
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění

Dějiny křesťanského umění
Bakalářský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hana Bilavčíková

REFLEXE HOLOCAUSTU V SOUČASNÉ 
UMĚLECKÉ PRODUKCI

Bakalářská práce

Vedoucí práce: Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.

2008



2

„Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně 

a v seznamu literatury a pramenů uvedla veškeré informační zdroje, které 

jsem použila“

V Praze, (datum) (podpis)



3

OBSAH

ÚVOD ……………………………………………………………………………………… 5

I. VÝVOJ POSTOJŮ POVÁLEČNÉ SPOLEČNOSTI
K FENOMÉNU HOLOCAUST OD KONCE DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY AŽ DO SOUČASNOSTI

1.1 POVÁLEČNÉ TICHO PO PĚŠINĚ ……………………………………………… 7

1.2 SAKRALIZACE – BANALIZACE ……………………………………………… 11

1.3 ÚLOHA HOLOCAUSTU V MODERNÍ SPOLEČNOSTI
Každodennost holocaustu – holocaust v každodennosti …………………………………… 14

II. UMĚLECKÁ REFLEXE HOLOCAUSTU

2.1 NASTÍNĚNÍ VÝVOJE UMĚLECKÉ REFLEXE
NACISTICKÉHO HOLOCAUSTU V INTENCI
PRVNÍ GENERACE ……………………………………………………………… 17

2.1.1 Umění jako historický dokument
Umění Ghett a koncentračních táborů …………………………………………… 17

2.1.2 Poválečné reflexe přeživších umělců …………………………………… 28

2.2. POMNÍKY, PAMÁTNÍKY, MUZEA
A OTÁZKA KOLEKTIVNÍ PAMĚTI …………………………………………… 32

2.2.1 Politické diktum
Stručný přehled koncepcí a zaměření památníků
a muzeí holocaustu či židovství v zemích světa,

kde je otázka reminiscence nejnaléhavější ……………………………………… 32

2.2.1.1 USA …………………………………………………………… 35

2.2.1.2 Izrael …………………………………………………………… 37

2.2.1.3 Polsko …………………………………………………………… 38



4

2.2.1.4 Německo …………………………………………………………39

2.2.1.4.1 Jüdisches Museum Berlin ………………………… 40

2.2.1.4.2 Denkmal für die ermordeten Juden Europas ……… 42

2.2.2 Fenomén ANTI-POMNÍK ……………………………………………… 44

2.2.2.1 Jochen Gerz …………………………………………………… 47

2.2.2.2 Horst Hoheisel ………………………………………………… 50

2.2.2.3 Renata Stih a Fridrich Schnock ………………………………… 52

2.2.2.4 Reinhard Matz a Rudolf Herz …………………………………… 54

2.3 OTÁZKA ESTETICKÉ PREZENTACE 
A VIZUALIZACE LITERÁRNÍ NARACE ……………………………………… 57

2.3.1 Gerhard Richter ………………………………………………………… 59

2.3.2 Art Spiegelman …………………………………………………………… 64

2.4 HOLOCAUST V PERSPEKTIVĚ KAŽDODENNOSTI ………………………… 70

2.4.1 Artur Žmijewski ………………………………………………………… 72

2.4.2 Sigalid Landau ……………………………………………………………82

2.4.3 Monika Weiss ……………………………………………………………84

2.4.4 Klub Zwei …………………………………………………………………88

ZÁVĚR ………………………………….………………………………………………. 92

ANOTACE V ANGLICKÉM JAZYCE ………………………………….…………… 96

ANOTACE V NĚMECKÉM JAZYCE .………………………………………………. 100

SEZNAM LITERATURY ………………………………….………………………… 104

SEZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZŮ ………………………………….……… 113

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ………………………………….…………………………. 117



5

ÚVOD

Před více než šedesáti lety došlo v Evropě pod taktovkou německého vládního 

režimu k dosud největší známé dějinné genocidě národnostních menšin v historii člověka. 

Udál se nacistický holocaust. Za oběť mu padly miliony lidí, jež nacisté považovali za 

méněcenné. Romové, homosexuálové, asociálové, zločinci, politicky nepohodlní a v první 

řadě příslušníci evropského židovstva. Ti všichni na vlastní kůži zakusili důmyslné metody 

vyhlazování organizovaného fantasticky propracovanou mašinérií státní byrokracie 

nacistického Německa za využití nejmodernějších technických prostředků své doby.

Svět se povětšinou o oněch nelidských hrůzách, které se udály takříkajíc 

„za ostnatým drátem“ dozvěděl náhle po skončení druhé světové války. Společnost zůstala

šokovaná a vystrašená. Definitivnost a samozřejmost s jakou nacistická ideologie přistoupila 

k „očistě německé rasy“ bylo zatěžko uvěřit, natožpak pochopit či vysvětlit. Bylo však třeba 

vyrovnat se se všemi zkušenostmi války, holocaust nevyjímaje. Poválečné generace se o to 

pokoušely různými způsoby, jak bude také alespoň rámcově objasněno na dalších stránkách 

této práce. Žel ani prostřednictvím rozborů přímých svědectví, ani prostřednictvím 

nejpodrobnějších vědeckých studií různých vědních oborů a ani prostřednictvím 

nejcitlivějších náboženských výkladů se smyslu a vysvětlení událostí nacistického 

holocaustu poválečná společnost nedobrala. I proto tedy holocaust dodnes zůstává jedním 

z nejdiskutovanějších společenských témat, které prostoupilo do značné míry také vědeckou 

a politickou scénu v celosvětovém měřítku. Je mu věnována obrovská mediální pozornost.

Aktuálnost vzpomínek, či dnes už spíše aktuálnost připomínek, nacistického 

holocaustu postupem času prostoupila dokonce do všedního podvědomí člověka a jeho 

individuální každodennosti. Pojmy jako například „lágr“, „ostnatý drát“ a „nacistický 

teror“, které byly původně vnímány jen v bezprostřední souvislosti s událostmi druhé 

světové války a děním jí předcházejícím či s ní souvisejícím, se postupem času přeměnily 

v hlubokou metaforu, neboli v určitou parabolickou souvztažnost mezi děním a pocitovostí 

dneška a oněmi extrémními událostmi, ke kterým došlo za zvláště vypjatých okolností před 

více než šedesáti lety. A právě příměr jednoho k druhému, jejich spojitost, vzájemná 

podobnost a prostoupenost se stávají stále častěji náplní práce mnohých umělců činných 

nezávisle na sobě v různých částech světa. Specielně jejich díla a tvorba mají být 

představeny také v této studii.
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Chceme-li pracovat s fenoménem nacistického holocaustu jako s výše popsanou 

významovou parabolou, měli bychom se nejprve alespoň v hrubých obrysech sociologicko-

historického shrnutí soustředit na vývoj a proměny vnímání holocaustu poválečnou 

společností v celé časové šíři, tedy od konce druhé světové války až do současnosti. Onen

vývoj se přirozeně zrcadlí také v umělecké produkci. Představit a zhodnotit proměnu 

uměleckých přístupů a střídání forem výtvarných reflexí fenoménu nacistický holocaust na 

pozadí děl několika vybraných tvůrců je rovněž úkolem této studie, přičemž důraz je zde

kladen především na tvorbu umělců druhé a třetí generace, tedy potomků pachatelů a obětí 

hrůzných činů minulosti, kteří danou problematiku zpracovávají v perspektivě 

každodennosti obyčejného člověka dneška.

Výběr umělců, kteří jsou v této práci představeni, je do značné míry inspirován 

koncepcí výstavy „Von der Abwesendheit des Lagers. Reflexionen zeitgenössischer Kunst 

zur Aktualität des Erinnerns“, která se uskutečnila na jaře roku 2006 v drážďanské galerii 

současného umění Kunsthaus Dresden.1

                                           
1 Výstava proběhla ve dnech 10 března – 7. května 2006. Byla realizována kurátorským týmem 

historiček umění zaměřujících se především na současnou uměleckou produkci v souvislosti 
s různorodou sociální a sociologickou problematikou (Christina Beifuss, Kathrin Krahl, Maja Linke, 
Christiane Mennicke a Silke Wagler).  Výstavu doprovázel také široký informačně vzdělávací 
program.
Christiane MENNICKE (ed.)/ Silke WAGLER: Von der Abwesenheit des Lagers. Reflexion 
zetgenössischer Kunst zur Aktualität des Erinnerns, Katalog der Ausstellung im Kunsthaus Dresden
10.3.–7.5.2006, Dresden 2006.
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I VÝVOJ POSTOJŮ POVÁLEČNÉ SPOLEČNOSTI 
K FENOMÉNU HOLOCAUST OD KONCE DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY DO SOUČASNOSTI

1.1 POVÁLEČNÉ TICHO PO PĚŠINĚ

Po skončení druhé světové války se lidé o osudy přeživších moc nezajímali.2 Válka 

byla příliš živá ve vzpomínkách a byla vidět téměř na každém kroku. Nebylo třeba si ji 

připomínat. Stačilo podívat se na fotografie těch, kteří se nevrátili; projít 

vybombardovanými městy; spočítat škody; …3

Nacistický holocaust nevzbuzoval v lidech, kteří válkou sami prošli, ani zdaleka tak 

silné emoce, jak jsme zvyklí vnímat my dnes, s odstupem padesáti šedesáti let. Zkrátka 

a dobře nacistický teror patřil k boji a byl většinou veřejnosti i takto nazírán a akceptován. 

