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Dvakrát ke knize:  
Šoa v české literatuře a v kulturní paměti

Jiří Holý — Petr Málek — Michael Špirit — Filip Tomáš: Šoa v české literatuře 
a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011. 312 stran.

„A vypravovati budeš synu svému…“ (Ex 13,8)
Po sedmdesáti letech, kdy byl z Protektorátu Čechy a Morava vypraven první 
transport českých Židů směřující do Lodže (16. 10. 1941), vychází kniha Šoa 
v české literatuře a v kulturní paměti (2011). Od realizace holokaustu na našem 
území a vydání souboru sedmi studií nás tedy dělí bezmála jeden celý lidský 
život. Za tuto dobu se stala genocida československých občanů židovské-
ho původu součástí národní paměti, tématem historických studií, námětem 
pro nejrůznější umělecká zpracování od literatury po kinematografii. Holo-
kaust si postupně vytvořil svou ustálenou ikonografii, petrifikované atribu-
ty a topoi, a tím vstoupil do bezprostřední blízkosti mytologie, která se tu 
více tu méně vzdaluje historické realitě. Holokaust jako kategoriální vražda 
představuje iritující sociální trauma se dvěma extrémními polohami. Jednou 
z nich je ikonodulie a druhou popírání. V tomto názorovém spektru mají 
v posledních desetiletích své místo i obrazoborecké tendence, které napo-
máhají fenomén holokaustu aktualizovat, vrátit mu jeho životnost, ale také 
manipulovat s historickou pamětí a otevírat nové prostory ne vždy vkusné 
a etické interpretace. Ikonoklasmus šoa je však třeba vnímat jako legitimní 
součást jak historiografie, tak i beletrie.

Je příznačné, že za oněch zmíněných sedmdesát let nevznikla kompaktní 
monografie, která by podrobně a přitom souhrnně popsala tematizaci holo-
kaustu v české literatuře — a to i přesto, že se nejedná o téma v českém kontex-
tu vytěsněné či nereflektované jak v beletrii a poezii samotné, tak i v četných 
odborných studiích. Nelze se tedy divit, že recenzovaná monografie autor-
ského kolektivu — Jiří Holý, Petr Málek, Michael Špirit a Filip Tomáš — se 
slibným názvem odkazujícím k sociologii paměti vzbudila očekávání a zájem. 
Relativně velký časový odstup od událostí druhé světové války totiž umožňuje 
analyzovat literární texty z pohledu vývoje tohoto tématu, v kontextu součas-
né diskuze o něm, z kritického přehodnocování jeho extrémních poloh, v pro-
tikladných diskurzech historie a paměti, ale také z pozice konstruktu identity 
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českých a moravských Židů druhé půlky 20. století. Přestože se takřka všem 
těmto bodům kniha věnuje, zůstává v jejich pojmenování a analýze bohužel 
jen na půli cesty: není koncepčně ucelenou kolektivní monografií s jasným 
vymezením termínů a otázek, ale nesoustavným sborníkem různě kvalitních 
a metodologicky nejednotných textů. První nejobsáhlejší syntetická studie 
Jiřího Holého sleduje historický vývoj tématu šoa v české a slovenské literatu-
ře. V druhém příspěvku vybírá Petr Málek subjektivně zvolená topoi, motivy 
a obrazy tvořící kulturní paměť a ikonografii holokaustu ve vybraných pró-
zách české literatury a filmové tvorbě. Dále následují dva texty Jiřího Holého, 
které se věnují dílčím, u nás dosud neprobádaným tématům: jednak šoa z po-
hledu viníků a pachatelů, jednak tzv. traumatu návratu a tvorbě „druhé gene-
race“. Knihu uzavírají tři případové studie o Arnoštu Lustigovi, Josefu Škvo-
reckém a J. R. Pickovi v konfúzním autorském pořadí: Filip Tomáš — Michael 
Špirit — Filip Tomáš. Celkový sled jednotlivých statí (vyjma první) postrádá 
výraznější logiku, z toho důvodu se budeme věnovat textům v jiném pořadí.

Autorem nejkvalitnějších a zároveň nejdiskutabilnějších studií uvedené 
publikace je Jiří Holý. Při jejich srovnání totiž jednoznačně vyplyne na povrch 
absence jednotné koncepce, nekoherentnost, nadbytečné opakování někte-
rých tezí, nebo naopak roztříštěnost tvrzení mezi jednotlivé texty, jejichž 
hodnota i účelnost by stoupla v případě, že by byly pohromadě. Jedná se 
zejména o otázku napětí mezi faktuálním a fikčním vyprávěním, mezi histo-
rickou Osvětimí a fikčním světem lágrů, mezi historickou pamětí a dějinami, 
mezi literárními „svědky“ holokaustu a historiky. Toto pnutí je sice mnoho-
krát naznačeno a torzovitě popsáno — není mu však věnována taková po-
zornost, jakou by si zasloužilo, přestože sám název publikace avizuje, že se 
tématu kulturní paměti (osobní, kolektivní, historické) bude věnovat. Nutno 
také dodat, že v úvodu se tento termín vůbec neosvětluje a nepoučený čtenář 
netuší, jaká je definice kulturní paměti jako takové.

První studie s názvem „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé 
světové válce“ sice přináší ucelený přehled a výčet relevantních textů, ve své 
šíři však trpí povrchností, jelikož zde nezbývá prostor na hlubší analýzu. 
Toho si všimly i vstřícné recenzentky Julie Jenšovská a Magdalena Sedlická 
v časopise Judaica Bohemiae. Zejména v úvodu, který výběrově mapuje účast 
Židů na české kultuře do druhé světové války, se objevují zjednodušující 
tvrzení, ale i faktografické nepřesnosti. Nelze dnes např. s jistotou tvrdit, že 
Karel Poláček zahynul v Osvětimi. Účastnice pochodu smrti Klára Herzová-
-Baumöhlová z východního Slovenska potvrdila, že Poláček přežil transport 
do Hindenburgu a účastnil se i pochodu do tábora v Gleiwitz, kde byl 21. led-
na 1945 popraven (Jiří Franěk: „Otazníky kolem Karla Poláčka“; in Terezínské 
studie a dokumenty, Praha 1997, s. 264–279).

