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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči 

se zaměřuje na genderovou analýzu literárního díla, které samo o sobě tematizuje genderové 

vztahy a zvýznamňuje „ženskou“ zkušenost. V Lustigově světě, který je plný „ženských“ témat 

a který může na první pohled působit až feministicky, se však objevuje „narušitel“ v podobě 

velmi „maskulinního“ vypravěče zobrazujícího ženu především jako tělo a „věc určenou pro 

pohled.“ Základním východiskem je feministická literární kritika, konkrétně pak metoda 

vzdorného čtení Judith Fetterley, která právě na existenci univerzálního mužského pohledu 

upozorňuje. Jelikož se jedná o analýzu textu, bude další uplatňovanou metodou diskurzivní 

analýza. Na vypravěčské hledisko se pokusím aplikovat teorii voyeurismu Laury Mulvey a 

pokusím se odhalit, zda text nezobrazuje ženskou zkušenost eroticky. Vzhledem k silné 

textové interpelaci vyžadující od čtenářstva identifikaci s vypravěčovým pohledem považuji za 

nutné věnovat se detailněji tomuto pohledu a možnostem odmítnutí textové interpelace. 

Východiskem pro analýzu díla z hlediska „ženské“ holokaustové zkušenosti budou práce 

zaměřené na genderové aspekty holokaustu (Zoë Waxman, Marlene Heinemann). 

 

Klíčová slova: feministická literární kritika, holokaust, gender, ženská zkušenost, sexualita, 

tělesnost, Arnošt Lustig  
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ABSTRACT 
 

The Diploma Thesis, Body under supervision. Corporeality and Sexuality in the novel 

Lovely green eyes, focuses on gender analysis of the literary work, which itself deals with 

gender relations and emphasizes a women's experience. The Lustig's novels setting is full of 

"feminine" themes and seems to be feminist at first glance. With a closer look you can find an 

intruder in the form of a "masculine" narrator, depicting the woman mainly as a body and a 

"thing to look at." The key concept of the thesis is a feminist literary criticism, using the 

resisting reader method by Judith Fetterley, that draws attention to the existence of a universal 

male perspective. As every text analysis is discours analysis as well, the other method I will 

apply will be the discours analysis method. For the analysis of narrator's point of view, I will 

apply Laura Mulvey's theory of voyeurism, to find out if the text does portray the female 

experience as erotic. Because of the strong textual interpellation, requiring readers to identify 

with the narrator's view, it is important to pay attention to the narrator’s point of view and find 

the possibilities of refusing the interpellation of the text. As a starting point for the analysis of 

the female Holocaust experience, the thesis will focus on Gender aspects of the Holocaust 

works, represented by Zoë Waxman or Marlene Heinmann.  

 

Key words: feminist literary criticism, Holocaust, gender, female experience, sexuality, 

corporeality, Arnost Lustig 
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PŘEDMLUVA: politika lokace a místo subjektivity ve 

feministickém výzkumu 
 

V mnoha úvodech akademických prací se v předmluvě píše, proč se člověk tématem 

zabývá, jaká je jeho motivace a jaký je jeho cíl (Pelouchová, 2010).  Motivace je často 

prezentována velmi opatrně jako veřejný zájem, ne jako primární zájem autorů/rek. I přes 

převládající pozitivistické přesvědčení o nutnosti objektivity a odstupu od předmětu zkoumání 

se v úvodech může objevit i zmínka o vlivu osobní zkušenosti (Kazdová, 2014). V některých 

textech je předmluva nebo úvod často jedinou částí textu, která přiznává autorovu/autorčinu 

subjektivitu. Já ve své práci hned v úvodu přiznávám, že subjektivní bude. Feminismus na 

rozdíl od pozitivismu subjektivitu nezavrhuje (Harding, 1992: 138-163), neboť se domnívá, že 

naprostá objektivita je nemožná. Feministická epistemiologie apeluje na to, abychom si 

uvědomili, že výzkumem produkujeme vědění, které může působit mocensky. Z 

epistemologického hlediska feminismus předpokládá, že poznání vychází z interakce mezi 

zkoumajícími a tím, co zkoumají, a je ovlivněno jejich hodnotami (Guba a Lincoln, 1994).  

Jde o přístup, který pozitivismu vytýká požadavek objektivní pravdy. Pozitivismus ignoruje 

podíl ideologie, diskurzu a výzkumníka/ce na tom, jaké vědění produkují. Evelyn Fox Keller 

pozitivismu vyčítá, že nastoluje hierarchický vztah, v němž je výzkumník/ce postaven/a na 

piedestal a zkoumané je objektivizováno (Keller, 1985: 33).     

Feministická epistemologie oproti pozitivismu tvrdí, že badatel/ka není v žádném 

případě nějakým anonymním hlasem přicházejícím odnikud, nýbrž konkrétním individuem s 

konkrétními společenskými motivacemi, cíli, ideologickými zájmy.  Tato konkrétní pozice 

výzkumnici/níka ovlivňuje způsob i výsledky zkoumání. Dona Haraway (1988) to vysvětluje 

mimo jiné tím, že naše poznání je selektivní, že věnujeme pozornost přednostně či dokonce 

pouze tomu, co leží v záběru našeho pohledu a co naši perspektivu a pozici potvrzuje a 

zvýhodňuje. Podobně se vyjadřuje Mohanty, která tvrdí, že „místo, které zaujímám, si 

vynucuje a umožňuje specifické způsoby vědění“ (Mohanty 1988: 74). Proto je pro badatele a 

badatelky nezbytné nejprve reflektovat vlastní pozici. 

Lokace má pomoci uvědomit si zodpovědnost za to, jak badatelé a badatelky tvoří a 

reprodukují vědění. Proměna, kterou jsem jako čtenářka prodělala od dob studií na střední 
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škole k dnešku, snad dokáže přiblížit, jak vzdělání a nový způsob myšlení ovlivnily můj 

způsob čtení a jak nový způsob čtení ovlivnil můj přístup k vědění.       

Dílo Arnošta Lustiga jsem zprvu znala pouze prostřednictvím zfilmovaných verzí jeho 

nejznámějších děl. První knihou, kterou jsem od Lustiga četla, byla Láska a tělo (2009). K 

četbě jsem přistupovala dost nekriticky, ovlivněna respektem k autoritě autora i neschopností 

kriticky číst literární recenze. Lustig pro mě představoval značku kvality, již slibovaly i 

nadšené recenze. Zaujal mě název knihy i recenze, v níž se lákalo na tragický příběh o lásce. 

Představovala jsem si, že budu číst napínavý příběh o lásce dvou lidí, kteří se ocitli v život 

ohrožující situaci, ale nakonec vše překonají. Kniha mě velmi zklamala. Příběh byl v podstatě 

nedějový a většinu textu zabíraly popisy nahých těl.     

Ostatní knihy, které jsem později, tentokrát povinně, četla, na tom byly podobně. Tím 

nechci říct, že nebyly dobré, pouze nebyly pro mě. Bylo to zvláštní, mám ráda příběhy, které 

jsou dramatické a smutné a v době, kdy jsem sahala po četbě Lustigových děl, byly příběhy o 

tragické lásce středem mého zájmu. Láska a tělo (2009), Dívka s Jizvou (2010) nebo Krásné 

zelené oči (2000) jsou knihami vyprávějícími o mladých dívkách, o nichž jsem tehdy chtěla 

číst, přesto mě příběhy něčím zklamávaly. Až zpětně jsem si uvědomila, že oním rušivým 

elementem, který mi znemožňoval příběh přijmout, byl vypravěč. Nechtěla jsem být jako 

hlavní hrdinky předmětem vypravěčova pozorování, v němž bylo něco nepatřičného, tehdy 

jsem ale nevěděla, co. Připadala jsem si hloupá, jako bych něco zásadního nepochopila.   

Při studiu genderových studií se moje pozice začala měnit. Jako vášnivou čtenářku mě 

zklamalo, jak se mnou přechozí texty „manipulovaly“. Dříve jsem si myslela, že autor/ka má 

vždycky pravdu a když ji nemá on/ona, má ji uznávaný kritik/čka.  Poté, co jsem otázky 

pravdy a ideologie začala reflektovat, zlobila jsem se sama na sebe, že jsem tak často 

přistupovala na onu „hru na autoritu“. Často jsem v hodinách genderu a literatury uvažovala 

právě nad dílem Arnošta Lustiga. Na jednu stranu jsem si cenila jeho výběru hrdinek: vždyť 

chytré, samostatné, hrdinné ženy v literatuře scházejí. Jako žena feministka jsem se však 

nemohla ztotožnit se způsobem jejich zobrazení. Při čtení jsem vždy měla dojem, že ženské 

postavy pozoruji klíčovou dírkou zrovna ve chvílích, kdy se svlékají nebo souloží. Lustigovy 
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texty mi připomínaly erotickou, místy pornografickou, literaturu1 a já jsem si připadala jako 

voyeurka. Tato erotičnost textu byla pro mnohé mé známe, s nimiž jsem díla diskutovala, 

neviditelná a já jsem si připadala jako puritánka, která všude vidí sex. Na druhou stranu jsem 

nemohla odsunout otázku, zda je v pořádku, že na mě takto působí texty, které se tváří jako 

autentické dokumentace ženské zkušenosti v době holokaustu. Začalo mě zajímat, co vlastně 

způsobuje, že já vidím Lustigovy texty jako pornografii nebo přinejmenším erotickou 

literaturu, zatímco jiní je tak nevnímají. Proč se nedokážu a nechci identifikovat s hrdinkou, 

která je předmětem erotické touhy vypravěče? A proč se mi zdá spojení žena – holokaust – 

erotika nepatřičné?  

Lustigovo dílo je součástí českého literárního kánonu a je společensky přijaté a 

oceněné. Musela jsem si položit otázku, zda já, žena bílé pleti, nevěřící a vyrůstající v západní 

kultuře, mohu kritizovat reprezentaci žen převážně židovských, žijících v jiném kulturním a 

politickém kontextu. Autor byl oproti mně ve výhodě. Čerpal z vlastní paměti, znal některé 

postavy, o nichž psal, o prostředí, které mu bylo důvěrně známé.    

Váhala jsem, zda můžu ze své pozice kritizovat reprezentaci žen, v jejichž životní 

situaci jsem nikdy nebyla. Mohu se já osobně vyjadřovat ke specifické ženské zkušenosti nebo 

k ženství obecně? Mnozí/hé by mohli/y namítnout, že se k tématu ženské zkušenosti a 

holokaustu dokáží lépe vyjádřit pamětnice. Tento argument by vycházel z předpokladu, že jsou 

někteří lidé, jako např. ženy jiné barvy pleti než bílé, vyloučeny z produkce vědění, což je pro 

feminismus nepřijatelné. Ten totiž vyžaduje žitou zkušenost a úhel pohledu 

marginalizovaných skupin (Haraway, 1988, Harding, 1992). To ale neznamená, že 

výzkumnice, která nepatří k marginalizované skupině, nemůže provádět výzkum. Výzkumnice 

však musí mít na paměti, že její poznání je pouze částečné a konkrétně situované (Rose, 1997: 

305), že nereprezentuje pravdu. Pokud je naše poznání pouze částečné, situované a dokonce 

proměnlivé, je možné se nějakého poznání dopátrat? Dona Harraway nabízí řešení v modelu 

                                                 
1 Pornografie je podle Malého encyklopedického slovníku (1972) „[...] neumělecké znázornění lidského těla či 

sexuálního chování, které nemá jiný účel než podněcovat sexuální pud. V přeneseném širším smyslu se jedná 

o hanlivé označení vulgárního, příliš otevřeného literárního útvaru [...]“ (Pornografie, 1972). Od pornografie 

je třeba odlišit erotické zobrazení, jakkoliv je tato hranice značně subjektivní. „Erotická literatura je taková 

literatura, která má primárně navodit pocity vzrušení čtenáře, nebo poučovat v oblasti sexuální techniky“ 

(Erotická literatura, 2017).  
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webbed connections, který vychází z dialogu různých „situačních“ skupin (Haraway, 1988). 

V kontextu tohoto přístupu vnímám cíle této práce. Práce se snaží přispět k dialogu na 

reprezentace holokaustové zkušenosti v krásné literatuře z genderového hlediska.  

 

I. ÚVOD: Holokaustová literatura v kontextu feministických studií 

 

„Román, který poprvé vyšel v roce 2000, sklízí velké úspěchy ve 

Velké Británii a USA, kde byl dokonce nominován na 

Pulitzerovu cenu. Hrdinkou je patnáctiletá Židovka Hanka 

Kaudersová z Prahy, které v Osvětimi zahynula celá rodina. 

Ona sama ušla smrti jen za cenu, že sloužila jako prostitutka 

německým vojákům v polním nevěstinci. Tam se jí podařilo 

nejen udržet v tajnosti svůj věk i původ, ale jako jediné také 

přežít a dočkat se konce války.“ 

(Antikvariát Valentinská, 2017).  

 

Krásné zelené oči (2000) jsou knihou, která se zařazuje do českého literárního kánonu. 

V učebnicích ji lze často najít v kapitolách literatury o holokaustu. Holokaustová literatura 

(fikční i dokumentární) je jedním z médií, která se podílejí na utváření paměti holokaustu, je 

důležité všímat si, jaké významy komunikuje. Zdálo by se, že všechny knihy, které byly na 

téma holokaust napsány, budou reprodukovat podobné nebo dokonce stejné významy, že se 

budou snažit ukázat události „pravdivě“. Je si ale třeba uvědomit, že „[...] to, jak si holokaust 

pamatujeme, obzvláště ve veřejném prostoru, je odrazem jednotlivých politických, 

historických a kulturních pozic těch, kteří tuto paměť produkují [...]“ (Andrews, 2003: 16).  

Média ale neprodukují jen významy týkající se holokaustu. Veškerá literatura, která 

reprezentuje nějakou historickou událost, jež je součástí aktivní kulturní paměti, komunikuje i 

další významy týkající se morálky, etiky a také významy týkající se každodenního života. 

Hrdinské postavy jsou často modely, podle nichž se učíme, jak se máme chovat, cítit, vypadat, 

jaké vztahy mezi sebou máme pěstovat (Morris, 2000). V předkládané práci mě budou zajímat 



14 

 

ty významy komunikované v Krásných zelených očích, které se vztahují k genderovému řádu, 

k ženské zkušenosti.   

Ve studentských pracích je literární interpretace Lustigových děl často zaměřena na 

genderový aspekt. Podobně jako v případě Erbenovy Kytice (1853) se mnoho závěrečných 

prací věnuje tématu ženy nebo ženských hrdinek. Za všechny jmenuji práce Martiny Šímové, 

Ženské postavy v mezní situaci v Lustigových prózách, (2016), nebo Ivy Drahorádové, 

Židovské hrdinky v díle Arnošta Lustiga (2016). V těchto pracích je sice pozornost zaměřena 

na ženské postavy a ženskou zkušenost, obé je nahlíženo tradičním „mužským“ úhlem 

pohledu. Práce nepoužívají gender jako hlavní analytický nástroj, s gendrem pracují 

esencialisticky.  

Toho, že se Lustig ve své tvorbě zaměřuje na ženské osudy, si všímá nejen studentstvo 

literatury, ale také veřejnost, která ho za zobrazení ženských příběhů vesměs chválí. Téma 

ženských osudů ani téma genderových vztahů samo o sobě neznamená, že se jedná o 

reprezentaci, která by mohla být označena za feministickou. Podobně nelze označovat všechny 

akademické práce zaměřující se na gender postav za feministické.    

Navzdory tomu, že je výzkum týkající se ženské holokaustové zkušenosti často brán 

jako příznakový, něčím specifický nebo jako doplněk k androcentrickým pracím, (Waxman, 

2003: 662), vzniklo mnoho studií, které tuto problematiku odkrývají. Za všechny zmíním jen 

několik nejdůležitějších textů, z nichž v práci čerpám. Postavením žen v nacistickém Německu 

se zabývá Gisela Bock, (1996), ženskou zkušenost reflektují Marlene Heinemann (2002) a Zoë 

Waxman (2003), Alana Fangrad (2013) se věnuje sexuálnímu násilí. V Česku se na genderové 

aspekty holokaustu zaměřují mimo jiné Anna Hájková (Sexual Barter in Times of Genocide, 

2013) a Věra Sokolová (Oběti nebo stoupenkyně?, 2004). 

Konkrétně genderovému aspektu Lustigových textů se v Čechách věnuje např. Petra 

Holá (Měla svou rasu a původ, 2010) nebo Ingrid Chytilová (Kategorie času v románu 

Arnošta Lustiga, 2009, Tělesnost v díle Arnošta Lustiga., 2013).  

 

Od feministicky zaměřených prací se především očekává, že budou pracovat s 

feministickými teoriemi, v nichž je ukotven koncept genderu a koncept moci. Letherby (2003) 

a Reinharz (1992) tvrdí, že feministický výzkum je zaměřený především na životy žen a jejich 
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zkušenosti a jedním z jeho cílů je nechat zaznít hlasy žen, které byly po dlouhou dobu 

umlčovány. Lustigovy texty se skutečně zabývají těmi, které jsou často umlčovány. Lustig 

nechává promluvit nejen ženy, ale také děti. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964) a 

Dita Saxová (1962) jsou knihami o mladých dívkách. V Démantech noci (1958) se objevují 

dětští hrdinové. Ostatně i Hanka z Krásných zelených očí se pohybuje na pomezí dětství a 

mladé dospělosti. Jedná se o literaturu, která neoslavuje typické válečné hrdiny, vojáky a lidi, 

kteří riskovali vlastní život, aby zachránili druhé, ale o postavy, jejichž hrdinství je často 

skryté. Feministická literární kritika upozorňuje na to, že ženy jsou skupinou, jejichž názory a 

osudy (o hrdinských činech nemluvě) jsou často umlčovány (Morris, 2000).  

Zde je však třeba mít na paměti, že i marginalizované skupiny mohou mluvit jazykem, 

který promlouvá v jejich neprospěch. Hlasu marginalizovaných skupin se věnují Gayatri 

Spivak (2010) a Chandra Talpade Mohanty (1988). Ty upozorňují na problematiku tzv. 

„třetího světa“, který je z hlediska „Západu” definován jako nevyvinutý a ekonomicky závislý. 

Pokud jsou ženy „třetího světa“ nahlíženy v tomto kontextu, pak jsou nutně jako skupina 

definované jako v podstatě neschopné, ne dost rozumné na to, aby mluvily ve svůj prospěch. 

Je-li feministický diskurz konstruován výhradně „západním“ způsobem, je pro ženy „třetího 

světa“ nedostatečný. To souvisí i se „západním“ akademickým myšlením jako takovým, které 

je produkováno tak, aby podporovalo ekonomické zájmy „Západu“. Spivak a Mohanty 

upozorňují na to, že „západní“ feministky často mluví o ženách „třetího světa“ jako o 

homogenní skupině a produkují diskurz, který je konstruuje jako ty druhé ve vztahu k 

„západním“ ženám. Toto ženám „třetího světa“ znemožňuje promlouvat a aktivizovat se 

(Mohanty, 1988, Spivak, 2010).  V prvé řadě je třeba odhalit hlas, který v literárních dílech 

promlouvá, a určit, za koho a v čí prospěch mluví.  

Lustigova naratologie je proslulá střídáním perspektiv. V Krásných zelených očích 

(2000) se střídá perspektiva hlavní postavy, vedlejších postav a vypravěče, všichni z vlastního 

úhlu pohledu. Perspektivu hlavní postavy se dozvídáme prostřednictvím nevlastní přímé řeči a 

vnitřního monologu. Perspektiva je postav je pouze zprostředkovaná vševědoucím 

vypravěčem. Úkolem analýzy Krásných zelených očí bude identifikovat tento dominantní hlas 

a zhodnotit ho genderovou optikou. V analýze se pokusím odhalit, jaké významy tento hlas 

komunikuje, jaký genderový model reprezentuje a obhajuje a v čí prospěch promlouvá. 
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Spisovatel Arnošt Lustig 

 

      Arnošt Lustig patří celosvětově uznávané autory2. Do literatury vstoupil záhy po válce, 

v době, kdy byla válečná zkušenost ještě čerstvá, ale zároveň ovlivněna socialismem. Politická 

situace se projevovala i v literatuře, po níž se požadoval socialistický realismus.  Lustig patřil 

mezi ty mladé autory a autorky, kteří se soustředili kolem Časopisu Květen a jejichž zaměření 

by se dalo shrnout do hesla „poezie všedního dne.“ Tento přístup se zaměřoval na obyčejný 

život, obyčejné nehrdinské hrdiny a hrdinky. Lustigova poetika, odkláněje se od 

socialistického realismu, staví do popředí existenciální otázky, na místo dějovosti převládá 

úvaha nad skutečnými hodnotami, morálkou a etikou (Haman, 1995: 28). Ve své tvorbě 

využíval Lustig z velké části své vzpomínky a zkušenosti.  

V listopadu 1942 byl Arnošt Lustig spolu se svou matkou transportován do Terezína a 

odtud později do Osvětimi. V době války byl Arnošt Lustig chlapcem, nebo mladým mužem, 

jehož nejvíce zajímala láska. Většina jeho knih čerpá právě ze vzpomínek na Terezín nebo 

Osvětim, na přátelství a lásky. Dita Saxová (1962), Nemilovaná: Z deníku sedmnáctileté Perly 

Sch. (1979), Tanga: Dívka z Hamburku (1992), Colette: Dívka z Antverp (1992), Láska a tělo 

(2009) jsou prózami, v nichž je hlavním tématem láska nebo vztahy mezi muži a ženami. 

Podle Chytilové „Pointa Lustigových povídek a novel spočívá především v prolínání dvou 

plánů, a sice plánu reálného, kdy jde o pevné zakotvení konkrétního obrazu, a plánu 

symbolického, který je nositelem vlastního významu a smyslu (Chytilová, 2009: 9). 

V Krásných zelených očích (2000) sledujeme nejen strastiplný příběh hlavní postavy Hanky. 

Hanka a její příběh jsou zároveň symboly, které odkazují k tématům týkajících se morálky, 

podstaty života a lidství, identity, rasy, osudu. V případě Krásných zelených očí ustupuje 

samotný příběh do pozadí mnohým úvahám nad existenciálními otázkami. Kromě holokaustu 

je v mnoha prózách přítomno téma lásky. Lustigova autorita přeživšího často ovlivňuje to, 

jakým způsobem bude jeho dílo čteno a hodnoceno. Od literatury, která je označena za 

                                                 
2 Arnošt Lustig byl za svou literární činnost mnohokrát oceněn jak v Čechách, tak v zahraničí. Byl držitelem ceny 

Franze Kafky za celoživotní dílo a v roce 2000 získal Medaili za zásluhy. Ze zahraničních cen je třeba uvést 

National Jewish Book Award za Ditu Saxovou (1962) a Nemilovanou (1979) a National Book Award za 

Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou (1964).  
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holokaustovou, budeme zřejmě čekat hlavně příběh o přežití, utrpení (včetně odloučení 

milenců) nebo boji. V Lustigových dílech je ale milostné téma přítomné téměř všude, až by se 

mohlo zdát, že prostředí táborů slouží jen jako doplněk milostného příběhu. Tomáš Filip tvrdí, 

že „[...] kdyby za Lustigovými texty nestála tato personální garance, literární kritika by 

minimálně některé části jeho díla dávno odmítla jako nepřípustnou perzifláž literatury o šoa.“ 

(Filip, 2011: 203). Jako autora i člověka si Arnošta Lustiga nesmírně cením. Nicméně, 

v návaznosti na Tomáše Filipa, musím dodat, že je to pouze osobnost autora, která mě hned 

zpočátku zabránila odmítnout některé významy, které Lustig komunikuje. Z podobných 

důvodů jsem přehlížela i nejčastější recenze na knihu. Ukázka takové recenze je v úvodu 

kapitoly. Autorka píše, že kniha vypráví příběh o mladé prostitutce. To je s ohledem na ženy, 

které byly podobně jako Hanka přinuceny k nucenému sexuálnímu otroctví, přinejmenším 

nesenzitivní.  

      Krásné zelené oči (2000) se z velké části odehrávají ve vězeňském táboře. 

Nadpozemsky krásná hrdinka, jak je pro Lustiga příznačné, je zde sexuálně zneužívaná, což 

zpětně reflektuje její manžel – vypravěč.  Také takto lze stručně charakterizovat, o čem Krásné 

zelené oči (2000) jsou. Moje vlastní výše zmíněná charakteristika se zdá být jaksi znevažující. 

Také neodpovídá tomu, jak příběh popisuje prodejce knih v citaci v úvodu kapitoly. Zatímco 

autor/ka popisu četl/a knihu o mladé odvážné dívce, která se prodala nacistům, já četla příběh 

chlapce, který si představuje sexuální zneužívání své manželky.  Jako by šlo o dvě různé 

knihy.   

      Co nutí čtenáře i spisovatele charakterizovat patnáctiletou otrokyni jako prostitutku?  

Jak ovlivňuje genderový řád autorovo vzpomínání a zapisování příběhu a jak ovlivňuje 

čtenářstvo? Čí pohled je v textu dominantní, s kým se čtenářstvo nejpravděpodobněji 

identifikuje? Na tyto otázky se budu v průběhu analýzy snažit odpovědět, abych dospěla 

k hlavní výzkumné otázce. Krásné zelené oči (2000) jsou knihou, která chce zpodobit osud 

mladé ženy za války, přiblížit útrapy, jimiž prošla, a myšlenky, jimiž se zabývala. Vzhledem 

k zaměření knihy na otázky sexuality, na časté zobrazení sexuálních scén a erotických těl se 

budu snažit odhalit, zda kniha téma holokaustu neerotizuje, či dokonce nepornografizuje.  
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II. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

Ve své diplomové práci se věnuji genderové analýze literárního díla. Někteří literární 

kritici a kritičky odlišují literární analýzu od interpretace. Např. podle Hrbáčka znamená 

analýza textu „[...] k objektivnosti směřující (o objektivnost usilující) rozklad struktury textu, 

tj. segmentaci textu na jeho komponenty a popis vztahů mezi těmito komponenty po stránce 

obsahové, jazykové a funkční. Interpretaci s jejím českým ekvivalentem „výklad“ jednoznačně 

postihnout nelze. U interpretace se často nerozlišuje, zda jde o výklad strukturovanosti textu 

nebo o výklad smyslu textu, který nemůže být ovšem zcela zbaven rysů subjektivnosti, už 

proto, že interpretace je vždy více nebo méně spojena též s hodnocením“ (Hrbáček, 2005: 1). 

Vzhledem k subjektivitě, na niž v předmluvě upozorňuji, by se moje práce dala zařadit spíše 

k interpretaci. Feministické teorie ale mají k objektivitě jiný přístup. Podle Caroline 

Ramazangolu a Janet Holland (2002) můžeme za feministický považovat takový výzkum, 

který vychází z feministické teorie a „jeho cílem je vytvářet vědění, jenž bude přínosné pro 

efektivní transformaci genderové nespravedlnosti a subordinace“ (Ramazangolu, Holland 

2002: 147). Moje práce bude sice obsahovat hodnocení, zároveň ale bude usilovat o rozklad 

textu na jednotlivé prvky a bude se snažit popsat vztahy mezi nimi, jak se očekává u analýzy. 

Bude se opírat o feministické teorie a analytické metody doporučované feministickou literární 

kritikou.  

Feministické hnutí, které umožnilo vznik feministické literární vědy, lze periodizovat 

do tří vln, přičemž první vlna, které se nese v duchu boje o základní občanská práva pro ženy, 

se formuje již koncem 18. století.  Druhá vlna spadá do 60. let 20. století a přichází především 

s konceptem genderu a s analýzou pohlavně-genderového řádu (Havelková, 2004: 169, 177-

178). Třetí vlna tvořící se od počátku 90. let, je více diverzifikovaná.  