Každý trpěl. Jednotlivci stejně jako celá společnost. Někdo více, někdo méně. A každý si 

nejprve potřeboval vyléčit svoje rány a počkat, až se zacelí. Do té doby nebylo třeba 

vypravěčů. Stejně nebyl nikdo, kdo by poslouchal. 4

V prvních dvou desetiletích poválečné doby nebyl tedy nacistický holocaust nijak 

zvlášť veřejně připomínán, ani diskutován. Samotné židovské organizace se zpočátku dosti 

                                           
2 „Stejně jako tolik mých současníků jsem se ho poté, co zmizel, nesnažil zkoumat a nechával jsem ho, 

ať si přežívá v neodbytných vzpomínkách a nehojících se jizvách těch, jež oloupil a zranil.“
Takto se jeden z nejvýznamnějších současných sociologů vyjádřil v předmluvě výše citované knihy 
o „světě, který nebyl jeho“, „o světě hrůzy a krutosti“, čímž míní vysloveně dění nacistického 
holocaustu. Baumanova kniha představuje první a dodnes stěžejní sociologickou studii rozebírající 
hrůzné události druhé světové války a postoje soudobé i poválečné společnosti vůči nim. Kniha vyšla 
poprvé až v roce 1989 v anglickém originále: Zygmunt BAUMAN: Modernity and the Holocaust, 
Oxford 1989. V této práci používáno a citováno české vydání.
Zygmunt  BAUMAN: Modernita a Holocaust, Praha 2003, 7.

3 „Od konce druhé světové války až do pozdních 60. let ... holocaust nepřipomínaly ... žádné památníky 
ani projevy úcty obětem“.
Norman G. FINKELSTEIN: Průmysl Holocaustu. Úvahy o zneužívání židovského utrpení, Praha 
2006, 19–20.
K problematice památníku podrobněji viz níže v této práci.
Viz také často citované výroky jednoho z přeživších holocaustu, amerického spisovatele rumunského 
původu, univerzitního profesora a nositele Nobelovy ceny míru Elieho Wiesela o „nevyslovitelnosti“ 
válečných hrůz, či o „pietě mlčením“.
Viz např. in: Michaël de SAINT CHERON: Elie Wiesel. Zlo a exil; Praha 2000.

4 „Není pochyb o tom, že někteří přeživší nechtěli tehdy [bezprostředně po skončení druhé světové 
války] a ani v pozdějších letech hovořit o tom, co se stalo. Mnozí jiní ale chtěli mluvit ... Problém 
tkvěl v tom, že Američané nechtěli naslouchat.“
FINKELSTEIN (pozn. 3) 20.
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bránily jakémukoliv uctívání památky těch, kteří nacistickému režimu podlehli.5 Mnozí 

považovali hrůzy války za nevypověditelné.6 Mlčení byl jejich způsob, jak se s tím 

vyrovnat.7 A navíc, pro mnohé bylo jistě také žádoucí zbavit se cejchu židovství. 

Nepřipomínat se bezesporu výrazně pomohlo celému poválečnému židovstvu asimilovat se, 

především v prostředí Severní a Jižní Ameriky, zvláště pak v USA, kam se po válce většina 

přeživších uchýlila. 8

Americký politolog a světově proslulý komentátor událostí nacistického holocaustu 

i postojů poválečné společnosti vůči nim, Norman G. Finkelstein,9 podobně jako profesor 

historie Peter Novick,10 ke kterému se často odvolává, upozorňuje také na to, že celá věc se 

                                           
5 „... až do pozdních 60. let holocaust nepřipomínaly žádné památníky ani projevy úcty obětem a hlavní 

židovské organizace se naopak takovému uctívání památky bránily.“
FINKELSTEIN (pozn. 3) 19–20.

6 „Neradi mluvíme o svém zážitku. Kdo byl sám v nějakém lágru, tomu nemusíme nic vysvětlovat. A kdo 
tam nebyl, ten stejně neporozumí...“
Viktor E. FRANKL: A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor, Praha 2006, 17.

7 Elie Wiesel: „Tajemství pravdy o Osvětimi leží v mlčení“, in: FINKELSTEIN (pozn. 3) 42.
Více k otázce mlčení o událostech holocaustu také např. viz WIESEL in: SAINT CHERON (pozn. 3).

8 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3);
srov. Paul JOHNSON: Dějiny židovského národa, Řevnice 1995;
srov. Chaim POTOK: Putování. Dějiny Židů, Praha 2002;
srov. Peter NOVICK: The holocaust in American Life, Boston, New Yourk 2000;
srov. Václav VEBER: Židé v novodobých dějinách, Praha 1997.

Americké židovstvo po druhé světové válce představovalo v podstatě vedle samotného nově 
vzniklého státu Izrael jediný silný element poválečné diaspory. Většina přeživších se z různých 
důvodů uchýlila do Spojených států. Otázka co nejdokonalejší asimilace oněch poválečných 
přistěhovalců židovského původu do americké společnosti se stala v pravdě existenční otázkou celého 
židovského etnika. V zemích západní Evropy zůstávali židovští imigranti a přeživší koncentračních 
táborů spíše izolováni a svou příslušnost k židovství, ať už národnostně či nábožensky, po 
předchozích zkušenostech raději nezdůrazňovali. Evropští Židé se také proto nikdy nedokázali 
zformovat tak pevně a nenaučili se ani vystupovat tak jednotně, jak tomu bylo u Židů v USA.
Ve státech socialistického bloku zůstalo v poválečné éře přeživších vskutku poskrovnu a především 
v někdejším Stalinově Rusku dále pokračovaly důsledné protižidovské pogromy. Mluví-li se tedy 
o asimilaci židovstva v demokratických systémech a o vývoji postojů poválečné nežidovské 
společnosti vůči židovstvu jako takovému, je tím alespoň v prvních dvou desetiletích po polovině 
dvacátého století v zásadě myšleno židovstvo Spojených států. Evropské země se pak pod vlivem 
hlavně politické loajality vůči mocnosti USA do značné míry „inspirovaly“ v přístupu vůči Židům 
nastoleným americkým modelem.
Z tohoto důvodu je také americké židovstvo v této práci reflektováno s poněkud silnějším akcentem, 
přestože cílem této práce je předložit pohled obecnější, z jistého globálního nadhledu, a tedy ne 
omezený na americkou politicko a kulturně-historickou scénu.

9 Norman G. Finkelstein se narodil roku 1953 ve Spojených státech rodičům, kteří přežili varšavské 
ghetto a koncentrační tábory v Osvětimi a Majdanku. Ostatní členové jeho rodiny byli za války 
vyhlazeni. Vystudoval politické vědy na univerzitě v Princetonu a v roce 1988 získal doktorát za práci 
o teorii sionismu. V současné době přednáší politologii na DePaul University of Chicago. Je 
mezinárodně uznávaným komentátorem izraelsko-palestinského konfliktu a témat týkajících se 
nacistického holocaustu.
Více informací k osobě autora či jeho vědeckému působení viz http://www.normanfinkelstein.com
(vyhledáno 21.2.2007).

10 Peter Novick, profesor historie na universitě v Chicagu, rovněž židovského původu, podává ve svém 
díle dosti skeptický náhled na postoj americké společnosti vůči holocaustu, židovstvu, antisemitismu 
a vůči fenoménům s těmito souvisejícími. Přístup poválečné veřejnosti k nacismu a jeho hrůzám klade 
do úzké souvztažnosti s politickým smýšlením americké společnosti v závislosti na hodnotovém 
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dá nazírat i z trochu jiného úhlu pohledu, a to z pozice mocensko-politických zájmů:

„Skutečný důvod, proč veřejnost k tématu nacistického vyhlazování mlčela, spočíval 

v konformní politice vedení amerických Židů a v politickém ovzduší poválečné Ameriky. Jak 

ve vnitropolitických, tak i v zahraničně-politických záležitostech.“ 11

Musíme si totiž uvědomit, že válka sice skončila a celý svět jednohlasně volal po 

nutnosti obnovy a udržení míru, po obnově hospodářské prosperity a politické stability, po 

obnově humanity a důstojnosti člověka; volalo se tedy po obnově kulturní civilizace celého 

vyspělého světa, a to bez ohledu, zda z ní ten či onen vyšel jako vítěz, nebo poražený, ale 

všechny tyto ušlechtilé plány záhy narazily na nový problém: západ měl o realizaci této 

obnovy podstatně jiné představy než východ. A tak zatímco veřejné proslovy a politické 

programy představitelů nejvýznamnějších světových mocností plnily hlubokomyslné úvahy 

o ušlechtilosti demokracie a nutnosti udržení světového míru, ti samí představitelé dovedli 

záhy svět do války nové, tentokráte do války studené.12

Šlo o spor demokratické ideologie na západě (representovaném především USA 

a vyspělými státy západní Evropy – Velkou Británií, Francií a Itálií) s ideologií komunismu 

propagované východem (tedy SSSR a jemu podřízených východoevropských 

a středoevropských států). Německo se rázem ocitlo mezi mlýnskými kameny. Poválečné 

uspořádání Evropy přiřklo jeho západní část do sféry demokratického bloku, avšak východní 

díl země opanovali Sověti.13 V okupačních zónách západních velmocí se začaly realizovat 

snahy vytvořit zde demokratický politický systém, který by postupně plně překonal 

pozůstatky nacistické ideologie v myslích německého obyvatelstva. Jedině výchovou 

k demokracii mohlo začít pozvolné vyrovnávání se s minulostí a s tím vším, co bylo ze 

strany nacistického Německa napácháno, teror holocaustu nevyjímaje.14

                                                                                                                                     
žebříčku demokracie ve Spojených státech a postojích této světové mocnosti k dění na Blízkém 
východě, zvláště pak k vymezení jejího vztahu k státu Izrael a spolupráce s ním.
Viz NOVICK (pozn. 8). 

