě ochota jít do "Muzea totality" nebo začít číst
knihu Paměti milicionáře. Druhá úroveň je lokální kontext, ve kterém je dokument
prezentován a který orientuje potenciálního příjemce směrem do určité minulosti např.
předmluva k vyprávěním pamětníků, komentář k muzejnímu exponátu, datum na
fotografii apod. Příjemce dokumentu paměti zde musí opět aktivně kooperovat v tom
smyslu, že přijímá (nebo ne) určitá pravidla hry, například v historickém románu
kombinaci historických a fiktivních momentů, v komentáři k muzejnímu exponátu důvěru
k fakticitě sdělovaných informací nebo u biografického vyprávění předpoklad autenticity
sdělení (na rozdíl od fiktivních autobiografií). Třetí úroveň předpokládané kooperace při
recepci dokumentu jako dokumentu paměti je jeho obsah, např. text básně, obsah filmu,
podoba budovy, znění písně. Aby si dokument udržel status dokumentu paměti, je
zapotřebí, aby recipient pochopil jeho obsah ve vztahu k sdílené minulosti určitého
společenství paměti. Např. ve filmu uvedeném jako "historický film" musí porozumět, v
čem je film historický, tzn. události v něm zpodobňované musí úspěšně přiřadit k
vlastním představám o dané době. Případný nesoulad může vést k odmítnutí dokumentu
jako dokumentu paměti (např. ve prospěch "propagandistického dokumentu").

5.
Při aktuální interakci s dokumentem působí všechny tři úrovně současně, tzn. v určité
situaci je specifickým způsobem prezentován objekt zvláštní povahy, např. v knihovně je
kniha biografických rozhovorů s pamětníky socialismu obsahující i průvodní studii. Ne
nutně však všechny úrovně působí stejným směrem: tatáž kniha, tvořící součást
uměleckého objektu vytvořeného z množství knih různého stáří, který se nachází v
předsálí knihovny, nebude značnou částí návštěvníků knihovny považována za "dokument
paměti", tzn. za legitimní součásti jejich "kolektivní paměti", i když v jiném kontextu (na
polici "Životopisy") by nepochybně za dokument paměti považována být mohla a byla.

6.
Z uvedených tří analyticky pojímaných úrovní procesu recepce "dokumentů paměti" jsme
se v našem výzkumu soustředili na úroveň třetí, na to, jak je posuzován obsah určitého
dokumentu jako potenciálního "dokumentu paměti". Jinými slovy, chtěli jsme zjistit, jak
členové komunity paměti interagují s předkládaným textovým dokumentem tak, aby ho
mohli začlenit do intersubjektivně sdílené reprezentace minulosti, a dát mu tak status
"dokumentu paměti". Zodpovězení této otázky by nám mohlo pomoci lépe poznat proces
ustavování a proměňování kolektivní paměti nejen o socialismu, kterého se týkal náš
výzkum, ale i na obecné rovině. Domníváme se totiž, že kolektivní paměť nesestává
pouze z intersubjektivně sdíleného souboru reprezentací minulosti, ale je současně
specifickou schopností jednat, kompetencí s dokumenty paměti zacházet. To, co podle nás
činí z člověka člena určité komunity paměti, není výlučně jeho znalost sdílené minulosti,
ale - a možná přednostně - umění náležitě konfrontovat sebe a ve společnosti existující
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dokumenty se vztahem k minulosti. Prakticky vzato, člověk je nucen aktivovat "kolektivní
paměť" vždy, když se setká s nějakým dokumentem, pro který je nárokován statut
dokumentu paměti.

7.
Mezi dílčí výzkumné otázky jsme řadili: Jak přísná nebo naopak volná jsou kritéria přijetí
dokumentu jako součásti kolektivní paměti? O co se daná kritéria opírají? Jakou roli hraje
v recepci to, byla-li daná osoba pamětníkem doby, které se dokument týká nebo zná-li
dobu pouze zprostředkovaně, především z médií?

Interpretační kooperace ve vyprávění

8.
Vzhledem k narativnímu charakteru dokumentů použitých v provedeném výzkumu (jeho
účastníkům jsme předložili úryvky z přepisů autobiografických vyprávění pamětníků
socialismu) jsme při analýze metodologicky vycházeli ze dvou zdrojů: z Ricoeurovy
teorie vyprávění, zejména z jeho konceptu trojí mimésis rozpracovaného v prvním díle
Času a vyprávění (Ricoeur 2000: 88-134; Hamar 2008: 28-40), a z Ecovy analýzy
čtenářské kooperace v narativních textech (Eco 2010 [1976]). Ricoeur charakterizuje
každé vyprávění jako proces trojího ztvárnění (trojí mimésis). Vyprávění v sobě zahrnuje
jednak svět jako dění, které si vypravěč zvláštním způsobem interpretuje (mimésis 1
neboli pre-figurace); dále samotný vyprávěný příběh, ve kterém je dění světa vypravěčem
zakódováno do specifického žánru symbolické komunikace - narace, vyznačující se
zápletkou (mimésis 2 neboli kon-figurace), a konečně interpretaci vyprávění posluchačem
jako svého druhu nové dění (mimésis 3 neboli re-figurace). Tato konceptualizace
vyprávění je ze sociologického hlediska přínosná, protože do vyprávění integruje jak
interpretaci světa vypravěčem, která vyprávění předchází, tak následnou interpretaci
vyprávění čtenářem. V našem výzkumu jsme respondentům nabídli úryvek
autobiografického vyprávění jako "dokument paměti" a ten byl jimi jako takový přijat,
pokud v něm našli sdílený svět (socialistické) minulosti, na který vyprávění odkazovalo, a
současně ho dokázali vnímat jako aktérskou biografickou výpověď, které je možné
porozumět s ohledem na nynější situaci.

9.
Při analýze čtenářské aktivity respondentů jsme použili sémiotický přístup, jak ho
rozpracoval Eco v knize zabývající se čtenářskou kooperací v narativních textech (Eco
2010), tzn. tím, co by Ricoeur označil jako třetí mimésis. Eco ve své práci vychází z
Peirceova pragmatismu, ve kterém "odhalit objekt [...] znamená odhalit modus operandi,
čili vyprodukovat jej (nebo vyprodukovat jeho praktické použití)" (Eco 2010: 59; kurz.
původní). Na tomto základě pak staví svou teorii interpretační kooperace v narativních
textech, jejichž porozumění čtenářem je úkol veskrze praktický, spočívající v aktualizaci
jejich obsahu. Jeho vlastními slovy "[narativní] text přenechává interpretační iniciativu na
čtenáři, třebaže si obvykle přeje být interpretován s co největší jednoznačností. Chce, aby
mu někdo pomáhal fungovat" (Eco 2010: 68). Proto jsme se v našem výzkumu zaměřili
na způsoby, jakými čtenáři s úryvky biografických narativů kooperují při jejich
interpretaci. Poněvadž jednou z klíčových čtenářských strategií porozumění vyprávění je
konstrukce hypotézy narátora (Eco 2010: 79; Bortolussi & Dixon 2003: 60-96), zajímalo
nás, jak budou recipienti biografických příběhů konstruovat identitu vypravěčů a jak bude
identita domnělých vypravěčů spojena s interpretací textu. Druhou věcí, kterou jsme
sledovali a pro kterou Ecova sémiotika poskytuje analytické nástroje, byla skutečnost, že
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čtenářská interpretace textu (aktualizace jeho obsahu) se nezakládá jen na skutečnostech v
textu fakticky přítomných (nezávisle na intencích autora), ale současně vypovídá i o
samotném světě čtenáře (Eco 2010: 82). Touto cestou - prostřednictvím analýzy slovníku,
encyklopedie a konstrukce možných světů - jsme byli schopni postihnout způsoby, jakými
se realizují specifické kompetence příjemce dokumentů paměti vedoucí k jejich přijetí a
performované integraci do kolektivní paměti.