V následující kapitole Holý popisuje bezprostřední poválečné reakce na 
holokaust a podrobněji rozebírá Život s hvězdou (1949) Jiřího Weila. Zmi-
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ňuje rovněž dokumentární svědectví Oty Krause a Ericha Kulky Továrna na 
smrt (1946). Jinak ovšem na memoárovou literaturu (deníky, korespondenci, 
svědectví) Holý zcela rezignuje. Vzhledem k jejímu množství je to sice po-
chopitelné, snaží -li se však publikace zasadit šoa do kulturní paměti, jež je 
s komunikativní pamětí spjatá, je to poměrně zásadní prohřešek (srov. Jan 
Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität 
in frühen Hochkulturen). Memoárová literatura totiž zcela zásadně doplňuje 
českou a slovenskou autobiografickou prózu, často stojí na samém pomezí 
mezi dokumentem a fikcí, a někdy se s ní dokonce překrývá. Tato skutečnost 
vyniká zejména při srovnání s následující Holého studií „Šoa vnímané očima 
viníka“, ve které autor zohlednil memoáry, deníky, svědectví při procesech 
a interview s nacistickými zločinci, čímž téma výrazně prohloubil a osvětlil.

Samotné kapitoly věnující se vytčenému tématu jsou uspořádány chrono-
logicky a opisují tak Holého periodizaci ve čtyřech etapách: bezprostřední 
reakce na holokaust v letech 1945–1949, potlačení tématu v době stalinismu 
a jeho oživení na konci padesátých let, vrcholící zájem o šoa v šedesátých 
letech, kdy je obraz perzekucí použit jako obecný model totalitarismu, druhá 
vlna zájmu o holokaust v osmdesátých až devadesátých letech. Tento chro-
nologický model je ke škodě textu místy narušován, a studie se tak stává 
nepřehlednou (např. ve čtvrté kapitole o antisemitismu padesátých let, v níž 
se zmiňuje i antisemitismus v sedmdesátých a osmdesátých letech a literární 
domácí a samizdatová tvorba v tomto období s výčtem autorů a knižních děl).

V enumeraci českých a slovenských autorů tematizujících holokaust a ve 
filiálních odkazech na literaturu střední Evropy pokračuje Holý i v dalších 
kapitolách — místy však nedůsledně. Např. v páté kapitole zmiňuje sloven-
skou poezii konce padesátých let reflektující židovskou tragédii, ale z čes-
kého básnictví připomíná pouze Jaroslava Seiferta — tím ovšem básnictví 
(vyjma Ludvíka Aškenazyho, u jehož Černé bedýnky není básnická forma ani 
zmíněna, a současného olomouckého autora Radka Malého) ve své stati zce-
la opomíjí. Z přehledu autorů tak zmizela např. postava úsovského rodáka 
Vlastimila Artura Poláka a  jeho sbírka Stadt der schwarzen Tore. Nechci zde 
přeceňovat literární talent a dílo tohoto spisovatele, zmiňuji ho především 
proto, že je jedním z výrazných a po válce bohužel ojedinělých autorů, kte-
rý psal německy. Holého přehled totiž ignoruje německy mluvící židovské 
spisovatele, a  nechtěně zamlčuje binární identitu českých a  moravských 
Židů, na kterou upozorňuje do češtiny nedávno přeložená studie historika 
Hillela J. Kievala (The Making of Czech Jewry. National Conflict and Jewish Soci
ety in Bohemia 1870–1918). Na proměnlivost identit Židů z českých zemí, na 
její dvojakost a nevyhraněnost, poukázala také americká historička Wilma 
Abelesová -Iggersová, pocházející z Horšovského Týna, či izraelský historik 
Dimitry Shumsky z Hebrew University, který ve svých studiích nedoporuču-
je rozlišovat mezi českými a německými Židy v Čechách a prosazuje místo 
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toho termín „Czech -German Jewry“, jenž dle něho lépe postihuje kulturní 
mozaiku Židů v Čechách a na Moravě. V našem kontextu se tématu věnovala 
zejména Kateřina Čapková a Blanka Soukupová. U Holého -germanisty je ten-
to jazykový čechocentrismus překvapivý — německy píšících autorů temati-
zujících šoa sice není příliš mnoho, přesto by alespoň ona hrstka (Petr Kien, 
Ilsa Weberová, Gertrud Groagová, Max Zweig, Joseph Wechsberg aj.) stála za 
zmínku. Jen pro doplnění: německy píšícím autorům židovského původu se 
u nás dlouhodobě věnoval především Ludvík E. Václavek a například poezie 
vítkovské rodačky Ilsy Weberové před nedávnem vyšla v edici Paměť nakla-
datelství Academia. Argument, proč Holý tyto spisovatele neuvádí, může být 
ten, že většina ze zmíněných reflektovala svůj židovský osud již v Terezíně 
a někteří z nich (Kien a Weberová) byli během války i zavražděni. S tím ovšem 
souvisí i další případná polemika: je možné psát o literatuře reflektující šoa 
a vynechat texty, jež vznikly in medias res? Je možné vytěsnit česky a německy 
píšící autory, kteří literárně ztvárnili svůj osud již v Terezíně (popř. jinde)? 
Domnívám se, že nikoli a že studie s tak široce koncipovaným titulem by 
neměla tuto tvorbu opomenout.