11 FINKELSTEIN (pozn. 3) 20.
12 Srov. John Lewis GADDIS: Studená válka, Praha 2006;

srov. Paul JOHNSON: Dějiny 20. století, Praha 1991;
srov. Jan KUKLÍK/ Jan KUKÍK: Dějiny 20. století, Praha 1995

13 Rozdělení Německa bylo otázkou ještě válečných strategických plánů v rámci jednání spojenců na 
konferenci v Jaltě a schéma tehdejšího rozdělení zkopírovaly rovněž poválečné mírové dohody 
uzavřené v rámci postupimské konference.
Srov. GADDIS (pozn. 12);
srov. JOHNSON 1991 (pozn. 12);
srov. Helmut MÜLLER/ Karl Friedrich KRIEGER/ Hanna VOLRATH: Dějiny Německa, Praha 2004.

14 Srov. JOHNSON 1991 (pozn. 12) 421–476;
srov. KUKLÍK/ KUKÍK (pozn. 12) 106–107;
srov. MÜLLER/ KRIEGER/ VOLRATH (pozn. 13).
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Avšak uznat chyby neznamená vykřičet je do světa. Američané potřebovali 

v Německu získat spojence (kvůli blízkosti železné opony bylo Německo spojencem 

strategicky naprosto nedocenitelným), tedy vybudovat z něj silný a sebevědomý stát 

a z Němců udělat silné a sebevědomé občany. Přílišné „rýpání se v minulosti“15 nebylo 

proto žádoucí. Američtí Židé, ať už starousedlíci, či nově příchozí z Evropy, na nacistický 

holocaust raději v rámci vyšších hospodářských a mezinárodně-politických zájmů 

pozapomněli. Pokud se přece jen tu a tam nějaké připomínky objevily, byly schovány pod 

hlavičku levicově orientovaného postoje a jako takovým jim za stávajících politických 

poměrů nemohla být a ani nebyla věnována náležitá pozornost a senzibilita. „Vzpomínka na 

nacistický holocaust tak dostala nálepku komunistické záležitosti.“16

Organizované americké židovstvo se však snažilo za všech okolností zůstat k vládě 

loajální a tudíž distancovat se od židovské levice a jejích protiněmeckých postojů či výroků. 

Zmínky o holocaustu podporovala jen, pokud byly vyneseny v souvislosti s antisemitismem 

sovětské provenience, který jistě do značné míry představoval paralelu k nacistickému 

teroru.17

V šedesátých letech se začala situace pozvolna měnit. Židé se dokázali natolik 

asimilovat v americké společnosti, že se snad poprvé v dějinách diaspory přestali cítit jako 

cizí element a dokázali se plnohodnotně ztotožnit s kulturou, tradicí a vládním systém země, 

která se jim stala novou vlastí. Právě tento přerod exilu v domov dopomohl Židům 

k uvědomění si tradice vlastní (etnické, náboženské i kulturní) a také k uvědomění si 

svébytného dějinného příběhu, v jehož rámci má evropský antisemitismus korunovaný 

nacistickým holocaustem své místo. Míra svobody, jakou židovstvu nabídla americká 

demokratická společnost, dovolila kdysi tolik potíranému národu nejen začlenit se do tohoto 

systému a společenství, ale také postavit se v jeho rámci na vlastní nohy i s celým tím 

dějinným vývojem, který pomáhal židovstvu po staletí utvářet jeho charakter.18

Dalším z významných faktorů, který počátkem šedesátých let výrazně oživil 

vzpomínku na nacistický holocaust a otevřel prostor k novým diskuzím a reflexím onoho 

                                           
15 FINKELSTEIN (pozn. 3) 20.
16 Ibidem;

srov. NOVICK (pozn. 8); 
srov. JOHNSON 1995 (pozn. 8).

17 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3) 22;
srov. JOHNSON 1995 (pozn. 8) 545–549.

18 Srov. Adi GORDON/ Amos GOLDBERG: James E. Young. Die Zentralität der Shoah, in: David 
BANKIER (ed.): Fragen zum Holocaust. Interviews mit prominenten Forschern und Denkern, 
Göttingen 2006, 314–337.
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tématu v celé jeho šíři, byl soudní proces vedený v Izraeli proti jednomu z hlavních 

organizátorů „konečného řešen židovské otázky“, Adolfu Eichmannovi.19

Klíčový zlom do celého vývoje však přinesl až rok 1967, kdy na Blízkém východě 

vypukla šestidenní, neboli červnová válka. Izrael samotný byl nucen čelit a odolat náporu 

agresora nesrovnatelně větších rozměrů – okolním arabským státům. Podařilo se. Židovský 

stát zvítězil a rázem na sebe strhl pozornost celého západního světa. Stal se hrdinou. A jeho 

extrémní zranitelnost a izolace pak připomínkou nešťastné situace evropských Židů za 

nacistického režimu.20

1.2 SAKRALIZACE – BANALIZACE

Od sedmdesátých let dvacátého století se pod vlivem výše nastíněných událostí 

stával holocaust veřejně široce diskutovaným tématem. Na univerzitách byly otevírány

specializované kurzy vedené odborníky, kteří tento fenomén vymezili z okruhu obecné 

historie a představili jej světu, jako ojedinělou etapu dějin židovstva v diaspoře.21 Avšak 

dělo se tak do značné míry v duchu proklamace Jeana Améryho: „Kde je psáno, že 

osvětlování se má dít bez emocí? Pravý opak se mi zdá pravdou. Osvětlování může být právo 

své úlohy jen tehdy, když se dává do díla s vášní.“22 Holocaust se tím pádem záhy stal 

v jistém smyslu slova sociologicko-politickým mýtem, ideologicky učesaným –

„sakralizovaným“.23

                                           
19 Adolf Eichmann byl státním úředníkem a jedním z hlavních velitelů nacistických SS složek 

s určením „vykonavatel“ tzv. konečného řešení židovské otázky v hitlerovském Německu. Nesl tedy 
jeden z největších podílů viny na vyvražďování židovského obyvatelstva za druhé světové války 
v Evropě. Po porážce Německa se mu však podařilo uniknout. Nejprve se pět let skrýval pod falešnou 
identitou v Německu a Itálii, pak se mu s pomocí církve a podzemní organizace SS Odessa podařilo
uprchnout do Argentiny, kde žil deset let pod jménem Ricardo Klement. V roce 1960 se podařilo 
izraelské tajné službě Mossad Eichmanna v Argentině vypátrat. 21. května byl převezen do Izraele, 
kde se pak před soudem v Jeruzalémě zodpovídal ze svých zločinů spáchaných během druhé světové 
války na židovském obyvatelstvu. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán dne 
31. května roku 1962 ve věznici Ramleh u Tel Avivu.
Srov. Zvi AHARONI/ Wilhelm DIETL: Operace Eichmann, Praha 2002;
srov. Hannah ARENDTOVÁ: Eichmann v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla, Praha 1995;
srov. Guido KNOPP: Hitlerovi pomocníci, Praha 1998.

20 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3);
srov. NOVICK (pozn. 8);
srov. JOHNSON 1995 (pozn. 8);
srov. POTOK (pozn. 8);
srov. VEBER (pozn. 8).

21 Srov. BAUMAN (pozn. 2).
22 Jean AMÉRY: Bez viny a bez trestu. Pokus o zvládnutí nezvládnutelného, Praha 1999, 15.
23 BAUMAN (pozn. 2);
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Martyrium židovských obětí bylo v plejádě událostí druhé světové války postaveno 

na piedestal. Jeho památka začala být oslavována jako jedna z nejklíčovějších událostí nejen 

dvacátého století, ale především jako jeden z určujících momentů v dvoutisícileté historii 

židovské diaspory jako takové. Teprve nacistický teror dodal evropskému židovstvu ten 

pravý charakter trpitelství.24 A naprostá většina světa se také na židovské dějiny začala dívat 

skrz prizma vyhrocení evropského antisemitismu v podobě mučednictví holocaustu.25

Možná, že na začátku vzbuzovala tato představa v očích nežidovské poválečné 

veřejnosti skutečně upřímný soucit a bolestné porozumění, avšak stokrát opakované 

skutečnosti brzy sluchu laické společnosti zevšedněly. Z událostí nacistického holocaustu se 

stal stereotyp, z něhož vyprchal hořký nádech. Lidé vůči hrůzám, o kterých poslouchali dnes 

a denně, otupěli. Téma se jim stalo lhostejné. Přehnaná sakralizace tak vedla nakonec 

k banalizaci celé problematiky. A to jak na půdě laické veřejnosti, tak i v prostředí úzce 

specializovaném. Nakonec celá ta „neobyčejně produktivní a zásadně důležitá práce

[odborníků na holocaust] jen zřídkakdy pronikla do hlavního proudu vědy a kulturního 

života.“ 26

Přehnané uctívání židovské oběti holocaustu dovedlo mnohé (často i vysoce 

vzdělané) k radikální myšlence o smyšlenosti nacistického teroru a na světlo světa začal 

pomalu probublávat fenomén nový, a sice fenomén popírání holocaustu.27

Monotónní oplakávání a ideologická dezinterpretace, která tak často zaznívá z řad 

mezinárodních (nejen) židovských organizací a spolků, především pak politického 

a kulturně-vzdělávacího charakteru, jako jsou muzea, vzdělávací centra či památníky, 

přivedly nezainteresované pozorovatele k jisté apatii a chladné rezervovanosti. Téma bylo

na jedné straně zdogmatizováno jako „jedinečná etapa dějin židovstva“,28 na straně druhé to 

však vedlo k tomu, že v myslích veřejnosti se vzpomínka na holocaust usadila jako tragédie, 

která potkala výhradně Židy.29 Ti pak v moderní poválečné společnosti (dokonce 

                                                                                                                                     
srov. FINKELSTEIN (pozn. 3);
srov. NOVICK (pozn. 8).