Experiment a metody analýzy

10.
Experimentální design výzkumu jsme zvolili vzhledem k položeným výzkumným
otázkám i způsobu analýzy. Protože jsme se snažili prozkoumat v podstatě obyčejné čtení,
tj. samozřejmě vnímanou a rutinní interakci - předpokládanou kooperaci - s dokumenty
paměti, nabízelo se navázat na etnometodologickou tradici zviditelnění taken-for-granted
řádu prostřednictvím jeho narušení (Garfinkel 1967: 35; Bonková 2002). Logika
experimentu se odvíjela od předpokladu, že člen komunity paměti (v tomto případě člen
české společnosti) při setkání s domnělým dokumentem paměti dokument jako takový
buď odmítne, nebo přijme. Pokud ho přijme (což jsme vzhledem k situaci předpokládali),
bude se snažit ho integrovat do kontextu legitimní kolektivní paměti. Abychom tento
proces zviditelnili, předložili jsme účastníkům experimentu zvláštní dokumenty - krátké
fragmenty autobiografických vyprávění pamětníků socialismu -, které vyžadovaly od
čtenářů značnou kooperaci (dle našeho soudu až na hranici únosnosti), aby mohly být
integrovány do kontextu kolektivní paměti. Konkrétním úkolem respondentů-čtenářů pak
bylo na základě četby přiřadit vypravěčům politickou identitu (podrobnosti uvádíme níže).
Následně byly s respondenty provedeny rozhovory o důvodech jejich volby. Provedený
experiment sice nebyl narušující v garfinkelovském pojetí, protože radikálním způsobem
neporušoval tichá očekávání (background expectation) účastníků a nevyvolával v nich
nejistotu, zmatek či dokonce zlobu vůči experimentátorům (Garfinkel 1967: 37-49).
Respondenti věděli, že se účastní experimentu a byli připraveni na nekaždodenní,
nerutinní činnosti. Narušení běžného řádu spočívalo v převrácení okolností při setkání s
dokumenty paměti; v přirozených situacích je znám autor či zdroj dokumentu, zatímco je
nejasná autenticita dokumentu, která je následně vůči autorovi či zdroji poměřována (zda
mluví/píše pravdu, "jak to bylo", či nikoliv). V našem experimentu jsme respondenty
naopak postavili před deklarovaně autentické dokumenty s nejasným autorstvím (disident,
komunistický funkcionář nebo obyčejný člověk?). Druhé převrácení přirozeného pořádku
bylo v předložení neobvykle krátkých úryvků; respondenti, zvyklí rozumět výpovědím na
základě kontextů, ve kterých se vyskytují, tzn. opírat se o indexikální charakter přirozeně
se vyskytujících výrazů (Garfinkel 1967: 4-7), tak byli nuceni naopak potřebný kontext
dotvářet, aby se úryvky staly srozumitelnými vzhledem k domnělé identitě vypravěče.

11.
Celkem se experimentu zúčastnilo čtrnáct osob. Účastníci experimentu pocházeli ze čtyř
rodin a v jejich rámci reprezentovali tři generace - prarodiče, rodiče a děti. Nejstarší
generace prožila většinu svého života v období socialismu, střední generace si socialismus
pamatuje ze svého mládí, případně středního věku, a nejmladší generace, dnešní
dvacetiletí, znají socialismus jen zprostředkovaně. Nejmladší generaci tvořili studenti
(jeden muž a tři ženy) magisterského stupně studia sociologie na FSV UK, střední
generaci jejich rodiče (jeden muž a čtyři ženy) a nejstarší jejich prarodiče (dva muži a tři
ženy; v jednom případě byl příbuzenský vztah nepřímý). Z hlediska sociální homogenity
lze považovat náš vzorek nejvíce homogenní v generaci studentů a nejméně v generaci
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prarodičů. Stojí za zmínku, že žádný ze starších respondentů nebyl v době socialismu
významně politicky angažován, ať už pro nebo proti režimu. Relativně malý počet
respondentů (14) nepovažujeme za slabinu výzkumného designu vzhledem k tomu, že
jsme pro analýzu získali téměř tři sta konverzací nad jednotlivými úryvky, tj. sto pro
každou generaci, a v rámci generace třicet konverzací pro každou ze tří identitních
kategorií vypravěčů. Celkem jsme měli k dispozici 120 NS přepisů. Při analýze rozhovorů
jsme vzali v potaz i to, že nejmladší generaci zastupovali studenti sociologie; z analýzy
nám však nevyplynulo, že by jejich odborné znalosti a zkušenosti hrály při kooperaci s
úryvky signifikantní roli.

12.
Technicky proběhl experiment následovně. Každému účastníkovi jsme předložili list s 21
krátkými úryvky vyprávění vybraných ze sbírek přepisů biografických rozhovorů
vytvořených v rámci dvou projektů řešených v Centru orální historie (COH) Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR. Konkrétně šlo o sbírku rozhovorů "Politické elity a disent v
období tzv. normalizace. Životopisná interview", ve které byli narátoři buď bývalí vysocí
komunističtí funkcionáři nebo příslušníci disentu, a sbírku "Průzkum české společnosti v
období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a
inteligence", ve které vyprávějí, jak vyplývá z názvu, příslušníci dělnických profesí a
inteligence. Charakteristiky studovaných sbírek rozhovorů jsou dostupné na webových
stránkách COH ÚSD AV ČR (http://www.coh.usd.cas.cz/pages_cz/sbirky.htm); značný
počet rozhovorů byl publikován v editované podobě knižně (Vaněk & Urbášek 2005;
Vaněk 2009).

13.
Vybrané úryvky sestávaly z 35 až 45 slov dlouhých úseků textu obsahujících zájmeno
"nás". Důvodem záměrné přítomnosti zájmena "nás" byla potřeba asociovat předkládané
texty s nějakým aspektem kolektivní identity vypravěče - komunistického funkcionáře,
disidenta nebo tzv. "obyčejného člověka".[2] Naším cílem tudíž bylo vybrat takové
fragmenty vyprávění, ve kterých by byla patrná identitní práce vypravěčů. Předpokládali
jsme, že v takovýchto úryvcích bude narace obsahovat určitou diskurzivní konstrukci
skupiny, ke které se vypravěč řadí a která umožní respondentům snáze odhadnout jeho
politickou identitu. Úryvky byly vybrány z korpusu rozhovorů náhodně prostřednictvím
sady náhodných čísel, vždy 8 z každé skupiny vypravěčů. Z celkově vybraných 24 úryvků
jsme 3 vyřadili, protože se vztahovaly k druhé světové válce a nikoliv k období socialismu
(2) a v jednom případě z toho důvodu, že byl text celkově obtížně srozumitelný.

14.
Jak jsme již uvedli, účastníkům experimentu byl předložen list s 21 úryvky. Respondenti
byli vyzváni, aby označili, do jaké ze tří výše uvedených politicky definovaných skupin
osob by zařadili narátora, který vyslovil daný úryvek v rámci svého životního vyprávění.
Respondentům přitom nebylo známo rovnoměrné zastoupení narátorů pro každou skupinu
(nechtěli jsme, aby jejich určování ovlivňovala určitá kalkulace a chtěli jsme omezit
vzájemné srovnávání jednotlivých úryvků), ani nebyli nuceni se k některé z identit
přiklonit. Naopak, bylo jim umožněno v případě pociťované nemožnosti určení
neoznačovat identitu žádnou, resp. označit identit několik. Kromě samotného označování
domnělých vypravěčů byli respondenti současně požádáni o podtržení slov či oblastí
textu, které je vedly ke zvolení narátorovy identity. Poté, co respondenti určili identity
vypravěčů a podtrhli informativní slova a slovní spojení, provedli jsme s nimi rozhovor,
ve kterém jsme je nechali vysvětlit důvody svých voleb, tzn. proč zvolili danou identitu a
proč podtrhli ta která slova. Rozhovory vedl vždy každý student se svým příbuzným
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(rodičem, prarodičem), resp. kolegou, bez přítomnosti cizích osob; ve dvou případech
vedl rozhovor se studenty pedagog, příslušník střední generace. Rozhovory byly
nahrávány a jejich přepisy podrobeny analýze.