      Feministické hnutí je vnitřně diverzifikované, je proto bezpečnější mluvit o 

feminismech, spíše než o feminismus. I přes velkou různorodost se feministické směry se 

shodnou v tom, že ve společnosti funguje genderový řád, který je dualistický a hierarchický. 

Podle tohoto řádu je koncept pohlaví biologickou daností a rozdíly mezi muži a ženami jsou 

biologického původu. Podle této teorie existuje určitá objektivní podstata mužství a ženství, 

přičemž podstatu ženství sdílejí všechny ženy a podstata mužství je společná všem mužům. Ne 
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všechny feministické teorie se shodují na tom, že podstata mužství a ženství neexistuje. 

Všechny se však shodnou, že ve společnosti fungují stereotypní představy o tom, jak se má 

chovat a vypadat „správná žena“ a „správný muž“ (Renzetti – Curran, 2003: 20). Pojmy 

mužství a ženství podle Morris označují nabytou kulturní identitu, (Morris, 2000: 12), 

konstruovanou kategorii, gender. Prvním problémem je, že jsou tyto pojmy bipolární, 

vzájemně se vylučující a jejich vztah je hierarchický. Právě onen dualismus je podle mnohých 

feministek základem pro západní myšlení a promítá se do vztahů mezi lidmi. Kategorizuje, 

hierarchizuje, nadřazuje jednu skupinu lidí nad jinou/jiné (Grosz, 1994). Lustigův text je na 

dualismu postaven. Na jedné straně stojí nacističtí vojáci jako představitelé zla, na druhé 

straně jsou vězeňkyně jako symboly dobra nebo oběti. Lustig zobrazuje ženské postavy pouze 

v podřízeném postavení, což znemožňuje tematizovat např. ženy vojačky, mužské oběti 

sexualizovaného násilí. Tomuto tématu se blíže věnuje analytická část. 

   Feministky první vlny se už od počátku ohrazovaly proti dualismu. Na to, že je 

mužství a ženství konstruováno jako binární opozice reagovala Simone de De Beauvoire v 

knize Druhé pohlaví (1974). Zde upozorňuje na to, že muž je všeobecně chápán jako norma 

lidství, subjekt. Reprezentuje západní hodnoty a vše, co je považováno za normu a 

univerzalitu. Ženská identita je vždy odvozeným protikladem té mužské a je spojována se 

vším, co se od normy – lidství odlišuje. Je-li lidství spojováno s rozumem, kulturou a duchem, 

ženství je asociováno s emocionalitou, přírodou, tělesností.  Tím se ukazuje, jak jsou na sobě 

charakteristiky mužství a ženství vzájemně závislé. Jejich existence je podmíněna existencí 

druhé poloviny binárního páru (de Beauvoire, 1967). Nebylo-li by ženských charakteristik, 

nebyly by ani ty mužské, nicméně problém netkví jen v esencialismu kategorií. Problém je ten, 

že v tomto páru je jen jeden subjekt, muž – člověk. Žena je v tomto vztahu vždy objektem, 

který spoludefinuje subjekt, ne naopak (de Beauvoir,1974: xix). Chce-li být žena subjektem, 

chce-li naplnit představu normativního lidství, musí se identifikovat s modelovým mužem 

(Fetterley,1991: ix).  

     Právě proto, aby bylo naprosto jasné, že normativní představy o mužství a 

ženství neodpovídají tomu, jací jsou muži a ženy, přišly radikální feministky s pojmy gender a 

genderový řád. Gender obsahuje soubor norem chování, přemýšlení, vzhledu apod., které se 

vážou k duálně chápaným biologickým tělům. Bourdieu mluví o androcentrickém řádu, v 
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němž je abstraktní „muž“ považován za normu. Tento řád se jeví jako přirozený a neměnný 

proto, že je hluboce zakořeněn ve společenských institucích i v našich tělech. Podle tohoto 

řádu vnímáme, jednáme a myslíme (Bourdieu, 2000).  Tento proces Bourdieu označuje jako 

„somatizaci“.  Nejedná se ale pouze o abstraktní použití pojmu somatizace. Genderový řád 

ovlivňuje nejen myšlení, způsoby oblékání a preference, ale například i pohyby těla, fyzické 

postoje, které zaujímáme. Natolik je řád a hierarchie vepsána do našich těl (Bourdieu, 2000: 

24).  

      Podle Bourdiea je těžké tento řád nabourat nebo rozrušit, neboť sexuální řád a 

sexuální diference vycházejí z myšlenkových schémat, která jsou založena na systému 

homologických opozic, jež pořádají celý vesmír (Bourdieu, 2000: 11). Protože jsou tyto 

opozice sexualizované, pak zapojením se do systému zdánlivě přirozených opozic nabývá 

dělení věcí a činností podle opozice maskulinum femininum také zdání přirozenosti a 

nevyhnutelnosti. Vzniká dojem, že dělení podle pohlaví je v řádu věcí a že existuje objektivně 

v tělech, ve věcech, ve vnímání, myšlení, jednání a vůbec v celém sociálním světě (Ibid).  

      Podobně upozorňuje Šmausová (2002) na tendenci západního světa popisovat 

svět v pouhých dvou protikladných dichotomických kategoriích. Šmausová cituje Harding, 

podle níž lze „[…] v západním světě […] pozorovat (manicheistickou) tendenci vnímat a 

popisovat svět v pouhých dvou protikladných dichotomických kategoriích […]“, které jsou 

pak přiřazeny k mužskému nebo ženskému principu (Harding 1992, cit. dle Šmausová 2002: 

17).  Na základě tohoto dělení jsou ženám přiřazovány úkoly týkající se přirozené reprodukce, 

zatímco muži se mají zabývat materiálním zajištěním.  

      Podle Knotkové – Čapkové je nemožné z genderového řádu vystoupit, protože 

ten je součástí naprosto všech kategorií naší kultury (Knotková – Čapková et al., 2010:9). 

Genderový řád je součástí androcentrického diskurzu, který nejen že ovlivňuje naše myšlení a 

jednání, ale konstruuje samotná naše těla.   

Chápání genderu jako kulturní praxe v opozici k předdiskurzivnímu tělu sice 

upozornilo na to, že chování lidí ovlivňuje spíše socializace než pohlaví, ale postupně se tato 

sociologická představa natolik ustálila, že nabyla stejně bytostnou povahu jako kategorie 

pohlaví (Šmausová 2002: 16).  
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Judith Butler odmítá rozdíl mezi předdiskurzivním pohlavím a kulturním genderem 

(Butler 2003: 23). Gender nelze podle Butler chápat jako stabilní identitní kategorii, ale jako 

část identity, která je utvářena v čase pomocí stylizovaného opakování aktů (Butler 2003: 192–

3). Podle Butler se gender nevpisuje do těl nebo na těla, ale pohlaví a gender se vzájemně 

konstituují. Obě tyto kategorie jsou podle Butler konstrukcemi, které jsou nutně omezující.  

V tomto smyslu chápe i kategorii žena jako neudržitelný konstrukty, který omezuje ty subjekty, 

které zastupuje.  

Gender a pohlaví ve společnosti reálně fungují jako vzory a jsou součástí 

společenských institucí. Proto se Marion Young domnívá, že feministická politika není bez 

kolektivní kategorie žen možná (Young, 2009: 55-57). I přesto, že distinkci pohlaví/gender 

považuji za konstrukt, v předkládané práci používám tyto pojmy jako analytické nástroje. 

Analyzovaná kniha Krásné zelené oči pracuje s pojmy mužství a ženství esencialisticky jako 

s identitními kategoriemi, které jsou předdiskurzivní a stabilní. Nerovnost tematizovaná 

v textu se týká žen jako skupiny. Ženy jsou posuzovány na základě své příslušnosti k 

biologickému pohlaví jako domněle homogenní skupina. Cílem mé práce nebude 

dekonstrukce těchto kategorií, ale analýza toho, jak ve společnosti fungují. 

Při literární analýze patriarchátu a sexuální politiky vycházím z teorií feminismu druhé 

vlny, především z koncepcí Kate Millet (1970) a Elaine Showalter (1977). Pro analýzu 

konstrukce ženství čerpám teorie poststrukturalistických francouzských feministek Simone de 

De Beauvoir, Helene Cixous a Luce Irigaray, které kritizují falocentrizmus a upozorňují na to, 

že freudovská psychoanalýza bere muže jako normu a ženu definuje jako absenci a vyloučení. 

Vzhledem k tomu, že jsou Krásné zelené oči hyperbolou nerovných vztahů, zaměřuji se také 

na mocenské vztahy. K jejich analýze čerpám z textů Michela Foucaulta (1996, 1999, 2009) a 

Pierra Bourdieua (2000). Součástí Foucaultova konceptu moci je také tělo, které je třeba 

ovládat a kontrolovat (Foulault, 2009). Zaměření se na tělo jako nástroj moci je zajímavé už 

z toho důvodu, že sexuální politika nacistického Německa byla namířena především proti 

rasisticky definované ženské identitě a jejímu tělu (Bock, 1996). Toto je také jedním z témat 

Krásných zelených očí (2000). Ženská těla jsou zde zneužívána, kontrolována a podrobena 

disciplinaci (Foucault, 2009) a slouží také jako médium, skrze nějž autor reprezentuje své 

vzpomínky na válečnou dobu. Feministické teorie si všímají, že žena je v literatuře a v kultuře 
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obecně, nejen v kontextu holokaustu, vnímána především jako tělo. Tato redukce přispívá k 

udržování hegemonního genderového systému, který se díky neustálé reflexi (nejen) v 

literatuře jeví jako přirozený. Proto považuji za důležité zabývat se nejen nacistickou sexuální 

politikou, ale i způsoby reprezentace ženského těla a sexualit v konkrétním literárním textu. S 

tématem ženského těla vyvstane také otázka o způsobu jeho existence. Zde se budu opírat o 

teorii Judith Butler (1993), která poukazuje na diskurzivní utvářenost těla. Bude mě zajímat, 

jak dva protikladné diskurzy, které se v díle střetávají, ženská těla konstruují.  

Před samotnou analýzou nejprve vysvětlím několik základních pojmů, s nimiž pracuji, 

přiblížím feministickou literární kritiku, problematiku reprezentace ženství a ženské 

zkušenosti a stručně představím téma genderového rozměru holokaustu. 

 

1. Terminologické minimum – vymezení základních pojmů 
 

1.1. Němectví / Židovství  

  

      Podle rasové typologie Žid/Židovka s velkým písmenem označují příslušníka/ci etnické 

skupiny a žid/ovka s malým písmenem označuje člověka, který vyznává judaismus. Podle 

pravidel českého pravopisu se píší příslušníci hnutí či náboženství malým písmenem 

(„křesťané“, „muslimové“, „židé“), členové národnostních či etnických skupin písmenem 

velkým („Rusové“, „Češi“, „Romové“) (Rasové typy, 2014). 

      Jan Čulík se proti užívání velkého písmene ve slovech Žid/Židovka vymezuje: „Za 

první republiky, se nevyčleňovali židé z československého společenství na základě etnicity a 

zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako „židé“ s 

malým ž. Imperativ rasové odlišnosti a jiného (čti: „degenerovaného“ národa), imperativ 

„cizosti“, která musí být vykořeněna, zavedl ve střední Evropě až nacistický režim, pod jehož 

diktátem se muselo psát slovo „Žid“ s velkým „Ž“. Po druhé světové válce se však situace 

změnila, vznikl stát Izrael, a tak je zjevně možno psát „žid" s malým „ž“ (jako stoupenec 

náboženství) i Žid s velkým „Ž“ (jako příslušník národa, i když osobně dávám v tomto smyslu 

přednost užívání slova „Izraelec")“ (Čulík, 2006). V kontextu knihy by se podle Čulíkovy 

logiky mělo užívat malého písmene, neboť postavy byly příslušníky/cemi Československa, 
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Německa a Maďarska. Jako výraz nesouhlasu s rasismem by se nabízelo žid/židovka s malým 

písmenem. V Krásných zelených očích (2000) používá autor velké písmeno. Velké písmeno 

používá i tato práce, neboť se postavy i autor hlásí k Izraeli jako ke svému národu. 

      Slovo Žid/Židovka v knize používají hlavně nacistické postavy ve smyslu příslušníků 

rasy. Postavy chápou rasu jako vrozenou identitní kategorii, která se nedá změnit a která 

ovlivňuje chování i vzhled člověka. Konstruovanosti tohoto pojmu se věnuje (mimo jiné) 

Gerlinda Šmausová (1999), podle níž se jedná o pojem, kterému je přisouzena určitá 

společenská hodnota a který má politické a společenské důsledky (Šmausová 1999: 433–438). 

Podobně vidí Bauman (2003) židovství jako abstraktní identitní kategorii, která byla vytvořena 

v souladu s potřebami sociálního inženýrství. Židé byli vnímáni jako ti, které nelze začlenit do 

sociálního řádu. Jako ti, kteří zabraňují zušlechťování státu a vytváření dokonalé společnosti. 

Předpokladem pro dokonalou společnost byla čistá německá rasa. Nacistické Německo 

obhajovalo svou biopolitiku za pomocí moderní vědy, ta měla nejen obhájit vykonávanou 

rasovou politiku, ale také fyzicky přispět k zušlechtění státu. Prostředkem k zušlechtění národa 

byly programy jako Lebensborn, ústavy pro euthanasii, nucené sterilizace, pokusy na vězních 

apod. Sociální inženýrství nacistického Německa bylo plně v souladu s modernizačními 

procesy, které začínají osvícenským důrazem na přírodní vědy, ale také opozicí přírody a 

společnosti. Příroda měla být navíc ovládnuta a zkrocena, zbavena všech nežádoucích článků, 

hygienizována. Židé byli definováni jako nemoc, které se je třeba zbavit (Bauman, 2003) 

 

1.2. Rasismus a antisemitismus 

 

      Rasismus vychází z předpokladu, že určité skupiny sdílejí psychosomatické-atributy, 

které je oddělují od ostatních skupin (Szabó, 2007: 81). Šmausová mluví o procesu 

naturalizace společnosti, kdy jde v otázce existence ras o to, že je zdánlivým biologickým 

odlišnostem přisuzována určitá společenská hodnota (Šmausová 1999: 437–438). 

Antisemitismus, který v knize reprezentují vojáci, nebyl pouhou nenávistí k židovstvu, ale 

vyrostl z nábožensko-rasistického diskurzu 20. století (Bauman, 2003). Vliv na posílení rasové 

teorie měly dobové studie, které se v duchu modernity snažily o vědecký přístup. Chamberlain 

v návaznosti na Gobineaua píše: „Normálny, zdravý vývin ľudstva neprebieha od rasovosti k 

bezrasovosti, ale práve naopak: od bezrasovosti k čoraz výraznejšie charakteristickej rase [...]“ 
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(Chamberlain 1899 in Szabó, 2007: 84). Neznamená to ovšem, že by se „rasy“ postupně 

oddalovaly pouze fyzicky. Součástí konceptu rasy byly i duchovní a intelektuální kvality. 

Nacistický rasismus z Chamberlainovy teorie čerpal a věřil, že je nordická rasa nejdokonalejší 

rasou, která nemůže být znehodnocena míšením s jinými rasami. Největší nebezpečí pro 

nordickou rasu představovali dle nacismu Židé (Szabó, 2007: 86). 

       V textu se všechny nežidovské postavy objevují jako „ideální“ nacisté, kteří věří ve své 

nadlidství a opírají se o eugeniku. Tyto postavy jsou, jak ukáže analýza, inherentně zlé a 

psychicky narušené. To podporuje stereotypní představu o tom, že holokaust zapříčinili 

psychicky narušení šílenci.     

      Proti tomuto názoru se vymezuje Zygmund Bauman (2003), který odmítá teorie, jež v 

holokaustu spatřují vrchol evropského antisemitismu, i ty, které v něm vidí výhru přirozené 

lidské agresivní tendence. Ani jedna z nich totiž nevysvětluje, proč nebyla většina Němců 

extrémně antisemitistická ani agresivní, že na holokaustu spolupracovaly všechny složky 

společnosti a že byl umožněn procesy, které byly zcela v souladu s moderním vývojem 

společnosti (Bauman, 2003:12) Je důležité zkoumat ne defektní jedince, ale právě moderní 

společnost. Na místo hledání viníků v jednotlivcích se Bauman soustředí na mechanismy, 

které jsou výrazem modernity. Bauman upozorňuje na to, že západní civilizace vidí sama v 

sobě vrchol humanizované pacifistické společnosti. Z tohoto hlediska není divu, že je 

holokaust vnímán jako selhání civilizace. Bauman však ukazuje, že všechny mechanismy, 

které holokaust umožnily, byly normální, moderní a byly součástí civilizačního procesu. 

Jedinečná by snad mohla být jen jejich kombinace. Síla modernity je patrná už z toho, že 

původně „[...]autoři holokaustu zřejmě neměli přesnou představu o tom, jak světa 

osvobozeného od Židů dosáhnout. To, že se jim to podařilo a jak se jim to podařilo, bylo dílem 

byrokratické mašinérie, která se rozjela a už se nedala zastavit“ (Bauman, 2003: 159). 

Hierarchická kategorizace identit i touha po řádu patří mezi charakteristické znaky nacismu v 

Krásných zelených očích. Podle Baumana jsou touha po řádu i kategorizace identit pevně 

zakořeněny v moderním světě.  I samy židovské postavy v textu se snaží o návrat k nějakému 

řádu a (pro ně) současnou situaci vnímají chaos (Bauman, 2003: 105-110, 295).  

      Na poněkud zjednodušené nebo černobílé vnímání holokaustu v Krásných zelených 

očích ukazuje zaměňování slov nacista a Němec. Ottova encyklopedie uvádí, že nacismus 
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„[...] je zkráceně národní socialismus, totalitní ideologie založená na vypjatém nacionalismu, 

rasismu, prvcích socialismu, militarismu a antisemitismu“ (Ottova encyklopedie, 2004: 660). 

V textu knihy se nacismus projevuje především jako antisemitismus. Lustig v Krásných 

zelených očích pronásledování jiných skupin netematizuje. V Krásných zelených očích (2000) 

se jako antisemité projevují všichni Němci. Samotné slovo nacista se v textu často neobjevuje, 

při označování nepřátel používá vypravěč téměř výhradně označení Němec. Domnívám se, že 

se tak dopouští přílišné generalizace, neboť vždy, když mluví o Němcích, má na mysli 

stoupence ideologie.3 

      

1.2. Holokaust a holokaustová literatura 
 

Podle Slovníku spisovné češtiny (1978), znamená pojem holokaust „genocidu, 

vyhlazení celé skupiny obyvatelstva, rasy nebo národa“ (Slovník spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost, 1978: 107). Někteří lidé se ale proti tomuto pojmu ohrazují, neboť původně 

znamenal zápalnou oběť, oběť v chrámu.  Stará čeština pod pojmem holokaust vyjadřuje oběť 

zápalnou, seženou, spálenou.4  Pro Židy je častější termín Shoah, který označuje katastrofu5. I 

přesto, že respektuji odmítnutí termínu holokaust, budu ho v tomto textu používat. Je tomu tak 

proto, že se nebudu primárně věnovat holokaustu jako historické události, ale jeho literárnímu 

ztvárnění. Pro literaturu zabývající se Shoah se vžil termín holokaustová literatura, literatura 

za doby okupace, méně často válečná literatura, případně výraz Shoah/Šoa. Termínem 

holokaustová literatura a holokaust budu odkazovat k reprezentaci Shoah v literatuře, historii 

či kulturní paměti.  

                                                 
3 Němec však není příslušník ideologie, ale národa. Proto se v analýze nebudu držet této tendence a budu 

důsledně oddělovat termíny Němec a nacista. Pouze v případě, kdy budu doslovně citovat z knihy, se od tohoto 

pravidla mohu odchýlit.  

4 Staročeský slovník 1, 1091, J. Duplacy a spolupracovníci, Slovník biblické teologie, přel. P. Kolář, Řím 1991, s. 

282. 

5 Tomáš, F. (2011) Holokaust jako fikce. Praha. Disertační práce. Ústav české literatury a literární vědy. Vedoucí 

práce prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. s. 13  
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      Holokaustová literatura, včetně Lustigovy tvorby, patří k tématům mnoha odborných 

textů. Ve velké většině se jedná o studie literárně teoretické nebo historické. Holokaustové 

literatuře se v Čechách a na Slovensku věnují především Jiří Holý (Šoa v české literatuře a v 

kulturní paměti, 2011), Aleš Haman (Arnošt Lustig, 1995) nebo Zora Prušková (Príbehy bez 

šťastných koncov, 2007). Mnohé studie se ve svých přístupech liší, ale zkoumají literární díla 

především z hlediska jejich historického nebo literárního/estetického významu.  

Literární postavy mohou být velmi plastické a komplikované, nebo, jako je tomu často 

v pohádkách, připomínají určité ideální modely. Co se týče holokaustové literatury, může být. 

např. pan Kopfrkingl z Fuksova Spalovače mrtvol (1967) interpretován jako zjednodušený 

model zvrácené ideologie a jeho manželka je typologicky trpící pasivní obětí. Lustigovi Němci 

jsou také často zobrazeni jako zjednodušené symboly nacismu. Lustig operuje s abstraktním 

pojmem Němec i v případě, když odkazuje k nacistům, ne k občanům Německa. Pro 

genderovou analýzu je zajímavé, že zlo nejčastěji zastupují muži a dobro ženy, děti a staří lidé. 

Právě tento genderový aspekt Lustigovy konstrukce lidí –modelů mě bude v práci zajímat. 

Genderovou optikou se podívám na to, jak ženy a muži v textu fungují jako symboly a ideální 

typy.  

 

1.3. Literatura: svědectví a fikce  

 

      U tématu, jako je holokaust, je extrémně důležité, aby bylo upozorněno na hrůzy, které 

se staly. Podle Gejzlera a Bernard-Donalse, je holokaustová literatura často charakterizována 

napětím mezi nutností svědčit a nemožností podat svědectví. Je to právě svědecká výpověď 

(testimony), která souvisí s nutností mluvit, s „[...]touhou sladit civilní a morální práva s 

novým věděním a nutností poučit o událostech holokaustu tak, aby k nim už znovu nedošlo“ 

(Glejzer a Bernard-Donals, 2001: xii). Svědecká výpověď není přímým odrazem událostí, ale 

je výsledkem traumatu, touhy poučit a vědění, které mají svědčící k dispozici.  

      Ještě komplikovanější je situace, pokud je svědecká výpověď podána formou novely, 

fikčního příběhu. Spisovatelé/ky se často uchylují k poetickému jazyku, neboť ten dokáže lépe 

vyslovit nevyslovitelné. Možná proto mají holokaustové příběhy takový úspěch. Novela je 

schopna vyvolat ve čtenářstvu dojem, že se na události dívají očima svědků/kyň (Glejzer a 
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Bernard-Donals, 2001: xv). Za pomoci imaginace se je možné lépe přiblížit událostem. Na 

druhou stranu, závažnost tématu a autorita vyprávějícího v případě, že se jedná o svědka 

událostí, zaručuje textu důvěryhodnost.  „[...] dává autoritu jazyku, který je jinak viditelně 

fikční“ (ibid: xv). Bernard-Donals a Glejzer v případě filmového média upozorňují na 

nebezpečí hyperrealismu a fikčnosti. Na jednu stranu má médium možnost velmi přiblížit 

události tak věrně, že si je recipienti/tky dokáží představit jako by tam byli, na druhou stranu 

se pořád jedná o reprezentaci, která „[...] vyjednává divákovu reakci jak na médium, tak na 

objekt zobrazení, dávaje mu možnost odstupu od hororu a zároveň přístup k událostem tím, že 

je přetváří ve vědění” (Glejzer a Bernard-Donals, 2001: viii). Médium, v našem případě kniha, 

dává na jednu stranu možnost ztotožnit se s postavou a zažít to, co ona, nebo alespoň dokáže 

vyvolat iluzi, že tomu tak je, zároveň komunikuje vědění o této události. Autoři nicméně 

upozorňují na to, že se o skutečné svědectví nejedná. Svědectví (witnessing) je něco, co nejde 

přenést, co přesahuje limity vědění (Ibid: ix). Svědectví je nepřenositelná zkušenost, na rozdíl 

od svědecké výpovědi (testimony), která je reakcí na svědectví.  

      Na druhou stranu tištěné médium, které nese název novela nebo román, upozorňuje již 

dopředu na svou fikčnost. Při čtení Lustigova příběhu jsem se potýkala s problémem 

ne/reálnosti čteného. Na jednu stranu ve mně čtení o událostech způsobovalo hrůzu, na druhou 

stranu jsem se utěšovala tím, že je to „jen“ fikce. Tradiční narativní postupy, příběh lásky na 

pozadí válečných událostí, stereotypní konstrukce postav a „notoricky známé“ obrazy týkající 

se holokaustu mi umožňovaly „odstup“ od tragédie. Pokaždé, když jsem si uvědomila, že 

„něco takového“ se skutečně stalo, nedokázala jsem se s tím vyrovnat. Bylo pro mě daleko 

jednodušší analyzovat knihu jako umělecké dílo a sledovat narativní postupy a charakteristiku 

postav než jako médium, které něco vypovídá o skutečnosti. 

Již samotné spojení slov fikce a realita by mohlo vyvolat dojem, že literaturu lze 

vnímat buď jako médium zobrazující skutečnost, nebo jako zcela vymyšlený příběh. Už jen 

otázka, co je literatura, není tak jednoduchá, jak se zdá být. Literatura je bezpochyby jedním ze 

způsobů, jak reagovat na události. Často se dělá rozdíl mezi fikční literaturou a dokumenty, 

přičemž od dokumentů se očekává zobrazování faktů a pravdivost, od fikce spíše estetická 

funkce. Rozdíl mezi fakty a fikcí ale zpochybňuje Eagleton (2001). Jako ukázku dává Genesis, 

která je některými čtena jako pravda, jinými jako fikce (Eagleton, 2001: 1). Eagleton také 
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zpochybňuje rozlišování literatury jako imaginativní a ostatní vědy jako neimaginativní a 

faktické. Zde se shoduje s Baumanem (2003), podle něhož je i historii třeba vnímat jako 

vyprávění příběhů. Podobně tvrdí Culler (2002), že „Modelem pro historickou inteligibilitu je 

stručně řečeno literární narativ“ (Culler, 2002: 27). Culler navíc zmiňuje, že literární 

prostředky jsou používány i v jiných vědních oborech. Podle Eagletona je definice literatury 

prakticky nemožná, neboť je historicky podmíněná (Eagleton, 2001:7). Jelikož se funkce a 

definice literatury proměňuje, je možné za literaturu označit jakýkoli druh psaní, které je z 

nějakých důvodů vysoce hodnoceno.  Podobně chápe Culler literaturu jako soubor textů, které 

hodnotíme jako literaturu proto, že je za literaturu kontextuálně označen (Culler, 2002: 33-35). 

Protože odpovídá tomu, co si pod pojmem literatura představujeme. Je přitom třeba mít na 

paměti, že to, co je hodnotné, není hodnotné nějak „přirozeně“ nebo proto, že se na tom 

všichni shodnou, ale že jsou literární kánon, tradice i samotná definice kultury konstrukty 

(Eagleton, 1998: 10, Culler,2002: 31), které odkazují nejen k osobním preferencím, ale také 

k předpokladům, jimiž různé sociální skupiny vykonávají moc nad druhými (Eagleton,1998: 

14).  

Literatura, zejména kanonické texty, bezpochyby patří mezi média, která komunikují 

významy a podílejí se na kulturní paměti. Kulturní paměť lze vnímat jako konstrukci 

utvořenou mnoha faktory, které zahrnují i kulturní artefakty. Kulturní paměť je záležitostí 

sociální konstrukce. Podle autorů Memorial Landscapes: analytic questions and metaphors 

(2008) je paměť také politickou záležitostí. Političnost literatury lze ukázat na proměnách 

interpretací děl v čase. Každý politický režim interpretuje literární díla různým způsobem. A 

nejen to, dokonce i různé vědní obory interpretují významy odlišně (Dwyer a Alderman , 

2008).  