24 Srov. WIESEL in: SAINT CHERON (pozn. 3).
25 Tato skutečnost se nakonec projevila především v instalacích výstav a pomníků, expozic památníků, 

muzeí a vzdělávacích center, jak bude doloženo na dalších stránkách této studie. 
26 BAUMAN (pozn. 2).
27 Srov. Deborah E. LIPSTADTOVÁ: Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť, Praha-

Litomyšl 2001.
28 Viz výše.
29 „Židé i ostatní o ní znova a znova vyprávěli jako o kolektivním majetku Židů, jako o něčem, co je 

třeba ponechat těm, kdo unikli zastřelení a zplynování a potomků těch, co neunikli – co si oni sami 
mají žárlivě střežit.“
BAUMAN (pozn. 2) 8.
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s odstupem několika desetiletí) začali zneužívat památku nacistického teroru ve svůj vlastní 

prospěch uplatňováním nároků na materiální odškodnění.30 Problematika holocaustu se 

tímto dostala do nové roviny. Způsob, jakým se otázka odškodnění přeživších a pozůstalých 

obětí nacistických hrůz začala prosazovat, a stejně tak i míra nároků přeživšího židovstva, 

                                                                                                                                     
Příslušníci židovského etnika skutečně patří k nejpočetnějším obětem holocaustu, ovšem zdaleka 
nebyli jediní, koho se nacisté pokoušeli postupně zlikvidovat. Židům byla v nacistickém 
myšlenkovém světě přisouzena role hlavního protivníka. Byli považováni za podřadný národ, 
neschopný zformovat vlastní stát, a proto parazitující na arijských národech. Byli prohlášeni za viníky 
porážky Německa v první světové válce, iniciátory bolševické revoluce v Rusku a příčinu mravního 
úpadku árijských národů. Židovský národ v očích ostatních moderních národů pokřivila lichva, 
alkoholismus, nemravné umění, obchod se ženami a údajné znesvěcování křesťanských prostor 
a hostií, či rituální vraždy. Důležitou Hitlerovou zbraní v protižidovské kampani bylo také obviňování 
německého židovstva z kulturního diktátorství. Židé stáli v čele důležitých novin a nakladatelství 
Výmarské republiky. A právě z pera židovských autorů vycházely recenze, které se těšily vysoké 
prestiži a které měly nemalý vliv na formování a doceňování divadelní, hudební, výtvarné i knižní 
produkce. Sami se z velké části na formování předválečné kultury podíleli i autorsky. Stáli v čele řady 
galerií, kulturních spolků a skupin a drželi pevně ve svých rukou také obchod uměním. To vše mohlo 
budit dojem, že německou předválečnou kulturu ovládají, že určují její trendy a utiskují tak 
příslušníky čisté a dokonalé německé rasy, která jako jediná ve světě měla být oprávněna k vládě nad 
ostatními národy. 
Jediným možným východiskem z hluboké krize a ponížení německého lidu bylo, podle Hitlera, 
sjednocení se pod vedením vůdce, vybojovat árijské rase náležitý životní prostor a založit novou 
neporazitelnou říši, v níž by se plně rozvinuly tvůrčí vlastnosti německé rasy. Vyhubení židovstva se 
mělo stát jedním z prvních kroků v tomto programu.
Srov. Jiří HÁJEK: Hitlerův Mein Kampf, Praha 1993;
srov. Adolf HITLER: Můj boj, Praha 2000;
srov. Eberhard JÄCKEL: Hitlerův světový názor. Projekt jedné vlády, Praha – Litomyšl 1999;
srov. JOHNSON 1995 (pozn. 8).

Antisemitismus byl v nacistickém Německu prakticky plně legalizován vyhlášením norimberských 
zákonů dne 15.9.1935. Do protižidovských aktivit byly postupně zapojeny téměř všechny vládní 
úřady. Válka proti Židům se tak stala vnitřně politickou záležitostí.
Srov. Max DOMARUS: Hitler: Rede und Proklamationen 1932–45, Würzburg 1962, 537;
srov. Raul HILBERG: Die Vernichtung der europäischen Juden, Franfurkt am Main 1990.
Plné znění norimberských zákonů lze nalézt také na internetovém serveru:
http://www.shoa.de/nuernberger_rassengesetze.html (vyhledáno 22.10.2006).

Po vypuknutí druhé světové války přerostlo pronásledování a šikanování židovského obyvatelstva 
v absolutní teror. Po expanzi na východ spočinulo pod nacistickou mocí přibližně třikrát více Židů, 
než kolik jich do té doby žilo v samotném Německu a Rakousku. Jejich životy zabíraly, dle 
světonázoru vládních špiček Třetí říše, životní prostor zdravé a dokonalé arijské rasy. Nacisti se tedy 
rozhodli přistoupit ke „konečnému řešení židovské otázky“, k fyzické likvidaci Židů.
Rozhodnutí o kompletním vyvraždění evropských Židů padlo nejpozději na jaře roku 1941. 
31.července byl na podnět samotného „Vůdce“ vydán rozkaz vrchnímu veliteli SS Reinhardu 
Heydrichovi, aby vypracoval celkový plán „konečného řešení židovské otázky“. Do konce roku byl 
Heydrich se svou prací hotov a 20.1.1942 na konferenci ve Wannsee představil plán říšské vládě 
a všem, kteří se měli na této akci přímo podílet. Tímto byly vytvořeny organizačně-technické 
předpoklady pro nejrozsáhlejší genocidu ve světových dějinách.
Persekuce Židů dosáhla historického vrcholu. Podlehlo jí šest milionů příslušníků onoho etnika (dle 
oficiálních statistik). Obětí holocaustu však bylo nepoměrně víc. Ke společensky nežádoucím 
skupinám, které je třeba eliminovat, patřili vedle Židů také Romové, političtí vězni, váleční zajatci, 
trestanci, homosexuálové, svědci Jehovovi, asociálové a osoby bez státní příslušnosti. Téměř všechny 
tyto skupiny jsou ale při uctívání památky holocaustu a při vzpomínání na přeživší obvykle 
„pozapomenuty“.
Srov. HILBERG (viz výše v této poznámce).

30 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3).
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byly mnohými pozorovateli uznány za přemrštěné a zhodnocené jako „právní vyhrožování 

a mravní vyděračství“.31

Avšak i tato tvrzení je třeba brát s jistou rezervou. Popíračům holocaustu přirozeně 

nahrála do noty. Nicméně ani stoupenci židovstva je nenechali bez povšimnutí. Podobná 

vyjádření totiž nabádají k udržení si ostražitého či přímo kritického postoje na obě strany. 

Nacistický holocaust bezesporu byl a je už ve svém zárodku záležitostí bytostně politickou 

a ideologickou, přičemž z hlediska lidskosti zůstává samozřejmě rovněž otázkou vysoce 

morální i moralizující, nicméně od svého počátku do samotného konce nikdy nebyl 

výhradně tím, co bychom mohli nazvat „židovský problém“.32 Není tudíž součástí židovské 

historie, leč je součástí historie moderní racionální společnosti. Zrodil se v době, kdy tato 

společnost dosáhla jednoho ze svých civilizačních i kulturních vrcholů.33 A skutečně 

v průběhu let osmdesátých (spíše tedy na jejich sklonku) začal být tento fenomén 

akceptován v plném rozsahu obou výše zmíněných intencí, a sice v absolutnosti jejich 

významů pro společnost.

1.3 ÚLOHA HOLOCAUSTU V MODERNÍ SPOLEČNOSTI 
KAŽDODENNOST HOLOCAUSTU – HOLOCAUST V KAŽDODENNOSTI

V posledních patnácti dvaceti letech získalo téma nacistický holocaust, právě 

v duchu výše popsaných úvah, nový rozměr. Důraz i význam válečných událostí se posunul 

do roviny spíše sociologické a politické, než historické. S nástupem třetí generace (generace 

vnuků), tedy s nástupem současné mladé vlny, pro niž druhá světová válka představuje 

události dávno minulé, v pravdě historické, se nacistický holocaust stal ztělesněním určité 

extrémní meze, které je moderní demokratická a, jak již jsme výše zmínili, vysoce kulturně 

a civilizačně rozvinutá společnost schopna dosáhnou, nebo kterou je tato společnost 

dokonce za jistých okolností schopna i ochotna překonat.34 Událost holocaustu se tím pádem 

stala měřítkem mnoha hodnot; hodnot metodologických, vědeckých, sociologických, 

psychologických, politických, filosofických či kulturně teoretických.35

K tomuto posunu došlo hned ve dvou rovinách; v rovině globálně společenské, která 

udržuje oficiální – pietní proud, a v rovině niterně individuální, tedy v oblasti svědomí, 

                                           
31 FINKELSTEIN (pozn. 3) 145.
32 BAUMAN (pozn. 2) 10.
33 Srov. ibidem.
34 Srov. ibidem.
35 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18).



15

schopnosti empatie a senzuality každého jednotlivého člověka a to především v rámci jeho 

každodenního života.36 Na obou úrovních jsou přitom kladeny a zodpovídány stejné otázky. 