Metoda analýzy

15.
Ačkoliv experiment srovnávající čtenářskou kooperaci tří generací s úryvky vyprávění
pamětníků socialismu dal vznik řadě druhů dat numerické i nenumerické povahy, pro
následující analýzu byly použity jen rozhovory nad vyplněnými archy, resp. jejich přepisy.
Technicky jsme se při analýze opírali o konceptuální nástroje vytvořené Ecem (2010). Eco
stratifikuje textovou kooperaci čtenáře s narativem do několika úrovní (Eco 2010:
85-105). První kooperace se odehrává na úrovni slovníku, tzn. řetězce slovních výrazů
neboli lexematického povrchu textu (Eco 2010: 91). Čtenář kooperuje s textem tím, že na
slova tvořící text aplikuje systém pravidel (kódů), který mu umožňuje text převést do
první úrovně obsahu. Čte-li v textu "tak jsme se kapku pohádali", je schopen rozpoznat, že
slovo "kapka" nese v textu význam "trochu" a "pohádali" znamená "verbálně
komunikovali vzájemné neshody". Na rozdíl od tohoto příkladu slovní výrazy "čínský
budoár" nebo "sofistikované systémy" nemusejí být všem čtenářům na této základní
úrovni jednoznačně srozumitelné a jejich význam se budou snažit odhadnout z kontextu.
V našem výzkumu nás tato úroveň slovních výrazů (slovníku) zajímala především v
souvislosti se slovy a slovními spojeními, která čtenáři označili podtržením jako klíčová
pro identifikaci vypravěče. Přirozeně, námi sledovaný "podtrhaný" slovník tvoří jen výseč
ze slovníku, který čtenářům umožnil pochopit význam textů. Jednalo se ponejvíce o slova,
která měla z pohledu čtenářů vztah k minulosti, resp. k tomu, co z minulosti mělo
potenciální význam pro určení identity vypravěče. Pro názornost můžeme uvést několik
slovních výrazů, na které čtenáři upozorňovali: vězení, nás tajemníky, co študujeme,
protěžovaný, atd. Od úrovně slovníku jsme očekávali, že nás přivede k odpovědi na dvě
otázky: jaký má slovně výrazová složka vyprávění podíl na přijetí dokumentu čtenářem
jako dokumentu paměti a do jaké míry je tato slovně výrazová složka vyprávění sdílená
napříč generacemi i jednotlivými respondenty.

16.
Úroveň slovníku umožní čtenáři udělat "první pokus o amalgám" (Eco 2010: 96), tzn.
první mlhavou představu o tom, o co se v přečteném textu jedná. Druhou úroveň
kooperace čtenář realizuje na úrovni encyklopedie. Eco hovoří o encyklopedii, nebo
přesněji o encyklopedické kompetenci, jako o schopnosti čtenáře rozumět slovům v textu
vzhledem ke kulturní tradici, ke které se základní slovník textu vztahuje (Eco 2010: 96).
Např. objeví-li se v textu výraz "byli jsme ve vězení", čtenářova encyklopedická
kompetence mu poskytne nutné vědění k tomu, aby mohl dále pokračovat ve čtení (co je
to vězení pro účely čteného textu, např. nemožnost být s rodinou) a současně v konstrukci
toho, o čem daný text pojednává. V sociologickém myšlení je konceptu encyklopedie
blízký Schützův pojem "balíku příručního vědění", nicméně Schutz svůj pojem chápe
obecněji, jako interpretační schéma pro současné i minulé zkušenosti každodenního života
(Schutz 1970: 74). Eco encyklopedii pojímá úzce jako schopnost propojit jazyk s
kulturou, podobně jako knižní encyklopedie propojuje heslo s jeho kulturním významem.
V našem výzkumu jsme zkoumali úroveň čtenářské encyklopedie z toho důvodu, že
odkazuje k něčemu, co bývá intuitivně spojováno s kolektivní pamětí, tj. s určitou
zásobou vědění o minulosti. Zjišťovali jsme, jaké obsahy aktualizují u čtenářů slova
základního slovníku označená v první úrovni kooperace s textem. V komparativním
pohledu nás zajímaly podobnosti a rozdíly v encyklopediích třech generací respondentů.
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17.
V rámci prováděné analýzy jsme se ještě pokusili o zkoumání třetí - nejkomplexnější -
úrovně čtenářské kooperace, kterou je konstrukce "možných světů". V sémiotice a
literární vědě je pojem "možného světa" velmi diskutovaný (viz Doležel 2003) a není naší
ambicí do této diskuze vstupovat. Termín přejímáme a zacházíme s ním v jednom
důležitém ohledu odlišně od běžného užití - vypravěči autobiografií si na rozdíl od autorů
fiktivních příběhů nemohou sestavovat svět svého životního příběhu libovolně, protože by
se mohli dostat do konfliktu se čtenářem (posluchačem), který by mohl konstatovat, že
"takhle to přece vůbec nebylo!" Analogicky čtenáři biografií nemohou nekriticky přijímat
text a na jeho základě libovolně konstruovat hypotézy struktur možných světů, protože si
uvědomují, že referentem je skutečná minulost, ne fikce (jako v případě historických
románů nebo retro filmů). Nicméně i přesto považujeme pojem možného světa za vhodný
k analýze interpretační kooperace v biografických textech, a to zejména z toho důvodu, že
nám umožňuje zachytit čtenářovu (nikoliv vypravěčovu) cestu k významu, který pro něj
úryvek vyprávění nabývá. V autobiografickém vyprávění čtenář na základě čteného textu
a své encyklopedie činí propozice o tom, jak se bude děj vyvíjet, anticipuje následné
stavy, které se mu po přečtení dalšího textu buď potvrdí, nebo ne (Eco 2010: 139). Naši
čtenáři se však museli potýkat s tím, že text jim poskytoval pouze omezený materiál pro
učinění hypotézy o tom, co se děje, a svým rozsahem už jim zpravidla neumožnil tuto
hypotézu ani dílčím způsobem ověřit. Respondenti-čtenáři tak za pomoci své
encyklopedie konstruovali situační kontext či kontexty, ve kterých by předložený úryvek
pro ně nabýval smysl. Tyto kontexty zde chápeme sémioticky ve vztahu k textu jako
"možné světy", tj. situace, považované respondenty za reálně možné. Současně musíme
připustit, že v některých případech si byli respondenti natolik jisti kontextem a svou
interpretací úryvku, že je vztahovali jen k určitému subjektivně reálnému historickému
světu, který znali z vlastní nebo zprostředkované zkušenosti. To v naší analýze znamenalo
limitní případ "možného světa". A právě interpretační pohyb čtenáře mezi "možným" a
"reálným" světem byla hlavní kooperační aktivita, kterou jsme sledovali.

Zjištění: Úroveň slovníku

18.
V Ecově pojetí je čtenářská kooperace na úrovni slovníku chápána především jako
čtenářské, zpravidla rutinní a neuvědomované, rozpoznání elementárních sémantických
vlastností výrazů, např. že výraz žena znamená lidskou bytost ženského pohlaví (Eco
2010: 96). V našem případě se však většinou nejednalo o takto bazální úroveň kooperace,
ale o sledování, která slova či slovní spojení označovali čtenáři-respondenti za významná
pro určení identity mluvčího jako komunistického funkcionáře, disidenta nebo
"obyčejného člověka". Konkrétně jsme pozorovali, jak se mezi generacemi respondentů
liší zvýrazněná slova a slovní spojení a zejména zdůvodnění jejich role a významu při
konstrukci hypotézy celkového významu úryvku za účelem nalezení identity vypravěče.
Vycházeli jsme nejen ze slov podtržených při čtení, ale především z následných
rozhovorů-komentářů, ve kterých respondenti význam podtržených slov rozváděli.

19.
Z hlediska generační struktury respondentů musíme překvapivě konstatovat, že rozdíly
mezi generacemi nejsou výrazné. Jediná znatelná odlišnost se týká nejmladší generace,
která se častěji zaměřovala na hledání historicky relevantních významů jednotlivých slov,
než na skupinově specifické výrazivo nebo potenciální vysvětlující kontexty (viz dále).
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Přestože tedy čtenáři prožili v období socialismu různou dobu a jejich osobní zkušenosti
jsou různé, na úrovni jednotlivých slov a slovních spojení není jejich kooperace s úryvky
významně odlišná.