Každá interpretace, která se podílí na kulturní paměti, s sebou nese určité nebezpečí. 

Bauman (2003) upozorňuje na konstrukci paměti, kterou v případě holokaustu provádí 

historie. Holocaust je historiky často interpretován jako výjimečná událost, která se v moderní 

společní nemůže stát. Tomu však odporuje jeho teorie, v níž tvrdí, že právě modernita je tím, 

co holokaust umožnilo (Bauman, 2003). Ideologičnost literatury se zdá velmi patrná ve 

zpětném pohledu, např. v případě, že interpretujeme díla vzniklá za socialismu nebo v jiných 

obdobích, jejichž diskurz už není aktuální. Daleko těžší je zachytit političnost literatury nebo 
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její interpretace v době, v níž žijeme, a uvědomit si, jak působí soudobý a osobní diskurz na 

naši vlastní interpretaci.  Vše, co dnes víme o holokaustu, o ženách a o literatuře, je součástí 

naší interpretace informací, které jsou nám zprostředkovány skrze média, instituce a naše 

blízké. Toto naše vědění je ovlivněno jak současným diskurzem, v němž konstruujeme 

význam textu, tak diskurzem, v němž tvořil/a autor/ka. Je tomu tak proto, že i minulá literatura 

spolukonstruuje současný literární diskurz. Některé interpretace se v různých diskurzech 

proměňují. Jiří Holý upozorňuje, jak stalinismus ignoroval heroismus Židů za války i jak 

komunismus vyzdvihoval hrdinskost socialistických mužů a všechny ostatní opomíjel (Holý, 

2011). Literatura může reagovat tím způsobem, že „zapomenuté“ hrdiny a hrdinky oživí a 

upozorní na skupiny, které jsou často přehlíženy. Krásné zelené oči lze v tomto směru vnímat 

jako literaturu, která zviditelňuje ženské hrdinky.  

 

1.3.1. Fiktivnost literatury: vztah literárního díla k zobrazované události.  

 

Pojem fikce lze nesprávně chápat jako opak reality. Školák na otázku, co je fikce, může 

odpovědět, že je to něco nereálného, něco, co se nestalo, něco vymyšleného. Bude odpovídat 

na vztah reality k příběhu, na fiktivnost. K tomuto vztahu se vyjadřuje Doležel, který tvrdí, že 

svět vyprávění není totožný se skutečným světem, ale odvíjí se od něj (Doležel 2003: 172–

173). Toto „odvíjí se“ nechápu v tom smyslu, že je nějakou jeho variací, ale že svět, v němž 

žijeme, diskurz, v němž se pohybujeme, ovlivňuje způsob, kterým zaznamenáváme a chápeme 

události a produkujeme paměť. 

             Na limity zobrazení reality v literárním díle upozornila už francouzská kritika v 

60. letech 20. století. Gérard Genette, Roland Barthes a další poukázali na to, že „Literární dílo 

nemůže zobrazovat skutečnost, jelikož je tvořeno jazykem a jazyk nereferuje k ničemu jinému 

než zase k jazyku“ (in: Sládek, 2007: 11). Barthes jde ještě dále, když tvrdí, že jazyk vytváří 

svou vlastní realitu, konstruuje skutečnosti (Sládek, 2007). Barthes vidí vztah literatury a světa 

jako komplementární. Pomocí jazyka i literatury, svět poznáváme a konstruujeme.  

      Z tohoto hlediska lze text vnímat jako střet diskurzů. Na jedné straně stojí akt tvorby, 

který uspořádává události a vytváří souvislosti (Sládek, 2007: 19). Akt tvorby ale nelze chápat 

jako něco naprosto nezávislého. Předpokládá spisovatelovo/čino zakotvení v diskurzu, 

vyžaduje „předporozumění světu našeho jednání: jeho inteligibilních struktur, jeho 
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symbolických základů a jeho časového charakteru“ (Ricoeur in: Sládek, 2007: 19). Umělcova 

tvorba je od základu ohraničena diskurzem, v němž autor žije. Může psát pouze o tom, co je 

vyjádřitelné, a píše o tom tak, jak mu umožňuje diskurz. Jinými slovy, spisovatel/ka má pouze 

omezené prostředky k vyjádření světa, k uspořádání událostí do příběhu.  

Konečný význam dodává textu akt čtení. Zde na sebe naráží diskurz spisovatele, textu a 

čtenářstva. Aby byly texty srozumitelné, musí text i čtenářstvo používat stejný jazykový kód a 

sdílet stejné nebo podobné pojmové mapy (Hall, 1998: 19). Svět vyprávění je však malý a 

vyžaduje, aby byl v aktu čtení doplňován, dokonstruován. Konečný význam se mění spolu se 

změnou diskurzu, dobového, literárního i osobního. Text v tomto smyslu nelze chápat jako 

nehybný artefakt s jednotným významem, ale jako proces, který umožňuje konstruovat 

události. Literární dílo, které odkazuje ke skutečné události, nelze chápat jako obraz této 

události, ale jako aktivitu, která tuto událost spoluutváří.  

      Podle Halla (2003) fenomény získávají svůj význam v rámci toho, co se o nich říká a 

jak jsou prezentovány v určitém historickém a kulturním kontextu (Hall, 2003: 30). „To, co se 

říká“ lze také foucaultovsky označit za diskurz. Michel Foucault (1962, 2002) chápe diskurz 

jako možnosti reprezentování znalosti o určitém tématu v konkrétní historický okamžik. 

Diskurz určuje způsob / možnosti, prostřednictvím nichž je možné o určitých fenoménech 

hovořit. Určuje, co je možné si v kontextu určitého tématu vůbec představit. Diskurz má také 

vliv na to, jak je vědění uváděno do praxe a využito k usměrňování jednání druhých. Podle 

Matonohy se jedná o komplex technik, které řídí a usměrňují „perceptivní schémata, způsoby 

konceptualizace, hodnotové hierarchie, poznávací techniky [...]“ (Matonoha, 2008: 27).  

Každé literární dílo vzniká v určitém diskurzu a je-li hojně čteno, ovlivňuje diskurz 

recipientů, čímž vstupuje do mocenské hry tvorby významů. Matonoha píše, že „[...]diskurz 

nám umožňuje mluvit, respektive naše mluvení legitimizuje, a zároveň nám tímtéž pohybem 

něco říci znemožňuje“ (Ibid). Téma holokaustu, autorita renomovaného spisovatele a 

popularita knihy umožňují textu podílet se na opakování a tvorbě významů. Dávají dílu moc 

podílet se na diskurzu, na legitimizaci toho, jak přemýšlíme o holokaustu, co si o něm můžeme 

myslet.  
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        Z tohoto pohledu se jeví otázka fikce a reality trochu jinak. Zatímco holokaust je jako 

událost časově i prostorově ohraničeným fenoménem a přímou zkušenost s ním má jen 

omezené množství lidí, „paměť holokaustu“ je stále aktuální a stále působí reálně.  

Krásné zelené oči k tématu přispívají zobrazením ženské zkušenosti. Tu však redukují 

na sexualizované násilí. Vzhledem k velké čtenosti se Krásné zelené oči podílejí na diskurzu 

sexualizovaného násilí i na paměti holokaustu, považuji za důležité věnovat se tomu, jaké 

významy komunikují.  

 

1.3.2. Fikčnost jako vlastnost literárních textů 

 

 „Literární dílo je jazyková událost vytvářející představu 

fikčního světa, jenž zahrnuje mluvčího, aktéry, události a 

implikované publikum (publikum formující se prostřednictvím 

rozhodnutí, která se v rámci díla činí v souvislosti s tím, co je 

nutno vysvětlit a o čem se předpokládá, že je publiku známo)“ 

(Culler, 2002: 39).  

 

      Student, který výše považoval fikční svět za opak reálného, by mohl být v rozpacích, 

když byste se zeptali, jak je tomu v případě biografického románu. Zde už je třeba zaměřit se 

ne na otázku vztahu reality a zobrazovaného světa, ale na jednu z charakteristik literatury, na 

fikčnost. 

      Fikčnost spočívá mimo jiné v tom, že příběh nezahrnuje všechny okolnosti události, ale 

jedná se o tak zvaný malý svět (Doležel, 1993). Když např. Lustig popisuje vojáky jako 

disciplinované mocné muže a vojačky naprosto nezmiňuje, nemůžeme si je do textu domyslet, 

protože ve skutečnosti vojačky existují či existovaly. Fikčnost zahrnuje také specifickou práci 

s časem. Čas příběhu je svým vlastním časem a slova „nyní“ nebo zítra odkazují pouze k času 

příběhu. Výběr toho, co fikční svět zahrnuje a jak je zobrazen, je vlastně návodem, jak událost 

číst, jaké jí přiřazovat významy.  To, že vnímáme paralelu mezi nějakou událostí a příběhem, 

je dáno naší interpretací (Culler, 2002: 40).  



32 

 

      V některých případech ale dílo explicitně odkazuje k určité historické události a jeho 

autoři/ky zdůrazňují jinou než estetickou funkci. Arnošt Lustig řekl v rozhovoru s Františkem 

Cingerem, že je pro něj literatura „citová historie člověka, společnosti. Individuální i 

kolektivní citové dějiny člověka a společnosti. Pokus objevit a přidat k dílčím odpovědím svůj 

milimetr vlastních pozorování, esenci vlastních zkušeností. Toho, co člověk prožil a prožívá a 

mohl by prožít“ (Lustig; Cinger 2002: 307). K popisu pocitů a citového života se umělecké 

ztvárnění hodí lépe než dokument. Zároveň takové zpracování dokáže lépe sdělit Lustigem 

zmiňované individuální dějiny. Lustig ale aspiruje na to, aby sdělil dějiny kolektivní. 

Předpokládá, že může sdělit něco, co má nebo měla společnost společného. Takto mohou být 

jeho díla čtena, jako „skutečný“ obraz toho, jak se lidé v určité situaci chovali a cítili. Při čtení 

Lustigových novel může být čtenářstvo v pokušení ztotožňovat myšlení všech mladých mužů a 

žen s myšlením Lustigových náctiletých hrdinů. Literární díla často interpelují ke ztotožnění se 

s hlavními postavami. V Krásných zelených očích je čtenářstvo nabádáno ztotožnit se s hlavní 

postavou Hankou, která symbolizuje jak židovství, tak ženství. Literární postavy a ustálené 

narativy často fungují jako vzory, jako modelové reprezentace toho, jak mají vypadat a chovat 

se správný muž a správná žena (Morris, 2000). Morris upozorňuje že, že v tomto se projevuje 

ideologičnost literatury, jež znamená určitý způsob vidění a zažívání světa (Morris, 2000: 15).  

 

2. Feministická literární kritika      
 

Feministická literární kritika od počátku reagovala na to, že literatura nezobrazuje ženy 

v souladu s tím, jak ony samy sebe vnímají. Kritičky se zprvu zaměřovaly na nedostatečné 

zastoupení ženských autorek v kánonu, který dodnes považují za androcentrický projekt 

určovaný patriarchálními hodnotami. Hodnoty komunikované kanonickou literaturou jsou 

podle feminismu hodnotami, které spolu/reprodukují androcentrické myšlení a estetiku 

(Morris, 2000). Z feministického hlediska je literární kánon pojímán „jako androcentrický 

projekt korelující jak s patriarchální ideologií, tak s imperativem heteronormativity“ 

(Knotková-Čapková a kol. 2010: 11).  

      Judith Fetterley (1991) zdůrazňuje, že literatura nutí čtenářky k tomu, aby přijaly 

androcentrický model myšlení a chování. Poukazuje na to, že tento model si pak čtenářky 

velmi úspěšně osvojují, protože o něm nemají žádné tušení. Neuvědomují si ho proto, že se 
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literatura staví jako čistě apolitická, objektivní a vyjadřující jednu univerzální realitu. Dokud 

se tato jedna realita bude prosazovat za jedinou legitimní a platnou, tak si to ani uvědomit 

nemůžou. Když čtenářstvo do tohoto prostoru vstoupí, přijímá také stanovisko a postoje, jež se 

k němu vážou. Protože literární díla v patriarchálně organizované společnosti vyjadřují 

především postoje a hodnoty mužů, jsou „[...]ženy a čtenářky vedeny k tomu, aby přemýšlely 

jako muži a ztotožnily se s androcentrickými stanovisky a za normální a logický považovaly 

mužský systém hodnot, jednou, z jehož hlavních zásad je misogynie“ (Fetterley, 1991: 4). 

Tímto se literatura podobá ostatním kulturním výtvorům, které vždy zprostředkovávají 

nějakou ideologii.       

Pokud feministky tvrdí, že obraz ženství v literatuře neodpovídá tomu, jaké ženy jsou, 

proč tento obraz prostě neodmítnou? Významy, které literární dílo produkuje, nejsou 

nekonečné nebo nekonečně interpretovatelné. Pozitivismus se dokonce domnívá, že literární 

interpretace nemůže být libovolná (význam v textu určuje autor) podle formalismu jsou 

významy podřízeny estetické hodnotě (Wellek a Warren, 1996). Tyto teorie předpokládají, že 

text nás určitým způsobem vede k tomu, jak číst.  Morris používá Althusserův termín 

interpelace, jímž označuje „proces, během něhož literární útvar takříkajíc vyhlubuje jazykový 

prostor určený pro čtenáře“ (Morris, 2000:42). To znamená, že textové strategie a jazyk „nutí“ 

čtenářstvo k určitému způsobu interpretace.  

     K určité interpretaci nás však také nutí naše čtenářská zkušenost, Hans Robert Jauss 

(2001) používá pojem horizont očekávání, kdy naši interpretaci ovlivňují všechny texty, které 

už jsme přečetli, všechny interpretace, s nimiž jsme se seznámili, a naše pojmové mapy atd. 

Z tohoto důvodu se proměňovala i moje vlastní interpretace Krásných zelených očí (2000). 

Knihu jsem nejprve nevnímala jako erotickou, nenapadlo mě pozastavit se nad označením 

hlavní postavy jako prostitutky. Spojení ženy a sexuality je v literatuře natolik časté, že se mi 

částečně jevilo jako bezpříznakové. Teprve díky četbě několika feministických literárních 

kritik jsem byla schopna odhalit, co mě na díle iritovalo a zaznamenala jsem její erotičnost až 

pornografičnost. 

  Dekonstruktivismus zpochybňuje jedinou možnou správnou interpretaci.   Jacques 

Derrida ve své přednášce Struktura, znak a hra v diskurzu věd o člověku (1966) tvrdí, že text 

sám bez svého čtenáře význam nemá. Podobně se vyjadřuje Barthes ve Smrti autora (2006). 
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Barthes odmítá, že by byl autor původcem textových významů. Autor před samotným textem 

neexistuje, ale rodí se spolu s ním. Text je v tomto smyslu chápán jako prostor, v němž se 

setkávají různé kódy, čtenářstvo některé z nich aktivuje (Barthes, 2006). Derrida a Barthes 

tímto způsobem osvobozují čtenářstvo od jediné možné interpretace, nezabývají se dobovými 

kulturními preferencemi, které čtenářstvo určitým způsobem číst nutí. Feministické literární 

kritičky se, podobně jako Hall (1998), domnívají, že každá doba má svůj určitý preferovaný 

způsob čtení textů. Nepodceňují pozici čtenářstva, ale upozorňují na dobové preference v 

interpretaci textů. Podle Morris, (2000) je tímto preferovaným způsobem androcentrické čtení. 

Morris toto kritizuje a za pomocí analýzy kanonických literárních děl ukazuje, jak se 

androcentrismus projevuje v textové interpelaci. Podobně popisuje de Beauvoire 

androcentrismus za pomocí analýzy mýtu o Adamovi a Evě (de Beauvoire, 1967). Nicméně to 

neznamená, že všechny tyto texty věrně zachycují interpretační preference doby svého vzniku. 

Jauss v odkazu na Gadamera píše, že „historický horizont“ je už vždy obklopen horizontem 

naší přítomnosti: „Rozumění [je] vždy procesem splývání takových zdánlivě pro sebe 

existujících horizontů“ (Jauss, 2001: 289). Z tohoto pohledu se jeví rekonstrukce čtenářské 

recepce historických děl jako nemožná. Na druhou stranu díky tomuto postřehu lze i na 

interpretaci děl minulosti zachytit současnou ideologii. Analýza Krásných zelených očí (2000) 

může ukázat ne diskurz doby svého vzniku nebo doby událostí v příběhu, ale může odhalit 

současné interpretační preference, současnou ideologii a preferované významy.  

     Literatura je intertextuálním fenoménem, její existence je podmíněna předchozími díly, 

existuje ve vztahu ke všem dílům, která byla napsána. Právě na základě naší předchozí četby 

jsme schopni identifikovat text jako literaturu.  „Určité dílo je vztaženo k jiným textům a 

existuje mezi nimi. Číst něco jako literaturu znamená pojímat text jako jazykovou událost, 

která má význam ve vztahu k jiným diskurzům“ (Culler, 2002: 42). Na základě tohoto vztahu 

čtenářstvo konstruuje i významy a hodnoty v díle. V Lustigově příběhu Krásné zelené oči 

(2000) je vypravěč zamilovaný do mladé, krásné a nevinné ženy. Častým androcentrickým 

narativem je láska muže, např. prince, ke krásné mladé dívce (Morris, 2000). Krásná žena, 

která je objektem touhy, a muž, který je toužícím subjekt, pravděpodobně nezklame čtenářské 

očekávání. Čtenářstvo by ale zřejmě překvapilo, kdyby byl vypravěč zamilovaný do 

promiskuitního muže ve středních letech, který neodpovídá ideálům krásy. Možná by si 
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spousta čtenářů/řek nevěděla s takovým textem rady nebo by ho hodnotily/li jako „pobuřující“, 

anarchistický, novátorský, jiný.  Důvodem by zřejmě byla očekávaná heteronormativita.6 

Některé hodnoty a ideály v dílech se časem proměňují. Např. v literatuře 19. století se 

muži často zamilovávají do mladých žen plných tvarů. V červené knihovně 21. století je žena 

plných tvarů vnímána jako méně atraktivní a muž, který se do ní zamiluje, tak činí navzdory 

jejímu tělu. Příběh dostává naprosto jiný význam, neboť ideály krásy se v těchto dobách 

odlišují. Významy týkající se sexuality se proměňují jen velmi málo. V kanonické literatuře se 

jen výjimečně setkáme s neheterosexuální láskou. Za prvé proto, že předpokládáme 

heterosexualitu postav, za druhé proto, že očekáváme opakování schémat, která z literatury již 

známe. Pokud by Krásné zelené oči pojednávaly o lásce mezi muži, troufám si tvrdit, že by v 

recenzích zaujímala sexualita hlavních postav přední místo. Láska vypravěče k Hance však 

potvrzuje očekávanou heterosexualitu, tudíž na sebe nestrhuje pozornost.  

Opakuje-li se v literatuře určitá představa o tom, jak vypadá ideální muž, žena a ideální 

vztah, bude tato představa zřejmě hodnocena jako bezpříznaková. Tyto odvěké pravdy, mezi 

něž patří i genderové modely a genderové vztahy, jsou málokdy považovány za ideologické., 

na rozdíl od např. budovatelských románů, z nichž ideologičnost tzv. „čiší.“ I 

v budovatelských románech (a vlastně ve všech textech) jsou významy, jejichž političnost je 

velmi skrytá. Jedná se významy, které jsou považovány za neměnné, přirozené. Feministická 

literární kritika se zaměřuje právě na ně, na významy pojící se k genderu, ženství a mužství. 

Podle Morris je třeba vymezit se proti ideologii textu, zaměřit se na momenty, v nichž si text 

protiřečí a kde je dvojznačný. Jak se ale odpoutat od tendence číst text preferovaným 

způsobem a vyvázat se z vlivu již přečtených textů (Morris, 2000)? 

   

      Judith Fetterley (1978) navrhuje metodu vzdorného čtení, která umožní odmítnout 

androcentrickou perspektivu. Nejedná se o ženské čtení, (Showalter, 1998), ale o metodu, v níž 

je třeba kriticky analyzovat a zpochybňovat významy a preferovaná čtení, která text nabízí 

                                                 
6  Heteronormativita je přesvědčení, že sexuální orientace je spojena s biologickým pohlavím v tom smyslu, že 

pohlaví jsou přitahována pouze k opačnému pohlaví. Pitoňák chápe heteronormativita jako společenský řád, 

jako soubor norem, které se vážou k sexuálnímu i nesexuálnímu chování osob, a dokonce i k jejich vzhledu. 
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(Fetterley, 1978: xi-xii). Metoda vzdorného čtení vychází z recepční teorie, která předpokládá, 

že finální význam díla je závislý na čtenářstvu, že dílo dostává význam až v okamžiku, kdy je 

čteno. Tento přístup umožňuje znovu analyzovat a zpochybňovat významy, které literární dílo 

komunikuje – preferuje. Pam Morris pro feministickou literární kritiku navrhuje akt 

nezaujatého čtení, tedy jakési čtení navzdory interpelaci textu (Morris, 2000: 43). K odmítnutí 

textové interpelace je třeba zachytit androcentrismus textu a „mužskou“ perspektivu. Je třeba 

sledovat, jaký mechanismus funguje v konstrukci ženských postav, jaké významy se pojí 

s různými gendery a jak mohou být tyto významy interpretovány.    

 

2.1. Mytologizace ženy v literatuře 

 

Hlavní postava analyzované knihy, Hanka, je vypravěčovou láskou a zároveň 

symbolem židovského utrpení. Jaké jsou charakteristiky této vypravěčovy múzy? Liší se 

Lustigovy aktivní hrdinky od androcentrického modelu?  

S ženami se v kontextu patriarchální literatury pojí atributy jako křehkost, 

emocionálnost, povolnost. Pozitivní ženské postavy jsou často zobrazeny jako čisté panny, 

manželky, matky, které jsou komfortní k patriarchálním hodnotám. Objevují se sice i ženy 

mocné a dominantní, revoltující proti patriarchátu, ty jsou ale hodnoceny negativně 

(Knotková-Čapková a kol., 2010: 20) Mytologizace ženy se podle de Beauvoire projevuje 

především její ambivalentností. Žena je vždy zároveň symbolem čistoty po vzoru panny Marie 

i Evy, jejího protipólu (de Beauvoire 1967). Fetterley v tomto smyslu mluví o rozštěpení „já 

stojícího proti já, jež je důsledkem opakovaného vybízení k identifikování se s mužstvím, 

zatímco je vám soustavně připomínáno, že být mužem […] znamená nebýt ženou“ (Fetterley 

1978: xiii). To, zda je určitá charakteristika konkrétní postavy pozitivní, nebo negativní, vždy 

záleží na jejich vztahu k mužské postavě. Tato ambivalence je v dílech neviditelná, protože 

samotná ambivalentnost je jednou z androcentrických charakteristik ženství 

        

                                                                                                                                                         
Existuje určitá představa o tom, jak vypadá „správný“ heterosexuál a jak vypadá ideální gay (Pitoňák, 2013: 

28 ). 
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Krásné zelené oči pracují s paralelami příroda/dobro, moderní společnost/zlo. 

Vypravěč vychází z předpokladu, že nacismus je nepřirozeným produktem moderní vědy, že je 

tak zvaně proti přírodě. Tato paralela se projevuje i v konstrukci postav, kdy jsou ženy 

metaforicky spojovány s přírodou a materiálností a zastupují dobro. Hanka „Někdy cítila 

blízkost k vlkům, aniž si to mohla vysvětlit nebo to omezit na závist k jejich volnosti … 

pociťovala něco staršího, než kam sahala paměť, pouto, kterému nerozuměla (Lustig, 2000: 

108) Podobně vidí Hanku rabín: „V očích rabína Gideona Shapira se podobala zkřehlému 

ptáčeti. Viděla v duchu krkavce na zasněžené pláni, podobné supům“  (Lustig, 2000: 193). 

 U mužů je zdůrazňován především jejich duševní život. Rabínova charakteristika stojí 

především na jeho existenciálních úvahách, charakteristika nacistů na jejich přemýšlení o 

ideologii.   

      Na ose příroda kultura jsou ženy jednoznačně považovány za bytosti přírodní, což 

ovlivňuje jejich kulturní symboliku (Morris, 2000, Ortner 1998). V eseji Má se žena k muži 

jako příroda ke kultuře? (1941) se Ortner snaží ukázat na logiku, která ženu považuje za 

druhořadou vůči muži. Ortner odmítá vysvětlení pouze pomocí biologického determinismu. 

Tuto logiku spatřuje Ortner v dichotomii kultura příroda, v níž je žena přiřazena k přírodnímu 

principu, k něčemu, co považuje za podřízené kultuře (Ortner, 1998: 96). Ortner věří, že 

„všechny lidské kultury obsahují přesvědčení, že člověk je spíše schopen na danosti přírodní 

existence reagovat a ovládat je, než se jimi nechat pasivně vést a podléhat jim“ (Ortner, 1998: 

97). To odpovídá také přístupu pozitivistické vědy k předmětu svého zkoumání (Keller, 1985: 

33). 

         Logika spojování ženy s přírodou se odvíjí od ženské tělesnosti a rolí, do nichž jsou ženy 

na základě této tělesnosti socializovány. Ženská tělesnost je považována za přírodnější 

zejména pro svůj reprodukční potenciál. Rození dětí je považováno za přírodní aktivitu kreace 

a je viděno jako opoziční k umělé tvorbě. Ženy jsou socializovány tak, aby samy sebe vnímaly 

především jako matky a jako hlavní práci a cíl považovaly zachování rodu. Tato socializace je 

odsuzuje dovnitř rodinného kruhu, rodina je opět vnímána jako opak společnosti. Spojení 

matky s dětmi posiluje vztah k přírodě také tím, že děti samy jsou považovány za přírodnější.    

      Od tohoto spojení se odvíjí i symbolika ženy v literárních dílech. Žena, stejně jako 

příroda, může být zobrazována pozitivně, ale pouze za předpokladu, že tím neohrozí muže, 
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respektive patriarchální status quo. To, zda je určitá charakteristika ženy – přírody pozitivní, 

určuje muž. Ženská postava může být opěvována pro svou krásu, lahodí-li oku i duši milence, 

nebo za ni může být odsuzována, ohrožuje-li mužovo sebeovládání. Hanka je v Krásných 

zelených očích (2000) pro své ženství obdivována vypravěčem, jenž ji miluje, a nenáviděla 

vojákem Sarazinem, hlavním zástupcem misogynie. Nutno podotknout, že ani vypravěčovo 

hodnocení Hanky není zcela pozitivní. Pro vypravěče je Hančina sexualita rušivým elementem 

ve chvíli, kdy ji obdivuje či „využívá“ jiný muž.  Jak ukáže analýza, také hodnocení ostatní 

žen v příběhu je závislé na jejich sexuálním chování/zkušenostech. Morris upozorňuje na 

tradiční stereotypní zobrazování žen, v němž je ztotožňována ženská sexuální nevinnost a čistý 

charakter a naopak. Nevinná žena typu světice oplývá rovněž pozitivními charakteristikami i 

líbivým vzhledem (Morris, 2000). Žena nehezká je v podstatě asexuální, pokud je přeci 

sexuálně aktivní, je démonizovaná. Čisté typy se objevují v pohádkách, princezny jsou 

naprosto nevinné, krásné a v podstatě bezmocné, mocné ženy jsou buď ošklivé asexuální 

čarodějnice s mužskými charakteristikami, nebo nebezpečné sexuální krásky, např. sirény. 

