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Anotace:

Cílem připravovaného projektu s pracovním názvem SÍLA JEDNAT: DĚDICTVÍ DISENTU.
Ženy mezi resiliencí a traumatem je nalézt a pojmenovat, čemu přesně ženy v disentu při
svém (veřejném) působení čelily a jak se s tím vyrovnávaly, stejně jako to, jakých zdrojů
přitom využívaly (především ve smyslu sebe-podpory, ale také ve smyslu fungování komunit
a sociálních struktur) a nakolik byly v jejich využívání úspěšné (tedy kolik zátěže unesly bez
následků a kde se objevovala případná rizika traumatizace). Ve vztahu k traumatizaci se
projekt opírá o pojetí traumatu v díle Alexandera Kratochvila, základním výchozím
materiálem jsou publikované výpovědi disidentek.
Důležitou součást výzkumu představují také zastávané hodnotové rámce respondentek,
tedy odpověď na otázku, kde a z čeho braly sílu pokračovat ve své práci navzdory nepohodlí a
pronásledování. A konečně mě jako literární vědkyni zajímá, jak byla činnost žen v disentu a
vše, co ji doprovázelo, komunikována, tedy reprezentována a reflektována, veřejně i uvnitř
společenství, a to dobově i napříč časem.
Ideou v pozadí je snaha definovat, co je z dědictví disentu v současnosti živé, co stojí za to si
ponechat a kultivovat a co je třeba nahlas odsoudit.
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