20.
Popišme proto nalezené sdílené charakteristiky čtenářské spolupráce s úryvky narativů. I
když hlavním úkolem respondentů bylo rozpoznání identity vypravěče, nejednalo se
rozhodně o jedinou činnost v rámci čtenářské kooperace, kterou účastníci prováděli.
Identifikaci provázela nebo předcházela snaha zakomponovat a dát určitý význam i
událostem a postavám, které byly v úryvku explicitně nebo implicitně přítomny, tedy
snaha navrhnout hypotézu původního širšího kontextu výpovědi, ze které byl úryvek za
účelem experimentu vytržen. Hledání souvislostí mezi obsahem textu a představovaným
kontextem nebylo náhodné, protože všechny prvky byly vytvářeny či zpětně upravovány
tak, aby byly konzistentní s hypotetickou identitou vypravěče, kterého ať už provizorně
nebo definitivně označili za autora úryvku. Čtenáři považovali za nutné, aby úryvek byl v
souladu s navrhovaným širším kontextem biografického narativu postaveným na základě
jejich interpretačních voleb. Obraz tak implikoval jistou celistvost, avšak ne vždy byli
respondenti schopni přesně označit, která slova je vedla ke konkrétnímu interpretačnímu
rozhodnutí o tom, jakou ze tří kategorií reprezentuje vypravěč. Například jeden
respondent označil vypravěče za "obyčejného člověka" a současně podtrhl slovo
protěžovaný:

T[azatel]: Proč protěžovaný vede k obyčejnému člověku? Že byly ty kuchařky
protěžovaný...
R[espondent]: Nó, nó, nó. To spíš odkazuje na to, že by to byla komunistka
T: hmm.
R: ale prostě já jsem to podtrhnul. ... Automaticky asi. (úryvek 1, student B; slova
převzatá z úryvku jsou zde a v dalších přepsaná základním písmem - pozn. aut.)

21.
Většinou ale respondenti bez obtíží dokládali vazbu mezi podtrženými slovy a identitou
vypravěče, jako ukazuje následující příklad:

R: No, tady to druhý... škola jim to nedovolila, poslali nás ostříhat, vždycky přišel
ředitel...
T: Takže tys podtrhla vždycky přišel ředitel..?
R: Jo. A říkal ty, ty, ty běžte se ostříhat... no, protože to si přesně pamatuju. [smích]
T: Jo.
R: Takže to byli ale taky obyčejný lidi. (úryvek 2, rodič A)

22.
Stojí však za povšimnutí, že vazba mezi jednotlivými slovy a smyslem výroku zde není
bezprostřední. Výraz "poslali nás ostříhat" odkazuje k určité situaci, a teprve situace
odkazuje k identitě mluvčího. O primární roli slovníku můžeme mluvit jen tehdy, kdy k
identitě mluvčího, a tím i k pochopení textu vedou samotná jednotlivá slova, jako v
následujících dvou případech:

R: No, tohle si myslím, že byli - vůbec nechápu smysl
T: [smích]
R: [...] vůbec jo, ale jako když mluví o zámečnících, elektrikářích, posunovačích,
takže to byl asi... asi normální, obyčejnej člověk. (úryvek 7, student A)
R: No tady jsem dal taky komunistu, protože slovo barák je pro ně taky typický, tohle
[KV - pozn. aut.] bude určitě krajskej výbor. (úryvek 9, rodič Cb)
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23.
Ukazuje se, že i když už i na úrovni slovníku jsou čtenáři schopni dosahovat interpretačně
úspěšné sémiózy orientované na identitu vypravěče, a někde dokonce výhradně jen na této
úrovni (viz úryvek 7, student A), zpravidla se hledání identity mluvčího a významu
výroku opíralo o větší celky, než jednotlivá slova nebo slovní spojení.

24.
Naše druhé zjištění se týká toho, jak se čtenáři vyrovnávali se samotným úkolem, který v
rámci experimentu řešili, tj. jakým způsobem určovali identity jednotlivých narátorů.
Respondenti v tomto případě postupovali několika způsoby, které se objevovaly nezávisle
na tom, o jakého šlo respondenta a o jaký úryvek se jednalo. Variabilita způsobů
textových heuristik nás vedla ke zjištění, že nelze říci, že by existoval sdílený či
předepsaný způsob, kterým by si čtenář utvářel představu o tom, do které kategorie si
vyprávějícího zařadit; jde zde o určitou individuální kompetenci. Jedním ze způsobů,
kterými čtenáři konstruovali podobu vypravěče, bylo postupné vytváření významů na
základě určitých slov či jednoduchých slovních spojení. Například v jednom z úryvků
vedlo k identifikaci vypravěče jako komunistického funkcionáře slovní spojení nás jako
tajemníky. V jiném úryvku výrazy 99% společnosti a nás volilo směřovaly čtenáře k tomu,
že interpretovali situaci jako běžný výsledek komunistických voleb, a tím pádem
identifikovali mluvčího jako komunistického funkcionáře, jak dokládá následující úryvek
z rozhovoru:

R: Tak 99% společnosti, k tomu mě vedlo, že vlastně 99% bylo pro komunistickou
stranu, to znamená, že to spojuju. Které nás volilo, to znamená 99% obyvatelstva
volilo teda komunistickou stranu a tim, že je tam to slovo nás, tak je jakoby toho
komunistu, toho mluvčího, že nás podporuje. (úryvek 8, student D)

25.
Jiným způsobem hledání významu výpovědi orientované na odhalení mluvčího, bylo
něco, co bychom mohli označit jako skupinový styl mluvy, který byl podle respondentů
charakteristický pro určité skupiny obyvatel v minulosti. Identifikaci komunistického
funkcionáře či disidenta podle zvláštních výrazů, resp. stylu, dokládají následující úryvky
z rozhovorů:

T: No, tady, velice sofistikovaný systém, je to jak bolševická mluva, no.
R: Hm.
T: Gorbačov zřejmě lecčemus nepřeje, z toho taky čiší bolševik, že jo.
R: Hm.
T: No, tak proto jsem dal komunistu. (úryvek 6, rodič Cb)
R: No komunista určitě ne. Protože ten by prostě nebyl v tý době zavřenej. No ...
vlastně jenom proto, že tam není ten důvod ... naznačenej. Ale řikám, možná teda,
když teď nad tim uvažuju, že to spíš byl ten disident. Z důvodu toho, že je tam ta
kultivovaná mluva ... v tý větě. A že obyčejnej vězeň vlastně ... mladej ... by byl
patrně ... nějakej dělník. Takže by mluvil jinym způsobem. (úryvek 10, rodič B)

26.
V mnoha případech úroveň slovníku (výrazu) nebyla pro určení identity vypravěče
podstatná nebo se alespoň neobjevovala ve vysvětleních identitní volby, kterou
respondenti prováděli. Vysvětlení se opíralo o komplexnější úrovně sémiózy, tzn. o
encyklopedii a možné světy. Příkladem může být následující vyjádření respondentky,
které se vztahuje ke stejnému výroku, jako v předchozím případě:
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R: Tady bych řekla, že je to nějaký obyčejný člověk, který, který se neorientoval v té
době, který prostě nevěděl, o jaké rozhodnutí jde, šlo zřejmě o nějaké rozhodnutí, ve
kterém vězeňský systém byl mírně vylepšen, oslaben nebo ehm. Snažili se hlavně
mladé vězně už proti sobě nepopuzovat.(úryvek 10, prarodič Da)