První stať pak uzavírá kapitola analyzující období po roce 1989. Z celé 
řady autorů věnuje Holý zvláštní pozornost Jáchymu Topolovi a jeho romá-
nu Sestra (1994/1996). I zde se nabízí otázka, proč autor nezmínil Topolovu 
novelu Chladnou zemí (2009)? Právě na těchto dvou Topolových textech by 
šel totiž exemplárně dokumentovat posun od sakralizujícího pohledu na šoa 
devadesátých let k ikonoklasmu nového tisíciletí, který se v souzvuku kontro-
verzních myšlenek Normana G. Finkelsteina (The Holocaust Industry: Reflections 
on the Exploitation of Jewish Suffering) uplatňuje nejen v odborné, ale i umělecké 
literatuře.

Zatímco úvodní Holého syntéza budí v některých ohledech rozpaky, pak 
jeho zbylé dvě studie „Šoa vnímané očima viníka“ a „Trauma návratu a šoa 
v literatuře »druhé generace«“ přinášejí ucelené, vyvážené a inovativní po-
hledy na dané téma. Stať o pachatelích šoa účelně začíná ideologií nacis-
tických vůdců a bere v potaz i memoárovou literaturu, čímž zasazuje téma 
do potřebného historického i psychologického kontextu. Širokou definici 
viníků holokaustu, kterou nabídla kniha Daniela Goldhagena Hitler’s Willing 
Executioners (1996), odmítla celá řada autorit, mezi nimi např. tvůrce třísvaz-
kového díla The Destruction of the European Jews Raul Hilberg, pražský rodák 
Yehuda Bauer působící na Hebrew University či britský nežidovský historik 
Ian Kershaw. Studie dále nenabízí jen výčet evropských spisovatelů, kteří šoa 
z pohledu viníků zpracovali (Tadeusz Borowski, Edgar Hilsenrath, Gerald 
Green či Jonathan Littell), ale dotýká se také otázky, zda lze díla s tématem 
šoa posuzovat čistě literárními měřítky.

„Skutečnost […] že [Littell] okázale dává najevo dějinnou věrojatnost své 
fikce, vede k otázce, do jaké míry téma, jež zde sledujeme, šoa, může být 
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v podobě literárního zobrazení hodnoceno ryze estetickými měřítky. Podle 
teoretiků fikčních světů jakékoli fikční vyprávění je smyšlené. Jsou to předsta-
vy, s kterými se sice pracuje, jako by byly reálné a náležely k našemu aktuální-
mu světu, ve skutečnosti konstruují texty paralelní k prožívané realitě, které 
mají vlastní zákonitosti. Vychází tedy z kantovské představy, že umělecké 
dílo se odděluje od reálné zkušenosti“ (s. 163–164). Jde o kruciální téma, které 
se týká nejen kulturní paměti jako takové, ale upozorňuje na vibrující napětí 
mezi fikcí a historií. Tato otázka je porůznu rozeseta ve všech zde otištěných 
studiích. Domnívám se proto, že by bylo potřeba jí věnovat mnohem větší 
prostor zejména v úvodní kapitole, která by měla čtenáře vybavit dostatečně 
zřetelným pojmoslovím. Holý zde zmiňuje např. knihu Lubomíra Doležela 
Fikce a historie v období postmoderny (2008), která přináší inspirativní teze i do 
této problematiky.

Holého studie o vinících a pachatelích je dobře vystavěnou, kontextově 
podloženou prací s mírně provokativním, lehce otevřeným, ale účelně vygra-
dovaným koncem, jenž zmiňuje i funkci literatury o holokaustu v současnosti 
a dotýká se nepřímo i tématu obrazoborectví šoa. Má -li stať některé meto-
dologické slabiny, není třeba je zveličovat — studie se pochopitelně dotýká 
domácí literatury jen okrajově (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol), jelikož jí texty 
s podobným tématem chybějí. Druhou možnou výtkou je skutečnost, že ro-
zebíraná próza polské autorky Zofie Posmyszové Pasażerka ve skutečnosti 
netematizuje přímo šoa ve smyslu vyhlazení evropských Židů (to samé platí 
i o Fuksově knize), k čemuž se ovšem sám autor přiznává.

Třetí Holého studie věnující se traumatu návratu a šoa v literatuře „dru-
hé generace“ je uvedena koncepcí Frankurtské neomarxistické školy filozofů 
a sociologů (T. W. Adorno, Walter Benjamin) a otázkou, zda byl Auschwitz 
centrem, či periferií dějin, zda představuje historickou kontinuitu, nebo ano-
málii. Traumatická zkušenost šoa (přímá i nepřímá) se stala tématem dlouhé 
řady psychologických, teologických a filozofických studií (zmiňme alespoň 
Viktora E. Frankla, Richarda L. Rubinsteina, Emila L. Fackenheima aj.). Holý 
zde rozebírá literární zpracování dvou dílčích témat poválečného traumatu 
(survivor -syndrom, holocaust -syndrom), a to potlačení či negaci židovské 
identity a zpochybnění, popř. odmítnutí rodičovské role (Henryk Grynberg, 
Krystyna Żywulská, Ruth Klüger, Imre Kertész, Arnošt Lustig, Josef Škvorec-
ký, Primo Levi, Tadeusz Borowski).