Přirozeně i ty jsou dnes odlišné od otázek předchozích generací. Klíčovou už není otázka po 

smyslu, nebo významu takového extrémně vypjatého násilného počinu. Mnohem 

naléhavější je otázka po výpovědní hodnotě všech těch událostí. Už se tedy nehledá co 

nejobjektivnější zhodnocení nacistického holocaustu (ani na poli vědy, ani na poli 

mravnosti). Současná společnost začala naopak skrz holocaust hledat samu sebe. Už se tedy 

neptáme slovy socioložky Nechamy Tec: „co můžeme říct my o holocaustu?“; leč 

zkoumáme: „co může holocaust říct nám samotných o nás?“,37 neboli, jak dále precizuje 

Zygmunt Bauman: „[současný člověk by měl] přistupovat k holocaustu jako k mimořádné, 

nicméně příznačné a spolehlivé zkoušce skrytých možností moderní společnosti [potažmo 

i sebe sama].“38

Vzpomínat na holocaust znamená pro spoustu současných kriticky myslících lidí 

překročit rámec pietního uctívání jeho obětí, ponechat stranou moralizující interpretace 

a pokusit se skrz perspektivu nacistického teroru lépe porozumět sobě samému. To ovšem 

předpokládá zcela nový přístup, a sice pohled z perspektivy všednosti a každodenního života 

jednotlivce, jakož i celé společnosti.  Pak už ale nelze hovořit o holocaustu jako o historické 

události, nýbrž jako o metafoře nesvobody, diskriminace, bezpráví, ponížení, degradace

a podobně.39

Srovnávání společnosti nacistického Německa (v době před válkou i v jejím 

průběhu) se společností dneška, která žije v míru a prakticky na vrcholu svého vědeckého, 

kulturního, demokratického i hospodářského rozkvětu, by se mohlo zdát počinem na první 

pohled přinejmenším absurdním. Nicméně studie odborníků dokládají, že i takové 

komparace mají svá opodstatnění. Samozřejmě, situace ve třicátých a čtyřicátých letech 

v Německu byla abnormálně vypjatá a v jistém smyslu slova mimořádná, ale „faktory

[a okolnosti, které dovedly tuto společnost ke zkušenosti holocaustu] byly a stále jsou 

všudypřítomné a normální.“40 Je zde řeč především o úzkosti a napětí, které vyplývají 

z neustálého a nezastavitelného společenského vývoje – z překračování mezí společenských 

konvencí a také z pozvolné přeměny či přímo rozpadu společenského řádu, dle kterého 

                                           
36 Srov. Giorgio AGAMBEN: Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge (Homo sacer III), 

Frankfurt am Main 2003.
37 Nechama TEC: When Light Pierced the Darkness, Oxford 1986, 193.
38 BAUMAN (pozn. 2) 44.
39 Srov. AGAMBEN (pozn. 36).
40 BAUMAN (pozn. 2) 15;

srov. FRANKL (pozn. 6);
srov. Erich FROMM: Strach ze svobody, Praha 1993.
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dlouhá léta ta či ona společnost fungovala,41 což vedlo prakticky k nastolení značné míry 

(více či méně uvědomělé) opatrnosti, obezřetnosti a mnohdy až vystrašenosti před sebou 

samými.42

„Než k holocaustu došlo, by nepředstavitelný. Pro většinu lidí nepředstavitelný 

zůstal, i když už naplno probíhal. Dnes je těžké představit si svět, který by v sobě možnost 

nějakého holocaustu neobsahoval.“43 A právě tato možnost s sebou nese pro mnohé otázku, 

na kterou stranu se člověk v takové vypjaté situaci sám postaví a proč. Fenomén holocaustu 

totiž v rámci procesu výše vykresleného sebepoznávání vymezil také dva extrémní lidské 

typy: člověka, který vynalezl plynové komory a spalovací pece na straně jedné. Na straně 

druhé ale zároveň představil člověka jako individuum, které jimi bez nějakých výraznějších 

projevů nevole či odporu prošlo.44

Zdá se, že právě v onom kritickém sebepoznání, tedy ve vymezení jistých 

sociologických a psychologických (nazíráno z hlediska humanity a humánnosti) kvalit 

současné společnosti, ale i člověka jako jednotlivce, tkví ona naléhavost a v pravdě 

i nezbytnost vyrovnat se se vzpomínkou na nacistický holocaust. Vizuální umění pak 

představuje jednou z možných cest.45

                                           
41 Srov. BAUMAN (pozn. 2).

Zde je míněn především rozpad komunistického bloku, pád marxistické ideologie a kompletní 
přeměna postkomunistické společnosti.
Srov. FRANKL (pozn. 6);
srov. FROMM (pozn. 40).

42 Srov. FRANKL (pozn. 6);
srov. FROMM (pozn. 40).

43 BAUMAN (pozn. 2) 20.
44 Srov. FRANKL (pozn. 6) 99;

srov. FROMM (pozn. 40).
45 Christiane MENNICKE: Einführung. (Begrüssung.), in: MENNICKE (ed.)/ WAGLER (pozn. 1), 1–7.



17

II UMĚLECKÁ REFLEXE HOLOCAUSTU

2.1 NASTÍNĚNÍ VÝVOJE UMĚLECKÉ REFLEXE NACISTICKÉHO 
HOLOCAUSTU V INTENCI PRVNÍ GENERACE

2.1.1 UMĚNÍ JAKO HISTORICKÝ DOKUMENT
UMĚNÍ GHETT A KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ

Umělecké reflexe holocaustu se začaly objevovat hned v průběhu války. Mnoho 

umělců vězněných v ghettech a koncentračních táborech se snažilo pokračovat ve své 

výtvarné produkci i v tomto provizorním prostředí. Extrémní podmínky destruující lidskou 

psychiku i fyzickou podstatu člověka nezmařily potřebu umělců tvořit.46 Jejich situace 

rozhodně nebyla jednoduchá. Materiální základna v podstatě nulová, tvůrčí možnosti 

drasticky omezeny.47

                                           
46 Srov. Ivana PANOCHOVÁ: Kresba a malba v nacistických perzekučních zařízeních, in: ŠVÁCHA 

Rostislav/ PLATOVSKÁ Marie (eds.): České dějiny výtvarného umění V 1939–1958, Praha 2005., 
105–113, 105.

47 „Of course there were no paints and colors, but always a pencil and always a piece of paper 
somewhere (Samozřejmě že tam nebyly barvy ani lazury, ale vždycky se někde objevila nějaká tužka 
a vždycky kousíček papíru.)“; vzpomíná Halina Olomucki, přeživší zajatkyně varšavského ghetta 
a vězenkyně z tábora Osvětim-Birkenau. Po celou dobu války dokumentovala situaci Židů v lágrech, 
kterými prošla.
Pnina ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (introductory essay), in: http://art.holocaust-
education.net/learn.asp?langid=1&submenu=3&essayid=6 (vyhledáno 15.5.2007);
srov. Pnina ROSENBERG: Halina Olomucki, in: http://art.holocaust-
education.net/explore.asp?langid=1&submenu=200&id=5 (vyhledáno 15.5.2007).

Tužka byla skutečně, jak dokládá dochovaný obrazový fond, nejběžnějším médiem. Někdy doplněná 
uhlem, inkoustem nebo dokonce vodovými barvami. Kresby a malby byly přitom realizovány téměř 
výhradně na papíru nevelkých rozměrů.

Více k osobě Haliny Olomucki in: Janet BLATTER/ Sybil MILTON: Art of the Holocaust, New York 
1981;
srov. Mary S. CONSTANZA: Living Witness. Art in the Concentration Camps and Ghettos, New 
York, 1982;
srov. Lucy S. DAWIDOWICZ/ Tom L. FREUDENHEIM/ Miriam NOVITCH: Spiritual Resistance. 
Art from Concentration Camps 1940-1945 – A selection of drawings and paintings from the collection 
of Kibbutz Lohamei Haghetaot, Philadelphia 1981;
srov. Glenn SUJO: Legacies of Silence. The visual arts and holocaust memory, London 2001, 110.

Situace se přitom přirozeně výrazně lišila v závislosti na jednotlivých místech a celkové situaci 
v aktuálním dění tzv. konečného řešení. Přirozeně např. v období deportací byla umělecká činnost 
vězňů (nejen výtvarná) prakticky zcela utlumena.
Srov. ROSENBERG: Halina Olomucki (viz výše v této poznámce).
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Navíc, pro nacisty představovaly kresbičky a malůvky vězňů často silně 

kompromitující materiál. Výtvarná produkce ze strany zajatců nebyla žádoucí, proto také 

většinou netolerována a její odhalení mohlo být přísně potrestáno. K tomu docházelo 

zpravidla při pokusech propašovat obrázky (často spolu s dopisy) za hradby ghett a ploty 

koncentračních táborů. Takový počin byl pak posuzován v naprosté většině případů jako 

„podvratný trestný čin páchaný proti Říši“, který byl trestán nejpřísnějšími tresty. Výjimkou 

nebyly ani exemplární popravy.48 Umělci byli proto často nuceni stáhnout se do ilegality. 

Jejich tvorba se pak stala v jistém smyslu slova undergroundovou záležitostí, avšak po celou 

dobu doprovázenou tichou podporou spoluvězňů.49

Míra umělecké aktivity závisela přirozeně na aktuální situaci v tom či onom 

konkrétním táboře. Ve francouzských lágrech Gurs a Compiègne například byla výtvarná 

tvorba nacistickými dozorci tiše tolerována. Podmínkou samozřejmě bylo, že umění nesmí 

zachycovat nic, co by mohlo vedení tábora v očích veřejnosti jakkoli poškodit 

a kompromitovat, jinak však umělcům v jejich konání nebylo nijak bráněno a dokonce byly 

realizovány i dvě veřejné výstavy jejich prací. Jednalo se nicméně o počiny zcela 

ojedinělé.50

Naprosto výjimečná situace panovala také v Terezíně;51 v ghettu zřízeném

v severních Čechách, do něhož byli po stále sílících intervencích ze zahraničí zařazovány 

                                           
48 Platily zákazy vynášení jakéhokoliv komentáře života v koncentračních táborech, či v otázkách 

zacházení se židovstvem. Důsledkem těchto snah bylo také téměř absolutní omezení jakéhokoliv 
styku s civilisty, poštovní zásilky nevyjímaje. Pokud byl takový zákaz porušen, posuzoval se jako 
„provinění proti říši“ a byl skutečně velice přísně potrestán.  „Trest smrti provazem,“ případně jiný 
způsob odnětí života nebyly výjimkou. Oblíbenou alternativou trestu byla co nejrychlejší deportace do 
vyhlazovacího lágru. 
Viz např. popis života v terezínském ghettu in: Karel LAGUS/ Josef POLÁK: Město za mřížemi, 
Praha 2006.