27.
Na úrovni slovníku bychom ještě rádi poukázali na dvojí kooperační strategii, která vedla
čtenáře-respondenty ke konstrukci identity vypravěče. Jednou strategií bylo vytváření
celkového smyslu úryvku z vyskytujících se slov a slovních spojení, k jeho zařazení do
širšího historického kontextu a vytvoření si představy o povaze situace, o které text
vypovídá. Jednalo se zejména o slova, která se vztahovala k situaci, ve které se úryvek
odehrával, lokálně (v kuchyni, tábor Mariánská, ÚV KSČ), časově (16. ledna 1989, v 55.,
56. roce) a z hlediska identity vypravěče (nás tajemníky, kuchařky). Smysl výroku pak byl
odhadován na základě těchto indicií. Druhým způsobem čtenářského uchopování
významu fragmentů výpovědí bylo více či méně reflektované spojování slov nebo
slovních spojení s určitými identitami vypravěčů nezávisle na místě, době či historické
identitě. Například slovní spojení "nějací soudruzi" bylo chápáno jako způsob vyjadřování
toho, kdo se se "soudruhy" neidentifikuje; význam slova (ve smyslu slovníkového hesla)
byl až druhotný, primární roli hrála konotace neurčitého osobního zájmena ve spojení se
stranickou příslušností. Dalším příkladem tohoto druhu kooperace může být čtení výrazu
"študujeme", který byl v tomto gramatickém tvaru vykládán jako součást výraziva
obyčejných lidí, nebo rozhodně [to] není nějakej komunistickej funkcionář, kterej by
používal ustálenou frazeologii, ustálené výrazivo, jo? (úryvek 13, prarodič Db). Tyto
strategie tedy ukazují na různé metody přiřazování identit na základě výrazových
charakteristik mluvčích, které se uplatňují pravděpodobně nejen při recepci dokumentů
paměti, ale i při recepci jiných dokumentů či v interakcích tváří v tvář.

Úroveň encyklopedie

28.
Druhá úroveň narativní kooperace s textem je vázána na encyklopedickou kompetenci
čtenářů. V našem výzkumu byla encyklopedická kompetence chápána především jako
vědomosti, které čtenář aktivuje za účelem porozumění textu v průběhu čtení a které jsou
spojeny s minulostí společnosti, jíž se text týká. Základním předpokladem, jakousi vstupní
hypotézou bylo, že mezi generacemi se bude tato kompetence lišit, že v textu přítomné
výrazy budou aktualizovat jiné či jinak rozsáhlé soubory vědomostí podle generační
příslušnosti čtenářů-respondentů. Předpokladem tedy byla jistá podmíněnost
encyklopedické kompetence vlastní zkušeností čtenáře, tedy to, zda v době socialismu žil
část svého života, či zda jeho podobu zná pouze zprostředkovaně (z mediálních sdělení,
rodiny, literatury, známých apod.).

29.
Tento předpoklad se však nepotvrdil, alespoň ne tak, jak jsme očekávali. Encyklopedické
vědomosti o minulosti, které se čtením textů aktivovaly a na které respondenti při
vysvětlování svých voleb odkazovali, obsahovaly zpravidla jen sdílené stereotypní
podoby disidentů, "obyčejných lidí", komunistických funkcionářů a života za socialismu.
Jak se pokusíme ukázat v interpretaci, není to z důvodu, že by všichni respondenti věděli
o socialismu "to samé" nebo "stejně", ale proto, že pro přijetí dokumentu jako dokumentu
paměti a určení identity vypravěče nebylo potřeba aktualizovat rozsáhlou encyklopedii;
povětšinou dostačovaly běžné rejstříky znalostí, pravděpodobně často aktualizované
jinými dokumenty v každodenním životě respondentů. Na druhou stranu, navzdory tomu,
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že charakteristiky hlavních skupin aktérů byly sdílené stereotypně napříč generacemi,
respondenti pro ně vytvářeli ve své interpretaci rozmanité kontexty, což ve svém důsledku
vedlo k neshodám při konečném určování identity vypravěčů. V tomto smyslu jsou
názorným příkladem interpretace následujícího úryvku:

Úryvek 21: Což mě dneska spíš baví, tak aby proběhlo takhle. To byl takovej souběh
událostí, kdy jsme nikdo z nás netoužili po tom, aby se něco semlelo. Já k tomu
disentu, když už jsem se k tomu tak nějak dvakrát dotknul, já jsem to víceméně bral
jako okrajovou záležitost. (komunistický funkcionář)

30.
Respondenti indentifikovali vypravěče jako zástupce všech tří identit a ve všech případech
dokázali uvedený výrok podpořit odkazem na encyklopedické vědění o dané identitě či
době.

31.
Příklad, kdy narátor byl určený jako disident:

R: A teď tady je teda souběh událostí, pro mě klíčový slovo, a ještě bych teda tady
možná podtrhla netoužili po tom, aby se něco semlelo. A tady jsem na vahách,
protože... Souběh událostí použije někdo, kdo už, kdo vůbec o těch věcech přemejšlí.
T: Mhm.
R: A kdo teda možná v těch věcech tak jak se udály viděl souběh víc událostí než
jenom jednu věc. To znamená, to trošku ukazuje na někoho jako informovanějšího.
T: Mhm.
R: No, ale... Je tu netoužili po tom, netoužili, nikdo z nás netoužil po tom, aby se
něco semlelo. Takže já bych to tipovala na nějakého disidenta a mohl teda mluvit o
něčem, kdy to ještě třeba nebylo připravený a kdy ještě to načasování, [...], prostě
mělo bejt jiný, takže třeba nechtěli, aby nějaká, aby už v tu dobu bylo něco
vyprovokovanýho. (úryvek 21, rodič C)

32.
Narátor určený jako "obyčejný člověk":

R: No, to si taky myslím, že to byl takovej normální člověk, kterýmu nešlo o nějaký
změny, aby se bůhvíco stalo a o tom disentu zas tak moc nepřemýšlel. To zas nebylo
tak rozšířený mezi lidma, že někdo je v disentu a že někdo něco vymýšlí a že někdo by
chtěl něco změnit, nebo tak. (úryvek 21, prarodič C)

33.
Narátor určený jako komunistický funkcionář:

R: No todle řikal nějakej papaláš ... komunistickej. Disent považoval za okrajovou
záležitost. No. Voni to podcenili. Pro ně to jako...
T: Hmm. ... Takže voni to podcenili.
R: Já si myslim, že voni to trošku podcenili. No. (úryvek 21, prarodič B)

34.
Extrahujeme-li z komentářů explicitní encyklopedické vědění, na jehož základě
respondenti zdůvodňují své volby, dostaneme následující informace: disidenti byli o
politické situaci informovanější, než obyčejní lidé, a nehrnuli se po hlavě do konfrontace s
režimem; "obyčejní lidé" příliš o politice nepřemýšleli, ani se politicky neangažovali, ať
už na straně režimu nebo protirežimně; komunističtí funkcionáři (mylně) považovali
disent za nedůležitou politickou sílu. Lze říci, že encyklopedické kompetence
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jednotlivých respondentů nejsou v rozporu, navzdory tomu, že vedou k odlišnému určení
mluvčího. Odvážili bychom se i tvrdit, že všechny výše uvedené znalosti by mohly být
součástí jedné a téže encyklopedie a odlišné určení vypravěčů má původ v odlišných
rejstřících, které text diferencovaně aktivuje.

35.
Z generačního hlediska stojí za zmínku jeden rozdíl v encyklopedické kompetenci, který
se vytvořil mezi generací studentů a respondenty z generací, které socialismus zažily.
Znalosti aktérů ve studentských encyklopediích se podobaly typologickým
charakteristikám postav obývajících minulost (disident, komunista), zatímco znalosti
starších generací odkazovaly převážně na konkrétní či generalizovanou minulou
zkušenost. Takto vysvětluje své určení jedna studentka:

R: A v posledním... příspěvku ten mluvčí zmiňuje disent, ale já jsem se nakonec
přiklonila k tomu, že to je spíš obyčejný člověk než aktivní disident, jako člověk,
který vyjadřuje odpor k režimu. (úryvek 21, student A)

36.
Další student uvádí:

R: A poslední ... teda ... disident. ... Tak tam mi jako přišlo, že je to disident, který se
k tomu dostal tak nějak jako slepý k houslím. Že se stýkal s těmi lidmi. S disidenty. A
nějak tak ... netoužil po tom, aby se něco semlelo. A tak jako mluví o všech, jako by
netoužili ... po tom aby se něco semlelo. (úryvek 21, student B)