Literární texty druhé generace reprezentuje především kniha Children of the 
holocaust (1979) pražské rodačky Helen Epsteinové, která je doplněna studiemi 
o československých Židech druhé generace socioložek Eleonóry Hamarové 
a Aleny Heitlingerové. Zde je možné dodat, že psychologické pomoci přeži-
vším a jejich dětem se u nás věnuje např. Zuzana Peterová, psychoterapeutka 
Židovské obce v Praze, či kolektiv odborných pracovníků Rafael Institutu 
v Praze, který pravidelně vydává i výbory textů ze svých seminářů (např. Jak se 
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vyrovnáváme s holocaustem?; Trauma, řád, identita; Trauma, historie, svědomí), jež 
by mohly Holého studii obohatit. V závěru autor opět upozorňuje na součas-
ný ikonoklasmus a kritický postoj vůči zaběhlé ikonografii, kterou narušuje 
např. dvoudílný komiks Arta Spiegelmana či bestseller Bernarda Schlinka Der 
Vorleser, který by se však více hodil do předchozí studie o vinících. Z české 
literatury je zmíněna tvorba Ireny Douskové, v níž je tematizováno rovněž 
trauma chybějícího otce — je napováženou, proč v této studii nezohlednil 
Holý rovněž novelu Sen o mém otci Karola Sidona, která je jedním z nejpůso-
bivějších dokladů české literatury druhé generace zpracovávající i téma ho-
lokaustu.

I přes několik výtek vůči Holého studiím lze konstatovat, že se jedná o tex-
ty samostatně promyšlené, přínosné, materiálově bohaté a odborně kvalitní, 
bohužel však oddělené a nekoherentní. Rovněž jejich zasazení mezi zbylé 
studie Holého statím nijak neprospívá, spíš naopak. Texty Jiřího Holého by 
si zasloužily pečlivější redakci, myšlenkové a formální sjednocení a publikaci 
samostatnou, autorskou. Erudice tohoto literárního historika by rozhodně 
měla na to, aby se jeho bádání osamostatnilo a byla vytvořena autonomní 
monografie, kterou by nejen česká literární věda, ale také česká judaistika 
bezesporu uvítala.

Studie Petra Málka „Holocaust a kulturní paměť: obrazy — figury — jazyk“ 
je více esejí, která si vybírá jen některé atributy holokaustu a dokumentuje 
je na literárních a filmových textech českých autorů (Jiří Weil, Ladislav Fuks, 
Jáchym Topol, Alfréd Radok, Zdeněk Brynych, Jan Neměc). Málek pokládá 
holokaust za archetypální a emblematickou událost ve smyslu zla a utrpení, 
nad nímž nelze zvítězit, na něž je třeba vzpomínat. Jako jediný tak explicitně 
zasazuje šoa do kulturní paměti a využívá rovněž relevantní odborný diskurz 
na toto téma. V složitě konstruované, těžko čitelné a místy až alegorické stati 
je podtržena náboženská povaha židovské paměti. Analyzovaná díla jsou zde 
nazírána prizmatem biblického a rabínského písemnictví — tím je také akcen-
tována liturgická povaha některých loci communes literatury o holokaustu. 
Toto pojetí ovšem skýtá jistá rizika, která holokaust mytologizují, vyjímají 
z historické reality, spiritualizují a teologizují. Přestože jde o legitimní in-
terpretace, které zejména u Weilových textů mají svá opodstatnění, zůstává 
otázkou, zda se sama Málkova esej místy neblíží k elegii přiživující tzv. Lei-
densgeschichte, plačtivé pojetí židovských dějin, které již v roce 1928 zásadně 
přehodnotil Salo Wittmayer Baron. Demystifikace židovské historie ovlivnila 
následující generace badatelů, a dokonce ani zkušenost šoa (Baronovi rodiče 
byli během války zavražděni) je nepřiměla vzdát se názorového sporu proti 
tzv. lachrymose history.

Do diskuze o vztahu paměti a dějin v judaistickém diskurzu nejvýznamněji 
přispěl Baronův žák, nedávno zesnulý Yosef Hayim Yerushalmi z Columbia 
University svou knihou Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (1982), kterou 
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Málek připomíná. Yerushalmi exaktně poukázal na napětí mezi historiogra-
fií a pamětí: zatímco paměť podléhá nejrůznějším zneužitím a manipulacím, 
bývá symbolická a sakrální, pak historie by měla být rekonstrukcí uplynulých 
událostí, měla by být intelektuální a sekulární. Nezbytnou součástí ritualizo-
vané paměti je zapomínání, vytěsňování či akcentování a utváření kolektivní 
identity (srov. také kontroverzní knihu Pavla Barši: Paměť a genocida: úvahy 
o politice holocaustu, 2011). Sama historie však podle Yerushalmiho podlehla 
konstrukcím paměti, v některých případech je silně pod vlivem uměleckých 
obrazů a narativů — v židovském kontextu pod vlivem liturgických a memori-
álních textů, které selektivním způsobem utvářely židovskou identitu. Neslu-
čitelnost paměti a historie, jak ji načrtl Yerushalmi, je sice zintenzivněná a má 
i své odpůrce (např. Amos Funkenstein), jedná se však o model, který by bylo 
užitečné promýšlet i ve vztahu k literárním textům vzniklým po holokaustu, 
jež často mají podobu martyrologické literatury. Yerushalmiho žák a komen-
tátor David N. Myers trefně uzavírá jeden ze svých článků slovy: „A když 
jsou tedy letopisy židovských dějin zredukovány na martyrologii, pak se vy-
trácí jak historická integrita, tak i soubor tvořivé kulturní energie. Psycho-
analytici varují, že opakované připomínání traumatických zážitků naráží na 
skrytá nedořešená nebezpečí, na »neochotu — nebo ještě znepokojivěji: na 
neschopnost — zapomenout«. Tato nebezpečí jsou zvláště patrná ve světě po 
holokaustu, v němž se nutkání »kojit se utrpením« stalo ústředním pilířem 
židovské identity, a to i tehdy, kdy došlo ke ztrátě tradičního odůvodnění 
tohoto nutkání“ („»Mehabevin et ha -tsarot«: Crusade Memories and Modern 
Jewish Martyrologies“, Jewish History XIII, č. 2, 1999, s. 61).