Samozřejmě existují smíšené typy: sem patří například „hodné“ prostitutky, které vlastně 

nechtějí být sexuálně aktivní, nebo nevěrné ženy, které jsou vlastně hodné, jen svedené a 

bezmocné. Tyto ženy jsou ale velmi zřídka zobrazeny jako hrdinky. Většinou bývají napraveny 

třeba svatbou s mužem, ba dokonce smrtí (Morris, 2000, Knotková–Čapková, 2010) 

 

2.3. Žena jako absence – vyjádření ženské zkušenosti v literatuře 

      

      Mnoho knih a filmů se věnuje specifické ženské situaci v kontextu holokaustu. Za 

mnohé uvádím Sophiinu volbu (1979) Williama Styrona, Deník Anny Frankové (1942) Anne 

Frank, Zlodějku knih (2005) Markuse Zusaka, Osvětimskou knihovnici (2012) Antonia G. 

Iturba. Každý z těchto příběhů je jiný a přináší jinou perspektivu, jiný příběh ženy. Lustigova 

se soustředí převážně na mladé hrdinky a na sexuální rozměr násilí na obětech. Feministická 

literární kritika upozorňuje na to, že sexuální násilí páchané na ženách a ženská zkušenost 

z holokaustu v literatuře často neodpovídá tomu, jak většina žen tuto zkušenost sama popisuje; 

reprezentace velmi často mluví androcentrickým jazykem, někdy toto téma dokonce erotizují 

(Antic, 2009,  Waxman, 2003). 
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      Jak ale zviditelnit ženské zkušenosti v jakékoliv oblasti a vyhnout se erotizaci, 

objektivizaci, jak psát o ženách „žensky“? Francouzské feministky Luce Irigaray a Heléne 

Cixous doporučují tzv. l´écriture féminine neboli způsob psaní, který je opakem 

patriarchálního diskurzu. Jelikož spolu s Foucaultem předpokládají diskurzivní konstrukci 

identit (Matonoha, 2007: 368), domnívají se, že je třeba vytvořit nový diskurz, konstruovat 

ženský významový řád (Morris 2000: 136). Důvodem je podle Irigaray falocentrismus, to, že 

mužství je bráno jako norma. Ženství, především ženská sexualita, je charakterizováno na 

základě mužské sexuality, a to jako jeho opozice. Irigaray upozorňuje především na Freudovu 

známou závist penisu, nemůže se smířit s tím, že je ženská sexualita definována jako absence 

(Irigaray in Morris, 2000:128). Vlastně se zde stále opakuje problém binárních opozic mužství 

a ženství a jejich hierarchie, které se v jazyce projevuje jako falogocentrismus. Francouzské 

feministky si uvědomují jak autoritu psaného slova, tedy víru, že text má jeden smysl, který 

mu dal autor, tak to, že přítomnost falu funguje jako záruka koncepce jednotné maskulinní 

identity, která se v západních myšlenkových koncepcích složitě prolíná s koncepcemi jednotné 

pravdy a jednotného původu (logocentrismem) (Morris, 2000: 132). L´écriture féminine, by 

pak mělo být opakem falogocentrismu, mělo by stavět na nejednotném významu, zrušit 

hierarchie i binární opozice a odstavit z centra vesmíru muže. Jelikož ve falogocentrismu není 

místo pro ženu, ženskou zkušenost a ženský úhel pohledu, soustředily se feministky 

francouzské školy právě na absenci ženské zkušenosti v literatuře, a to včetně zkušenosti 

sexuální. Krásné zelené oči se snaží zaznamenat ženskou zkušenost a ženské sexualitě je 

věnováno mnoho prostoru. Pasáže týkající se ženské sexuality jsou často zobrazeny formou 

nevlastní přímé řeči jako Hančino přemýšlení nad vlastní sexualitou. Čtenářstvo může být 

v pokušení chápat tyto pasáže jako věrné ženské zobrazení sexuality.  

Podle Cixous je, bez ohledu na autorský gender, ženská sexualita a tělesnost zobrazena 

androcentricky, mužským pohledem, a to jako odchylka od normy. Irigaray doplňuje, že 

ženské pohlaví je vnímáno jako prázdný prostor, jako absence především proto, že je k jeho 

popisu upřednostňován zrak. Pouhým pohledem se tak ženské pohlavní orgány (pouze vagína) 

mohou jevit jako nedostatečné, prázdné, neprobádatelné (Morris,2000: 144) Tato 

nepoznatelnost se pak odráží v ženské ambivalenci. Žena je vlastně nepoznatelná, proměnlivá. 

Popis Irigaray nápadně připomíná metafory propastí a hlubin, s nimiž Krásné zelené oči často 
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pracují. V analytické části se tomuto tématu budu věnovat podrobně a pokusím se ukázat, zda 

je v tomto směru text v sevření androcentrické metaforiky.  

Jako nápravu status quo vyžaduje Cixous jazyk, který bude opakem androcentrického 

jazyka: po novém, ženském jazyku požaduje odmítnutí jednotného významu nebo jediné 

identity, chce jazyk, který by narušil dualismus a hierarchičnost. Za to je ovšem často 

kritizována, neboť chce vlastně nahradit jednu normu jinou (Morris, 2000: 138-139). Koncept 

ženského psaní je možné vidět jako esencializující. Lze ho však chápat také jako koncept, 

který umožní promluvit ještě nezformulovanému hlasu. Podle Jana Matonohy je třeba vzít 

v potaz to, že ženství dosud nebylo zkonstruováno jako teoretická kategorie. Žena jako 

kategorie stojící vně logocentrického diskurzu ještě napsána nebyla, je ji třeba zformulovat 

(Matonoha, 2007: 370, 380). Z tohoto hlediska se jeví jako zbytečné tematizovat gender 

autora. Spíše mě bude zajímat, jak se jazykově projevuje píšící subjekt Krásných zelených očí 

z hlediska androcentrismu.  

 

3.  Tělo jako konstrukce a nástroj moci 
 

„[Pro] Lustigovy texty [jsou] charakteristické postavy mladých 

Židovských dívek, které si prodlužují život nebo alespoň 

získávají výhody díky své kráse, tím, že dávají, s větší či menší 

mírou dobrovolnosti, k dispozici své tělo ostatním vězňům i 

nacistickým vojákům. Jsou vystavené utrpení a ponížení, zlu, 

které atakuje jejich ženství, krásu, něhu, bezbrannost, 

připravuje je postupně o všechny jejich blízké, většinou 

nakonec i o jejich vlastní život. … Lustigovi mladí hrdinové 

existují prostřednictvím řeči a těla, a to v podobě sexu či 

jídla[...]“   

(Haman a Košnarová, Arnošt Lustig, 2017) 
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      Humanismus předpokládal, že existuje jasný rozdíl mezi myslí a tělem. Binární 

opozice duše x tělo, stejně jako vnitřní x vnější, mužský x ženský byly nejen opoziční, ale také 

hierarchické. Tělo bylo vnímáno jako předkulturní objekt s pasivním statusem (Grosz, 1994: 

vii). V Krásných zelených očích vypravěč neustále porovnává duše a tělo, obrací se k nim. 

Duše, nebo spíše myšlení, je v textu spojeno s nacistickou vědou. Tělo naopak odkazuje k 

něčemu přírodnímu, nezpochybnitelnému, předdiskurzivnímu.  

      Na to reagoval poststrukturalismus, který otázku předkulturní existence těla 

zpochybňuje. Butler (1993) se vymezuje i proti tradiční představě chápání těla jako pasivního 

příjemce, na kterého jsou psány významy. Naopak vnímá tělo jako spolutvůrce významů. 

Podle Butler žádné předdiskurzivní tělo neexistuje, gender není logickým důsledkem pohlaví, 

protože už samotný koncept pohlaví je diskurzivně utvářený (Butler, 1993: 9). Koncept 

pohlaví je vynucený režimem heterosexuality a nemá původ biologický, ale diskurzivní. V této 

perspektivě nemají kategorie muž a žena původ v reálném světě, ale jsou výtvory diskurzivně 

produkovaného vědění. Butler je přesvědčena, že „neexistuje oblast pohlaví mimo oblast 

genderu, protože pohlaví je vždy již rozpoznáno prostřednictvím genderu“ (Butler, 1993:12). 

Pohlaví je materializováno díky opakování regulačních norem, díky snaze naplnit regulační 

ideál, kterým je heterosexualita. Materializace je vždy jen dočasná, ale díky opakování, citaci 

těchto norem se jeví jako předdiskurzivní, neměnná, ale přirozená.  

Butler poukazuje na to, že to, jak jsou pro nás těla (včetně vlastního těla) srozumitelná, 

je ovlivněno diskurzem, v němž se pohybujeme. V Krásných zelených očích na sebe narážejí 

dva protikladné diskurzy, z nichž každý konstruuje jiná těla, která používá k jiným účelům. Na 

jedné straně stojí nacisté, na druhé straně vypravěč zastupující židovství. Oba diskurzy proberu 

blíže v následujících kapitolách.  

 

3.1. Tělesnost a sexualita v kontextu nacistické ideologie 

 

      Když se řekne holokaust, mnohým se pravděpodobně vybaví slovo rasismus, násilí, 

krutost. Mnohým se vybaví fotografie nebo scény z filmů či památníků, které velmi často 

zobrazují nahá mrtvá nebo vyhladovělá, ponížená těla. Nahá vyhladovělá těla jsou velmi 

častou reprezentací koncentračních táborů. Podle Plunky se i holokaustová literatura velmi 

často zaměřuje právě na tělo a k tělesnosti přistupuje především z hlediska fyzické destrukce 
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těla jako filozofického aspektu zničení života (Plunka, 2009: 2). Zřejmě proto, že pro 

nacistickou ideologii bylo zaměření na tělo klíčové, neboť nacismus byl rasově-sexuální 

ideologií. Nacismus se snažil o dosažení ideální čisté nordické rasy za pomocí rasové hygieny, 

jež zahrnovala i prostředky, které se týkaly kontroly nad sexualitou a reprodukcí (Bock 1996: 

274).   

Heinemann odkazuje na Wilhelma Reicha, který spojuje nacismus represí sexuality 

patriarchální společnosti. Na jedné straně režim velmi přísně určoval, kdo s kým může mít sex, 

na druhou stranu pro mladé německé muže přímo zařizoval zábavu ve formě rasově čistého 

sexu (Heineman, 2002: 26–32). Kontrola reprodukce byla také prostředkem k rozšíření panské 

rasy a vyhlazení té Židovské (Bock 1996: 274).  Norimberské zákony7 upravovaly, kdo se s 

kým a jak může intimně stýkat a plodit děti, neboť jediným kritériem pro odlišení druhů je 

právě reprodukce: bytosti, které se mohou pářit, patří ke stejnému druhu (Šmausová, 1999). 

Zamezení intimních vztahů mezi lidmi podporovalo představu o oddělenosti německé rasy od 

Židovské. Mezi konkrétní prostředky kontroly reprodukce patřily zákazy antikoncepce, nucené 

potraty, sterilizace a program Lebensborn. Lebensborn, o němž se Lustigův text také zmiňuje, 

měl jako jediný za cíl ne ukončení života, ale produkci rasově hodnotných potomků. 

Ovládnutím reprodukce souviselo se sociálním inženýrstvím, se snahou zamezit rozmnožování 

nevhodných ras a hanobení ras vhodných. Kontrola reprodukce není jen problémem nacismu. 

Společnosti vždy do určité míry rozhodují o tom, kdo a jak může mít sexuální styk, jací lidé 

jsou vhodnými rodiči a jaké děti jsou považovány za vhodné k životu.  Kontrola reprodukce, 

dnes reprodukční medicína, vždy do velké míry odráží dominantní společenské hodnoty a 

postoje (Rapp 2001: 469-470). Analyzované období ukazuje ne na zrod, ale na posílení 

diskurzu, v němž je striktně charakterizováno, co je normální, dále na jeho politické využití. 

I přes proklamovaný natalismus byl podle Gisely Bock nacismus spíše antinatalistický. 

Ženy ztratily reprodukční autonomii, byly nuceny ke sterilizacím, nuceným potratům (Bock, 

1996). Důvodem pro sterilizaci mohlo být i nevhodné promiskuitní chování ženy. Proto, aby 

                                                 
7 Zákon o ochraně německé krve a německé cti § 1 (1) Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé nebo 

druhově příbuzné krve jsou zakázány. Manželství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i když byla k 

obcházení zákona uzavřena v cizině. § 2 Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé nebo 

druhově příbuzné krve je zakázán (Zákon o ochraně německé krve a německé cti, 2016). 



43 

 

žena mohla být uznána za rasově čistou, musela splnit více podmínek než muž, tyto podmínky 

se často týkaly správné sexuality (Heineman, 2002: 42-46). V tomto směru se nejednalo o nic 

nového, dvojí standard a kontrola ženské sexuality se objevovaly již předtím. Nicméně 

moderní nástroje dovolily sexualitu lépe odhalovat (za pomocí sexuologických pseudoteorií), i 

trestat (sterilizace, euthanasie). V kontextu modernity a hledání nového řádu (Bauman, 2003) 

se takovýto postup jevil logický (Heineman, 2002: 51). Německá posedlost sexualitou se 

projevovala naprosto ve všem, nejen v oblasti reprodukce. „Právní diskurz přiřadil [...] 

sexuální význam i té nejnevinnější sociální interakci“ (Heineman, 2002: 49). Sexualita, rasa a 

politika byly v tak úzkém spojení, že na základě pouhého pohledu mohl být člověk obviněn 

zároveň ze „špatné” sexuality, nečistoty rasy a nepřátelskosti režimu.  

      Podle Heineman byl ideální kolektiv antisocialistický, antisemitistický a misogynní. V 

obsahu rasové teorie byl i gender. I přesto, že árijci a árijky byli hierarchicky výše než ostatní 

skupiny, ženy nebyly s muži na stejné úrovni (Heineman, 2002:38). Maskulinita byla v opozici 

k femininite, v podstatě ji vylučovala. Navíc byla vnímána jako hodnotnější. Přes veškerou 

propagandu ženy neznamenaly nic. Tradiční model rodiny byl sice zdůrazňován, ale de facto 

šlo k takovému vyloučení ženského elementu, že nebyl preferován ani heterosexuální pár 

(Bock, 1996: 41).   

      Podle Baer a Goldenberg bylo mnoho nacistických rozhodnutí ovlivněno genderem 

obětí, autorky zmiňují následující: „Do pozic vůdců ghett byli dosazování převážně muži. 

Muži byli častěji nuceni k práci, což pro ženy znamenalo častější osud v podobě smrti a co je 

důležitější, ženy byly obzvláště zranitelné z hlediska své sexuality a reprodukční funkce“ (Baer 

– Goldenberg, 2005: 33). 

      Nicméně, i přesto že se jedná o extrém, nacistická misogynie vychází ze stejného základu 

jako ostatní maskulinní hegemonie. Svou nadřazenost a místo ženy ve společnosti obhajují 

přírodou a esenciálním přesvědčením o přirozené odlišnosti mužů a žen. V době krize a 

hledání nového řádu dochází k polarizaci rozdílu, oddělení my a oni. Touha po pořádku může 

vést k odmítání všeho, co je vnímané jako chaos a nejasnost (Bauman, 2003). „Ideologické a 

politické zázemí nacistického režimu s jeho genderovou koncepcí vyhrotilo měšťácké 

představy o vzorech chování a lpělo na konzervativních hodnotových a morálních měřítkách 

měšťáctva, která pak zase určovala utváření společensky a pohlavně specifické dělby práce, 
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normování sexuality, jakož i normování mužství a ženství“ (Amesberg, Auer, a Halbmayr, 

2007: 349). Nacistická sexuální politika se příliš neliší od té měšťácké, kromě toho, že 

zahrnovala také rasismus a antisemitismus a byla přísně institucionalizovaná.  

 

3.2. Ženské tělo jako symbol      

 

      Lustigovo dílo je součástí literárního kánonu a patří mezi reprezentativní 

holokaustovou literaturu. Holokaustové literatuře je často vyčítáno, že ignoruje genderový 

aspekt holokaustu a jako normu ukazuje mužskou zkušenost. Feministické historičky 

zabývající se holokaustem tvrdí, že ženy se v době války dostávaly do situací, z nichž některé 

byly genderově specifické. Mnohé ženy trpěly zejména proto, že byla jejich těla označena za 

nebezpečná, protože tato těla mohla na svět přivádět další generace Židů (Andrews, 2003: 17). 

Je třeba vyslyšet ženská svědectví, neboť muži podle Heinemann (2002) nemohou 

reprezentovat zkušenosti žen v táboře už jen z toho důvodu, že muži a ženy byli v táborech 

odděleni. Dalším důvodem je to, že muži a ženy pocházejí z jiných kulturních sfér a zažívají 

některé situaci, do nichž se muži dostat nemohou. Těhotenství, menstruace i jiné projevy 

ženské sexuality navíc často vedly k dalšímu mučení nebo ponižování žen.  Mezi témata, která 

jsou považována za specificky ženská, patří mateřství, reprodukce (především restrikce v této 

oblasti, včetně sterilizací a potratů) a sexualizované násilí.  

      V holokaustové literatuře se často objevuje moment oddělení matky od dítěte jako 

vrcholná ukázka krutosti nacistů (Heineman, 2002: 23). Bylo by možné namítnout, že jako 

rodiče trpěli také muži. To je sice pravda, ale nacisté dávali děti k ženám a ženy zažívaly 

situace, v nichž jim byly děti brány z rukou.  

      Co se týče sterilizace, ta se týkala mužů a žen, ale vzhledem k tomu, že jsou ženy od 

malička socializovány do budoucí role matek a ženství je v androcentrické kultuře naplněno až 

mateřstvím, lze očekávat, že pro ženy ně byla ztráta plodnosti tragičtější. Téma, které se 

v memoárech psaných ženami objevuje často, ale není chápáno jako genderově specifické, je 

přátelství a vzájemná výpomoc mezi ženami (Heinemann, 2002: 1-34). Právě přátelské vztahy 

mezi ženami často znamenaly strategii přežití, neboť ženám pomáhaly dále se vnímat jako 

individua, ne jako odosobněné předměty. „S přítelkyní či s přítelem byla žena člověkem, 
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nebyla pouhým číslem a bezejmennou postavou mezi mnoha jinými“ (Amesberg, Auer, a 

Halbmayr, 2007: 351).  V Krásných zelených očích (2000) se s přátelstvím žen nesetkáme, 

ženy jsou k sobě lhostejné, ba jsou si dokonce rivalkami. 

      Jedním z nejčastěji zobrazovaných způsobů specifické ženské situace je sexualizované8 

násilí. Autorky knihy Sexualizované násilí (Amesberg, Auer, a Halbmayr, 2007) rozlišují 

několik druhů násilí.  

1. Sexualizované antisemitské a rasistické násilí. Sem patří zejména metody, které se 

týkaly populační politiky, tedy např. potraty židovských a romských žen. Zde bylo cílem 

především znemožnit reprodukci neárijským mužům a ženám (Amesberg, Auer, a Halbmayr, 

2007: 341). 

2. Sexualizované eugenické násilí bylo obhajováno potřebou plodit dědičně zdravé 

jedince. Charakteristiky, které určovaly, kdo je dědičně v pořádku, určovala nacistická 

sexuálně rasová politika nejen na základě příslušnosti k určité rase nebo národu, ale také podle 

vzhledu těla, chování, sociální ekonomické pozice.  

3. Sexuálně heterosexistické násilí, které se zaměřovalo převážně na lesbické ženy, ale 

také na gaye a osoby s jinými neheterosexuálními touhami a chováním. To znamená, že se 

trestal ne primárně neheterosexuální akt, zejména u nacistických vojáků se často přehlížel, ale 

především jiná sexuální identita. Tyto způsoby souvisely s ideologií, která pojímala národ jako 

dědičně biologickou jednotku, kterou je třeba hygienizovat a očistit (ibid: 343).  

       V případě sexualizovaného antifemininního násilí se jedná o násilí, které se přímo 

vztahuje k oběti tím, že napadá jejich identitu v oblasti ženství, mateřství a sexuality. Sem 

patří konkrétně ponižující vyšetřovací metody a hygienické požadavky, vystavování se v 

ponižujících situacích, nucené sterilizace a potraty, nucené sexuální práce a otroctví. Toto vše 

se týkalo nejen Židovek, v menší míře také árijek (ibid: 339). 

  Sexualizované násilí páchané na ženách je častým tématem, ale většinou je 

reflektováno spíše mužskými autory. Muži také velmi často vidí ženy jako jediné oběti 

sexuálního násilí (Heineman, 2002: 27). Ženy na témata související se sexualitou nerady 

vzpomínají a nerady o nich mluví. Nejen proto, že se jedná o bolestné vzpomínky, ale také 

                                                 
8 Autorky knihy Sexualizované násilí (2007) odlišují sexuální násilí, přímé tělesné násilí, od násilí 

sexualizovaného, které, které zahrnuje i psychické násilí, slovní ponižování, donucování k sexuálnímu jednání 

apod.  (Amesbergerová, Auerová, a Halbmayrová, 2007: 347). 
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proto, že spojení ženy a sexuality je problematické z hlediska mainstreamového přístupu 

k morálce. Nešlo zřejmě pouze o tom, že ženy byly vystaveny pohledům opačného pohlaví, ale 

také o to, že ženská nahota a sexualita je (především u věřících) spojena se studem a hříchem 

více než mužská“ (Waxman, 2003: 665-673).  

      Mezi sexualizované násilí patří i nucené sexuální práce, které jsou tématem Krásných 

zelených očí. Pro mnoho žen znamenalo přihlášení do „nevěstinců“ šanci na přežití a přihlásily 

se (zdánlivě) dobrovolně. Vzhledem k podmínkám a okolnostem je označení „dobrovolné“ 

velmi diskutabilní. Ve skutečnosti byly ženy sexuálními otrokyněmi. „V nucené sexuální práci 

se projevuje jedna z nejtěžších forem sexualizovaně antifemininího násilí, která masivně 

zasahuje do práva disponovat s vlastním tělem, případně je zcela neguje“ (Amesberg, Auer, a 

Halbmayr, 2007:353). Přesto se ženy obávají, že budou za nucenu sexuální práci odsuzovány a 

v mnoha případěch se obávají oprávněně.  

      Heinemann si všímá, že v případě sexuálního otroctví (ve formě nacistických 

nevěstinců popisují někteří autoři vězeňkyně jako prostitutky a „nevěstinec“ připomíná spíše 

normální život, než vězení (Heineman, 2002: 28). Mnohé ženy se tak po válce musely potýkat 

se stigmatem „nacistické prostitutky“.  

      Jako oběti sexualizovaného násilí se v holokaustové literatuře nápadně často objevují 

krásné ženy. To ukazuje jak na na tradiční důraz vzhledu u žen, tak na nebezpečí erotizace 

tématu. Podle Antic se erotizovaný nebo přímo pornografický diskurz holokaustu stal 

v západní Evropě i v USA dominující (Antic, 2009: 46). Jedním z důvodů je tendence 

vysvětlovat jinakost druhých prostřednictvím jejich zvrácené sexuality a na základě toho 

konstruovat jejich (opoziční) identitu. Jednou z kategorií národní ídentity je i správně 

vykonávaná sexualita. Potřebovaly-li státy po válce odlišit svou národní identitu od té 

nacistické, musely nacistickou sexuální identitu konstruovat v opizici k vlastní představě o 

správné sexualitě. Tak je v mnoha holokaustových reprezentacích zobrazeno sexuální chování 

nacistů, které je společností považováno za deviantní (Antic, 2009:48). Zde leží nebezpečí 

erotizace situace i pachatelů.  

      Ještě více kritizuje Antic erotizaci obětí. I přes kritiku zvrácené nacistické sexuality se 

autoři holokaustových reprezentací dopouštějí znevažování obětí tím, že je zobrazují ponížené, 

nahé a zdůrazňují jejich sexuální/sexualizované zážitky.  Ana Antic upozorňuje na 
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problematičnost tohoto typu zobrazování, neboť zde hrozí, že se čtenářstvobude identifikovat 

s pachateli (ibid).  

      V Krásných zelených očích se setkáváme s několikerou perspektivou, s perspektivou 

obětí, pachatelů i těch, kteří přispívají kulturní paměti (vypravěčovou). Předmětem analýzy a 

hlavním cílem práce bude zachytit, k jaké identifikaci text interpeluje, zda s ženskou obětí, 

nebo s mužským pachatelem. Jaký úhel pohledu postavy nabízejí, zda se na události dívají 

„mužskou“, nebo „ženskou“ optikou. Konečně mě bude zajímat, zda tyto úhly pohledu rep 

zkušenost z holokaustu eroticky, ba dokonce pornograficky.  

 

III. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1. Úvod 
„Je potřeba nechat mluvit události prostřednictvím  

individua a jeho jazyka, aby se mučené osobě   

vrátila její lidská podoba.“  

(Appelfeld in Kaibach 2007: 176).   

 

      Aharon Appelfeld v citátu upozorňuje na důležitost umění při vzpomínání na 

holokaust.  Podle něj právě umění může přiblížit osudy jednotlivých lidí. Krásné zelené oči 

(2000) jsou z tohoto hlediska právě takovým přiblížením osudu jedné konkrétní dívky, Hanky 

Kaudersové. 

      Patnáctiletá Hanka se za války se svými rodiči a bratrem dostává do koncentračního 

tábora. V táboře je rodina rozdělena, matku i bratra zabijí a otec spáchá sebevraždu. V 

Osvětimi je Hanka sterilizována a při práci pro doktora Kruegra se připlete k výběru 

nežidovských dívek do „polního nevěstince“. Hanka nepřizná své židovství a předstírá, že je 

árijka. Obává se, že si Krueger podvodu všimne. Krueger však navzdory svému přesvědčení 

nedokáže rozeznat židovku od nežidovky. Zobrazením této situace se Lustigovi daří upozornit 

na to, že se ženy nacházejí v intersekcionální pozici druhých jak z hlediska 

etnika/národa/náboženství, tak z hlediska genderu (Zabejda, 2010: 18). Neárijky jsou díky 

svému genderu zneužity jako sexuální otrokyně, jejich gender pro ně představuje další 
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nevýhodu na víc. Ještě hůř jsou na tom židovky. Ty jsou v Osvětimi odsouzeny a díky genderu 

více ohroženy možným sexualizovaným násilím. Tím, že se Hanka zbaví své rasy, získá 

relativní možnost přežít v nevěstinci.   

     Hančino zapření rasy zároveň ukazuje na sociální konstruovanost pojmu rasa (srov.  

Szabó, 2007,  Šmausová G. , 1999). Krásné zelené oči (2000) zaznamenávají 21 dnů, které 

Hanka tráví v „nevěstinci“ a v retrospektivě se vrací také k Osvětimi a životu na počátku 

války. V „nevěstinci“ má dívky na starosti Madam Kuliková a doktor Schimmelpfenig. 

Madam Kuliková je nejvýznamnější ženskou vedlejší postavou. První část novely se věnuje 

převážně popisu denního života v „nevěstinci“. Významné místo zaujímají dvě nacistické 

postavy, důstojníci Hentschel a Sarazin, kteří Hanku „navštěvují“.  

V závěru, na konci války, Hanka uteče spolu s kamarádkou Estelou, která podobně 

jako Hanka skrývala svou identitu. Po útěku se Hanka uchýlí k rabínu Shapirovi, jemuž 

vypráví svůj příběh.  

Kniha je stylizovaná jako Hančiny vzpomínky. První část je zasazena do doby, kterou 

Hanka tráví v nevěstinci. Druhá část je situována do období těsně po válce. Hanka 

retrospektivně zprostředkovává rabínovi své vzpomínky. Hančiny zkušenosti slouží rabínovi k 

reflexi a jako inspirace ke kladení existenciálních otázek. Poslední část se odehrává po válce 

v Praze. V tomto momentu dochází k setkání hlavní postavy a vypravěče, neboť onen mladík 

je vypravěčem příběhu.  Osud tohoto vypravěč se nápadně podobá osudu Arnošta Lustiga a 

tato podobnost dodává nespolehlivému vypravěči věrohodnost. K nespolehlivosti se vypravěč 

sám přiznává.  „To byl příběh Kůstky, Hanky Kaudersové, nebo jeho část, jak jsem ho měl 

před očima, jako by se stal mně“ (Lustig, 2000:348). „Je to můj milostný příběh. Je o lásce 

skoro stejně jako o zabíjení, o jedné z jejích mnoha tváří“ (Lustig, 2000:13).  Věrohodnost 

podporuje i závěrečná pasáž, v níž se vypravěč přiznává k tomu, že si Hanku vzal za ženu a 

napsal její příběh.   