37.
Konečně třetí příklad studentského typologizování:

R: Tak to jsem teda moc nevěděla, přišlo mi to takový jako, že jsem nevěděla, ale
tak... Tak pak mi to přišlo disidentský z hlediska toho, že to chování je takový
nonkonformní a kdy, kdy jakoby se nechce podřídit tomu, co mu jako nějaká instituce
nebo organizace říká, tak tomu, že se vzpírali vlasit nosy, nosit vlasy, takovym
způsobem jako všichni ostatní, no, to mi tak jako přišlo, že by to mohlo souviset s tou
povahou toho disidenta, no. (úryvek 2, student D)

38.
Studenti, zdá se, popisují možný svět historických aktérů, spíše než aby se snažili přiblížit
k tomu, co se odehrálo. Ale jejich "typologický" přístup neznamená, že by se častěji
mýlili v odhadování identity vypravěčů a toho, o co v úryvku běží. Zatímco
encyklopedická kompetence pamětníků umožňuje nalézání a čtenářské aktualizování
mnoha kontextů výkladu úryvku, a tím vnáší do určování identity vypravěče neurčitost,
encyklopedická kompetence studentů založená na typech aktérů a situací umožňuje
rýsovat jednoduchá a zdánlivě povrchní řešení, jež nicméně často "fungují". Všechny
generace tak disponují ve vztahu k textu rozdílným věděním o komunistech či
disidentech, jak co do rozsahu, tak co do povahy, ale při kooperaci s krátkým
biografickým textem jsou - jak již bylo uvedeno výše - schopni využít vždy jen jeho
relativně malou část. Možná je to způsobeno i "historickým" charakterem encyklopedické
kompetence pamětníků, tzn. jsou schopni nalézat možné kontexty a vysvětlení z pohledu
popisované doby, zatímco studenti aplikují spíše taková vysvětlení, která cirkulují v
současném diskurzu (uměleckém, dokumentárním, odborném) o socialistické minulosti.

Možné světy
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39.
Třetí, nejkomplexnější, interpretační či chcete-li čtenářskou kooperační úrovní, byla
konstrukce "možných světů". V Ecově pojetí se možné světy váží na čtenářskou anticipaci
toho, co se v textu bude dít dál, jsou to propoziční postoje vůči běhu událostí, předvídané
stavy jevů a věcí (Eco 2010: 139). V kontextu našeho výzkumu jsme uvažovali možný
svět jako čtenářskou konstrukci, která prostřednictvím vědění aktualizovaného textem
(encyklopedie) nabízí možnosti toho, co se mohlo, ale nemuselo odehrát, resp. co se
odehrát nemohlo. Možný svět tedy není svět rekonstruovaný na základě vlastní přímé
zkušenosti, na základě individuální paměti a vzpomínek na minulost, ale je s jejich
pomocí a pomocí dalšího vědění návrhem věrohodných možností dění. Zjednodušeně
řečeno, jednalo se o oblasti minulosti, kde čtenář nemohl daný úryvek vykládat výhradně
podle vlastní zkušenosti či pozitivní vědomosti, ale pracoval i s interpretacemi, které byl
ochoten ještě v daném kontextu připustit, tj. které se mu jevily jako možné.

40.
Hned z prvních analýz bylo patrné, že charakter možných světů, které respondenti v
rozhovorech konstruovali, v zásadním ohledu podléhal experimentálnímu zadání, tj. tomu,
aby během čtení v úryvcích pátrali po identitních značkách, které by je mohly vést k
určení vypravěčovy identity. To stimulovalo a zároveň i limitovalo vytvářené možné světy
- jejich nejčastější struktury se vztahovaly k vlastnostem připisovaným jednotlivým
kategoriím mluvčích či situací, ve kterých se mohli nacházet. Příkladem návrhu možného
světa socialismu, ve kterém se vylučuje status kuchařky a komunistické funkcionářky, je
následující komentář:

R: Tak vzhledem k tomu, že bylo řečeno, že pokud se jedná o komunistu, tak to byl...
ehm... člověk ve vysoké pozici v komunistické straně, tak se dá předpokládat, že
kuchařka asi nebyla ve vysoké pozici a... ehm... vyvolává to prostě dojem běžného
člověka za minulého režimu. Když o sobě mluví jako o tom, že byly jsme dvě
kuchařky a mluví o vedoucí. (úryvek 1, student A)

41.
Pro srovnání můžeme uvést komentář příslušníka generace rodičů, ve kterém k
identifikaci vypravěče postačuje jeho encyklopedická kompetence a není nutné navrhovat
možný svět:

R: No, identifikovala jsem to jako na běžného člena partaje a identifikuju to z toho
důvodu, že je tam to slovo že byly protěžovaný a že měla o nějaké peníze na hodinu
víc, protože taková praxe byla, že pokud byl někdo v partaji, tak měl nějaký výhody i
ten běžný člověk, oproti nestraníkovi, měl. (úryvek 1, rodič Ca)

42.
Srovnání nám ukazuje i jeden z rozdílů v recepci dokumentů, který se objevil mezi
generací studentů a generací jejich rodičů a prarodičů, na který jsme už poukázali v
souvislosti s encyklopedickou kompetencí, a sice to, že studenti logicky odvozovali
identity mluvčích z jim zprostředkovaně známé typologie postav a situací (disidenti byli
proti režimu a měli se špatně, byli zavíraní; komunističtí funkcionáři podporovali režim a
měli se dobře, byli mocní), tzn. častěji konstruovali možné světy, zatímco obě generace
pamětníků se spoléhaly na své vlastní vědomosti (a nevědomosti) o minulosti a možné
světy tito respondenti navrhovali méně. Dalším dokladem, že pamětníci měli menší
tendenci konstruovat možné světy, může být i to, že když student ve výše uvedeném
komentáři činí předpoklad, že kuchařka se neslučuje s komunistickým funkcionářstvím,
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tak pamětníci naopak činit předpoklady nechtějí: "Jsou to kuchařky, takže
nepředpokládám, že je to bolševickej funkcionář" (rodič Cb) nebo "nepředpokládám, že
nějaká kuchařka byla v nějaké vyšší funkci nebo něco takovýho" (rodič D). Negativní
forma odpovídá využití encyklopedie k vyloučení určitých možností jako nerealistických.

43.
Ryzích konstrukcí možných světů se v komentářích nevyskytuje mnoho. Relativně nejvíce
je jich v komentářích k úryvku 17:

Abych začal uvažovat o vstupu do komunistické strany. No a tak samozřejmě, že to
bylo otázka jako diskusí, jednak u nás doma a jednak jako s rodiči. No a oni říkali,
tak jako dávali sebe za příklad, že prostě, pokud se takto nestane, tak, že prostě
ohrozím vlastně. (disident)

44.
Z úryvku je zřejmá situace (diskuze o vstupu vypravěče do KSČ), ale jen těžko lze
odhadnout politickou příslušnost vypravěče. Pravděpodobně proto si výrok vyžádal
relativně velkou kooperační aktivitu, která se nezastavila u encyklopedie, ale vedla až ke
konstrukci možných světů, ze kterých bylo následně možné odvodit status vypravěče.

R: Protože se tady mluví o ohrožení v případě, že do té strany nevstoupí. ...takže
jakoby, ..., mě to vede k tomu, že ti rodiče, ..., teda asi nebyli komunisté tělem i duší,
že by vyloženě prostě s tou ideologií natolik souhlasili, že by chtěli vstoupit do
strany, ale spíš protože to dělali z nějakých, já nevím, praktických důvodů.
T: Mhm.
R: Ze svojí bezpečnosti. A to, že ten člověk, ... , vlastně, ... , taky o tom nemluví nějak
přesvědčeně, že chce o tom diskutovat, že chce prostě probrat pro a proti proč do té
strany vstoupit anebo nevstoupit. Tak proto, ... , si myslím, že to byl obyčejný člověk.
(úryvek 17, student C)
R: Tady to je výrok obyčejnýho člověka, kterej tady uvažuje (důraz) o vstupu do
komunistické strany, diskutuje o tom s rodiči. To je člověk, kterej tam nakonec třeba
vstoupí, ale tak nějak jako... ...eště ke všemu říká, že když tam nevstoupí, tak se
ohrozí, čili jako je vidět že, žádný velký nadšení pro tu ideologii nemá, že to prostě
když, v případě, že to udělá, tak že to udělá z existenčních důvodů, je to ta běžná
situace obyčejnýho člověka, kterej prostě nakonec tam pak vstoupil do tý strany ale
tak, no. Ale asi se pak nikam nedral k nějakejm vysokejm funkcím, žejo. Protože
prostě jenom chtěl mít pokoj. (úryvek 17, rodič D)
R: Abych začal uvažovat o vstupu do komunistické strany, čili to je mladý člověk z
rodiny, jeho rodiče jsou buď sami, sami komunisté anebo lidé, kteří si uvědomují, že
by v tom komunistickém režimu by měl podstatně usnadněn, více usnadněnu kariéru,
kdyby byl členem komunistické strany.
T: Hm.
R: Čili on ještě není členem komunistické strany, proto to není K[omunistický
funkcionář], disident to rozhodně není, poněvač o tom uvažuje, takže je to naprosto
jasné. Óčko [obyčejný člověk]. (úryvek 17, prarodič Db)