49 Stávalo se, že umělci v koncentračních táborech získávali zakázky od svých spoluvězňů (a někdy 
také od nacistických stráží). Většinou se jednalo o portréty osob blízkých objednavateli, nebo 
o překreslování fotografií. Odměnou za taková díla pak byla umělcům trocha jídla, vyřízení vzkazu, 
pošty apod.
Srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47).

50 Ibidem.
51 Ghettu v severních Čechách, které bylo německými okupanty založeno 24. listopadu 1941. Šlo 

o sběrný a průchozí tábor určený nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později 
také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.
Po konferenci ve Wannsee, která se konala 20. ledna 1942, získal Terezín ještě nové určení – stal se 
starobním ghettem. Soustředění starých lidí v Terezíně mělo dodat větší věrohodnost tvrzení nacistů, 
že židovské transporty na Východ směřují do pracovních táborů.
Srov. Hans Günther ADLER.: Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství, Praha 2003;
srov. Miroslava BENEŠOVÁ: Malá pevnost Terezín 1940-1945, Pardubice, 1996;
srov. Miroslava BENEŠOVÁ/ Vojtěch BLODIG/ Ludmila CHLÁDKOVÁ: Místa utrpení a vzdoru, 
Praha 1997;
srov. Vojtěch BLODIG/ Otomar KREJČA/ Helena KREJČOVÁ/ Jan MUNK/ Petr LHOTKA/ Leo 
PAVLÁT: Téma:HOLOCAUST. (Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních 
školách), Praha 2005;
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významné osobnosti z oblasti politické scény a veřejné správy, nositelé vysokých 

vojenských hodností a vyznamenání, ale především také vědci a významní představitelé 

meziválečného kulturního života a to nejen z oblasti Protektorátu, leč i ze západních zemí, 

které se dostaly pod okupační vliv Německa. Terezín se tak stal táborem prominentním a byl 

posléze vybrán jako tábor propagandistický, který měl ukázat (slovy Heinricha Himmlera),

že: „je místem, kde Židé mohou v klidu žít a zemřít."52 Obyvatelům zde byl umožněn

poměrně volný styl života a lehčí pracovní podmínky ve srovnání s tím, co zažívali osadníci 

naprosté většiny jiných táborů a ghett. Na začátku byly však i tady veškeré projevy 

kulturního a uměleckého života zakázány a násilně potlačovány. Nicméně vzhledem 

k vysokému zastoupení umělců vzkypěl brzy kulturní život do takové míry, že jej nacisté 

mohli jen těžko korigovat. Rozhodli se proto dát mu více méně volný průběh a to pak využít 

v rámci své vlastní propagandy.53

Umělci a vzdělanci byli v případě Terezína také velmi angažovaní ve věcech 

vzdělávání dětí a mládeže. V Terezíně bylo zřízeno několik domovů dětí a mládeže, při 

kterých byla organizována spousta kulturních, sportovních, ale také osvětových

a vzdělávacích akcí. Do výchovy mládeže se zapojila řada vynikajících pedagogů a předních 

osobností vědy, umění a předválečného politického života. Děti byly motivovány 

k samostatné tvůrčí činnosti, která se stala důležitým prostředkem pro vyjádření tíživých 

niterných pocitů, myšlenek a vzpomínek. Vznikala tak četná literární i výtvarná dílka, jež 

dnes patří k nejpůsobivějším a nejdůležitějším dokumentům života v ghettu.54 [1] [2] [3]

                                                                                                                                     
srov. Vojtěch BLODIG/ Miroslava LANGHAMEROVÁ/ Marek POLONCARZ: Die Kleine Festung 
Theresienstadt 1940–1945, Praha 2006;
srov. Hana DRORI/ Jehuda HUPPERT: Theresienstadt. Ein Wegweiser, Český Těšín 2005;
srov. Ludmila CHLÁDKOVÁ: Terezínské ghetto, Praha, 2005;
srov. LAGUS/ POLÁK (pozn. 48);
srov. Anita FRANKOVÁ: Přípravy ke koncentraci protektorátních židů. "Předhistorie" terezínského 
ghetta, in: Miroslav KÁRNÝ/ Raimund KEMPER/ Jaroslava MILOTOVÁ/ Michael 
WÖGERBAUER: Terezínské studie a dokumenty 2001, Praha 2001, 29–50.

52 Himmler toto pronesl 11. října 1942 při audienci u italského diktátora Mussoliniho. K dalším z řady 
jeho pokryteckých prohlášení během tohoto setkání je také vyjádření o životě starých Židů: "... byli 
ubytováni v městečku Terezín jako ve starobním ghettu Židů, dostávají své penze a požitky a mohou si 
tam svůj život zařídit zcela podle svého vkusu..."
Viz Vojtěch BLODING: Propagendistická funkce Terezína in:
http://www.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/terezin/ (vyhledáno 11.2.2007);
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 105–113.

53 Nacistické vedení dokonce povolilo židovské radě zřídit tzv. „Freizeitgestaltung“, tedy oddělení pro 
organizování volného času, které soustřeďovalo jednotlivé umělce a staralo se o organizaci spousty 
kulturních akcí v ghettu.
Srov. Vojtěch BLODING: Kultura, in: 
http://www.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/terezin/terezin_culture (vyhledáno 11.2.2007).

54 Tvorba dětí čítá přes čtyři a půl tisíce kresbiček a malůvek. V Terezíně byla šířena prostřednictvím 
časopisů. Ty však vycházeli jen ve velice omezené míře (v jednom nebo několika málo exemplářích). 
Nejznámějším z nich se stal Vedem.
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Většina malířů a kreslířů byla v Terezíně zaměstnána pod vedením Bedřicha 

Fritty [4] 55 a Petra Kiena [5] 56 v kreslírně Technické kanceláře židovské samosprávy57

a jejich úkolem bylo vytvářet oficiální grafiky a ilustrační přílohy ke zprávám židovské 

samosprávy pro komandanturu SS, či vyrábět propagační letáky, které měly terezínské 

ghetto představovat jako vzorně fungující samosprávné území, zajišťující bezstarostný život 

jeho obyvatel uprostřed Evropy zachvácené válkou.58

Práce v kreslírně umožnila umělcům, mezi nimiž vynikali především Otto 

Ungar [6],59 Joseph Spier [7],60 Adolf Aussenberg [8],61 Felix Bloch,62 Leo Haas [9]63 či 

                                                                                                                                     
Hlavní iniciátorkou dětské výtvarné činnosti v Terezíně byla vídeňská malířka a pedagožka Friedl 
Dicker-Brandeisovékterá. Ta v duchu výchovných přístupů hnutí Bauhaus motivovala děti ke 
kresbám, do nichž vkládaly své pocity, tužby, představy, ale i vzpomínky na domov atd. Oporu 
a pomoc jí v tomto směru poskytovali také umělecky založení manželé Goagovi z Olomouce.
Srov. Vojtěch BLOGING: Nejmladší vězni, in: 
http://www.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/terezin/terezin_young (vyhledáno 11.2.2007);
srov. Anita FRANKOVÁ/ Ludmila KYBALOVÁ/ Hana POVOLNÁ (eds.): Motýla jsem tu neviděl. 
Kresby a básně terezínských dětí, Praha 1993.
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 111.

55 Bedřich Fritta, narozený roku 1906 v e Višňové u Frýdlantu působil v meziválečném období v Praze 
především jako karikaturista a grafický designer. V roce 1941 byl vůbec prvním transportem 
deportován do terezínského ghetta v rámci zařazení do tzv. Aufbaukomanda (tedy těch, kteří byli 
pověřeni přestavbou města pro potřeby koncentračního tábora). Brzy se stal vedoucím kreslírny 
Technické kanceláře, posléze jedním z iniciátorů tzv. „propagandy hrůzy“, tedy neoficiální výtvarné 
činnosti realisticky (či až expresivně naturalisticky) dokumentující každodennost v ghettu, za což byl 
17. července 1944 spolu s ostatními svými kolegy z kreslírny zatčen, obviněn ze spiknutí a po řadě 
výslechů a mučení v terezínské Malé pevnosti i s rodinou deportován do Osvětimi, kde zahynul.
Srov. DAWIDOWICZ/ FREUDENHEIM/ NOVITCH (pozn. 47);
srov. Marcela VOTAVOVÁ: Bedřich Fritta, in: Terezínské listy IX, 1978, 20.
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 106;
srov. SUJO (pozn. 47) 107.

56 Petr Kien, rodák z Varnsdorfu (1919) byl výtvarníkem, básníkem a dramatikem původem z německy 
mluvící židovské rodiny. V letech 1937–1939 studoval na pražské Akademii výtvarného umění 
u Williho Nowaka. V roce 1041 byl deportován do Terezína, kde zůstával i oficiálně činným umělcem 
v rámci kreslírny Technické kanceláře. Zastával zde funkci zástupce vedoucího (tím byl Bedřich 
Fritta). Mnohem významnější je však jeho ilegální volná tvorba z tábora, po jejímž odhalení byl 
zatčen, mučen a deportován do Osvětimi, kde také zemřel v říjnu roku 1944. Jeho dílo se značně 
vymyká z rámce dokumentu holocaustu jiných umělců. Převažuje psychologický portrét a figurální 
scény s velmi citlivým pohledem na individualitu člověka. 
Srov. František Petr Kien. Kdo to byl, in: http://www.bgv.cz/kien/kdo-to-byl.php (vyhledáno 
14.2.2008) [autor neuveden, webové stránky zpracovány studenty oktavy 2004/2005 Biskupského 
gymnázia Varnsdorf, na stránkách lze dohledat literární prameny, ze kterých studenti čerpali];
srov. Jiřina KUMSTÁTOVÁ: František Petr Kien 1919–1944. Katalog výstavy, Terezín 1989;
srov. Hana HOUSKOVÁ: Múzy v morovém městě (7.), in: Labyrint revue 7, 1995;
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 109;
srov. Oliva PECHOVÁ: Nad dílem Petra Kiena, in: Petr Kien 1919–1944. Katalog výstavy, Terezín 
1971.