Málkova studie má místy tendenci „kojit se židovským utrpením“, jelikož 
přejímá dikci vybraných textů, které se k této vzpomínkové strategii přiklá-
nějí. Weilův Žalozpěv za 77 297 obětí zcela záměrně navazuje na tradici cito-
vání, výčtů jmen a obětí židovských pamětních knih (Memorbücher) vzniklých 
následně po protižidovských bouřích a nepokojích ve středověku. V  této 
souvislosti je ve studii zmíněna také koncepce Památníku v Pinkasově syna-
goze navržená Hanou Volavkovou, první poválečnou ředitelkou Židovského 
muzea v Praze — i zde je využit tento způsob tradičního židovského uctění 
památky a vzpomínání, což je enumerace jmen, udávání přesného počtu za-
vražděných apod.

Málek si v souvislosti s Weilovými texty všímá také komunikačního jazyka 
holokaustu, jazyka průmyslu a radikalizace zla, který se vyznačuje vyprázd-
něním slova a zdeformováním jeho významu. Zde bohužel nevyužívá zásadní 
studii na toto téma Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen (1947) Victo-
ra Klemperera. Málkově eseji lze vytknout také formální chyby, kterých by 
se vyvaroval, kdyby konzultoval dané téma s odborníky. Jedná se především 
o nesourodou transkripci hebrejských slov, která přebírá z cizojazyčné lite-
ratury. Na tuto skutečnost upozornila vzpomínaná recenze v časopise Judaica 
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Bohemiae. Nejde bohužel jen o nesprávné přepisy, ale také o chybná užití da-
ných výrazů, jak je tomu v případě hebrejského slova בית קברות — bejt kevarot 
(„hřbitov“), které Málek nesprávně uvádí jako Beit HaKravot (s. 79). Další kon-
troverze mohou vzbuzovat Málkovy interpretace: s některými lze polemizo-
vat, jiné možno doplnit o jiný výklad, jak je tomu např. při analýze příjmení 
rabína Mojžíše Aschera z Fuksovy povídky Cesta do zaslíbené země (1969) — au-
tor jméno vykládá jen podle německého významu „popel“, neuvádí však heb-
rejský význam slova — „štěstí, požehnání“ (אשר). Dvojaká relevance rabínova 
příjmení totiž podtrhuje paradox smrti prchajících Židů ve vlnách Dunaje.

Nyní se jen krátce zastavme u posledních tří textů, které kvalitativně od-
povídají konferenčním příspěvkům (nikoli kapitolám kolektivní monografie) 
a  lze je jen těžko srovnávat s tematicky i materiálově rozsáhlými studiemi 
Jiřího Holého, ve kterých vidím těžiště celé publikace. Dvojice textů Filipa 
Tomáše („Král promluvil, neřekl nic“ a „Humoristická — pokud je to mož-
né — reprezentace holokaustu“) se kompozičně a tematicky zrcadlí a vytvá-
řejí k sobě emblematické protiklady. První kriticky deglorifikuje dílo Arnošta 
Lustiga (zemř. 26. února 2011). Druhý představuje satirika J. R. Picka, méně 
známého autora humoristických textů tematizujících šoa. Zatímco na Lusti-
govi nenachází Tomáš takřka nic pozitivního (dokonce se objevují hodnocení 
jako nevkusná přímočarost, prvoplánovost, drastičnost, pokleslá pornografie, šablono
vitá typizace, figurkaření, nepřípustná perzifláž literatury o šoa apod.), Pick je pro 
něho příkladem neotřelého a aktualizačního způsobu, jak by bylo lze o šoa 
psát. Tomášovo kritické hodnocení Lustigovy tvorby vzniklo v době, kdy spi-
sovatel ještě žil, a stalo se tak jeho nezáměrným nekrologem využívajícím ob-
razoborecké strategie posledního desetiletí. Přestože je Tomášův text dobře 
vystavěn, nelze si nepoložit otázku, zda říká vůbec něco, co by se o Lustigovi 
již dříve nenapsalo (srov. Lubomír Doležel, Karel Palas, Milan Suchomel, Jiří 
Opelík, Michael Špirit aj.)? Domnívám se, že pro autora platí parafráze názvu 
jeho vlastního příspěvku: „promluvil a neřekl nic nového“. Z faktografických 
výtek lze upozornit pouze na drobné pomýlení: rané Lustigovy povídky ne-
mohly vycházet v časopise Roš chodeš, jelikož se toto periodikum od roku 1951 
až do roku 1990 jmenovalo Věstník židovských náboženských obcí.

V kontrastu ke stati o Lustigovi je medailonek o díle Jiřího Roberta Picka 
sestaven citlivě a erudovaně a nelze mu mnoho vytknout. Snad by jen bylo 
možné se trochu jinak zamyslet nad názvem Pickovy novely Spolek na ochra
nu zvířat z roku 1969, jež by mohla souviset s černohumornou historickou 
skutečností, že jedním z prvních zákonů Třetí říše, který 24. listopadu 1933 
podepsal jeho iniciátor Adolf Hitler, byl zákon o ochraně zvířat.