      Potřebu sdělit Hančin osud vypravěč odůvodňuje svou citovou zainteresovaností i 

vážností tématu. Odkazuje nejen k sobě jako k subjektu, který se vyjadřuje k události, ale také 

k události, která se týká lidské zkušenosti obecně. Příběh může být čten jako přibližná 

skutečnost. Jako něco, co se pravděpodobně stávalo lidem v podobné situaci, vzhledem k 

genderu postavy hlavně ženám.     
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      Holý upozorňuje na nezbytnost uvědomit si, že i literatura o holokaustu je stále fikcí. 

„Obvykle jsou to díla, která události holokaustu zobrazují „scénicky“, jako věrnou 

rekonstrukci minulosti opírající se o autentické detaily nebo hodnověrnost autorů, kteří 

zmíněné události prožili a ručí za jejich pravdivé vylíčení jako svědci. To pak dává 

zapomenout na to, že jde o vyprávění, a sugeruje věrohodný obraz minulosti samé“ (Holý, 

2011: 2).   

      Autor i vypravěč nesou status přeživších a mohou být považováni za hodnověrné. 

Nicméně vypravěč tvrdí, že vypráví příběh Hanky, ne svůj (viz citace výše). K onomu 

věrohodnému zobrazení události používá prostředníky/ce – postavy. Postavy v Krásných 

zelených očích jsou nositeli/kami příběhu, reprezentacemi ideologií a nositeli/kami 

existenciálních otázek. V textu, v mysli vypravěče a hlavních mužských postav se objevuje 

mnoho úvah na téma ztráty lidské důstojnosti, víry v boha a smyslu existence. „Je to trest za 

to, že za sebe nechalo příliš mnoho lidí rozhodovat jen některé? Je možné tak snadno, jako 

mávnutím ruky, zaměnit lidi za odpadky, svět za smetiště?“ (Lustig, 2000:113).  Existenciální 

otázky se objevují v úvahách mužských postav prostřednictvím ženských osudů. Ženské 

postavy navíc reprezentují specifický genderový rozměr holokaustu. Ženské postavy o 

existenciálních otázkách v knize nepřemýšlejí, jen ztělesňují, barvitě znázorňují důsledky 

působení ideologií. Mužské židovské postavy jsou epizodické a jejich funkcí je příběh 

vyprávět, hodnotit, přemýšlet o něm, ženy jsou těmi, o kom se mluví, ne těmi, kdo mluví.  

 V rovině příběhu jsou to vojáci, muži, kteří určují, jaké významy a hodnoty budou 

přiřazovány různým identitním kategoriím. Moc spočívá v jejich rukou. V době války mají 

moc reprezentovat pouze nacističtí vojáci, ostatní skupiny jsou umlčeny. V poválečném světě 

jsou ženy podobně bezhlasé, mluví za ně rabín a vypravěč. Ženy se jeví bezmocné jak ve 

vztahu k vojákům, tak ve vztahu k vypravěči.  

 

2. Genderová analýza hlavních postav 
 

     Z hlediska feministické literární kritiky se Hančin příběh na první pohled vymyká 

typicky androcentrické literatuře, v níž je slabá žena zachráněna silným mužem. V kontextu 

patriarchální literatury se objevuje dualistická konstrukce genderu, v níž jsou ženy tradičně 
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neaktivní a submisivní, muži jsou potom opakem, jsou aktivní, racionální, vůdčí(Knotková-

Čapková a kol., 2010: 20). Taková charakteristika postav v návaznosti na argumenty 

předkládané Fetterly či Morris stran čtenářské interpelace ženy-čtenářky v podstatě předurčuje 

k rolím, které hrají v příběhu. Válečná9 literatura coby maskulinní žánr například často pracuje 

s tématem boje dobra a zla a postavy konstruuje jako hrdiny, oběti a nepřátele. Heroický 

válečný styl, který je typický pro první období poválečné literatury (Holý, 2011), pracuje se 

symboly odkazujícími k heterosexuálnímu modelu rodiny. Žena častěji zaujímá pasivní 

pozice, je obětí, tou zachraňovanou apod. „Je typické, že národ je charakterizován jako matka 

a politický vůdce je charakterizován jako otec“ (Chinkin-Kaldor, 2013: 172). Genderová 

identita je spojena s identitou národní a vzájemně se konstruují. Hrdinská literatura pak 

zviditelňuje vůdce a bojovníky, téměř výhradně muže (Chinkin-Kaldor, 2013: 167). 

Neheroická literatura naopak zviditelňuje oběti, nejčastěji ženy a děti. Pro tuto literaturu je 

nejtypičtější emblematika transportů smrti (Málek in Holý, 2011: 67). S tím jsou spojeny 

motivy cesty a hledání, přičemž se jedná hlavně o hledání smyslu života či Boha.   

Hančin příběh na první pohled vypadá jako neheroický, zaměřený na oběť. Tomu 

odpovídá i volba postavy, Hanka je ženou – dítětem.  Vypravěč přisuzuje její přežití z části 

náhodě. „Něco se v lágru naučila. [...] Nevidět se jako souostroví. Každá na vlastní pěst. 

Zachraň se, kdo můžeš. Člověk se vrátil rychle k tomu, z čeho vzešel, to zvířecí bylo to 

přirozené. Byla jedna z nich, proto žila. Nebyla to zásluha, byla to náhoda“ (Lustig, 2000: 

352). V porovnání s ostatními postavami ale Hanka hrdinkou je. V podstatě všechny mužské 

židovské postavy jsou naprosto neaktivní a bezmocné. Hanka je denně vystavena utrpení a 

násilí, a přesto se nezblázní, psychicky se nehroutí a je schopna racionálního jednání. 

V Osvětimi zjistí, že se bude konat výběr dívek do nevěstince. Nevěstinec znamená sexuální 

otroctví a nejistotu přežití, ale zůstat v Osvětimi představuje jistou smrt. Hanka se musí rychle 

rozhodnout. „Kůstka si bleskově srovnala v hlavě, co pro ni může přehlídka v kanceláři 

znamenat” (ibid: 24). I přesto, že vypravěč přisuzuje její přežití náhodě, má Hanka potenciál 

být hrdinskou hrdinkou. Je inteligentní, schopna aktivního jednání a odporu ve formě lsti. Dalo 

by se říci, že se Hanka zachrání proto, že má dost odvahy, síly a inteligence k tomu, aby 

přelstila nacisty a vydávala se za árijku. Vypravěč ale vidí Hančiny silné stránky jinde: „Celou 

                                                 
9 Aleš Haman řadí Lustigovo dílo k druhé vlně tzv. válečné prózy (Haman, O tzv. „druhé vlně“ válečné prózy v 
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dobu byla Kůstka, Hanka Kaudersová, později moje žena, z masa krve. Duše, ve které soutěží 

paměť a zapomnění. Oči, jimiž se dívala na ďábla tak jako ostatní dvanáctkrát nebo vícekrát 

denně, každý den. [...]Strach, hněv a vzdor byly tělo. Tělo byla křtitelnice a voda v ní i prsty, 

které se do ní namáčejí [...]” (ibid: 430) a po válce: „Když bylo Kůstce, Hance Kaudersové 

patnáct a šlo jí na šestnáctý rok, měla čistou pleť, lesklé, učesané a dorůstající vlasy a krásné 

zelené oči“ (ibid).     

Nejen způsob záchrany, ale celá Hančina osobnost, jak ji vypravěč traktuje, je 

postavena na tělesnosti a na zkušenosti, která se týká těla. Téma krásy, mládí a sexuální 

zkušenosti se dílem vine jako leitmotiv, neustále se opakuje. O Hance víme v podstatě dost 

podrobně, jak vypadá její tvář a tělo. Hančiny osobnostní charakteristiky jsou popsány velmi 

úsporně a je potřeba je postupně odhalovat a domýšlet. Z Hančiných vnitřních monologů se 

dozvídáme, že vzpomíná na svou rodinu a že se neustále zabývá otázkou viny. Viny za to, že 

přežila, když jiní zemřeli, a za to, že měla sexuální styk s vojáky. Kniha ovšem nereflektuje 

symbolické násilí, jehož se Hanka dopouští sama na sobě tím, že popře svou identitu 

(Jiroutová Kynčlová, 2017). Všechny ostatní monology se vztahují k tělu nebo tělesné 

zkušenosti. Stejně tak se vypravěč a ostatní postavy zabývají pouze Hančiným tělem, sexuální 

zkušeností a morálkou.  

 

2.1. Reprezentace mužství v podobě hegemonní maskulinity      

 

      V textu se objevují dva typy postav. Na jedné straně stojí nacisté (vojáci a doktoři), 

kteří jsou nadřazeni všem ostatním postavám v textu. Na druhé straně jsou židovští muži 

(vypravěč a rabín). Ti se projevují jako tišší svědci nebo pozorovatelé. Mužské postavy jsou 

veskrze neproblematické. Jsou charakterizovány především prostřednictvím svých názorů 

nebo činů. V Osvětimi se setkáváme pouze se dvěma nacisty, doktory.  Doktora 

Schneidhubera potkává Hanka na rampě v situaci, v níž doktor rozhoduje, kdo zemře a kdo 

bude prozatím žít v táboře. Schneidhuber vybírá ženy na základě jejich věku a toho, jak 

vypadají, je tím, kdo „[...]jí nakonec poručil, aby si zvedla sukně“ (Lustig, 2000: 25).  

                                                                                                                                                         
naší současné literatuře, 1961).  
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Další Osvětimskou postavou je Doktor Krueger, který se na Hance dopustil nucené 

sterilizace tím, že ji „[...]nechal prosvítit dvěma rentgeny“ (ibid: 25). 

V textu je nejvíce prostoru věnováno důstojníku Hentschelovi, s nímž se Hanka setká 

v nevěstinci. Jeho hlavní charakteristikou je posedlost válkou a úvahami o smrti. Tematizován 

je také jeho vztah k matce, otci a ženám. Víme, co má rád a co rád dělá. „Esence jeho života 

byla válka a to, čím odumírá na pár vteřin muž, aby zase ožil staronovým sebevědomím [...]“ 

(ibid: 77). Hentschel je ale jednou z nejplastičtějších postav, z jeho vyprávění se dozvídáme o 

jeho minulosti, vztahu k hudbě a literatuře a o úvahách nad smyslem života.  

      Sarazin je plošší postavou, je charakterizován čistou nenávistí k ženám a dětem. 

„Nesnáším nemluvňata, všecko, co mi je připomíná“ (ibid: 277). Tuto nenávist sám sobě 

odůvodňuje naprostou nadřazeností nacistické maskulinity vůči všemu ostatnímu.  

      Oba vojáci jsou aktivní jak fyzicky, tak intelektuálně. Fyzická aktivita vojáků se 

projevuje především ve formě zabíjení a znásilňování. Intelektuální aktivita je zobrazena v 

četných vnitřních monolozích i v rozhovorech s Hankou. Vojáci komunikují především názory 

týkající se nacistické ideologie, ale objevují se také úvahy nad smyslem života nebo rozjímání 

o poezii. Jejich světonázor je zcela jasný, navíc jsou rozhodní a nepochybují o správnosti 

svých myšlenek. Vojáci ztělesňují zjednodušené modely odpovídající hegemonní maskulinitě. 

Hegemonní maskulinita (Connell, 2005) představuje ideální model mužské identity, který 

určité skupině zajišťuje vyšší hierarchické postavení. Tento abstraktní pojem zahrnuje 

konkrétní charakteristiky, mezi něž patří v prvé řadě heterosexualita. S hegemonním mužstvím 

se pojí také určitá míra agresivity, aktivity, dominance a také fyzické atributy jako výška, síla, 

světlá barva pleti (Connell, 2005). 

      Všechny mužské postavy, včetně židovských, jsou schopny přemýšlet nad hlubšími 

otázkami. Opakem přemýšlení, které je buď zničující, nebo bezmocné, je ženská „tělesnost“ v 

podobě řádu přírody. Může to souviset s odsouzením moderního vědeckého myšlení, které 

umožnilo holokaust. Je-li moderní věda po vzoru dualismu chápána jako produkt ducha, pak je 

jejím opakem materiálno nebo tělesno. Podobně lze nacismus (a jiné ideologie) chápat jako 

výplod kultury, něčeho umělého a jeho opakem pak bude přírodní řád. Z holokaustu jsou 

v textu obviněni především muži jako producenti fyzického násilí a vědeckého rasismu. Muži 

jsou v textu spojováni s duchovní (rabín) a racionální (vojáci) nemateriální stránkou života. 
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Ženy zastupují přírodu a tělesnost.   Zatímco muži jsou v přemýšlení velmi aktivní, u žen hraje 

úlohu především tělesná zkušenost. Mužské přemýšlení je prezentováno buď jako destrukční, 

v případě nacistů, nebo jako aktivní, ale nejisté, bezmocné v případě rabína. „Rabín se ocitl, 

kde ještě nebyl. Jeho duše se stalo bludištěm. Nebylo to už jen ano a ne. Jen dobře a špatně.“ 

(Lustig, 2000: 131). Kromě vzdělání mají židovští muži v příběhu spíše tradiční (dle diktátu 

hegemonní maskulinity, kdy židovští muži podléhají maskulinitě nacistické) ženské 

charakteristiky. Rabín se celou válku schovává, nedokáže ochránit svou dceru a manželku a 

psychicky se hroutí z Hančina vypravování. Je velmi citlivý, pobožný, ale na druhou stranu je 

vzdělaný, což nebývá tradičně zobrazováno jako ženská vlastnost.  Hančin otec je také 

bezmocný, nedokáže ochránit rodinu, nakonec spáchá sebevraždu. Židé jsou v textu zobrazeni 

převážně jako neaktivní oběti. Jsou sice vzdělaní ale naprosto bezbranní (Jacobs, 2008).  

Nemají ani skutečnou moc vojáků, ani „přírodní“ moc žen. Podle Janet Jacobs: “[...] jejich 

[Židů] neschopnost chránit mateřské oběti ustavuje stereotyp židovského vykleštění, který má 

své kořeny v předholokaustových evropských konstrukcích feminizované židovské mužnosti” 

(Jacobs, 2008: 217-218). Židovské postavy v textu tomuto stereotypu odpovídají. Židovští 

muži jsou zobrazeni jako bezbranní zlomení lidé, kteří nejsou schopni pomoct ani sami sobě. 

Jakákoliv hrdinskost v tradičním smyslu u nich chybí. 

     Hance se paradoxně dostane jakési pomoci pouze od důstojníka Hentschela, když od 

něj dostane svetr a peníze. Hentschel se v tomto případě projevuje jako shovívavý sexista 

(Peter Glick, 1997: 121), muž, který nevyjadřuje nenávist k ženám, ani ji necítí, ale vnitřně je 

přesvědčen a chová se v souladu s přesvědčením o méněcennosti žen. Hentschel má opravdu 

svým způsobem rád ženy, ale pouze jako má rád třeba auto nebo psa. Takovéto chování má 

zřejmě upozornit na to, že nebýt ideologie, Hentschel by zřejmě nebyl úplně špatným 

člověkem. Jeho mužská nadřazenost je sice trochu přehnaná, ale je v souladu se společenským 

androcentrickým řádem, kterým dívkám prostě určuje těžší život a podřadnější pozici. To, že 

je podřadnost žen v podstatě normální, si myslí všechny dívky. Mužská nadvláda je 

považována za normální, neboť ji, jak píše Bourdieu, „[...]potvrzuje objektivita sociálních 

struktur i produkčních a reprodukčních aktivit, založených jak v oblasti biologické, tak i 

sociální produkce a reprodukce na rozdělení práce podle pohlaví, jež zajišťuje muži tu 

lepší část, …“ (Bourdieu, 2000: 33). Podřízená pozice dívek ve vztahu k vojákům je 
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zajištěna nejen jejich statutem vězeňkyň, ale už tím, že samotná nerovnost mezi muži a ženami 

je chápána jako přirozená. Ženy nemají možnost mužskou nadvládu neuznávat, neboť 

ovládaný člověk, slovy Bourdieho, „[...] disponuje pouze nástroji poznání, které s ním (s 

ovládajícím) má společné a které nejsou ničím jiným než osvojenou formou vztahu nadvlády, 

a ukazují proto tento vztah jako přirozený (Bourdieu, 2000: 35).“ Podřadné postavení dívek je 

v textu umocňováno také nelidskými podmínkami. Nedostatek jídla, zima a strach ohýbají těla 

vězeňkyň a nutí je klopit oči, čímž dívky svou pozici ještě více somatizují (srov.  Bourdieu, 

2000: 28).  Také způsob sexuálního styku odráží hierarchické vztahy mezi muži a ženami. 

Sexualita se odehrává tak, jak si přejí vojáci – muži, dívky jsou nuceny dělat to, co si muži 

přejí, většinou před muži klečí, jsou bity a ponižovány. Podle MacKinnon (2000) je jedním 

z důsledků toho, že je sex určován mužskými zájmy, fakt, že všechno, co muže sexuálně 

vzrušuje a uspokojuje, se automaticky považuje za dobré, přirozené, patřičné, příjemné a 

pozitivní i pro ženy, nehledě na to, jaké pocity a stavy to u nich vyvolává. Hlavní je, že přitom 

dochází k hierarchii – osoba/věc, nahoře/dole, vláda/podřízenost. Jde o dynamiku ovládání a 

kontroly, jejímž prostřednictvím mužská dominance erotizuje lidi jako muže (identitu) a ženy 

(rozkoš). Právě to podle MacKinnon zabezpečuje mužskou nadvládu v podobě politického 

systému (MacKinnon, 2000-2001: 55).  

V Krásných zelených očích jsou to pouze muži, kteří určují, co je v oblasti sexu dobré. 

Ve světě příběhu to určují vojáci, v rovině vyprávění maskulinní vypravěč – ten rozhoduje 

nejen co je dobré, ale také jak se má žena cítit a co si má myslet.  

 

2.2. Charakteristika ženství v androcentrickém diskurzu  

 

      U ženských postav je uplatňována opačná logika. Duševní život je v pozadí a do 

popředí vystupuje jejich vzhled.  Hanka „Byla bílá, dětsky štíhlá, měla pevná mladá ňadra, 

ještě malá a v rozkroku připomínala kuře. Na zádech jí šel sotva znatelný pruh mezi svaly“ 

(Lustig 2003: 245). Stojí za povšimnutí, že jsou zvýznamněny ty části těla, které jsou 

nejčastěji spojovány se sexuálním vzrušením. Nikde v textu vypravěč nepopisuje například 

ženské ruce (asociovatelné se zručností), čelo (jako symbol moudrosti) nebo paže (symbol 

síly).   



55 

 

        Oproti mužským postavám ženy často nemají ani jména, jen přezdívky. „Kdo byla 

holka s přezdívkou Šťastný hlas? Co byla zač Kráska? Estela, Maria z Poznaně a Vysoká, 

Tlustá, Chytrá a Tichá, ty druhé“ (Lustig 2003: 37)?  Na jednu stranu se může jednat o 

strategii, jak upozornit na anonymitu obětí. Na druhou stranu to poukazuje na nerovný 

mocenský vztah. V rozhovoru Hentschela s Hankou se objevuje tato situace. Hanka se 

přiznává, že: „Nové jméno jsem ještě nedostala [...].“ „Mám pro tebe najít jméno? Jak chcete“ 

(ibid, 37). Tato citace upozorňuje na vztah vlastnictví mezi nacisty a dívkami. Muž je v tomto 

diskurzu subjektem, který má moc pojmenovávat (ve smyslu zmocňovat se a ovládat) objekty 

(ženy).  

      Dokonce i židovští muži, kteří podle nacistické ideologie nebyli lidmi, si v textu 

uchovávají status subjektu především tím, že mají jména a přemýšlejí. Jediná žena, u níž víme 

celé jméno, je Hanka. Vojáci Hance přezdívají Krásné zelené oči, jinak je pro ně bezejmenná. 

Její jméno zná pouze vypravěč, ale i ten pro ni často používá přezdívku Kůstka. Přezdívka 

asociuje kost, což může být hezká dívka, nebo velmi hubená dívka. Každopádně jde o 

přezdívku odkazující k tělu.  

         Ženy jsou charakterizovány prostřednictvím vizualizace a jejich jména jsou vlastně 

přezdívkami. Podstata přezdívek spočívá v synekdoše. Jedná se o pojmenování na základě 

atributu, kterým se osoba liší od ostatních. Zvýznamněno bývá to, co není neutrální. U dívek 

je, vzhledem k úspornému popisu jejich charakteru, takto zvýznamněna pouze jedna vlastnost. 

Ženské postavy nejsou plastické, ale ploché a označkované jediným atributem. Tento atribut 

může odkazovat k hodnotě ženy, nebo naopak k jejímu znehodnocení. 

      Zatímco mužské postavy jsou vzdělané a znalé hudby a poezie, ani jedna žena v 

příběhu není vzdělaná, nebo jejich vzdělanost vypravěč nezmiňuje. Některé dívky jsou navíc 

natolik mladé, že ani žádného vzdělání dosáhnout nemohly. Žena filozofující v knize 

neexistuje vůbec. Veškeré složitější myšlenkové operace za ženy v příběhu přebírají muži, 

včetně konstrukce Hančina příběhu vypravěčem.   
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2.3. Mlčení jako forma odporu  
 

„Jak se to mohlo stát? „Nevím.“ Je někdo, kdo to ví? Mlčela.“  

(Lustig, 2000:142) 

 

Nejenže ženské postavy nepřemýšlejí nad hlubokými tématy, ale i v rozhovoru se jeví 

jako „omezenější“ partnerky. Zatímco vojáci mají odpověď na všechno, Hanka nedokáže 

odpovědět na nic. Jak v rozhovorech, tak ve vnitřních monolozích, jak je podává vypravěč, je 

Hanka na slovo skoupá. To lze interpretovat buď jako pasivitu danou vyčerpáním, 

nevědomostí nebo jako formu odporu. Podle Motsemme může mlčení vznikat proto, že člověk 

není schopen o události mluvit proto, aby uchránil ostatní nebo sebe. V našem případě Hanka 

může mlčet proto, aby se neprozradila. Po válce proto, aby „neposkvrnila“ svým stigmatem 

sebe, svého muže, případně památku svých rodičů (Motsemme, 2004:917).  

      Hanka sice mlčí a předstírá nevědomost, přesto je zdrojem moudrosti. „Nemohla si 

přiznat, že toho snad viděla svýma patnáctiletýma očima za jedenadvacet dní víc než rabín 

[...]“ (Lustig, 2000: 143). V tomto případě vypravěč naznačuje, že moudrost se skrývá ve 

zkušenosti, ne ve vzdělanosti. S tímto názorem nemohu nesouhlasit, nicméně, opět zde 

vypravěč spojuje ženskou moudrost s žitou zkušeností a mužskou moudrost spojuje s kulturou 

a vzděláním. Hančino mlčení má také zřejmě upozornit na „nepopsatelnost“ událostí. Na 

hrůzu, která se slovy vyjádřit nedá. Mužské postavy ale uplatňují opačnou strategii. Vypravěč i 

ostatní mužské postavy se z událostí v podstatě vy(z)povídávají. Vliv má zřejmě i to, že 

nacisté nejsou ve stejně traumatické situaci jako dívky a vypravěč událost pouze 

zprostředkovává.  

      Mlčení může být formou odporu k systému, který definuje, co je dobré (Motsemme, 

2004:998). Hanka nemůže mluvit jazykem, který ji a celou její rodinu odsuzuje k smrti. Může 

jít ale také o genderový rozměr problému. Hančina válečná zkušenost se týká především 

znásilnění a sexuálního otroctví. Tato zkušenost je pro ni traumatická a bylo by pochopitelné, 

kdyby se potřebovala vypovídat právě z toho. Pro mnohé ženy, především ženy věřící, je ale 

v patriarchátu sexualita spojena se studem a hříchem srov. (Waxman, 2003: 665-673) Ze 



57 

 

znásilnění se nelze vypovídat, není jak a komu. K problému přispívá i dobový patriarchální 

diskurz, který v případě znásilnění a sexuálního obtěžování obviňuje oběť, ne viníka.  

 

2.4. Kamarádky a rivalky: reprezentace ženského kolektivu   

 

V textu jsou vztahy mezi ženami zobrazeny jako velmi povrchní. Ženy si povídají jen o 

věcech denní potřeby, nefilozofují, nenavazují mezi sebou významná přátelství, k ničemu se 

neinspirují. Pouze přežívají nebo se vzájemně špičkují. „Pak řekla Zrzka Marii z Poznaně: 

Dělá se ti na zadku u stehen sulc. Děkuju, bez tebe bych to nevěděla“ (Lustig, 2000: 13). To je 

dáno mimo jiné tím, že ženy jsou v naprosto odlišné pozici než muži, jsou vězeňkyněmi, je 

pochopitelné, že jejich největším zájmem je přežití. Upozorňování na fyzické nedostatky může 

být také strategií, jak předstírat normální život.  Na druhou stranu se tyto „vtípky“ opět týkají 

ženské tělesnosti, především těch částí těla, které jsou nejčastěji chápány jako erotické. Ženský 

kolektiv je v textu vyobrazen podobně jako „kolektiv“ zvířat. V textu se často objevují 

přirovnání žen ke psům a přirovnání Židů a Židovek ke krysám. „Usínal s myšlenkou, že je 

mladá, že by si ji dokázal ochočit a vycvičit, kdyby na to měl čas (ibid: 93). Hentschel 

vzpomíná na prostitutky z doby před válkou, které se mezi sebou praly a zrazovaly a srovnává 

je s kolektivem v táboře. „Bránily jedna druhou, třebaže se navzájem zrazovaly, nasazovaly na 

sebe, podváděly se a lhaly (ibid: 37-38). Tereza Jiroutová Kynčlová k tomu poznamenává, že 

toto srovnání nefunguje už proto, že armáda je instituce hierarchicky organizovaná (proto 

kolektiv), kdežto skupina žen, které jsou znásilňovány a drženy v zajetí, navíc pod hrozbou 

smrti, nemůže jako kolektiv fungovat, protože utlačovatelský systém cílí na rozbíjení 

jakýchkoliv možných náznaků vzájemné solidarity.  

      Mužská hegemonie nebyla vynálezem nacismu,10 byť ji nacismus vyhrotil. Konstrukce 

maskulinity a feminity jako binárních protikladů byla součástí kulturní tradice už v době před 

válkou, ani sám vypravěč neukazuje jiné možnosti genderového uspořádání.  

                                                 
10 Nacismus pracoval s představou maskulinity, která byla artikulována už v 18. století. Ideální maskulinita 

obsahovala intelektuální sílu, morálku, čest a fyzickou krásu. Konstruovala se jako protiklad k těm druhým: 

ženám, pracující třídě, Židům gayům  (Heineman, 2002: 38). 
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      Vztahy mezi muži a ženami a ženami navzájem nejsou ani mimo nevěstinec lepší než v 

táboře. Vzpomínky žen jsou omezeny na sexuální zážitky, zklamání z lásky nebo na 

znásilnění. Žádná z žen nevzpomíná na svou kamarádku nebo zážitky z dětství, ale vzpomínají 

na milence a zákazníky.       