57 Srov. BLODING: Kultura (pozn. 53);
srov. ADLER (pozn. 51);
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 105.

58 Srov. LAGUS/ POLÁK (pozn. 48);
srov. SUJO (pozn. 47) 48–61.

59 Otto Ungar se narodil v Brně 27. listopadu 1901. Ve dvacátých letech studoval na pražské akademii. 
Po absolutoriu se vrátil do Brna a učil kreslení a geometrie na Židovském reálném gymnáziu. Nebyl 
nikdy radikálním stoupencem moderny, všechny jeho práce ale vykazují výjimečný malířský talent 
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a okouzlení barvou. Kreslil pastelem, maloval akvarelem a technikou kvaše odvážně barevné portréty 
a zátiší. V jeho tvorbě převažují však krajinomalby. V lednu 1942 byl se svou rodinou deportován do 
Terezína, kde byl zařazen do kreslírny Technické kanceláře. Ve své volné tvorbě zůstával mnohem 
uměřenější než většina jeho kolegů. Maloval portréty starých žen ve frontách na jídlo, váhavě stojící 
slepce, bohoslužby na půdách či opuštěná kasárna po odchodu transportu. 17. července 1944 byl spolu 
s dalšími kvůli své neoficiální tvorbě zatčen a po řadě výslechů obviněno ze spiknutí a tzv. 
"propagandy hrůzy". Během mučení při výslechu ve věznici gestapa na Malé pevnosti v Terezíně byla 
Ungarovi zmrzačena pravá ruka. Zanedlouho byl s rodinou a ostatními malíři deportován do Osvětimi 
a odsud vyslán na pochod smrti do Buchenwaldu, kde se sice dočkal osvobození, ale 25. července 
1945 ve věku 44 let zemřel na tyfus a celkové vyčerpání organizmu.
Srov. Arno PAŘÍK: Před 105 lety se narodil malíř Otto Ungar, in: 
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/salom/_zprava/296754 (vyhledáno 27.11.2006);
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 107–108;
srov. Oliva PECHOVÁ: Otto Ungar. Terezínské obrazy a kresby. Katalog výstavy, Terezín 1970;
srov. SUJO (pozn. 47) 112.

60 Joseph E. A. Spier, rodák z Zutphen (1900), proslul především jako autor litografického cyklu 
Bilder aus Theresienstadt, který byl vyhotoven pro oficiální účely jako propagační materiál pro 
Červený kříž, jehož zástupci navštívili ghetto 23. června 1944.  Tyto obrázky tedy představují Terezín 
jako město, kde život pokračuje navzdory válce ve své normalitě a poklidu. Ve své volné tvorbě však 
představil město tak, jak je viděl on sám, nikoli nacisté. Spier však nacistické čistce provedené mezi 
umělci unikl a v Terezíně dožil osvobození. Pak se vrátil zpět Holandska, ale brzy emigroval do USA, 
kde v roce 1978 zemřel. 
SUJO (pozn. 47) 111.

61 Adolf Aussenberg působil před deportací do Terezína především jako filmař a amatérský malíř. 
V ghettu navrhoval hlavně scény pro zdejší divadlo.
Srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 105.

62 Felix Bloch byl rodilý Vídeňák (1898), který po anšlusu Rakouska hledal útočiště v Praze, avšak 
v roce 1942 jej přeci jen Gestapo dostihlo a Bloch byl deportován do Terezína. I on jako umělec 
získal místo ve zdejší kreslírně a stal se spolu s Frittou hlavním iniciátorem oné tajné výtvarně 
dokumentační produkce. Po odhalení 17.7.1944 byl spolu s ostatními zatčen a uvězněn v Malé 
pevnosti. Podlehl mučení během výslechů.
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 107;
srov. SUJO (pozn. 47) 104.

63 Leo Haas byl malíř a ilustrátor. Ačkoli se narodil v Opavě (1901), studoval především v Berlíně 
a Karlsruhe, což jej přivedlo mezi umělce německého expresionismu. V říjnu roku 1939 byl s rodinou 
zatčen gestapem a deportován do polského koncentračního tábora Nisko, nedaleko Lublaně. Po třech 
letech byl pak deportován znova do Terezína, kde byl okamžitě zařazen mezi pracovníky kreslírny 
Technického oddělení. Ani on však neodolal potřebě zdokumentovat skutečný život tábora a za přečin 
své „propagandy hrůzy“ byl spolu s ostatními také podroben mučení v terezínské Malé pevnosti 
a následně deportován do Osvětimi. Prošel několika selekcemi a několika tábory (Sachsenhausen, 
Mauthausen, ...). Osvobození se dožil v Ebensee. Pak se vrátil do Prahy, kde získal místo v Rudém 
právu jako karikaturista a kreslíř. V roce 1955 odešel do Berlína, kde se stal profesorem kresby na 
Akademii umění (Akademie der Künste Berlin) a kde také řídil vydávání časopisu Eulenspiegel. 
V Berlíně dožil dva a osmdesáti let. 
Srov. DAWIDOWICZ/ FREUDENHEIM/ NOVITCH (pozn. 47);
srov. Leo HAAS: „The Affair Art of the Painters of Terezin“ from Terezin, in: Lawrence L. 
LANGER (ed.): Painters of Terezín, in: Art from the Ashes. A Holocaust Anthology, New Yourk 
1995, díl VI, svazek 2/2, 663–81;
srov. Henryk KEISCH: Leo Haas – Terezin/Thereseinstadt, Berlin, 1970;
srov. Pnina ROSENBERG: Leo Haas, in: http://art.holocaust-
education.net/explore.asp?langid=1&submenu=200&id=14 (vyhledáno 13.2.2007);
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 106–107;
srov. Arno PAŘÍK: Leo Haas. Terezín 1942–1944. Katalog výstavy, Terezín 1994;
srov. SUJO (pozn. 47) 107.
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architekt Norbert Troller64 a lékař Karel Fleischmann [10],65 získávat kreslící materiál, 

který pak využívali pro svou volnou tvorbu. Ta vznikala tajně, bez vědomí nacistického 

vedení ghetta. Dokumentovala surovost terezínské každodennosti.66

Vězni-umělci žili přirozeně ve všech ghettech a nacistických táborech; sběrnými 

počínaje, vyhlazovacími konče. Nezbývalo, než se se světem teroru, hrůz a strachu, 

do kterého byli tak surově uvrženi, vyrovnat. Umění poskytovalo mnohým určitou možnost 

konfrontace sebe sama s otřesnou realitou. Nebylo v lidských silách změnit degradující 

životní podmínky. Jediné, co zbývalo, bylo srovnat se s tím – odosobnit se, citově 

zhrubnout, zapřít jakýkoliv sentiment 67 a například prostřednictvím výtvarné tvorby

zhmotnit tu absolutní degradaci člověka podrobeného nacistickému teroru.

Nutno ovšem přiznat, že ne každý umělec dokumentoval život v táboře s oním 

vědomím nezbytnosti vytvářet dokumenty. Například Zoran Music,68 který proslul 

                                           
64 Norbert Troller, původem brněnský architekt se ve svých terezínských kresbách soustředil převážně 

na dokumentaci lékařského prostředí.
Srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 105.

65 Karel Fleischmann rodák z Klatov (1897), působil před válkou jako praktický lékař v Českých 
Budějovicích. Vedle svého civilního povolání se také velice intenzivně věnoval literární a výtvarné 
umělecké činnosti. Hlavním výrazovým prostředkem mu byla expresivně laděná grafika. V roce 1930 
se Fleischmann stal spoluzakladatelem uměleckého sdružení LINIE a členem redakční rady 
stejnojmenného časopisu, v němž komentoval umělecké dění. Po nacistické okupaci pocítil 
protižidovská opatření, především zákaz výkonu lékařské praxe. Útěchu z nejisté budoucnosti hledal 
v tvorbě. V dubnu roku 1942 byl deportován do terezínského ghetta, kde měl na starost domovy pro 
přestárlé. I zde se ve volných chvílích věnoval literární i výtvarné tvorbě. Zachovaly se tři 
Fleischmannovy básnické sbírky a desítky záznamů, úvah a črt, ale i obsáhlejších textů. Z nich vyniká 
Terezínský den (reportážní popis jednoho pracovního dne v ghettu) či reflexe Smrt je obměnou života. 
Povolání lékaře Fleischmannovi umožnilo proniknout do všech ubikací, provozů a zákoutí ghetta. 
Kreslil tužkou, uhlem a černou křídou, nejvýraznější jsou však lavírované kresby tuší a perem, 
rákosem nebo štětcem. Bezprostředně zachycují hlad a nekonečné fronty na jídlo, půdy přecpané 
lidmi ležícími na podlaze mezi zavazadly a mrtvými, přicházející a odcházející transporty.
Za krátkou dobu necelých dvou let v terezínském ghettu Karel Fleischmann vytvořil více než 600 
kreseb. Toto dílo je nejobsáhlejším svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu. V říjnu 1944 byl  
Fleischmann deportován se svou ženou a sestrou jedním z posledních transportů do Osvětimi, kde byl 
nedlouho po příjezdu poslán do plynové komory.
Srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 109–110;
srov. Pnina ROSENBERG: Karel Fleischman, in: http://art.holocaust-
education.net/explore.asp?langid=1&submenu=200&id=13 (vyhledáno 11.2.2007);
srov. SUJO (pozn. 47) 106.