Poslední recenzovanou stať s titulem „Vzpomínky o zkáze: Přítomnost 
a eliminace šoa u Josefa Škvoreckého“ sepsal Michael Špirit. Ani Špirit ne-
tušil, že podobně jako Tomáš píše Škvoreckému (zemř. 3. ledna 2012) svého 
druhu epicedium. Text se nevěnuje jen explicitní tematizaci šoa v cyklu po-
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vídek Sedmiramenný svícen, ale také v próze Zbabělci, v detektivním románu 
Lvíče a v knize Obyčejné životy. Neopomíjí ani drobná topoi a židovské motivy 
v dalších Škvoreckého textech. Jakkoli Špiritova studie ničím neprovokuje 
a neuráží, nelze o ní ani říct, že by celkové téma výrazněji obohacovala. Text 
autor zakončuje zásadním tvrzením, že pro literaturu neexistují nějaká vhod-
nější nebo naopak nevhodná témata. S tím lze souhlasit jen za předpokladu, 
jakým způsobem jsou ona témata zpracována. Slovy Jiřího Daníčka, předsedy 
Federace židovských obcí v České republice, pronesenými k 66. výročí osvo-
bození Osvětimi: „Vědomí o holokaustu a osud těch, kteří v něm zahynuli, 
by se neměly nikdy a nikde stát předmětem školení. Neměly by také v žádné 
podobě figurovat jako rozšířená nabídka zábavního průmyslu, zejména tele-
vize. Neměly by rovněž poskytovat průměrným a podprůměrným tvůrcům 
téma, kde, vzhledem k tomu, že si málokdo dovolí poukázat na slabiny díla 
z úcty před tématem, předpokládají úspěch nebo alespoň beztrestnost za 
nedostatek zdrženlivosti a talentu.“

Jak už to u grantových výstupů bývá, mnohokrát není na závěrečné re-
dakční práce dostatek času. Chybí -li ovšem i počáteční koncepční báze, na 
které by šlo vystavět kolektivní monografii, ztrácí vydání takové knihy, dle 
mého názoru, smysl. Jednotlivé studie recenzované publikace jsou samy 
o sobě kvalitní, octnou -li se však vedle sebe, rozpadá se kniha do fragmentů, 
které jsou spojeny jen velice volně. Společná metodologie a terminologie by 
v takovémto případě jen prospěla. Dílčích studií, konferenčních příspěvků 
a časopiseckých esejí je na toto téma přeci celá řada, česká literární věda 
a judaistika si tak budou muset na ucelenou monografii o reflexi holokaustu 
v literatuře ještě počkat.

Daniel Soukup

Holokaust a jeho ikonografia: od tradície k aktualizácii
Monografia Šoa v české literatuře a v kulturní paměti štvorice autorov Jiří Holý, 
Petr Málek, Michael Špirit a Filip Tomáš sa zaoberá umeleckými prezentáci-
ami témy prenasledovania a vyhladzovania Židov. Prináša sedem štúdií, ktoré 
tému holokaustu v literatúre a v kultúre uchopujú jednak cez jej ikonografiu, 
jednak cez tvorbu konkrétnych autorov, pričom prepojením prehľadového 
a analytického aspektu vznikla kompaktná práca o holokauste najmä v českej, 
a čiastočne aj v slovenskej literatúre a v iných stredoeurópskych literatúrach, 
tak v historickom vývine danej témy, ako aj z hľadiska tematologického a in-
terpretačného prístupu. Jednotlivé state odkazujú na inventár ustálených 
obrazov, postupov a výpovedí, ktoré sa stabilne uplatňovali pri zobrazova-
ní šoa, a  to od bezprostredných dokumentárnych reakcií cez prechod od 
osobnej skúsenosti k literárnej fikcii až po neskoršie aktualizačné prehod-
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nocovanie. Tým kniha ako celok postihuje tiež hlavné prístupy k téme — od 
literatúry obetí cez autonómne umelecké výpovede až po komercializáciu 
a inštrumentalizáciu šoa.

Autori monografie hneď v úvode vyslovujú presvedčenie, že téma šoa nie 
je vecou minulosti, že skúmanie holokaustu problematizuje hranice literár-
nej reprezentácie a takisto prispieva k udržovaniu a k obnovovaniu dejinnej 
a národnej pamäti. Opakovane upozorňujú na základnú dilemu, „zda je šoa 
v rámci moderních dějin mimořádnou událostí, anomálií, nebo zda je spíše 
vyhraněním, zvýrazněním nebezpečí modernity, jejích technických možností 
a její neosobní byrokracie“ (s. 189).

Pri výklade témy šoa v literatúre a kultúre je stále opakovanou otázkou 
vzťah estetického a etického, umeleckej reprezentácie a morálnych hodnôt. 
Vzhľadom na to, že daná látka nemôže byť — celkom prirodzene a logicky — 
vnímaná len ako čisto estetická záležitosť, je treba skúmať, aké sú možnosti 
a hranice literárneho zobrazenia šoa.

Jiří Holý, v rámci monografie autor troch ťažiskových kapitol, začína svoju 
úvodnú štúdiu „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové 
válce“ krátkym historickým exkurzom k dejinám židovského osídlenia na 
území Čiech a Moravy a dnešného Slovenska (pričom Horné Uhorsko, kam 
patrila väčšia časť dnešného slovenského územia, označuje nie celkom presne 
ako slovenské Uhry [s. 7]). Ťažiskovo sa však zameriava predovšetkým na 
obdobie 19. a 20. storočia. Uvádza významnejších židovských spisovateľov, 
ktorí tematizovali židovstvo (J. Vrchlický, V. Nezval, I. Olbracht, K. Poláček), 
resp. vo svojich dielach problematizovali otázku židovskej identity (G. Vá-
moš, J. M. Langer). Súbežne upozorňuje na protižidovské nálady väčšinovej 
spoločnosti (českej aj slovenskej) a uvádza antisemitizmus viacerých českých 
a slovenských spisovateľov. Hoci téma šoa nie je, podľa J. Holého, v českej 
literatúre taká intenzívna ako napr. v hebrejskej, nemeckej alebo poľskej lite-
ratúre, diela, ktoré ju stvárňujú, majú svoju jedinečnosť. Pozornosť venuje 
aj momentu ideologických obmedzení zobrazovania holokaustu a situácii, 
keď sa udalosti z minulosti, komunistickým režimom oficiálne zamlčované 
a programovo vytesňované z kultúrnej pamäti stávajú po čase predmetom 
aktuálnych politických diskusií.