Je pochopitelné, že v podmínkách, v nichž se ženy ocitají, je těžké zachovat důstojnost 

a soustředit se na pojmy, jako je čest a morálka, přemýšlet o pomoci druhým a podobně. V 

textu se ale téměř nevyskytuje téma ženské solidarity, vzájemné pomoci a podpory. Vrcholem 

ženského přátelství a solidarity je to, že se dívky vzájemně mydlí nahé ve sprchách. To 

ukazuje spíše na vypravěčovu fetišizaci tématu. Právě absence pozitivních ženských vztahů a 

přátelství je „mužským“ autorům často vyčítána (McCullough, 2000:4). Tento zjednodušený 

pohled na přátelství mezi muži a přátelství mezi ženami přispívá stereotypní představě o 

mužském a ženském kolektivu. U mužů je často zdůrazňována kolegialita a přátelství, ženy 

jsou naopak podezírány z toho, že fungují spíše jako rivalky a nejsou schopny navazovat 

skutečná přátelství. 

     Genderové vztahy v nevěstinci ukazují na rasově-genderové nerovnosti, na podřízenost 

žen, ale ani vztahy mezi „čistými“ Němci a Němkami nejsou o mnoho lepší. Tradiční model 

rodiny byl sice zdůrazňován, ale de facto došlo k takovému vyloučení ženského elementu, 

nebyl preferován ani heterosexuální pár (Heineman, 2002: 41). 

      Nacisté v příběhu si kladou důraz na důležitost dětí pro národ, ale děti jako jednotlivce 

nijak nerespektují. Vztahy, které mají nacisté se svými ženami, jsou bez výjimky nerovné a 

založené na diferenci. Jazyk nacistické propagandy volající ženy k zodpovědnosti za růst 

národa neodpovídal skutečné politice, která navzdory proklamované rovnosti adorovala 

otcovství. Podle Bock byli muž a žena jako představitelé ideální rasy vnímáni jako diametrálně 

odlišní (Bock, 1996: 270). Německá žena a muž byli dvěma odlišnými světy. Jejich postavení 

nebylo rovnoprávné, symbolicky měla žena nižší hodnotu.  

      Žena je pro nacisty v příběhu majetkem muže a objektem pro potěšení. Může být jako 

majetek muže sdílena s jeho přáteli, předávána jako trofej. Hentschel „[...] přemýšlel o tom, 

proč se narodily ženy a proč si je muži berou a dělí se o ně“ (Lustig, 2000: 67). Hentschel 

nemá žádné výčitky, když podvádí svou ženu. Žádný z vojáků nijak nezdůrazňuje rodinný 

život a důležitost ženy pro reprodukci. Hentschel mluví o sexu pouze jako o potěšení pro 
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muže, v čemž mu manželka v podstatě překáží. On sám se v případě árijek projevuje jako 

benevolentní sexista, v případě Židovek jako misogyn. Vypráví Hance o dívce Lilo, které si 

dokonce cenil a svým způsobem ji miloval. Základ jeho vnímání ženské hodnoty je však u 

obou skupin stejný. „Kmitla jím myšlenka o univerzálnosti žen, o tom, že se všechny podobaly 

kurvám, včetně matek, nebo milenek, sester, přítelkyň“ (Lustig, 2000:35). Lilo pro něj 

reprezentuje ideální německou ženu. Je plně oddaná muži, tělem ženská a touhou mužská, ve 

válce slouží na pomocné pozici jako ošetřovatelka a je plně k dispozici Hentschelovým 

touhám.      

      „Byla stejně náruživá a chlípná jako on. Smazávala v tom smyslu ze sebe rozdíl mezi 

mužem a ženou. Rvala se s osudem, s předurčením ženy, s přírodou“ (Lustig, 2000: 66). 

Hentschel si cení pouze žen, které přijmou maskulinní identifikaci a bojují proti své 

přirozenosti. Maskulinita však ženám není vlastní, neboť jsou podle něj biologicky 

determinované svým pohlavím (všechny se podobají prostitutkám). To je odsuzuje do 

podřadného postavení, což zároveň znamená, že ho nemohou ohrozit. Své postavení si ženy 

částečně mohou vylepšit zvnitřněním androcentrického řádu a přijetím jeho norem jako Lilo. 

Vzhledem k tomu, že nemají falus fyzicky ani symbolicky, nemohou ženy tuto normu nikdy 

naplnit. Na první pohled se Hentschel může jevit jako méně prudérní než vypravěč. Má rád 

ženu, která je sebevědomá a užívá si sexuální styk, dokonce s více muži. Tato benevolence 

k ženské sexuální aktivitě ale nevyvěrá z toho, že by ženu považoval za rovnocenný subjekt, 

ale z představy, že žena patří všem a předvádí lepší výkony v případě, že dělá to, co se jí líbí.  

 

      Vypravěčův přístup k sexuální aktivitě žen je ambivalentnější. Všechny ženy v texu, 

které si užívají sex, jsou popisovány jako nějakým způsobem narušené. Hentschel vnímá Lilo 

jako hodnou ženu, ale Hanka si ji (prostřednictvím vypravěče) přesto představuje jako ženu, 

která je krutá. Hanka si ji představuje jako dozorkyni, která „[...] poručila tisícovce žen 

svléknout se na prostranství apelplatzu donaha, ve větru, v dešti nebo mrazu, a disciplinárně 

potrestat některou, která si ulevila mimo latrínu“ (Lustig, 2000: 69). 

      Ambivalentně popisuje vypravěč další ženu, která má určitou moc – madam 

Kulikovou. Kuliková je žena, která má ráda sex a už před válkou byla prostitutkou. Madam 

Kuliková se o dívky stará a radí jim. Je také jediná, která zná Hančinu pravou identitu a 
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neprozradí ji. Madam Kulikovou považuji za silnou ženu, která Hance zachránila život. 

Kuliková by také mohla fungovat jako ochránkyně dívek, která jim svou chytrostí zajistí co 

nejlepší podmínky a pomůže jim přežít. Vědomosti, které madam Kuliková předává, se 

bohužel týkají falešných obecných pravd o životě žen a genderových vztahů. „Měla neokázalé 

porozumění pro dějiny, aniž znala jména králů, letopočty bitev a hladomorů, měla je hluboko 

pod kůží“ (Lustig, 2000: 250). Navíc se jedná o jakousi nevědomou moudrost. Jako by 

moudrost madam Kulikové vyvěrala z jejího spojení s něčím odvěkým. Zde se opět objevuje 

analogie ženy a přírody, spojení ženy s tajemství, s něčím předkulturním (Ortner, 1998,  de 

Beauvoire, 1967). Kuliková je vlastně patronkou androcentrických představ o ženách. 

Ztotožňuje se s androcentrickou představou ženství a radí dívkám, aby ji přijaly, neb tak 

mohou přežít. 

 

 3. Tělesnost a sexualita v mimetickém světě 

 

      Literární postavy můžeme poznávat prostřednictvím jejich vzhledu (vypravěč se 

nesoustředí jen na tvář, ale na celé „sexualizované“ tělo), jednání, vnitřních monologů apod. 

V Krásných zelených očích jsou tyto atributy postav ve vzájemné symbióze. Tělesnost a tvář 

postav jsou důležitou součástí jejich identity a vzájemně se doplňují. Ošklivým ženám je 

v mimetickém světě přidělena ošklivá duše. V Lustigově díle je ošklivost žen často spojována 

s jejich špatným charakterem, nedostatkem nebo přemírou sexu. „Co jí nenadělila příroda na 

kráse, vynahradila si na proradnosti. Střež se ošklivých lidí, tvrdila Vysoká.“  (Lustig, 2000: 

29) „Zrzka měla už v patnácti poměr s chlapy, na které by se Vysoká ve střízlivém stavu ani 

nepodívala“ (Lustig, 2000: 107). Sexuální zážitky a vztahy s muži jsou nejčastějším 

předmětem rozhovorů dívek v nevěstinci. Vzájemně se pozorují, hodnotí a kritizují mužskou 

optikou, na kterou upozorňuje Morris (2000). V androcentrickém vidění je ošklivost žen 

přisuzována jejich sexualitě. Buď jsou sexuální příliš, nebo vůbec. Ošklivé ženy jsou 

podezírány z toho, že mají nedostatek sexu. Krásné ženy naopak z promiskuity (Morris, 2000: 

34-35).  

      To odpovídá Bourdieuho symbolickému násilí, k němuž dochází tehdy, „[...] jestliže 

ovládaný nemůže jinak, než vládnoucího (a tedy nadvládu) uznávat, protože k reflektování jak 
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jeho, tak sebe sama, přesněji řečeno k reflektování vztahu mezi sebou a jím, disponuje pouze 

nástroji poznání, které s ním má společné a které nejsou ničím jiným než osvojenou formou 

vztahu nadvlády, a ukazují proto tento vztah jako přirozený“ (Bourdieu, 2000: 34-35). I přesto, 

že si postavy uvědomují genderové nerovnosti, nedokáží si představit, že by situace vypadala 

jinak. Moudra madam Kulikové i obecné pravdy vypravěče nerovné vztahy pouze potvrzují a 

ospravedlňují. „Co hlásala: Klín je hřivna, srdce holky. Její tajemství. Zbytek je záminka, 

dekorace a výmluva, ztráta času. Nic tě nedostane ze srabu než tvoje nohy. Nohy jsou pravopis 

ženy“ (Lustig, 2000: 251). Kuliková reprezentuje přirozenost ženské podřízenosti. Otázky o 

genderové nerovnosti vznikají díky podnětu, který dává nerovnost rasová. Rasovou nerovnost 

židovské postavy za přirozenou nepovažují a nechápou ji. Je pro ně konstruktem nacistů. I 

přesto, že genderové nerovnosti poskytují evidentní paralelu k rasové nerovnosti, postavy ji 

buď nevnímají, nebo ji chápou jako nutné zlo. Mužská nadvláda není pro vypravěče ničím 

novým a on sám obojí zaznamenává už v příbězích mimo nacistický kontext.  

       Nacistický sexismus (a rasismus) je doveden do krajnosti, je mnohem více vidět. 

Fatální jsou i jeho důsledky. Sexismus je ale v případě nacismu zmiňován jen zřídka. Přesto je 

podle Heineman ideální nacistický kolektiv antisocialistický, antisemitistický a misogynní 

(Heineman, 2002: 38). Institucionalizace podřízenosti žen dosahovala extrému, např. v podobě 

polních nevěstinců, do něhož se Hanka dostala. Nebyl to vlastně nevěstinec, ale státní 

instituce, v níž se držely sexuální otrokyně. Vojáci měli nad ženami neomezenou moc. 

Vypravěč má potřebu na ni poukazovat a hyperbolizovat ji v kontextu nacismu, integrovat ji 

do identity nacistů.   

      Osobní vypravěčův androcentrismus je pro něj neviditelný. Domnívám se, že je 

neviditelný i pro mnohé čtenářstvo. Důvody nalézám dva. Za prvé je text postaven na opozici 

„nepřirozené“ nacistické ideologie, která představuje zlo, a „přirozeného“ řádu, života bez 

nacismu. V tomto kontextu se odvěká ženská podřízenost jeví jako bezpříznaková, protože 

přeci může být hůř. Za druhé je ženská podřízenost součástí genderového řádu, který je díky 

neustálému opakování a somatizaci považován za přirozený (Bourdieu, 2000). 

     Z jakého důvodu přehlíží vypravěč sexismus dívek a ostře kritizuje sexismus nacistů? 

Vypravěč je v tomto směru vlastně rozpolcený. Na jedné straně je jedním z nich (je muž a má 

mužská privilegia), na straně druhé se vypravěč od nacistů distancuje (není jeden z nich). 
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Tereza Jiroutová Kynčlová k tomu poznamenává, že vinit nacismus z genderové nerovnosti 

může vypravěčovi skýtat výhodu – sám se nemusí cítit zodpovědný za obecnou diskriminaci 

žen (Kynčlová, 2017).  

      Vypravěčův popis vzhledu mužských postav funguje jako akcentace a odraz jejich 

povahy, toho, co symbolizují. Nejkrutější Sarazin vypadá takto: „Viděla, jako by to bylo tady a 

teď, kostnaté, zpocené tělo s žebry, pokrytými bledě bílou tenkou kůží s vyrážkami [...]“ 

(Lustig, 2000: 192). Sarazin je ztělesněním zla, také tak vypadá. Sarazinův vzhled jen 

potvrzuje jeho inherentní „špatnost“, jejíž původ je vysvětlen jeho vztahem s matkou (srov. 

s kap. 2.1., v níž je ženská zkaženost zdůvodněna mírou sexuálních zkušeností). 

 

Důstojník Hentschel je sice také vrah, ale on sám „[...]se pokládal za dobráka“ (Lustig, 

2000: 36) Tomu odpovídá i jeho vzhled a tělesnost, důstojník je ideálním produktem 

ideologie. Hentschel, „byl ramenatý, vysoký, štíhlý. Čerstvě oholený. Připomínal jí [Hance] 

většinu vojáků [...].“ (ibid:31) Hentschel může být interpretován jako vrah vyprodukovaný 

společností, jako ideální produkt nacistické ideologie.  Těla obou vojáků mohou symbolizovat 

jak „vrozený“ sadismus a misogynii (Sarazin), tak „moderní“ rasismus a sexismus (Hentschel).  

      U rabína a vypravěče není tematizován fyzický vzhled. Pouze jednou je zvýznamněna 

rabínova tvář, a to v případě, kdy rabín prochází vnitřní proměnou. „Čelo Gideona Schapíra se 

podobalo shrnutému koberci pod jeho křeslem. Jeho lícní kosti se skoro prořezávaly tenkou 

kůží, pod kterou nebyl tuk“ (ibid., 129).  Rabínův ani vypravěčův vzhled nejsou nijak 

zvýznamněny, základem jejich postav je vnitřní monolog.  

      U Hanky je tomu ale jinak. Hančina vnitřní řeč toho mnoho neodhaluje a její výroky 

jsou spíše mlčením. Hanka je hlavní postavou knihy, která má 430 stran a na těchto 430 

stranách se o jejím životě a o tom, jaká je, dozvíme velmi málo. Hančin příběh a téměř vše, co 

se v jejím životě odehrává, se týká těla. Tělu je v textu připisovaná až magická hodnota. Tělo 

je to jediné, na čem záleží, tělo je prostředkem záchrany.  

      

„Bylo jednoduché říct, že přežila, protože jí pomohlo tělo, že dosáhla až na dno svých 

sil a přemohla samu sebe. Měla štěstí, byla mladá, zdravá a odolná, hodila se na každou práci 
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včetně těch nejtěžších. Dost duchapřítomná, lze-li to tak říct, aby udělala v příhodnou chvíli to 

poslední, co mohla. Nic jiného nebylo. Tělo“ (Lustig, 2000: 427). 

 

     Tento důraz na tělesnost zčásti snižuje Hančinu agentnost a heroičnost. Hanka je 

jedinou ženskou postavou, která je schopna aktivního jednání a v podstatě i odporu. Hančina 

aktivita spočívá v tom, že projeví velkou odvahu a rozhodne se změnit si identitu. Aktivně 

rozhodne o svém osudu. To je v rozporu i s tendencí holokaustových narativů zobrazovat 

židovské muže a ženy jako neaktivní oběti. Zatajení židovství před doktorem SS považuji za 

čin, který vyžaduje mnoho odvahy, nicméně tato situace v textu není zvýznamněna. Hanka je 

vypravěčem prezentována spíše jako ta, která přežila díky náhodě, příležitosti a své kráse, a 

tudíž je její přežití dílem shody okolností. Tímto způsobem vypravěč Hance upírá agentnost a 

nezviditelňuje její hrdinství. Hančinu subjektovou pozici bychom mohli přiřadit k empowering 

identity.11 Hanka je ženou, která má určitou moc kontrolovat svůj život, rozhodovat, má 

určitou hodnotu. Nicméně vypravěč Hance přikládá převážně hodnotu tělesnou, její tělo vnímá 

jako výhodu, o kterou se sama nezasloužila a která jí umožnila přežít. Tato výhoda je pro ni po 

válce naopak přítěží. Její pozice, jež se zpočátku jeví jako výhodná, je v důsledku naopak 

znevýhodňující. „Tyto subjektové pozice mohou být popsány jako ideologické interpelace, 

které [...] podkopávají ženskou autonomii a moc, jsou tedy spíše zraňující identity“ 

(Zábrodská, 2010: 124). Hanka se obává, že bude odsouzena nejen za to, že měla „styk“ 

s nacisty, ale už jen za to, že přežila, když jiní zemřeli.  

      Hančina agentnost a hrdinskost se z tohoto pohledu jeví jako přinejmenším 

kontraproduktivní, protože je dosažena její tělesností a zasazena do sexuálního kontextu. Tělo 

je Hančinou primární zbraní a „zvýhodněné situace“, možnosti přežití, dosahuje Hanka 

prostřednictvím těla a krásy. Autor Hance nedává jinou možnost, jak jinak se zachránit než 

prostřednictvím těla. To na jednu stranu odkazuje ke skutečnosti, o níž hovoří Hájková (2013), 

totiž že mnohé ženy jejich „tělo“ skutečně zachránilo. Na druhou stranu ji takto konstruovaná 

hrdinskost svazuje s tělesností a činí ji zranitelnou. Zároveň tím vypravěč předává zprávu o 

                                                 
11 Empowering identity je taková subjektová pozice, která je velmi pozitivní, poskytuje člověku moc, agentnost a 

celkově je pro něj velmi výhodná. Opakem je injuring identity, která má pozitivní interpelace, ale negativní 

důsledky (Zábrodská, 2010: 124).  
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tom, že ženská agentnost a moc spočívá především v sexualitě, čímž se podílí na negativní 

stereotypizaci ženské sexuality jako mocné, nebezpečné a muže zraňující zbraně (Morris, 

2000).  

 

 3. 1. Ženské tělo jako nástroj rasové politiky  

 

To, že se text zaměřuje na sexualitu, se může zdát přirozené, jedná se však o konstrukci 

v kontextu genderového řádu. Vypravěčem je mladý heterosexuální muž, který je do hlavní 

postavy zamilovaný. Přirozeně ho zajímá jak sexualita, tak genderové vztahy. I z hlediska 

tématu je sexualitu třeba reflektovat. Autor si jako přeživší dobře (ať vědomě nebo nevědomě) 

uvědomoval, jakou důležitost v nacistické ideologii hrála. Svět, v němž Hanka žije, ukazuje na 

prostředí nabitém sexualitou. Sexualita je všudypřítomná. Dívky i muži žijí a žili i před válkou 

především sexualitou. Vzpomínky mužů i žen se týkají hlavně sexuálních vztahů. To je 

samozřejmě částečně dáno zájmem náctiletého vypravěče i věkem postav, neboť většina z nich 

jsou mladí lidé, u nichž se zájem o sexualitu předpokládá. Sexualita starších lidí v knize 

neexistuje, což ukazuje na diskurz, v němž je sexualita nejčastěji připisována mladým krásným 

heterosexuálním lidem a u ostatních skupin je zneviditelněna. S ohledem na situaci, v níž se 

dívky ocitají, už je to méně pochopitelné.  

     Zatímco dívky mohou na milostné příběhy pouze vzpomínat a jejich sexuální život je 

plně v režii někoho jiného, vojáci si užívají volnosti před válkou a ještě více za války. Žena 

byla pro vojáky odměnou, kapitálem.12  Téměř každý voják se mohl snadno a zadarmo dostat k 

sexuální otrokyni. Moc vojáků nad ženami a sexuální volnost reflektují i postavy: „Poslední 

mamlas si tady dovolí, co by si jinde s žádnou holkou nedovolil“ (Lustig, 2000:57), 

upozorňuje Vysoká. Madam Kuliková ale toto chování vojáků nepřičítá politické situaci, ale 

tvrdí, že: „Tělo dokáže všechno“ (Ibid:57). Kuliková neviní nacismus, který vojákům 

umožňuje sexuální volnost a dominanci, ale vidí vinu/zodpovědnost na oběti, respektive na 

jejich těle.  

                                                 
12 Podle Heinemann s tím mohla souviset i popularita režimu. Nejenže se vojáci za války mohli „těšit“ sexuálními 

otrokyněmi, ale i účast v nacistických skupinách pro mládež představovala příležitost k sexuálním aktivitám. 

Např. Hitler Jugend byla pro mnohé první příležitostí, jak se dostat od rodičů (Heinemann 29,30). Tomu 

pomáhaly spolky a setkání mladých, nedostatečná kontrola rodičů. 
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      Institucionalizaci reprodukce shrnuje ve vnitřním monologu Sarazin: „Patřilo 

k pravidlům hry zbytečně se neptat, komu dělá dítě, jako se netázaly ženy. Stačily sympatie, 

vyšší rozkaz. Vědomí, jakému účelu obě strany slouží. O ostatní se postaraly armádní autority. 

Tady se zadělávalo na budoucnost říše – z toho nejlepšího těsta. Jaké budou německé děti, 

takový bude národ“ (Lustig, 2000: 269). Sarazin chápe reprodukci pouze jako nástroj rasové 

politiky. Nikde se nezmiňuje o tom, že by si sex užíval nebo že by se mu alespoň ženy líbily. 

Sex se ženami za účelem plození dětí bere v podstatě pouze jako práci na zušlechťování rasy. 

V takovémto diskurzu je reprodukce povolena pouze osobám, které odpovídají představě o 

rasově čistém jedinci. Hanka této představě neodpovídá, proto je jako mnoho jiných 

sterilizována.  

      V prostředí, v němž má žena hodnotu hlavně jako matka, znamená neplodnost další 

stupeň dolů v hierarchii. Hance ale sterilizace paradoxně pomůže přežít. Jako Židovka nemá 

žádnou hodnotu. Jako neárijka ale může mít hodnotu srovnatelnou s předměty. Hanka může 

sloužit jako předmět potěšení pro vojáky a zároveň nepředstavuje hrozbu v podobě reprodukce 

rasově nevhodných jedinců.  

      Nemožnost reprodukce mezi árijci a neárijci způsobovala teoretické přiřazení obou 

skupin k odlišným živočišným druhům. Sarazin toto oddělení striktně dodržuje: „Nekřížím se 

s černovlasými, hnědookými a méněcennými, kratšími, než jsem sám [...] Nikdy jsem nespal 

s Židovkou“ (Lustig, 2000: 276). I přesto, že je Sarazin přesvědčen, že by Židovku poznal a že 

není možné s ní souložit, nepozná, že Hanka je Židovka. Text tak upozorňuje na sociální 

konstrukci rasy13, která je politickým nástrojem s katastrofálními důsledky.  

      V analyzované knize je normou heterosexuální rasově čistý produktivní styk, který 

vyústí v plození rasově čistých dětí a probíhá pod kontrolou institucí (srov.  Bock, 1996) 

Sexuální chování je pod přísnou kontrolou v nevěstinci i u žen, které jsou neplodné. Kontrola 

se týká i způsobů, kterým lze sex provádět. Lustig poukazuje na zakázané sexuální praktiky a 

hanobení rasy cedulkou na dveřích: „Zapovídá se s okamžitou platností: Poskytovat služby bez 

                                                 
13 Šmausová upozorňuje na to, že rasa je sociálně konstruovanou kategorií, kdy je v procesu naturalizace 

společnosti, zdánlivým biologickým odlišnostem přisuzována určitá společenská hodnota (Šmausová 1999: 

437–438). 
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gumové ochrany. [...] anální, ústní a brutální styk. Brát moč a semeno do úst [...]“ (Lustig, 

2000:45). Výše zmíněné zákazy nemají nic společného s kontrolou reprodukce, neboť ani 

jeden ze způsobů nemůže vyústit v otěhotnění. Souvisí spíše se snahou o oddělení židovské a 

árijské identity a o vynucování heterosexuality jako jedné z kategorií ideálního árijce (příp. 

árijky).   

      Veškeré regulace v oblasti sexuality jsou příčinou i důsledkem společenské hierarchie. 

V tomto případě nacistická ideologie uplatňuje svou moc tím, že reguluje chování všech 

jedinců. Hierarchizuje v tom smyslu, že některým jedincům je přiřazen status lidství. 

Z jedněch (vojáků) činí subjekty, ze druhých (žen, Židů a Židovek) objekty. Konkrétní vztahy 

vojáků k dívkám ale už nejsou vztahy moci, ale násilí, neboť moc vyžaduje svobodné jedince, 

kterými vězeňkyně nejsou (srov.  Foucault, 2009). Pouze jedna skupina určuje to, jakým 

způsobem spolu mohou lidé intimě žít, kdo je v podřízeném postavení.14  

 

3.2. Mateřství      
 

V kontextu holokaustu se institucionalizace a kontrola sexuality projevila také 

v nucených potratech a „továrnách na děti“. Cílem operace Lebensborn, která tvoří jedno 

z pozadí Lustigovy knihy, bylo zvýšení porodnosti geneticky vhodných jedinců, produkce 

kvalitních potomků (Clayová a Leapman 1996: 63). Sarazin vzpomíná na instituci Lebensborn, 

kam přijížděli muži oplodňovat rasově čisté ženy. Sarazin se chlubí: „Obtěžkal jsem tu s 

kamarády svou kvótu. Moje plemeno.“ (Lustig, 2000:279). Sarazinova rétorika ukazuje na 

diskurz, v němž je za prvé reprodukce součástí sociálního inženýrství, za druhé je zde muž 

stvořitelem a ženě není připsána žádná zásluha na plození dětí. Ženy podle Sarazina 

nedodávají společnosti žádný kapitál. Ze Sarazinových výroků je také patrné, že žena nemá 

žádnou hodnotu dokonce ani jako matka. Žádný z vojáků si své matky neváží. Hentschel 

nečinně přihlíží znásilňování své matky, Sarazin ji dokonce nenávidí. V takovéto společnosti, 

kdy ženě není připsána naprosto žádná pozitivní hodnota, dosahuje patriarchát obludných 

rozměrů. Sarazin opakovaně mluví o tom, že nenávidí svou matku za to, že ho porodila, 

nenávidí sám sebe za to, že byl zrozen ze ženy. Sarazin nenávidí svou matku proto, že 

                                                 
14 Podobně lze udělat paralelu s kritikou patriarchátu (MacKinnon, 2000–2001: 53). 
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neodpovídá nacistickému ideálu a je příliš těsně spojena s přírodou. „Uvažoval o tom, co je 

mu na ženách odporné. Proč se nezprostil hnusu, který v něm vyvolávala myšlenka na 

menstruující matku, tety.“ (Lustig, 2000: 319) Nacistické postavy v novele naopak pracují 

převážně se symbolem otce – vůdce (Carreiras, 2007).  

         Židovství, které v textu funguje jako opak nacismu, preferuje symbol matky. Matka a 

mateřství zde symbolizují Izrael, přirozenost, odvěký řád. Nepřáteli tohoto národa jsou téměř 

výhradně muži – vojáci. V textu se neobjeví žádná vojačka. K vojenskému poli má nejblíže 

Lilo, která pracovala jako ošetřovatelka a zároveň fungovala jako utěšovatelka vojáků. Lilo je 

jedinou zástupkyní ženy – nacistky v textu. „Lilo byla s hauptmanem Danielem Augustem 

Henstchelem drsná, nezávislá a oddaná. Splňovala jeho i svou představu ženy ve válce.“ 

„Nechtěla přijít o ruku, kterou mu přísahala lásku na jednu noc, kus dne, hodinu. Nechat si 

zohavit rty, jimiž si ho brala a jimiž mu vyšeptávala.“ Takto ji vidí hauptman. Hanka ji ale 

vnímá jako monstrum a představuje si ji: „[…] jak sama vykonává trest rákoskou, bičem, jak 

úderem rozrazí potrestané ňadro“ (Lustig, 2000: 69). V Hančině představě se na jednu stranu 

projevuje tendence zobrazovat mocné ženy jako amazonky nebo nepřátelská monstra, kterým 

jsou připisovány maskulinní vlastnosti, reprezentují opak ideálního sociálního řádu (Carreiras, 

2007: 5). Na druhou stranu tento pohled odhaluje voyeuristického vypravěče, který vyhledává 

situace, které mají erotický náboj. Výše popsaná scéna připomíná nápadně spíše scénu ze 

masochistického pornofilmu, pro ilustraci Liliny krutosti není nezbytná.  