45.
Povšimněme si, že interpretační kooperace hladce probíhá nezávisle na tom, je-li skutečný
vypravěč v souladu se čtenářskou identifikací. V případě úryvku 17 žádný ze čtrnácti
respondentů neurčil vypravěče správně jako disidenta, protože všichni zjevně považovali
za velmi nepravděpodobné, že by byl svými rodiči přemlouván ke vstupu do komunistické
strany a že by váhal. Nicméně i taková interpretace je možná: rodiče nestraníci, z
donucení kvůli svému "buržoazního původu", pragmaticky radí synovi vstoupit do KSČ;
jemu se ale nechce, protože s komunistickou politikou nesouhlasí (i vzhledem k osudu
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svých rodičů) a později ho tento nesouhlas dovede až do řad aktivních odpůrců režimu -
disentu. Existují i další verze možných světů, které by vedly k disidentskému statusu
vypravěče, např. stal se komunistou v 60. letech, po roce 68 byl vyloučen a v osmdesátých
letech podepsal Chartu a začal se politicky angažovat; nicméně jak plyne z komentářů,
respondenti je považovali za relativně nepravděpodobné. Dostáváme se tak opět k zjištění,
že při recepci dokumentu paměti se aktualizují jen některé z respondentům dostupných
encyklopedických kompetencí a jsou konstruovány jen nejpravděpodobnější, nejsnazší či
nejpřijatelnější možné světy. V důsledku toho se do velké míry znevýznamňuje rozdíl
mezi respondenty s rozsáhlými encyklopedickými znalostmi založenými na vlastní
zkušenosti a těmi, kteří takovými znalosti nedisponují a kooperaci provádějí na základě
relativně omezených zprostředkovaných vědomostních zdrojů (studenti).

Diskuze

46.
Před diskuzí vlastních zjištění se zastavme u použité metody analýzy. Sémiotický přístup
sociologicky vzdělanému čtenáři jistě připomíná přístupy fenomenologické sociologie a
etnometodologie. Například konstrukce hypotézy významu úryvku z jednotlivých slov a
slovních spojení je podobná "dokumentární metodě interpretace" (Garfinkel 1967: 39-40 a
76-103). Čtenáři se snažili zkonstruovat smysl úryvku tím, že jej nebo jeho části stavěli do
pozice dokumentu (stopy) určitého smysluplného vzorce jednání či myšlení, který byl
implikován odhadovanou identitou mluvčího. Když v úryvku nalezli slovo nebo slovní
spojení, které nešlo napoprvé považovat za dokumentující navržený vzorec jednání vážící
se k dané identitě, tak se ho snažili reintepretovat tak, aby smysl úryvku zůstal zachován,
popř. hledali možnosti, jak identitu vypravěče této nové situaci přizpůsobit. V obecné
rovině bychom dokonce mohli prohlásit, že analýza čtenářské sémiózy je jakousi
etnometodologií čtení, protože jde o výzkum racionálních vlastností indexikálních výrazů
obsažených v textu a jiných praktických činností, kterými čtenář dosahuje porozumění
tomu, co text znamená (srovnej Garfikelovu definici etnometodologie, Garfinkel 1967:
11). Sémiotický přístup je v souladu s etnometodologickým také v reflexivitě, tj. v tom, že
metody (autorské) produkce významu v textu považuje za identické s těmi, které
umožňují jeho porozumění (čtenářem).

47.
Pro analýzu čtenářské encyklopedické kompetence při identifikaci vypravěčů se zase
nabízí Schutzův koncept typizací a příručního balíku vědění vzniklého sedimentací
jednotlivcových dřívějších zkušeností. Podobně jako jednotlivé encyklopedické
kompetence jsou čtenářskou kooperací s textem aktivovány, tak i celek vědění každého
člověka je "spící" a teprve při jednání se určitá část aktivuje podle principu relevance
(Schutz, cit. podle Cox 1978: 90).

48.
Na obhajobu použitého sémiotického přístupu chceme říci, že využití uvedených
sociologických přístupů by nám umožnilo analyzovat čtenářskou kooperaci jako zvláštní,
nikoliv však výjimečný, případ každodenních aktivit člověka. Naším cílem však nebylo
demonstrovat generický charakter této činnosti, ale systematicky a stratifikovaně sledovat
čtenářskou recepci dokumentů paměti v rámci generací i jimi napříč. K tomu nám podle
našeho přesvědčení lépe posloužili sémiotické koncepty vyvinuté pro analýzu čtenářské
kooperace s narativními texty.

49.
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Analýza čtenářské kooperace třech generací respondentů s úryvky biografických
vyprávění přinesla několik zjištění. Na všech třech úrovních kooperace - slovník,
encyklopedie a možné světy - jsme zjistili, že čtenáři jsou schopni bez větších obtíží
dosahovat interpretačně úspěšné semiózy orientované na identitu vypravěče. I když ne
vždy si byli jisti vypravěčovou identitou, bylo to spíše pro nadbytek možných interpretací
než pro jejich nedostatek, jak by se mohlo z malého rozsahu předložených úryvků zdát.
Pro všechny tři úrovně čtenářské kooperace platilo, že rozdíly mezi generacemi nebyly na
první pohled výrazné. Ve všech generacích čtenáři poukazovali vesměs na podobná slova
a slovní spojení, pro která disponovali encyklopedickou kompetencí (třeba i v té
minimální podobě, že nalézali jejich spojitost s dobou socialismu a v jejím rámci přiřazení
ke kategoriím pro/proti režimních jevů) a v některých případech byli na tomto základě
schopni navrhovat strukturované možné světy minulosti, které poskytovaly
aktualizovanému obsahu textu interpretační rámec. Na úrovni slovníků jsme zjistili, že
text jako dokument paměti umožňuje i jednomu a témuž čtenáři různou semiózu, že
slovník vykazoval proměnlivý význam pro interpretaci a podařilo se nám odhalit jeho
dvojí roli při konstrukci významu - jednak na základě slov čtenáři vytvářeli smysl celého
výroku, situace a kontextu, ve kterém by se mohl děj odehrávat, a na druhé straně pro ně
byla slova jazykovými reprezentacemi jednotlivých identit - čtenáři si konkrétní slovní
vyjádření, gramatické či stylistické útvary spojovali s různými identitami vypravěčů. Asi
nejvýznamnější zjištění na úrovni encyklopedické kompetence bylo to, že i když různí
respondenti aktualizovali různé vědění vztažené k aktérům a situacím v minulosti, celkově
si toto vědění neodporovalo. Lze říci, že to, co jednotlivé respondenty při kooperaci s
úryvky odlišovalo, nebyl ani tak rozsah či obsah encyklopedie, kterou měli k dispozici,
ale to, co se rozhodli v této encyklopedii aktualizovat, jaké vědění se rozhodli k
interpretaci úryvku využít. Ovšem s jednou výjimkou, totiž generací studentů, která měla
svou encyklopedii postavenou převážně na "typologickém" vědění, tzn. charakteristikách
jednotlivých typů aktérů a rysů socialismu. Ve výsledku, který se požadoval - v
přiřazování politických identit vypravěčům - se však generace nelišily. Na úrovni
konstrukce možných světů se projevily tytéž skutečnosti zjištěné již na nižších úrovních
kooperace, tzn. neexistence výrazné generační diferenciace, i když přece jen byl patrný
větší sklon nejmladší generace ke konstrukci možných světů ve srovnání s generacemi
staršími, které si při interpretacích pomáhaly aktualizováním vlastních znalostí a
zkušeností.