Súčasne J. Holý určuje jednotlivé fázy zobrazovania šoa v literatúre.  Prvým 
stupňom boli bezprostredné reakcie priamych svedkov, ktorí prežili, v po-
dobe dokumentárneho podania udalostí na základe vlastných skúseností, 
zo žánrového hľadiska najmä memoáre, denníky, korešpondencia (časovo 
1945–1949). Zmena politického režimu po roku 1948 znamenala potlačenie 
témy, čo súviselo s latentným aj zjavným antisemitizmom dobovej ideoló-
gie, v rámci ktorého sa namiesto židovského utrpenia v nacistických kon-
centračných táboroch pripomínal hrdinský boj komunistov proti fašizmu. 
Diela vydávané v päťdesiatych rokoch marginalizovali alebo celkom vypúšťa-

Dana Hučková
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li židovskú identitu väzňov. Na konci päťdesiatych rokov a predovšetkým 
v šesť desiatych rokoch dochádza k novému oživeniu témy, čo J. Holý dáva 
do súvisu so zmenou politickej klímy a s obdobím liberalizácie politického 
života. Po ďalšej politickej ruptúre (obdobie politickej normalizácie v sedem-
desiatych rokoch) sa znova preferujú komunistická ideológia a antisemitiz-
mus, v dôsledku čoho bola veľká časť diel s témou šoa vydávaná v samizdate 
alebo v exile. Druhú vlnu záujmu o tému šoa situuje J. Holý do osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov, v rámci prehodnocovania minulosti.

J. Holý vo svojej úvodnej stati registruje vývin zobrazovania témy v českej 
a slovenskej literatúre, a to cez jednotlivé diela i cez postavenie vybraných 
textov v kontexte tvorby a poetiky daných autorov. Zároveň si všíma aj tema-
tologické prepojenia oboch literatúr (ako napr. situovanie českých diel o šoa 
na územie Slovenska) a čiastkové témy súvisiace s nosnou témou (trauma 
návratu, malý človek, manipulatívnosť jazyka, absurdita, mechanický cha-
rakter vyhladzovania). Poukazuje na svojho druhu mýtoborecké tendencie 
(v pomere k tzv. martyrologickej línii), ktoré danú tému stvárňujú z odlišných 
estetických pozícií (desakralizácia a profanácia konvenčnej ikonografie pro-
stredníctvom humoru, komiksu a pod.).

Petr Málek sa v štúdii „Holocaust a kulturní paměť: obrazy — figury — ja-
zyk“ zaoberá okrem literatúry aj médiom filmu, pričom jeho zámerom bolo 
postihnúť mechanizmus fungovania kultúrnej pamäti holokaustu prostred-
níctvom vybraných toposov, motívov a obrazov. Upozorňuje na dôležité 
postavenie intertextuality, čo dáva do súvisu s výlučnou úlohou pamäti v ži-
dovskej tradícii, keď sa písanie stáva aktom pamäti. P. Málek analyzuje filo-
zofické prístupy k skúsenosti holokaustu a k problému jej sprostredkovania 
(neschopnosť rozprávania, nemožnosť prevedenia traumatickej skúsenosti 
do jazyka a reflexie).

J. Holý v kapitole „Šoa vnímané očima viníka“ nastoľuje problém etickej 
konvencie, popretia konvenčných etických a morálnych očakávaní čitateľa pri 
hodnotovom prijímaní rozprávania z pozície negatívneho hrdinu. Rozprá-
vanie z pohľadu páchateľa nacistických zločinov je častejšie v dokumentár-
nych žánroch, vyskytuje sa však aj v rámci fikcie, čím sa do popredia dostáva 
svet bez morálky, pretože negatívne postavy nemajú svedomie a nepociťujú 
osobnú zodpovednosť. Takýto presun hľadiska viedol o. i. aj k spochybneniu 
východiskového, neskôr skonvencionalizovaného čierno -bieleho delenia na 
obete a vinníkov. Prehodnotením tradičných schém došlo k tomu, že kategó-
rie dobra a zla sa preniesli aj do vnútornej štruktúry komunity obetí. J. Holý 
svoju štúdiu uzatvára poukazom na dialóg, resp. konflikt reality a fikcie (au-
tenticity a fikcionality), pravdy a morálky, čo na jednej strane môže predsta-
vovať sémantickú pascu a na strane druhej môže aktivizovať vedomie čitateľa.

V ďalšej stati „Trauma návratu a šoa v literatuře »druhé generace«“ J. Holý 
upriamuje pozornosť na problematickosť života po návrate z koncentračných 
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táborov. Ako čiastkové témy literárneho spracovania tejto situácie vyčleňuje 
potlačenie, resp. odmietnutie židovstva, negáciu vlastnej židovskej identity, 
a spochybnenie alebo odmietnutie rodičovstva. Pomenováva tiež situácie, 
vystupujúce ako typické pre traumu návratu (pocit vyradenia, prijatie nové-
ho mena, otupenosť a i.), ktoré však nepostihli iba navrátilcov, ale zasiahli 
aj ich deti, ktoré boli v čase vojny ešte malé, prípadne sa narodili až po nej. 
Následne sa sústreďuje na postoj generácie detí a potom vnukov, ktorí boli 
v priamom kontakte s traumami rodičov a prarodičov, a museli sa s nimi vy-
rovnávať. Išlo pritom o generácie potomkov, ktoré sa už pri zobrazení ho-
lokaustu stretávali s ustáleným inventárom obrazov a výpovedí, ku ktorému 
však zaujímali kritický postoj, čo možno ilustrovať aj na početnom výskyte 
alúzií a intertextových odkazov na staršiu literatúru na danú tému. Druhá 
generácia narúšala zabehané diskurzy a rituály, čím došlo k desakralizácii tra-
dičnej ikonografie šoa, čo zas otvára nové možnosti estetickej aktualizácie.