      Opakem kruté maskulinizované vojačky je potom žena matka. Tropus mateřství patří k 

univerzalizujícím holokaustovým narativům (Andrews, 2003) a nejčastěji funguje jako 

reprezentace ženské válečné zkušenosti. Matka je bezpečným typem postavy, neboť se k ní 

vážou jednoznačně pozitivní konotace. Vzhledem k tomu, že bylo mateřství hlavním zájmem 

nacistů v případě Židovek, je pochopitelné, že mateřství v tomto případě patří mezi hlavní 

historické reprezentace (Andrews, 2003: 18). Tato reprezentace ale zároveň redukuje ženu 

výlučně na matku. Andrews upozorňuje na podobný problém v případě memoriálů: 

„V Izraelských memoriálech jsou ženy zobrazovány převážně jako matky, což je velmi 

univerzalizující stereotyp, který ženám neposkytuje jiné možnosti zobrazení jako to dělá u 

mužů [...]“ (Andrews, 2003: 18). Tento stereotyp zabraňuje tomu, aby byly ženy zobrazeny 

jako hrdinky. Nijak se ale neliší od jiných typů literárních, v nichž se analogie ženy – matky 



68 

 

vyskytuje velmi často. Mateřství je podle androcentrické představy údělem a hlavním 

posláním ženy. K tomuto poslání ji předurčuje tělo (de Beauvoire, 1967). 

       Díky reprodukční schopnosti je ženství chápáno jako přírodní, je více spojeno 

s přirozeností. Také proto je mateřství fenoménem, který je vhodný jako symbol v případě 

ohrožení a v dobách, kdy se volá po starém řádu a přirozenosti, návratu k přírodě a podobně.  

Mateřství se v textu objevuje ve formě ztráty. Typická scéna, kdy se matky musejí vzdát svých 

dětí, se objevuje v Hančiných vzpomínkách na koncentrační tábor několikrát.  Hanka sama 

tuto situaci nezažila a v jejím případě se mateřství objevuje ve formě zmařeného nebo 

nedosažitelného ideálu. Hančina neplodnost v důsledku sterilizace pluje celým textem jako 

leitmotiv, jako základní charakteristika její budoucnosti. Neplodnost na ní leží jako stigma. 

To, že Hanka nemohla dokončit vzdělání, trpěla depresemi, ztratila rodinu, se zdá být ve 

srovnání se ztrátou reprodukčních schopností podružné. Jako by Hanka spolu s reprodukcí 

ztratila i budoucnost. To zřejmě souvisí se stereotypní představou o svázanosti ženy 

s mateřstvím.15 Hanka, ztrativší možnost rodit, jako by ztratila svou identitu. Vypravěč tímto 

redukuje ženství na mateřství a odebírá Hance stěžejní pozitivní hodnotu.  

      Prázdné lůno je motivem, který se v textu často navrací. Vždy bez komentáře, jako by 

nebylo možné takovou hrůzu komentovat. Na jednu stranu prázdné lůno upozorňuje na 

nemožnost mít děti. Lůno je ale také synekdochou ženství, tím, co ženy spojuje, co určuje 

jejich osud. „Bude Kůstka jednou vyprávět svým dětem, jako vyprávěla její matka jí, o tom 

prázdném místě někde v podbřišku, s kterým se rodí děti počaté ze vzájemné lásky tatínka a 

maminky, a které lze vyplnit potom, co dívka dospěje, zase jen láskou někoho, kdo bude dost 

silný, aby do ní vešel, a dost dobrý, aby si ji zasloužil?“  (Lustig, 2000: 372-373).  

      V tomto pojetí je ženská děloha neúplná a prázdná do té doby, než žena otěhotní. Tuto 

prázdnotu může vyplnit pouze muž. Ženská sexualita je zde nejen dávána na roveň 

s mateřstvím, ale je popisována jako absence. Přesně v duchu patriarchálního diskurzu, jež 

ženu definuje jako absenci (Irigaray In. Morris 128). Mateřství je také často jedinou možností, 

jak zmírnit Hančino stigma „felthure.“ Vypravěčova snaha zbavit Hanku stigmatu děvky se 

bortí proto, že Hanka nemůže být matkou. Ve finále ale najde způsob, jak Hanku očistit a to 

tím, že si ji vezme za ženu. Podle Gunter jediné, co může v systému mužské nadvlády stigma 
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děvky u ženy zmírnit, je manželství a mateřství. Gunter vysvětluje, že manželka a matka 

symbolizuje rozmnožování, vedení domácnosti a péči o děti. Z funkce rozmnožování a péče 

vyplývá, že už není čistě objektem mužského sexuálního uspokojení a že se jí připisuje jistá 

subjektivita (Gunter, 1999: 81). Nicméně Dworkin zdůrazňuje, že si je třeba uvědomit, že 

manželka přestává být považovaná za děvku především proto, že už nepatří všem (Dworkin, 

1981: 205). Hanka v táboře skutečně patří všem vojákům a toto stigma si nese i v době po 

válce. V závěru knihy, kdy je Hanka mimo dosah nacistů a blízko svému manželovi, prochází 

proměnou. „Také duše je prázdné místo, jako to prázdné místo v podbřišku, o kterém jí před 

třemi roky řekla matka. Nedostane se tam nikdo, koho tam nepustí. Komu nedá klíč. Nezáleží 

na tom, kolik se na ni natlačilo těl.“ Tuto citaci chápu jako moment, kdy se z Hanky – těla 

stává Hanka – subjekt, který si uvědomuje sílu své mysli, který se rozhoduje sám za sebe. Na 

jednu stranu je to dáno okolnostmi, lze předpokládat, že v extrémních podmínkách člověk 

operuje v modu přežití, cítí se bezradně a více jako věc než člověk, protože je s ním takto 

zacházeno. Na druhou stranu nelze pominout to, že Hančina přeměna je čtenářstvu 

prezentována těsně před tím, než se dozví, že se stala vypravěčovou manželkou. Nepatří už 

všem, ale jednomu muži.  

 

4. Ženské tělo jako symbol i kapitál 
 

Hanka úplně neodpovídá typizaci holokaustových postav, které „Jednají s očekávanou 

morálkou, jsou veskrze věrnými manželkami, obětavými matkami a nedopouštějí se žádných 

morálních přestupků“ (Waxman, 2003: 663) a představují jakési ideální genderové typy. V 

holokaustové literatuře je patrná tendence idealizovat oběti, ukazovat je buď jako hrdiny 

(převážně muže), nebo jako trpící oběti, ne jako lidi, kteří v extrémních podmínkách jednali 

velmi různě, někdy heroicky, někdy méně (Waxmann, 2003: 662-3). U určitých témat, např. v 

případě, kdy je třeba vybrat si mezi smrtí vlastní, nebo smrtí jiného nebo v případě výměny 

vlastního těla za jídlo, je hranice mezi „morálností“ a nemorálností daleko tenčí a vyvolává 

protichůdné reakce veřejnosti. Přeživší, kteří se podle nich nechovali zrovna heroicky 

pravděpodobně, nebudou chtít sdílet svou zkušenost. Mezi tato ne-sdílená témata nepatří jen 

                                                                                                                                                         
15 V esencialismu je mateřství chápáno jako biologická danost, která předurčuje roli ženy a přesvědčení, že 



70 

 

případy, kdy byl člověk donucen spáchat něco, co by za normálních okolností bylo zločinem, 

ale také případy, kdy se nechoval/a v souladu se svou společenskou rolí, nebo náboženstvím.        

      Situace, v níž se dívky ocitají, jim znemožňuje udržet si bezproblémovost a nevinnost, 

která se očekává od obětí. Velmi problematická je nevinnost u madam Kulikové. Zatímco by 

mohla být zobrazena jako silná žena, která je chytrá a ví, jak sebe i dívky ochránit, její 

schopnosti a inteligence jsou devalvovány vypravěčem. Její síla a moudrost je nevědomá, 

daná, přírodní, sexuální: „Síla madam Kulikové tkvěla jen v jejích svalech, mohutných 

ňadrech připomínajících tykve a silných stehnech [...] jako pravá kurva poznala hned, kdo je 

kdo" (Lustig, 2000:14). To, že byla nebo je prostitutkou, devalvuje všechny její kvality.  

Sociálně je prostitutka v rámci systému mužské dominance „padlá žena“ – nachází se 

na samém dně společnosti. Níže než ostatní „ženy“, které splňují představu manželek a matek. 

Nicméně od těchto žen se prostitutka neliší tím, čím je, ale pouze mírou ženskosti. Znamená 

to, že její potěšení z toho, že je používaná k sexuálnímu uspokojování mužů, je stejné jako 

potěšení jakékoli jiné ženy, je však umocněno tím, že si ji muž k tomuto účelu kupuje. Peníze 

totiž ještě víc potvrzují její status sexuálního objektu (Dworkin, 1981: 206-207). Prostitutkám 

je odepřena veškerá subjektivita a ve společnosti jsou považovány za osobnostně nezralé a 

nesvéprávné. Jejich chování se považuje za perverzní a pro ně samotné i pro okolí nebezpečné. 

Nejsou to plnohodnotné lidské bytosti, a proto se má za to, že je společnost musí před sebou 

samými chránit (Gunter, 1999: 81).  

Madam Kuliková se před válkou živila prostitucí, ale Hanka přišla do tábora jako 

panna. Přesto je také označována za prostitutku. Za prostitutku ji označuje vypravěč a toto 

označení přijímají i někteří recenzenti. Alice Horáčková v článku pro Idnes.cz, shrnuje 

Lustigovu prózu takto: „Příběh Židovky se zrzavými vlasy a krásnýma zelenýma očima, která 

v patnácti letech volí mezi přežitím a prostitucí v polním nevěstinci, vyvolal nadšené recenze v 

anglofonních denících a časopisech“ (Horáčková, Idnes: 2003).  

                                                                                                                                                         
mateřství je ženskou přirozeností a smyslem a cílem jejich života (Morris, 2000:11). 
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      Zdálo by se, že si Alice Horáčková při čtení textu nevšimla, že Hančina volba nebyla 

skutečnou volbou a že prostituce není totéž, co otroctví16. Zde by se některé feministky 

(Gunter, 1999, Dworkin, 1981) mohly ohradit v tom smyslu, že každá prostituce je otroctví. 

Gunter například tvrdí, že většina prostitutek poskytuje sexuální služby na základě přímého či 

nepřímého násilí, trpí ztrátou identity a cítí se poníženě. Nicméně uvádí, že existují i takové 

prostitutky, které se pro toto povolání rozhodly svobodně a které si tím dobře vydělávají. Samy 

si určují, koho obslouží a odmítají představu, že by měly být finančně závislé a fixované na 

heterosexuální manželství. Jsou to ženy emancipované, samostatné a nezávislé, ženy, které, i 

přes stigma děvky, dosáhly skrze prostituci jistého sebeurčení (Gunter, 1999: 82). Hanka je ale 

skutečnou vězeňkyní a do prostituce není nucena nepřímo ekonomickými tlaky, ale přímo 

naprostou ztrátou svobody a statutu lidské bytosti. Hanka rozhodně žádnou odměnu nedostává 

a sexuální styk s nacisty nedělá dobrovolně, ale je k němu přinucena okolními podmínkami, 

navíc je to jediný možný způsob přežití. Nevšiml si toho ale ani sám autor, ani vypravěč, ani 

Hanka. Hanka má v koncentračním táboře možnost vyměnit svou atraktivitu za přežití. 

Rozhoduje se mezi tím, zda zemře, nebo zda bude mít naději přežít. Vypravěč prezentuje 

Hančinu volbu jako výměnu sexuality za život. Odejít do nevěstince je sice Hančinou volbou, 

ale nejedná se o odchod dobrovolný. V samotném nevěstinci o dobrovolnosti nemůže být ani 

řeč. Podle Hájkové (2013) patří nucená prostituce ke specifickému druhu sexuálního násilí, 

nejde totiž o směnu. Pokud by Hanka dobrovolně vyměňovala sexuální služby za jídlo, mohlo 

by se jednat o výše zmíněné téma, u něhož společnost váhá v případě hodnocení morálky. Ale 

Hanka se velmi obává toho, že bude prozrazeno, že „pracovala“ v „polním nevěstinci“. Mluví 

o sobě jako o prostitutce, bojí se, že za to bude společností odsouzena. Hanka je totiž otrokyní 

– sexuální otrokyní, nemá možnost odmítnout. Hanka (nebo spíše vypravěč prostřednictvím 

Hanky) to ale vnímá tak, že volbu měla a trpí výčitkami, které pramení z internalizované 

patriarchální sexuální morálky a symbolického násilí (srov.  Bourdieu, 2000). Lustig sice 

upozorňuje na hrůzu, kterou Hanka zažívá, zároveň však tematizuje diskurz, v němž je vina 

přesouvána na oběti. Prostřednictvím Hančiných úvah ukazuje na „nemorálnost“ takového 

                                                 
16 Jednou charakteristik prostituce je dobrovolné poskytování sexuálních služeb za odměnu. (Usnesení Krajského 

soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 8. 1994, sp. zn. 4 To 518/94. Obdobně také Chmelík, J. a kol. (2003: 

17).  
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jednání. Hanka se obává, že by ji rodiče za pobyt v nevěstinci odsoudili. „Kdyby její rodina 

žila, byla by i pro ně mrtvá zaživa. Neznali by ji. Nikdo z rodiny by na ni už nepromluvil“ 

(Lustig, 2000: 98). Hanka se nemůže zbavit stigmatu nacistické nocležnice především z toho 

důvodu, že ženskost je vždy sexualizovaná a v patriarchálním systému, se žena rovná věci 

určené k sexuálnímu použití. Ženy se ocitají v zajetí paradoxní situace. Předkládá se jim, že 

být „děvkou“ je jejich přirozeností, ale zároveň se od nich vyžaduje, aby dělaly vše proto, aby 

za ně nebyly považované. Souvisí s tím celý kodex chování, který ženám předpisuje, co 

všechno smí dělat. Nesmí mít předmanželské a mimomanželské sexuální styky, smí mít pouze 

jednoho sexuálního partnera, smí mít pouze heterosexuální vztahy, pouze genitální sex, nesmí 

přebírat iniciativu, nesmí nic vědět o sexu ani předávat své vědomosti o sexu dál. Jinými slovy 

nesmí vést sexuálně autonomní život (Gunter, 1999: 81). Hanka tato kritéria nemůže splnit. 

Vypravěč zaznamenává problém stigmatizace obětí a všímá si, jak vojáci užívají paralely ženy 

– děvky ke kontrole vězeňkyň. Nedokáže se však vymanit ze sevření patriarchálního diskurzu, 

čímž odsuzuje Hanku i sama sebe k nekonečnému váhání o Hančině morálce.  

            Rabín a vypravěč se neustále snaží přesvědčit sami sebe, že Hanka je stále 

pannou, že je čistá. Rabín z pozice ochránce symbolu, vypravěč z pozice manžela. Tuto touhu 

po panenskosti a nevinnosti lze vidět v souvislosti s mytologizací ženy, na kterou upozorňuje 

de Beauvoire. Ženská sexualita je pro muže přitažlivá, ale tím i nebezpečná, neboť „způsobuje 

jeho ztrátu kontroly, erotickou smrt“ (de Beauvoire, 1967:173). Ženská sexualita a mateřství se 

jeví jako atributy, prostřednictvím nichž má žena moc dávat a brát život. Způsobuje strach u 

těch, kteří vládnou. Rabín i vypravěč konceptualizují ženu v tomto patriarchálním diskurzu. 

Ženská sexualita a schopnost reprodukce má pro ně hodnotu. Útok na ženskou sexualitu, ať už 

erotickou, nebo mateřskou, pro ně znamená útok nejen na celý národ, ale i osobně na ně 

samotné. Jednou z technik tohoto očisťování je důraz na mládí. „Ocenil štíhlé, dětské hrdlo, 

labutí běl, nazrzlé vlasy, buď ještě nedorostlé, jak ji ostříhali dohola, nebo přistřižené, aby 

vypadaly jako štětiny nebo přilba. Měla světlounkou pleť, to se mu zamlouvalo. Přechod mezi 

krkem a rameny jako kočka. Zarudlé, trochu vyděšené oči“ (Lustig, 2000:34).  

      Dětství, které je tradičně asociováno s nevinností, funguje dobře jako symbol oběti. V 

holokaustových narativech se tak často objevují dětské postavy nebo postavy jednající, 
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vypadající, případně něčím připomínající děti. Tyto symboly fungují dobře při potřebě 

vyjádřit, že ubližováno bylo lidem/národům, kteří/ré nic neprovedli/y, byli/y naprosto 

nevinní/é a v podstatě bezbranní/é. Motiv nevinnosti zároveň funguje jako kontrast k 

sexualizovanému prostředí a zdůrazňuje hrůznosti páchané nacisty.  

     Z výše uvedené citace je patrné, že popis Hančina vzhledu osciluje mezi dětskostí a 

ženskostí. Zvýznamňováno je nejen její mládí, ale i gender. I žena nebo ženskost jsou častým 

symbolem pro utrpení, neboť ženství je tradičně asociováno se slabostí (Waxman, 2003: 661-

663). Jenomže zatímco dětství je nezpochybnitelně nevinným symbolem, ženství může 

nabývat i opačné podoby, a to v případě, že je spojeno se sexualitou. Hančina „dětskost“ je 

spojena s erotickou tělesností. Hančina ženskost a erotická přitažlivost jí umožní uniknout 

smrti. Její tělesnost je jediným nástrojem, kterým může alespoň částečně ovládat svůj osud. Je 

také tím, co způsobuje zájem vypravěče, neboť ten se soustředí na situace, které míří na 

Hančinu tělesnost.  I u ostatních ženských postav se zajímá převážně o jejich tělesnost a 

genderově specifické problémy. Zmiňuje problémy s menstruací, nemožnost otěhotnět i 

fyzické tresty a násilí páchané na ženách. „Na Západní Ukrajině jsme zabili kurvu, ze které se 

vyklubala Židovka. Vrazili jsme jí mezi nohy granát“ (Lustig, 2000: 326). Ukázka násilí 

páchaného na ženách je opět velmi sexualizovaná. 

      Hančina nevinnost je vyžadována v případě, že Hanka funguje jako symbol a 

ztělesnění oběti holokaustu a křivdy vůči židovskému národu. V rabínových myšlenkách 

představuje Hanka esenci nevinnosti. „Zdálo se mi o tobě. Byla jsi anděl.“  „Byla jsi otrokem, 

jako jsme byli kdysi všichni otroky v Egyptě.“  „Očistila ses v domě špíny“ (Lustig, 2000: 

133,134).  

      Hančina nevinnost může být zdůvodněna potřebou zobrazovat oběti holokaustu 

morálně (Waxman, 2003: 663). Je také manželkou vypravěče, který ji jako své vlastnictví 

potřebuje očistit. Hanka je, řečeno Bourdieovými slovy, symbolickým kapitálem17 vypravěče. 

(Bourdieu [1983] 1986: 46) Také podle Gunter je žena chápána jako mužův kapitál. Manželka 

je pojímána jako majetek jednoho muže a sexuální styk s ním je morálně dobrý. Oproti tomu 

sexuální styk s více muži znamená, že žena nepatří výhradně nikomu a zároveň patří všem 

                                                 
17 Podle Bourdieho proměňuje mužská nadvláda ženu v objekt. Tento objekt pak funguje jako symbolický statek, 

který slouží ke zvyšování nebo snižování hodnoty muže (Bourdieu, 2000: 42). 
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(Günter 1999: 80–85), a to ji činí nemravnou.  Je-li Hanka čistá a mravná, zvyšuje jak hodnotu 

„židovstva“, které symbolizuje, tak hodnotu svého muže. Vrcholného očištění od stigmatu 

„nacistické souložnice“ dosáhne Hanka až sňatkem s vypravěčem.  

 

 5. Diskurzivní konstrukce mužství a ženství 
 

V předchozích kapitolách jsem uvedla několik citací, v nichž důstojník i vypravěč 

obdivují Hančino tělo. Vypravěč Hanku považuje za krásnou, Hanka splňuje jeho představy o 

krásné ženě. Hanka má s vypravěčem také mnoho společného: oba jsou židovského původu, 

oba si prošli válkou jako zajatci, oba ztratili svou rodinu. Důstojníkovi se Hanka líbí i přesto, 

že se hlásí k ideologii, která židovky považuje za ošklivé. Důstojník však o Hančině židovství 

neví, kdyby věděl, že je Židovkou, „[...] zacházel by s ní jako s nemocnou, která má každý 

milimetr kůže pokrytý boláky, jako s chromou, která se pod maskou vetřela na taneční 

slavnost“ (Lustig, 2000: 77). Důstojník si židovskou rasu představuje především tělesně. 

Stejně jako je přesvědčen o ošklivosti židovek, obdivuje se Hančiným (domnělým) árijským 

rysům. Hančina vysoká postava, světlé vlasy a světlá pleť pro důstojníka znamenají důkaz o 

jejím árijství. Otázkou zůstává, zda by si těchto znaků všiml, kdyby měla Hanka na klopě 

kabátu žlutou hvězdu.  

Šlesingerová upozorňuje na to, že Židovky nebyly nenáviděné proto, že byly ošklivé 

nebo nemocné, ale byly vnímané jako nemocné, protože byly Židovky. Šlesingerová (2007) 

vidí tělo jako prostředek, skrze nějž jsou komunikovány ideologie: „Specifické nemoci, 

ošklivost, odlišné sexuální chování politickou či dominantní imaginací určitým způsobem 

reprezentované a v určitých kontextech znázorněné, legitimizují potom širokou škálu 

sociálních praktik počínaje distribucí nerovnosti (třídní či rasové) a konče genocidou“ 

(Šlesingerová, 2007: 343).   

        Nejen že byly Židovky zobrazeny jako méně sexuálně přitažlivé, nemocné, ale byly 

také příliš vysoké a těžké, v podstatě podobné mužům. Oproti tomu árijská žena, která byla 

zobrazena jako fyzicky fit, ale zároveň se širokými boky, menší, ne vyloženě malá, fyzicky ne 
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tolik silná, odpovídá představě submisivní ženy, která se soustředí na svou reprodukční roli18. 

Sarazin i Hauptman mají rádi vyšší ženy, což odpovídá nacistickému ideálu, ale nikoliv 

maskulinní ženě. Hauptman miluje Lilo, která má „[...] zrnitý, sytý hlas, v němž byla 

mateřskost, vášeň milenky, zkušenost vrchní sestry, která viděla víc smrti, než aby si 

ponechala někdejší citlivost“ (Lustig, 2000: 69). Lilo je zdravá žena, matka a milenka, 

pomocnice ve válce, žena, kterou nevyděsí smrt. Je to ale žena, která je podřízená muži.  

      Silná žena je pro patriarchát obrovským nebezpečím, protože může ohrozit mocenské 

postavení muže (Wehby, 2012: 3). Všechny ženy v textu jsou podřízeny mužům a jejich 

hodnota se odvíjí od jejich vztahu k nim. U Hentschela dochází k extrémní objektivizaci 

ženství na nástroj potěšení, a to i u ženy, kterou údajně miluje.  U Sarazina a dalších vojáků 

jde o čistou misogynii. „Hnusil si lůno ženy, zrudlou sliznici, podobnou zduřelé, krvácející 

ráně“ (Lustig 2003: 255). Ženy vnímá Sarazin jako vtělení přírody a živočišnosti, které 

nenávidí natolik, až je mu to odporné i u něho samotného. „Díval se s odporem na svoje 

semeno. Ošklivil si všechno živočišné.“ (Lustig, 2000:318). Žena pro Sarazina existuje pouze 

v podobě ženských pohlavních orgánů. A všechno, co je nějak spojené s živočišností, je pro 

něj ženské. Žena nemá u Sarazina šanci ani v případě, že se chová jako muž. Přesto má 

s ženami sex, a dokonce sní o tom, že se ho bude dotýkat vlastní matka. „Neměla tušení, že se 

vzrušoval představou, jak nabízí matce, aby se hmatem přesvědčila o ztopoření jeho přirození, 

a děkoval jí“ (Lustig, 2000:297).  

      Tato incestní touha, která Sarazinovi vyplouvá na povrch při sexuálním styku s 

Hankou, je dalším důvodem pro jeho nenávist k ženám. Sarazinův přístup může být 

hyperbolickým symbolem odmítnutí ženského elementu. Vypravěč tak vědomě či nevědomě 

navazuje na Freuda a po jeho vzoru vysvětluje Sarazinovu „zvrácenou“ povahu. Incestní touha 

po matce podle Freuda (1997) vyvolává v chlapci obavy o vlastní potenci, proto se identifikuje 

s otcem jako s nejvyšší autoritou. Incestní touhy jsou v dospělosti častými původci neuróz 

(Freud, 1997: 240). Sarazinova incestní touha přetrvává i v dospělosti a způsobuje mu 

problémy s dosažením vyvrcholení.  

                                                 
18 Takovéto „Vyobrazení árijských žen může být spojeno s odporem proti vzniku intelektuálně a sexuálně se 

prosazující „Nové ženy“ [...] která byla mnohem blíže genderové rovnosti ve výmarském Německu  (Wehby, 

2012: 4).  
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      I povaha dalších postav v textu je vysvětlována jejich vztahem s matkou. Hentschel byl 

jako dítě svědkem znásilnění matky otcem. „Viděl jsem, jak ji v hotelu Narcis v Brigu 

znásilnil. [...] Rval jí vlasy a škrtil ji.“ (Lustig, 2000:74) Pro Hetschela je násilné chování k 

ženám přirozené v tom smyslu, že pravděpodobně nic jiného nezažil, že je má díky vztahům 

v rodině internalizované. Je zajímavé, že Hauptman hodnotí chování otce k matce jako 

znásilnění, neboť by se u něj dal očekávat názor, stereotyp, že v rámci manželství nemůže ke 

znásilnění mezi partnery dojít. Je ale třeba mít na paměti, že prostřednictvím Hentschela mluví 

vypravěč, který se snaží poukazovat na jeho zvrácenost. Vypravěč popíše čin jako znásilnění a 

ukáže, že je to Hentschelovi lhostejné.  

      Vypravěč odporné chování důstojníků vysvětluje nejen jejich přijetím nacistické 

ideologie, ale také jejich sexuálními zážitky a touhami. Sexualita dětská, dospělá, vědomá i 

nevědomá má podíl na tom, jak se postavy chovají. Nacisté v textu vypadají jako psychicky 

narušení a od přírody krutí jedinci. To odporuje Baumanovu tvrzení o tom, že většina nacistů 

nebyla extrémně antisemitistická ani agresivní, ani psychotická (Bauman, 2003: 46-47). Je 

pravda, že Lustig vysvětluje krutost vojáků jejich patologickými vztahy především s rodiči. 

Zároveň si ale všímá moderních fenoménů, které holokaust umožnily, především vědy.  

      Ve své konstrukci nadřazeného lidství se Hentschel i Sarazin dovolávají přírody a 

přírodních věd. „Oberfuhrer Schimmelpfenig spatřoval v krutosti soubojů potvrzení přírodních 

zákonů. Nemusel se dívat na kurvy, aby si ověřil, jak člověk a zvíře jsou si blízko“ (Lustig, 

2000: 26).  