50.
Hlavní otázkou, které bychom se chtěli v této diskuzní části věnovat, je překvapivá
podobnost čtenářské kooperace všech tří generací. Při organizování výzkumu jsme naopak
předpokládali, že na úrovni slovníku, encyklopedie a možných světů budou existovat
signifikantní rozdíly způsobené různou mírou životní zkušenosti se socialismem. Tento
předpoklad se však potvrdil pouze částečně. Jak jsme uvedli v předcházející části, našli
jsme určité rozdíly, které odlišovaly zejména generaci studentů od generace jejich rodičů a
prarodičů, ale nešlo o tak výrazný rys jako jejich celková transgenerační podobnost. V
následující části se pokusíme nastínit dvě možná vysvětlení:

51.
Experiment zachytil vždy jen určitý moment kolektivní/individuální paměti respondentů,
a proto jejich interpretace úryvků byly vzhledem k velkému množství legitimních
interpretací minulosti de facto nahodilé. Je možné, že kdybychom dali respondentům číst
tentýž úryvek v jiný okamžik, mohli by při jejich určování vytvářet jiné identifikace a
aktualizovat jiné encyklopedické kompetence, přestože jejich způsob kooperace s textem
by se lišit nemusel. Pakliže by tomu bylo tak, nezřetelná generační struktura by mohla být
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logickým důsledkem interpretační otevřenosti předložených fragmentů (narativních)
textů. Na druhou stranu, jak tvrdí Eco, jakýkoliv text umožňuje nekonečnou semiózu
nezávisle na okolnostních selekcích, tzn. okolnostech jeho čtení (Eco 2010: 25 - 30).
Proto i kdyby bylo legitimních interpretací minulosti jen omezené množství, jak tomu
bylo např. v socialismu, i tak by úryvky umožňovaly různé výklady (vezměme jako
příklad úryvek o rozhodování o vstupu do strany) a generační rozdíl by zůstal nezřetelný.

52.
Uvědomění si této interpretační otevřenosti dokumentů paměti v procesu jejich recepce
má podle našeho názoru významné implikace pro chápání kolektivní paměti -
zvýznamňuje totiž její pragmatický moment: kolektivní paměť nesestává jen ze souboru
vědomostí o minulosti, ale z jisté kompetence adekvátním způsobem přijmout (či
odmítnout) určitý dokument paměti a s ohledem na okolnosti ho i interpretovat. Hledání
generační variability kolektivní paměti by nemělo být orientováno primárně na zjišťování
rozsahu generačního vědění o minulosti, ale spíše na zjišťování generačních kompetencí v
recepci a interpretaci existujících dokumentů paměti.

53.
Druhým možným vysvětlením generační podobnosti může být skutečnost, že k odhadnutí
politické identity vypravěčů stačilo čtenářům-respondentům mobilizovat jen nejsnáze
dostupnou a sdílenou (nekonfliktní) část slovníku, encyklopedie a možných světů. Jinak
řečeno, úloha byla příliš jednoduchá, takže experiment ukázal jen povrch kolektivní
paměti, resp. čtenářské kooperace s dokumenty paměti, a hlouběji ležící generační rozdíly
zůstaly skryté. Jako bychom chtěli prostřednictvím matematické úlohy 2 + 3 zjišťovat
rozdíly v matematických znalostech školáků.

54.
Ano, některé úryvky byly interpretačně snadné a všichni respondenti je určovali bez obtíží
a stejně. Například když úryvek obsahoval vyjádření "99 procent společnosti, které nás
volilo," respondenti s odkazem na encyklopedickou znalost volební procedury
socialistického režimu jednoznačně usoudili, že vypravěčem je komunistický funkcionář.
Na druhou stranu, ne všechny úryvky byly takto jednoznačné a kooperačně snadné.
Někdy museli respondenti mobilizovat celý rejstřík kooperačních strategií využívající
všech tří úrovní kooperace, aby našli zdůvodnitelnou volbu identity vypravěče, což svědčí
o tom, že se nejednalo o primitivní úkol. Rovněž tak rozdíly v určení identit indikují
komplikovanost čtenářské kooperace a bylo proto legitimní předpokládat, že by se v nich
mohla odrážet různá generační zkušenost respondentů.

55.
Existují nicméně i tak důvody pro příklon k myšlence, že generační rozdíly byly překryty
z velké části sdílenými zdroji pro aktualizaci obsahu úryvků. Domníváme se však, že
příčina nespočívá v povaze úryvků, ale v povaze "paměti", kterou čtenáři při čtení
používali. Jak poukazuje již v úvodu zmíněný Kansteiner (2002), páteř současné
kolektivní paměti moderních společností je utvářena na základě masmediálně
produkované "tříště" dokumentů, které jsou pro účely snadné a bezkonfliktní rituální
konzumace publikem fragmentovány a dekontextualizovány. V důsledku toho vzniká
jakási "řídká" nebo low-intensity paměť, která je rutinně produkována a konzumována bez
znatelných kontroverzí (Kansteiner 2002: 189-90). Přijmeme-li tuto hypotézu, pak slabá
generační struktura čtenářské kooperace mohla být způsobena tím, že všichni respondenti
nezávisle na generační příslušnosti vycházeli při určování identity vypravěčů převážně z
této "řídké" paměti a pouze v případech, kdy neposkytovala dostatečnou oporu,
aktualizovali i jiné vrstvy zkušeností a vědění o minulosti.
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56.
Na základě provedeného experimentu zaměřeného na jednu složku recepce dokumentů
paměti a dostupných dat o čtenářské kooperaci nelze rozhodnout, které z výše nastíněných
vysvětlení je platné, případně jsou-li platná obě či žádné. Obě nás však vedou k zaměření
pozornosti na oblast recepce dokumentů paměti či přímo na "konzumaci" kolektivní
paměti a k tomu, abychom jako kolektivní paměť nechápali určité vědění o minulosti,
kterým členové komunity paměti disponují, podobně jako slovníkem určitého jazyka, ale
vnímali ji rovněž jako aktivitu či kompetenci s dokumenty paměti zacházet, přisuzovat
jim významy a aktualizovat v nich určité významy.

Závěr

57.
Cílem experimentu bylo ukázat na dosud málo prozkoumanou oblast problematiky
kolektivní paměti, kterou je recepce tzv. dokumentů paměti, zejména na úroveň
individuální kooperace s těmito druhy dokumentů. Za jeden z hlavních přínosů článku
považujeme podle našeho názoru úspěšnou demonstraci využitelnosti sémiotické
metodologie k tomuto druhu sociologické analýzy. Hlavní věcná zjištění se týkají
generačních shod i rozdílů. Ukázalo se, že na úrovni slovníku, encyklopedie a možných
světů se generace od sebe příliš neliší. Toto zjištění podporuje již publikovanou tezi, že
kolektivní paměť se reprodukuje primárně prostřednictvím masových médií, které
dokumenty paměti kaleidoskopicky dekontextualizují a rekontextualizují. Všechny
generace dokázaly poukázat na podobná "klíčová slova" a podobné encyklopedické
znalosti, které však nevedly ke stejným závěrům o identitě autorů (vypravěčů) ani
významů daných úryvků. Náš výzkum navíc ukázal, že to, co je v této situaci důležitější,
je schopnost receptivní kompetence dokumentů paměti spíše než znalosti, na které kladou
důraz tradiční pojetí kolektivní paměti jako sdíleného vědění.

[nahoru]

Poznámky

[1] Tento text vznikl v rámci řešení grantového projektu GAČR P404/10/0790. Za podnětné
připomínky děkujeme Martinu Havlíkovi a Jiřímu Nekvapilovi.

[2] Takto byli vypravěči (dělníci a příslušníci pracující inteligence) označeni v názvu publikace
zveřejňující rozhovory a analýzy uvedeného projektu (Vaněk 2009).
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