
Posudek na bakalářskou práci Martiny Šťastné Trojí ženská zkušenost z terezínského ghetta 

 

Traduje se, že historie předkládá především příběhy viděné očima mužů, a jistě je to pravda o 

druhé světové válce a holokaustu. V posledních třiceti letech vzniklo mnoho knih i studií 

věnovaných terezínskému ghettu a jen málo z nich líčí každodennost Terezína tak, jak je 

prožívaly ženské vězenkyně. Proto je téma práce Martiny Šťastné dobře zvoleno. Vybrala si 

tři egodokumenty (zčásti deníky, zčásti vzpomínky) žen, které měly k sobě blízko věkem, 

bylo jim v době věznění mezi dvaceti a pětadvaceti lety, ale lišily se svým původem, 

národností, mentalitou i postavením v ghettu.  

Na počátku Martina Šťastná vymezuje téma své práce a stručně rekapituluje postavení žen 

v Terezíně. Opírá se přitom zejména o studie historičky Anny Hájkové, jejíž základní knižní 

studie The Last Ghetto: An Everyday History of Theresienstadt dosud vyšla jen anglicky 

(Oxford, listopad 2020). Podle Hájkové vznikla v Terezíně sociální elita, většinou mladí čeští 

přišedší do ghetta s prvními transporty v listopadu a prosinci 1941. Ti obsadili klíčové pozice 

v kuchyních, v pekárnách, ve spedici, na poště apod. a disponovali sociálním a symbolickým 

kapitálem, který určoval postavení v ghettu. To této sociální elity patřily i některé mladé ženy, 

například přítelkyně a sestry těchto mužů, ale byla jich jenom menšina. Ještě více byly ženy 

vyloučeny z  židovské administrativy, která fakticky běh ghetta řídila (esesmani zasahovali do 

chodu ghetta spíše výjimečně); mezi členy Rady starších (průběžně 16-24 členů) i vedoucími 

osmi oddělení samosprávy nebyla ani jediná žena. Přitom ženy v ghettu měly většinu, 

vykonávaly stejnou pracovní povinnost jako muži a zejména po masových transportech 

v říjnu 1944 musely převzít většinu pracovních činností. 

Po vymezení žánrů paměti a deníků se Martina Šťastná zabývá třemi autorkami, Susanne Fall, 

Evou Roubíčkovou a Hanou Posseltovou a jejich texty. (Jejich stručná biografie je myslím na 

místě, protože jde o texty autobiografické povahy.) Je pozoruhodné, že dvě ze tří 

analyzovaných autorek měly jako mateřskou řeč němčinu a psaly deník (Roubíčková) resp. 

rané vzpomínky (Fall) německy. Je ovšem třeba říci, že to byly československé občanky, že 

přinejmenším Roubíčková ovládala dokonale češtinu, a že tedy v ghettu nebyly vystaveny 

předsudkům jako říšští Němci a říšské Němky (viz např. deník Marthy Glass nebo vzpomínky 

Dory Lehmann). V Terezíně totiž vládla jazyková nerovnoprávnost, opačná než třeba 

v českých zemích v 19. století. Čeští Židé většinou uměli německy, ale němečtí a rakouští 

Židé česky většinou ne, takže se cítili být diskriminováni. Bylo by zajímavé srovnat 

analyzované deníky třeba s deníkem Marthy Glass, ale to už pochopitelně přesahuje rámec 

(Glass patřila ke starší generaci) a možnosti této bakalářské práce. 

Obecně je zřejmé, že ženy ve svých denících a vzpomínkách ve srovnání s muži vypovídají 

více detailně, častěji píší o sociálním životě, rodinných a partnerských vztazích. Podnětné jsou 

postřehy Šťastné o zastoupení germanismů a bohemismů v analyzovaných egodokumentech 

(„weisung“ na jedné straně, „průser“ na druhé) nebo o literárních prostředcích, které využívá 

Hana Posseltová (pozdější překladatelka z několika jazyků). Všechny tři mladé ženy se 

musely nějakým způsobem vyrovnat s podmínkami života v ghettu, kde platily jiné morální 

zásady než v běžné společnosti. Ale všem se podařilo udržet si určitou důstojnost, což byla 

stejně nutná podmínka k přežití jako určitá mravní otrlost. Například Susanne Fall rozlišuje 

mezi „šlohnutím“ (ukradení z nacistického či společného majetku) a „krádeží“ (okradení 

spoluvězně). První považuje za přípustné, druhé nikoliv. Také Eva Roubíčková, která 



pracovala v zemědělství mimo ghetto, považuje „šlojzování“, krádeže ovoce a zeleniny a 

jejich pašování do ghetta, za správné, protože to umožňuje přežít jí i jejím příbuzným. 

Společnými motivy, které se objevují ve všech třech textech, jsou například otřesné postavení 

starých lidí (zvláště německých Židů) v ghettu nebo milostné vztahy a sexualita. 

Nejotevřeněji o tom píše Susanne Fall. Erotika je něco, co bylo v líčení ghett a táborů dlouho 

marginalizováno nebo popisováno velmi cudně – v posledních desetiletích je snad 

zdůrazňována až nadměrně. Pro mladé vězně v Terezíně byly romantické milostné vztahy 

protiváhou depresivních a mezních situací, jimiž byli vystaveni. Na druhé straně byl sex pro 

muže znakem prestiže (stejně jako vlastní „kumbál“) a pro ženy možností zlepšit své 

postavení v ghettu. Martina Šťastná správně poznamenává, že v tomto případě nelze mluvit o 

prostituci, ale podle Atiny Grossmann pouze o „instrumentálním sexu“. Susanne Fall také 

zaznamenává jeden případ lesbické homosexuality a reaguje na to s rozhořčením. Na rozdíl 

od Anny Hájkové a Martiny Štastné (s. 42) bych v tomto případě asi nemluvil o homofobní 

mentalitě. Šlo o běžný dobový postoj, který nemůžeme posuzovat z dnešního hlediska. 

Připomínám, že třeba ještě u Arnošta Lustiga v povídce Morální výchova, odehrávající se 

v terezínském ghettu, se v postavě dánského vězně jménem van de Hambo prezentuje 

homosexualita jako něco zvráceného; tím spíš, že odkazuje ke skutečnému člověku (Harry 

Hambo Heyman se v ghettu neskrýval se svojí sexuální orientací).  

Pokud jde o výrazné rozdíly mezi texty, o kterých píše Šťastná, připomenu alespoň pasáž u 

Hany Posseltové, kde autorka na podzim 1943 píše o plynových komorách v Osvětimi: 

„Plynové komory v Osvětimi. Celý Terezín šílí“ (s. 47). Posseltová tedy, jak se zdá, měla 

informaci, kterou neměly ostatní dvě pisatelky (například Roubíčková se domnívá, že horší 

než na půdách v Terezíně to v Polsku být nemůže), ale ani naprostá většina vězňů v ghettu 

včetně jeho samosprávy (o plynových komorách v Osvětimi prokazatelně věděli starší ghetta 

Eppstein a rabín Baeck). S tím se ovšem nesrovnává věta „Celý Terezín šílí“…Vzniká tedy 

otázka, zda skutečně jde o autentický text z roku 1943. 

 

Celkově je možno říci, že práce Martiny Šťastné splňuje, ba místy až překračuje nároky na 

bakalářskou práci. Autorka se dobře orientuje v sekundární literatuře a prokázala schopnost 

analyzovat a komparovat představené texty. Stylisticky je práce napsána dobře, několik 

drobných připomínek jsem autorce sdělil v průběhu práce. Práci navrhuji k obhajobě se 

známkou „výborně“.  
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