      Hanka si vzpomíná dle vypravěče na dobu, kdy gestapo objíždělo Prahu a fotilo si nahé 

dvanáctileté dívky, ale i dospělé ženy a muže, na jejichž tělech demonstrovalo patologické 

jevy, odlišnosti od normy (Lustig, 2000: 93).  Neárijci a ženy se nemohli vejít do definice čisté 

rasy, která byla konstruována jak rasově, tak genderově. „Věděla, že se na ni Hauptman dívá, 

jako se dívají vojáci na holku, s obdivem, žádostí a věcností, v nichž byla kapička nadřazenosti 

a pohrdání. Odsuzovali ji, aniž ji znali.“ „Zacházel s ní jako árijec s árijkou“ (Lustig, 2000: 

43,44). Pokud by byli vojáci pouze rasisté, chovali by se k árijkám rovnocenně. Pohrdání se 

ale týká všech žen, ne jenom Židovek. Zkušenost dívek v nevěstinci není ovlivněna jen jejich 

rasou, ale i jejich politickým statusem a genderem. Ženy v textu zažívají vícečetnou 

diskriminaci, zejména na základě faktu, že jsou ženy. Židovky jsou navíc diskriminovány ještě 
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pro svou rasu. Intersekcionální pozice většiny žen může být snadno přehlédnutelná, 

soustředíme-li se pouze na rasu. Pokud by Hanka zůstala v Osvětimi, mohla by být její pozice 

interpretována pouze na základě rasy. Díky odebrání kategorie rasy (Hanka je považována za 

árijku) vynikne na povrch také genderová diskriminace (Crenshaw, 1991: 1242) 

  

6. Ženské tělo jako dobývané území  
 

      Hanka přichází do tábora jako panna. Její první sexuální styk je znásilnění německým 

vojákem. Hned první den je Hanka přinucena k souloži s dvanácti vojáky. Na otázku, jaké to 

bylo poprvé, odpovídá Hanka slovy: „Měla mu povědět, že to nebylo ani divné, ani tajemné, 

jen bolavé, krvavé, ponižující a otřesné [...]“ (Lustig, 2000: 61). Taková první sexuální 

zkušenost je pro Hanku pochopitelně traumatická. Navíc i otázka „jaké to bylo poprvé?“ 

působí dost nepatřičně, neboť se jednalo o znásilnění.19  I přestože jsou ženy v táboře 

označovány za prostitutky, sexuální styky, které má Hanka s vojáky, nelze označovat za 

dobrovolné. Hanka se dostala na místo, které bylo vězením pro sexuální otrokyně, nikoliv 

vypolstrovaný nevěstinec, z něhož mohly ženy odejít.  Vojáci to tak ale nevnímají. Zřejmě je 

tomu tak proto, že znásilnění je zločinem, který je uskutečňován na lidech jako svobodných 

entitách. Židé nebyli podle nacistů ani svobodnými, a dokonce ani lidmi (Waxman, 2003: 

120). Dívky ale oficiálně nejsou Židovkami. Znamená to, že pro vojáky byli nejen Židé, ale i 

všechny ženy nesvobodnými objekty.   

     Ženy samy ke znásilnění přistupují buď jako k trestu za přežití, nebo jako k údělu žen. 

Hanka chápe svou situaci jako trest za to, že přežila, jako platbu za svou volbu, proto se za 

znásilnění stydí. Podle Waxman není znásilnění častým narativem v ženských memoárech 

nejen proto, že je to pro oběti traumatické, ale také pro strach z reakce okolí (Waxman, 2003: 

121). Stud za znásilnění se stává nástrojem, který posiluje patriarchální diskurz a nerovné 

mocenské vztahy. Žena nemůže upozornit na to, že byla znásilněna, neboť ji to činí hříšnou či 

nečistou, tato nemožnost mluvit onen zločin zneviditelňuje. Hanka tedy mlčí.  

                                                 
36 Podle trestního práva zní definice znásilnění takto: „kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo 

pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti“ 

(§ 185 Znásilnění, 2010).  
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      Nevěstince představovaly institucionalizovanou formu sexuálního násilí. Sloužily jako 

odměna vojákům i vězňům a očekávalo se, že sexuální potěšení způsobí větší výkonnost 

vojáků v boji (Aolain, 2000: 47). Pro Hentschela je Hanka především zdrojem sexuálního 

potěšení. Hentschel není k Hance vyloženě krutý, v podstatě si ale neuvědomuje, že Hanka je v 

nevěstinci proti své vůli.  Hanka a Hentschel tráví spoustu času o samotě, kromě sexu si 

povídají, alespoň Hentschel povídá. Hledá u Hanky nejen sex, ale také určitý úkryt. Hanka a 

Hentschel prožívají z pohledu vojáka intimní až romantické chvíle. Důstojník se jí zpovídá a 

do jisté míry si s ní nahrazuje normální vztah20. Pro něj (ale i pro vypravěče) je sex něčím, co 

ho udržuje při životě. Slouží také jako potvrzení mužnosti a sexuální potence, kterou mnozí 

muži tváří v tvář válce ztratili. Vypravěč je přesvědčen, že „Souloží se všichni přesvědčujeme, 

že jsme ještě živí“ (Lustig, 2000:80). Vypravěč tvrdí, že soulož znamená život pro všechny. 

Jak potom interpretovat situaci, v níž Hanka upozorňuje na to, že se při sexu cítí víc mrtvá než 

živá?  Tento rozpor odhaluje androcentrický úhel pohledu, který dominuje vyprávění.  

Vyprávěcí subjekt sám sebe ukazuje jako hegemonního muže, který je privilegován 

patriarchálním řádem a nedokáže plně porozumět ženské zkušenosti. Symbolem ztráty 

mužnosti je Sarazin, který má s potencí problémy a mstí se za to ženám. Ztracené potence chce 

dosáhnout sexuálním podrobením žen. Nemožností sexuálního styku je potence odebrána i 

židovským mužům. Tím, že je jim znemožněn intimní vztah, je jim znemožněn i prostředek k 

obnovení potence/moci (srov.  de Beauvoire, 1967). Moc je tak asociována s mužskou 

schopností heterosexuálního styku, a to nejen v kontextu nacismu, ale i mimo něj.  

      Natalja Zabejda (2010) upozorňuje, že znásilnění žen je také přímo používáno jako 

válečná zbraň. Aby bylo možné pochopit, co umožňuje používání této zbraně, je se třeba 

zaměřit na pojem identity, který s každým konfliktem úzce souvisí. (Zabejda, 2010: 18).  To, 

co umožňuje existenci masového znásilňování, nejsou výhradně deviantní jedinci, ale sociální 

systém, který hierarchizuje určité kategorie identit. Tyto identity se dostávají do hry ve válkách 

a jejich hierarchizace a opozičnost je zesílena. Určité identity, především etnické a 

národnostní, jsou ve válečných konfliktech vyzdviženy. V analyzovaném příběhu stojí na 

prvním místě rasa. Znásilnit nebo zabít kohokoliv, kdo je židovského původu, je výrazem 

loajality vůči nacistické ideologii. Příslušnost k identitě je užívána jako ospravedlnění toho, že 
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došlo ke znásilnění. Tento čin není chápán jako znásilnění a je násilníkům promíjen, protože je 

vnímán prostředek ideologického boje Aktivována je i kategorie genderu, přičemž pozitivní je 

pouze gender mužský. Ženská „přírodnost“ a „živočišnost“ a tedy i „podřadnost“ je 

ospravedlněním mužské nadvlády, která zachází do extrému. Pro židovské ženy je situace ještě 

komplikovanější, neboť se nacházejí v intersekcionální pozici druhých jak z hlediska 

etnika/národa/náboženství, tak z hlediska genderu. (Zabejda, 2010: 18).  Motiv znásilnění je 

často používán jako metafora pro kolonizaci, okupaci, ohrožení přirozeného řádu. Soňa 

Nováková se k symbolu znásilnění vyjadřuje takto: 

     „Objevení nového geografického teritoria, jeho dobytí, osídlení a kolonizace jsou 

představeny jako setkání, která mají nezastřenou sexuální povahu, přičemž se často objevuje i 

motiv znásilnění. Dochází tu k literárnímu ztvárnění představ, které konstruují a fixují ženské 

tělo jako prostor, kde se odehrává proces patriarchálního výměnného obchodu mezi muži. 

Znásilnění tohoto těla pak znamená narušení, zcizení mužova majetku“ (Nováková, 2003: 46).   

      Analyzovaný text je na této paralele v podstatě postaven. Hanka v textu odkazuje jak k 

ženství, tak k židovství. Jak jsem již zmínila, především rabín vnímá Hanku jako symbol 

židovského národa. Útokem na Hanku tak nacisté útočí na celý národ. Zamilovaný mladý muž 

(vypravěč) si zase představuje znásilňování ženy, která ho sexuálně uspokojuje. Nacisté 

okupují tělo, které by mělo patřit jemu (vypravěči).  Mužským, ne-německým postavám byly 

ženy i země nacisty ukradeny, nelze o ně již bojovat ani je dobývat. Znásilňováním a 

ponižováním dochází k dehumanizaci. Ve vzpomínkách na Osvětim si Hanka vybavuje 

ponížení, které zažila při selekci do nevěstince. Dívky se před doktorem Schneidhuberem 

musely postavit do řady a doktor je prohlížel na intimních místech. (Lustig, 2000:25) 

Schneidhuberovo chování může být motivováno jak sexuální touhou, tak touhou po ponížení. 

Takové ponížení člověka je nejen útokem na jeho identitu, ale je vnímáno i jako mrzačení 

kolektivní identity, kterou představuje. Jelikož jsou ženy vnímány jako vlastnictví mužů, je 

jejich znásilnění používáno také jako symbol mužského zneuctění. Nacisté tak symbolicky 

kastrují ne-německé muže. 

  

                                                                                                                                                         
20 „Fyzická intimita pomáhala obnovit pocit normálnosti a emoční stability“ (Fangrad, 2013: 52).  
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7. Vypravěč – erotické pojetí ženského osudu 

 

      Kniha Krásné zelené oči vypráví příběh, v němž hlavní postava zažívá dennodenní 

sexuální zneužívání a znásilnění. Mohlo by se říci, že text umožňuje, aby bylo promluveno o 

specifické hrozné ženské zkušenosti v kontextu holokaustu. A právě proto jsou Lustigovy 

texty často adorovány. Následující citace ukáže, jak vypravěč reprezentuje onu ženskou 

zkušenost sexuálního otroctví a znásilňování.  

 

„Hladil jí bříško, prsa. Dával najevo svou mužnost hlasem, pohyby. Cítila jeho dlaně a prsty 

na ňadrech jako vítr, který ji stahoval, kam nechtěla. Styděla se za svou blaženost. Zkoušel, jak 

se jí pohupují ňadra. (Lustig, 2000: 94-95)  

      

      Citace zobrazuje situaci, v niž Henschel znásilňuje Hanku. Jelikož je zde vypravěč 

vševědoucí a reprezentuje Hančiny pocity, je čtenářstvo nuceno chápat tento popis jako 

Hančinu autentickou zkušenost. Je možné namítnout, že se jedná o fikční postavu, nicméně 

fikčnost postavy je irelevantní, neboť odkaz ke skutečné události (Shoah) je explicitní. Nelze 

se vyhnout tomu, abychom hledali paralely, nelze opominout čtenářky, které se s touto 

postavou mohou/mohly identifikovat. Takové zobrazení zkušenosti z nacistického lágru 

znevažuje důstojnost žen, které mají podobnou zkušenost. Tento narativ pouze podporuje 

erotizaci tématu, na niž mnohé feministky upozorňují (Heineman, 2002: 55). Erotičnost se 

projevuje i v popisu vzhledu a charakteru dívek. Vypravěč, jak jsem již uvedla, například 

popisuje Lilo velmi romantickým a erotickým jazykem: „Měla v sobě hory, vyprávěla mi o 

skalách, kopcích a zámku nad městem, kam chodila s maminkou a tatínkem, když byla malá. 

Měla dlouhé paže, bílou kůži, ráda si líhala do trávy, celým tělem, břichem a hrudí a klínem 

proti tenkým stéblům [...]“ (Lustig, 2000: 65).  

      Text se soustředí na zobrazování detailů ženského těla a tváře, na ženskou vůni a 

hebkost těla, na přemítání nad ženskou sexualitou. Je si třeba uvědomit, že i přesto, že je 

hlavní hrdinkou Hanka, prozrazuje text nejvíce o vypravěči, který je do hlavní hrdinky 

zamilovaný. Vezmeme-li toto na vědomí, bude se zdát posedlost sexuálními scénami a 

erotičnost pochopitelnější. Ne vždy a ne pro každého je erotičnost textu viditelná. Podle 

Hamana jsou dokonce Lustigovy novely na sexuální motivy chudé (Haman, 1995: 56). 
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Erotický rozměr díla a erotizace ženské hrdinky je pro něj natolik „normální“, že je až 

neviditelný. Jak by asi hodnotil Haman Lustigovy novely, v nichž by se změnil pouze gender 

postav?  Příběh o chlapci, který přišel o rodinu, byl sterilizován a poté znásilňován vojáky, by 

teoreticky fungoval. Zřejmě by také upozornil na to, že nejen ženy byly oběti sexuálního násilí. 

Byla by však stejná i recepce? Jak by byl interpretován text, v němž by vypravěč vyprávěl o 

mladém chlapci, jehož miloval? Společnost nepopírá, že sexuální vztahy mezi různými 

skupinami lidí existují. Za normální a bezpříznakový vztah je však považován pouze jeden 

model. Tento model vyžadující heterosexualitu ve společnosti funguje jako represivní rámec 

(Foucault, 1999: 64) a určuje nejen to, jaké sexuální vztahy mohou lidé pěstovat, ale také to, 

jaká je identita účastníků těchto vztahů. Neheterosexuální identity jsou stigmatizovány jako ty 

jiné a horší Warner (1999: 7), dá se předpokládat, že v případě příběhu o lásce muže k chlapci 

by se čtenářstvo nejvíce soustředilo na „jinakost“ tohoto vztahu. Text, který detailně popisuje 

genitálie mladého chlapce a jeho znásilňování, by pak byl hodnocen na základě předpokládané 

„jiné“ sexuální identity vypravěče jako v lepším případě „jiný“, v horším případě jako 

„úchylný“ a nemravný. Domnívám se, že (ženský) gender postavy umožňuje zpracovat 

závažné téma v erotickém duchu v podstatě bez povšimnutí. Sexualizace a erotizace ženských 

postav je neviditelná z toho důvodu, že žena je v androcentrismu konstruována jako 

sexualizovaný objekt, v opozici k mužskému subjektu (MacKinnon 1987, 173). 

V androcentrismu je žena mytizována jako objekt, který je inherentně spojený se sexualitou a 

tělesností. „Někdy se dokonce říká sex a myslí se tím žena …“  (de Beauvoire, 1967: 71), píše 

de Beauvoire. Na základě této logiky se pak ženské tělo zdá vhodnější k zaznamenávání 

sexuálního rozměru holokaustu. Také sexualizace ženství se zde jeví jako bezpříznaková.   

Tělo a tvář jsou v textu významným prostorem, který slouží jako plátno k zaznamenání 

ženské zkušenosti holokaustu. Zobrazení sexuálního násilí prostřednictvím těla ještě nemusí 

znamenat fetišizaci tématu. Jenomže mnoho popisných pasáží, které se týkají těla nebo tváře 

žen, má pouze estetickou funkci. Hančino tělo je předmětem vypravěčovy touhy a může se 

zdát, že vypravěč potřebuje zobrazovaní události k tomu, aby ji mohl vidět nahou. 

      Pozorování postavy prostřednictvím vypravěče nebo vnitřních monologů ještě nemusí 

být považováno za voyerismus. Nebo jinak, jistý voyerismus je u čtení literárních děl myslím 

nevyhnutelný, vždyť při čtení nahlížíme tam, kam bychom jindy, ve skutečném životě 
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nenahlédli. Zde ale nejde o pouhou slast z dívání se do soukromí, ale velmi často se objevují 

explicitně erotické pasáže.  

      „Asi by si nedokázal vybavit Zrzku, která se chlubila svou poševní krví. Mariu 

z Poznaně, která si vkleče před vojákem [...]připadá div ne jako dvorní dáma nebo kurtizána 

[...]. Neměl tušení, proč Kráska cítila, jako by se jí mezi nohama svíjela zmije“ (Lustig, 2000: 

144). Ženy jsou v této citaci zobrazovány jako erotický objekt pozorovaný postavami, 

vypravěčem a publikem. Přitom předpokládané publikum je heterosexuální a mužské, ne však 

nutně biologicky, ale způsobem pohledu. Z hlediska dívání se rozlišuje Mulvey (1975) 

mužskou aktivní a ženskou pasivní pozici. „Ženy, ve své tradiční exhibicionistické roli, jsou 

zároveň sledovány pohledem a ukazovány, přičemž jejich vzhled je kódován pro dosažení 

mocného vizuálního a erotického účinku, takže můžeme říci, že konotují bytí pro pohled“ 

(Mulvey, 1975: 123). Scény, v nichž se ženy ocitají v podřízené pozici, v nichž samy sebe 

prezentují jako sexuální objekty a v nichž k popisu svých pocitů používají erotické metafory 

(zmije mezi nohama), opět ukazují, že očekávaným divákem/čtenářem je heterosexuální muž. 

      V celé knize jsou ženské postavy nejčastěji konstruovány vizuálně a tělesně, tato 

tělesnost je silně erotizovaná. Na problém erotického pojetí tělesnosti, které je prostředkem 

sexuální stimulace, upozorňuje Ingrid Chytilová. V jejím pojetí lze tělesnost chápat jako 

„nástroj, jímž si žena podřizuje muže, ale neopomínejme, že ji lze také pokládat za prostředek, 

prostřednictvím něhož chce muž získat nad ženou moc“ (Chytilová, 2013: 89). 

     Tělo může být nástrojem moci i předmětem zmocnění. Podobně upozorňuje Morris 

(2000) na literární konstrukci ženské tělesnosti jako na nástroj, který ohrožuje muže. Tělesnost 

(především ženská) je také tím, co musí být ovládnuto, zkroceno jako příroda nebo dobyto 

jako území. V analyzovaném textu se jedná o zkrocení ženského těla mužem, předpokládá 

heterosexuální touhu a muže jako dobyvatele a zmocnitele. V textu vidíme pouze znásilnění a 

odkazy na to, jak si muži ženy berou, jak je získávají, dobývají. Nikde v textu nenalezneme 

popis sexuálního aktu, v němž jsou si partneři rovnocenní. Sexuální akt je v tomto 

„mužském|“ diskurzu chápán především jako akt dobytí a podrobení (de Beauvoirová, 1967, 

Bourdieu 2000, McKinnon 2000), a to nejen doslova, ale i obrazně. To souvisí s válečným 

diskurzem, v němž je území personifikováno jako žena a nepřítel jako sexuální agresor a 

dobyvatel (Nováková, 2003: 45).     
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      Objektivizace a erotizace ženských postav je navíc podporována tím, že je jim sebrána 

agentnost a aktivita, v podstatě jsou naprosto bezmocné. Hanka sice zpočátku projeví aktivitu, 

ale v průběhu příběhu je zcela bezmocná vůči násilí vojáků a naprosto bezmocná vůči 

pozorování vypravěče. Nelze přehlížet to, že je Hanka v poníženém postavení nejen vůči 

nacistům, ale vlastně i vůči svému manželovi-vypravěči. Jak již bylo mnohokrát zmíněno, 

Hanku poznáváme prostřednictvím erotizované tělesnosti.  Erotizované tělo je vypravěčem 

vystavováno, ukazováno a hodnoceno. Hanka je definována jen těmi znaky, které umožňují 

nebo u nichž se dá očekávat, že umožní sexuální vzrušení heterosexuálního muže.  

      Na konci příběhu Hanka získává zpět svobodu a spolu s ní ztrácí svou erotičnost. 

Události po válce jsou popisovány mnohem méně erotickým jazykem, mnohem opatrněji a 

ohleduplněji k Hance. V závěru knihy se Hanka provdá za vypravěče, což lze charakterizovat 

jako opětovnou ztrátu svobody. V případě analyzované novely vypravěčův zájem „ukazovat“ 

Hanku končí ve chvíli, kdy si ji vezme za ženu. Informací o svatbě se také celý příběh završí.  

Ženská postava přestává být erotickým objektem pro ostatní muže v případě, kdy se stane 

majetkem jednoho muže např. tím, že se za něj provdá. 

IV. ZÁVĚR 
 

Jedním z důvodů erotizace holokaustu a množství sexuálních témat a motivů 

v zobrazení holocaustu může být fakt, že samotná nacistická ideologie přikládala sexualitě 

velký význam (Antic, 2009:48). Autoři a autorky, kteří se snaží upozornit právě na tento 

aspekt nacistické ideologie, se sexuálním tématům nevyhnou. Otázkou však zůstává, jak tato 

témata zobrazovat.  

     Krásné zelené oči (2000) ukazují na jednu stranu na prostředí, v němž sexualita 

podléhá represi, na druhou stranu ukazuje, že předmětem této represe jsou pouze někteří/ 

některé. Účelem nevěstince je poskytování sexuálního uspokojení vojákům, proto je nemožné 

se tématu sexuality vyhnout. Vztahy mezi muži a ženami jsou, pouze s výjimkou rabína, 

erotizované. Některé vztahy jsou čistě násilné jako v případě Sarazina, některé jsou až téměř 

přátelské (vztah Hentschela k Hance), vždy jsou to však vztahy mocenské. Pro literaturu a film 

je tendence zobrazovat vztahy mezi obětmi a pachateli eroticky typická (Antic, 2009, str. 52).  
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Tábor je sice nazýván nevěstincem, skutečná situace ale ukazuje na to, že se jedná o 

vězení. Sexuální vztahy mezi dívkami a vojáky nejsou výměnným obchodem, ale jedná se o 

sexuální otroctví a znásilnění. Vojáci, kteří odpovídají ideální árijské identitě, si užívají 

sexuální svobody do té míry, že je jim tolerováno znásilnění. V nacistickém diskurzu ovšem 

znásilnění jako takové neexistuje, neboť ženy nejsou svobodnými entitami (srov. Foucault, 

1996: 214-218). V tomto směru se podmínky v táboře nijak extrémně neodlišují od 

měšťáckého modelu, který ženy uzavíral doma pod nadvládu otců nebo manželů a znásilnění 

v rámci manželského páru ignoroval – respektive pro něj neexistovalo. Přesto je v textu 

nacistická misogynie zobrazena jako bezprecedentní a násilnosti páchané na ženách jsou 

prezentovány jako důsledky zrůdné ideologie a patologických osobností. Tímto způsobem 

vzniká nebezpečí, že budeme misogynii a nerovnost mezi pohlavími vnímat pouze v případě, 

že bude hyperbolizována nebo asociována s ideologiemi a identitami, které právě v tuto chvíli 

odmítáme. V ostatních případech pro nás bude neviditelná stejně jako pro vypravěče, který rád 

vzpomíná na dobu před válkou, jako ne sice úplně ideální z hlediska rovnosti pohlaví, ale jako 

na přirozenou a dostatečně rovnoprávnou.  

      Krásné zelené oči (2000) reflektují specifické situace, do nichž se ženy za nacistické 

okupace mohly dostat. Domnívám se, že se Lustigovi velice dobře daří upozornit nejen na 

sexuální násilí, ale i na násilí sexualizované, na slovní ponižování, na voyeuristické 

pozorování, na problémy spojené s menstruací, těhotenstvím a mateřstvím. Také dobře 

upozorňuje na problém stigmatizace, které ženy – sexuální otrokyně čelily za války a po válce. 

Ženy, které se dostaly do nacistických nevěstinců, byly často označovány za nacistické děvky a 

předpokládalo se, že s nacisty měly sex dobrovolně nebo že se jim to snad líbilo. Vypravěč 

toto problematizuje tím, že situace zobrazuje z jakoby Hančiny perspektivy. Ukazuje, že 

Hanka neměla na výběr, nejednalo se o volbu. Zároveň ukazuje, že se Hance ani některým 

dalším vězeňkyním sex s nacisty nelíbil, že pro ně znamenal utrpení a trauma, ze kterého se 

nikdy nevzpamatují.  

      Zmíněná Hančina perspektiva je ale v mnoha ohledech problematická. Hlavní postava 

Hanka je ale vypravěčem v textu často popisována erotickým jazykem, je zobrazována 

v erotických situacích. Podobně jsou ostatní ženské postavy konstruovány eroticky a 

charakterizovány především prostřednictvím těl a sexuality. S podřadným postavení jsou ženy 
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v texty vyrovnány. Ženy hodnotí a popisují sebe navzájem především prostřednictvím 

tělesnosti a sexuality a sexualita je také místem, kam jejich myšlenky nejčastěji směřují.  

Domnívám se, že takové zobrazení žen a ženství neukazuje na ženskou perspektivu, ale 

na čistě androcentrickou perspektivu, která pouze zahalena do vnitřního monologu ženských 

postav. Vypravěč sice neskrývá, že je autorem příběhu, že se jedná pouze o jeho představy, ale 

vypravěčské postupy interpelují ke čtení textu jako k autentickému svědectví Hanky. 

Vzhledem k tomu, že text působí jako autentická reprezentace zkušenosti ženy-svědkyně je 

podle mého názoru nutné upozornit na dominantní androcentrickou optiku. Reprezentace 

ženské holokaustové zkušenosti prostřednictvím erotizované tělesnosti může zraňovat 

skutečné svědkyně události tím, že je znovu opakovaně ponižuje ukazováním v intimních 

situacích a tento typ reprezentace reprodukuje androcentrický pohled, který se univerzalizuje a 

vystupuje jako neutrální. Hanka, která by měla být symbolem ženské válečné zkušenosti, může 

díky vypravěčově optice sloužit stejně dobře jako předmět touhy, jako erotizovaný objekt.  

Vzhledem k proslulosti autora se tato reprezentace významně podílí na paměti 

holocaustu. Přispívá k tomu, že jsou ženy v paměti holokaustu vnímány převážně jako 

neaktivní oběti, erotizované předměty, mužské trofeje-předměty, které byly ukradeny 

židovským mužům. Ženy jsou jako erotizované trofeje neustále zobrazovány prostřednictvím 

muzeí, filmů, literatury. Jsou to především záznamy nacistů, často ve formě fotografií, které 

neustále cirkulují médii. Tyto reprezentace erotizují ženskou zkušenost v oblasti (sexuálního) 

násilí. Proto může být podle Horowitz je „[...] eticky nemožné zahrnout ženské paměti 

z oblasti sexualizovaného násilí (znásilnění, medicínských experimentů atd.) do veřejné 

paměti, neboť se tím opakují voyeuristické praktiky, které už ženy zažily“ (Horowitz, 1997 in 

Andrews, 2003:17). 

      Bylo by jednoduché obvinit autora Krásných zelených očí z erotizace. Autor se 

s nejlepšími úmysly snaží upozornit na těžký úděl žen a na jejich specifickou válečnou 

zkušenost, která je v jeho podání bolestnější než ta mužská. To, že se ale text nedokáže 

vymanit z patriarchálních schémat, které ženu vidí jako odlišnou, jinou, sexualizovanou, 

ukazuje na sílu genderového řádu, na androcentrickou optiku, která je v literárních textech 

opakována do té míry, že je vnímána jako bezpříznaková. Nejedná se o Lustigovu ignoranci 

k ženským osudům, ale poukazuje autorovu interpelaci patriarchálním řádem.  
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Význam literárního díla je dán nejen autorem, ale je tvořen v průběhu recepce, 

čtenářstvo nese také zodpovědnost za to, jaké významy jsou dílem předávány. Lustigovo dílo 

je součástí povinné literatury, s níž se studenstvo seznamuje ve škole a jako takové se podílí na 

socializaci dětí/mladých. Holokaustová literatura funguje jako výstraha, jako varování před 

důsledky ideologie, která je postavena na víře, že je jedna skupina lidí naprosto nadřazena 

všem ostatním skupinám. Z tohoto pohledu se jeví jako nesprávné nereflektovat mužskou 

hegemonii a genderovou nerovnost v interpretaci textu, který se nerovností mezi lidmi zabývá. 

Krásné zelené oči mohou být ve výuce využity nejen jako ukázka nacismu, ale také 

androcentrismu. Androcentrismu jako ideologie, která je stále přítomná a jejíž nebezpečí 

spočívá také v tom, že je téměř neviditelná.  
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