Filip Tomáš v štúdii „Král promluvil, neřekl nic“ ponúka interpretáciu die-
la Arnošta Lustiga, ktorú situuje do kontextu vyhrotenej a polarizovanej re-
cepcie daného autora, keď na jednej strane stojí jeho glorifikácia akcentujú ca 
hodnotu spisovateľovej životnej skúsenosti, a na strane druhej kritická reflexia 
odmietajúca hodnotové a výkladové spojenie života a diela (Michael Špirit). 
S ohľadom na to, že za najdôležitejšiu pohnútku literatúry s námetom holo-
kaustu autor považuje tému zachovania pamäti, môže byť aj dielo A. Lusti-
ga presvedčivým obrazom plnosti nacistami zničeného židovského sveta.

Ďalšou prípadovou štúdiou je text Michaela Špirita „Vzpomínky o zkáze“, 
zameriavajúci sa na texty Josefa Škvoreckého. M. Špirit konštatuje, že šoa 
ako literárny fakt je v Škvoreckého literárnych textoch relatívne všadeprítom-
ný, avšak v štyroch prózach ide o spracovanie témy na vyššej úrovni. Škvo-
recký nepodáva priame svedectvo, ale cez fragmenty sprítomňuje „běžně žitý 
lidský život, jehož přirozenou součástí bylo něco, co zmizelo“ (s. 251).

Satirickú tvorbu Jiřího Roberta Picka, ako typ demýtizujúceho a dehe-
roizujúceho písania o holokauste, približuje kapitola Filipa Tomáša „Humori-
stická — pokud je to možné — reprezentace holokaustu“. Na základe analýzy 
Pickových noviel a divadelných hier dochádza k záveru, že Pickove postupy 
na vyjadrenie skúsenosti holokaustu, spojené s problémom vyjadrenia nevy-
jadriteľného, „patří i ve světovém kontextu k jedinečným“ (s. 276).

Monografia Šoa v české literatuře a v kulturní paměti mapuje doteraz iba čiast-
kovo spracovávanú tému naozaj v širokom zábere. Terminologicky narába 
aj s pojmom šoa, aj s pojmom holokaust, pričom vlastný výklad zaraďuje do 
kontextu starších i aktuálnych filozofických, historických, teologických, so-
ciologických, literárnovedných a i. prístupov k danej téme a diskusií o nej. 
Kniha zachytáva ťažiskové problémy: aspekt svedectva, pamäť a zabúdanie, 
mlčanie a hovorenie, autenticita, fakt a fikcia, funkcia dokumentu a jeho ume-
lecká hodnota, otázka židovskej identity, literatúra detí a vnukov, identita 
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obete, svedka i páchateľa holokaustu, typy obraznosti verzus dobové tlaky, 
problém historicity, vzťah literatúra — film. Postihuje vývinové etapy ume-
leckého spracovania témy i to, ako sa vytváral a ďalej menil celý inventár obra-
zov, motívov, postupov. Práve v určení a v charakteristike týchto vývinových 
fáz a presunov ťažísk treba vidieť základný prínos knihy, ktorá vďaka kom-
plexnosti svojho záberu, dôslednej metodológii a systematickosti výkladu 
predstavuje v česko -slovenskom prostredí jedinečnú vedeckú prácu.

Dana Hučková

Už ne obhajoba, ale analýza
Martin C. Putna a kol.: Homosexualita v dějinách české kultury. Academia, Pra-
ha 2011. 494 strany.

Pouhý pohled na objemný svazek s reprodukcí Hoffmanova Mužského aktu 
z roku 1912 na obálce knihy Homosexualita v dějinách české kultury vnukne pa-
mětníkovi myšlenku o proměně, již podstoupil za posledních dvacet let po-
hled (nikoli celé) české společnosti na homosexualitu, její podobu, reflexi, na 
homosexuály a v neposlední řadě na historii tohoto dlouho proskribovaného 
jevu. V českém prostředí vědecká práce o dějinách homosexuality stále chybí 
(popularizační kniha Fanelova Gay historie z roku 2000 sledovala přece jen 
jiné cíle), ostatně chybí i původní vědecký opus o dějinách české sexuolo-
gie, i když už ani čeští historici zkoumání dějin sexuality a priori neodmítají.

Slibným náznakem byla konference Homosexualita v českých zemích a huma
nitní vědy, uspořádaná Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v břez-
nu 2009, která poprvé nastínila možnosti, témata a metodická východiska 
bádání o minulosti i současnosti homosexuality. Od jejího konání uplynuly 
sotva dva roky a objevil se další počin dokládající legitimitu takto zaměřené-
ho bádání, konkrétně vztah homosexuality a české kultury.

Cílem publikace bylo, jak píše Martin C. Putna, její editor a současně nej-
pilnější autor, zmapovat „projevy a vlivy homosexuality v české kultuře — 
v české literatuře, výtvarném umění, divadle a filmu“ (s. 7). Je možné říci 
rovnou, že cíl byl naplněn: vznikla rozsáhlá, invenční a navíc čtivá publikace.

Syntetický úvod Martina Putny „Úvod metodologický: evropské a ame-
rické vědy o homosexualitě a kultuře“ je ucelenou studií zakotvenou v his-
torické retrospektivě a dovedenou do žhavé současnosti, nadto založenou 
na důkladné znalosti primární i sekundární literatury, především německé 
a anglosaské provenience.

Autor poukazuje na skutečnost, že téma homosexuality je prvotně definová-
no společensko -historicky a antropologicky, nikoli esteticky, a že právě v litera-