66 Srov. BLODING: Kultura (pozn. 53);
srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47);
srov. Pnina ROSENBERG: Terezin Ghetto. History, in: http://art.holocaust-
education.net/explore.asp?langid=1&submenu=201&id=7 (vyhledáno 11.2.2007).

67 Srov. FRANKL (pozn. 6).
68 Zoran Music, Slovinec, narozen roku 1909 v Gorizii, vystudoval Akademii krásných umění 

v Záhřebu. Počátek třicátých let trávil ve Španělsku, kde studoval díla starých mistrů. Vyhnala jej 
odsud občanská válka. Vrátil se do Slovinska, které bylo roku 1943 obsazeno italskými vojsky. Music
byl záhy pro své spojenectví s protinacistickými skupinami zatčen gestapem a uvězněn nejprve ve 
sběrném táboře v Terstu, odkud byl posléze deportován do Dachau. Zde realizoval svá nejznámější 
díla, která byla dokonce vystavována už krátce po válce. Téma holocaustu jej neopustilo ani 
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především svými kresbami zachycujícími hromady mrtvých těl [11] a krematoria, tudíž 

tvorbou, jež se řadí k dokumentům nejnaléhavějším, vehementně hájí sebe sama jako 

umělce a nikoli jako dokumentaristu: „Moje práce rozhodně nejsou dokumenty… pro

umělce je nemožné, aby netvořil, to by bylo jako by nedýchal. Tvorba mne nutila přežít.“69

A byli i tací, kteří se prostřednictvím vlastní volné tvorby snažili před hrůzností reality 

schovat za surrealistickou masku svého fantaskního světa tak, jak to udělala třeba Amálie 

Seckbach [12] [13] [14].70 Avšak takový postoj, kdy se výtvarné umění stávalo útěkem 

z reality každodennosti koncentračního tábora, si během věznění osvojilo jen minimum 

autorů.

Mnohým pomáhalo jejich poslání získat a udržet si takříkajíc odstup a nadhled. 

Vzpomeňme v této souvislosti například slov kreslířky a malířky polského původu Haliny 

Olomucki [15] [16] [17],71 která prošla varšavským ghettem, koncentračním 

a vyhlazovacím táborem Majdanek i Osvětimí: „Mým hlavním úkolem bylo pozorovat. 

Vždycky jsem byla dobrá pozorovatelka. A potřebovala jsem ukázat to nejdůležitější. Moje 

                                                                                                                                     
v pozdějších letech. V roce 1970 začal pracovat na cyklu We are not the last, který byl v jistém 
smyslu rekapitulací jeho pobytu v Dachau. Music žil značnou část svého života po válce v Paříži. 
Zemřel v roce 2005 v Benátkách.
Srov. SUJO (pozn. 47) 92–96, 109.

69 „My works are absolutely not documents...for an artist it is impossible not to work, it is like breathing. 
Art gave me the force to survive.“
SUJO (pozn. 47) 94.

70 Židovka německého původu, která proslula jako japano-a sinoložka a která oplývala 
neutuchajícím zájmem a ohromující znalostí východoasijských dřevořezů. Sama začala tvořit až jako 
dáma starší padesáti let. Ačkoli se jí nikdy nedostalo žádného uměleckého vzdělání, ani odborného 
vedení, projevila se jako velmi talentovaný autodidaktik. Dokázala si získat obdiv uměnímilovné 
veřejnosti v Německu i v zahraničí. Stala se členem skupiny francouzských surrealistů. Vystavovala 
společně s umělci jako např. Chagall, Bonnard, Vlamingk či Dérain. V roce 1936 byla její tvorba 
představena společně s uměleckou produkcí německých expresionistů na rozsáhlé výstavě institutu 
umění v Chicagu. V roce 1942 byla po neúspěšném pokusu o emigraci do Spojených států 
nacistickým režimem zadržena a deportována do židovského ghetta v Terezíně. Zde se i nadále 
věnovala své tvůrčí činnosti. Většinou portrétovala sebe sama (ale i táborovou každodennost) pod 
rouškou své vlastní fantaskní surrealistické imaginace. Z jejích obrazů, které v Terezíně vznikly, 
zůstal zachován jen zlomek. Většina z něj je uchovávána a vystavena v Beit Lohamei Haghetaot (tedy 
v Ghetto Fighters' House Museum) v Izraeli.
Srov. Pnina ROSENBERG: Esther Lurie, in: http://art.holocaust-
education.net/learn.asp?langid=1&submenu=3&essayid=6 (vyhledáno 15.5.2007). 

71 Halina Olomucki, narozena roku 1923 ve Varšavě, představuje jednu z nejvýznamnějších umělkyň 
holocaustu. Po vypuknití druhé světové války byla jako osmnáctileté děvče společně s ostatními 
židovskými obyvateli Varšavy intervenovaná do místního ghetta, kde se začala okamžitě věnovat 
velmi expresivnímu pojetí dokumentační kresby a malby (portréty spoluvězňů, táborový život, 
deportace, ...). S pomocí svých přátel dokázala dokonce propašovat několik svých prací za zdi ghetta. 
Později byla deportována do vyhlazovacích táborů Majdaneck a Osvětim, kde se jí dařilo procházet 
selekcemi až do konce války. Přežila. Po válce se vrátila do Varšavy a posléze odešla do Lodže 
studovat malbu a kresbu na akademii výtvarných umění ke Stefanu Wegnerovi. V roce 1957 
emigrovala z Polska do Paříže a odsud po dalších patnácti letech do Izraele, kde žije dodnes.
Srov. BLATTER/ MILTON (pozn. 47);
srov. DAWIDOWICZ/ FREUDENHEIM/ NOVITCH (pozn. 47);
srov. ROSENBERG: Halina Olomucki (pozn. 47);
srov. SUJO (pozn. 47) 110.
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pozorování, moje potřeba pozorovat o co tady kráčí, byla silnější než moje tělo. Byla to moje 

hybná síla. … Nikdy jsem vlastně ani neuvažovala o tom, co dělám. Cítila jsem jen to 

neuvěřitelné nutkání kreslit, zachytit, co se děje.  Byla jsem přitom ve stejné situaci jako 

všechny ostatní osoby kolem mne. Viděla jsem, jak jsou ti ostatní stále blíž a blíž smrti, ale 

nikdy mne nenapadlo, že i já bych měla umřít. Bylo to jako bych se vznášela ve vzduchu, 

mimo svou existenci.“ 72

Umění Haliny Olomucki, podobně jako umění většiny kreslířů a malířů doby 

holocaustu, mělo výsostně dokumentaristický a publicistický charakter.73 Tomu musely 

přirozeně odpovídat také styl a forma. Naprostá většina obrázků vzniklých přímo v prostředí 

ghett a lágrů byla realizována s precizním důrazem na co nejvěrnější realistické pojetí. 

Taková díla se po válce stala velmi důležitým prostředkem poznání a svědectví. Posloužila 

tam, kde chyběla slova.74

Umělec si tedy nemusel být vždy vědom toho, jaký význam by moha mít jeho práce 

pro budoucnost, nicméně prostudujeme-li si podrobně všechna díla, v naprosté většině 

z nich rozpoznáme realistické (či mnohdy až naturalistické) zachycení tvrdé skutečnosti, 

A jsou to zachycení v pravdě přinášející holá svědectví o životě v prostoru obehnaném 

ostnatým drátem. James E. Young, profesor anglistiky a judaistiky z University of 

Massachusetts, apeluje na společnost, aby díla, která v rámci koncentračních táborů a ghett 

vznikla, byla skutečně nazírána jako objektivní výpověď o realitě těchto míst a jejich 

každodennosti a aby tedy nezůstávala uzavřena do rámce osobní výpovědi přeživších.75

                                           
72 „My main job was to observe, I was always good at observation. I need to point out […] the most 

important point. My observation, my need to observe what was going on, was stronger than my body. 
It was my driving need. […] I never thought rationally what I am doing, but I had this incredible need 
to draw, to write down what was happening. I was in the same condition as every other person all 
around me, I saw them close to death but I never thought of myself close to death. I was in the air. 
I was outside my existence.“
ROSENBERG: Halina Olomucki (pozn. 47).

73  Někteří umělci se i v táboře umění věnovali v rámci potřeby jisté konsekvence svého života 
s životem, který vedli před válkou. To ale nemění nic na faktu, že dokumentační akcent této tvorby 
byl tak silný. Někdy také docházelo k tomu, že vedení židovské obce v ghettech zadalo umělci 
dokumentaci jako úkol nejvyšší naléhavosti. Za všechny jmenujme např. Ester Lurie, kterou židovská 
rada ghetta Kovno nejen že pověřila k tomu, aby prostřednictvím kresby zachytila zdejší život, ale 
dokonce se jí pokoušela zajistit co nejvhodnější podmínky a ochranu.
Srov. BLATTER/ MILTON (pozn. 47) 256–267;
srov. DAWIDOWICZ/ FREUDENHEIM/ NOVITCH (pozn. 47) 118;
srov. Stephen GOODELL/ Dennis B. KLEIN: Hidden History Of The Kovno Ghetto. A Project of the 
United States Holocaust Memorial Council, catalouge of exhibition, Washington 1998, 168–170;
srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47);
srov. SUJO (pozn. 47).

74 Srov. SUJO (pozn. 47).
75 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18).
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Mnozí z vězněných umělců si skutečně totiž začali brzy uvědomovat naléhavost 

situace. Bylo potřeba informovat ty, kteří ještě zůstali venku – varovat příbuzné, poučit 

světové humanitární organizace, vlády demokratických států, církve, … Možnosti byly ale 

více než omezené – osobní kontakt naprosto vyloučený, pošta cenzurována nebo přímo

zakázána.76 Jediné, co zbývalo, bylo život v lágru náležitě zdokumentovat, ať už 

prostřednictvím dopisů či obrazů, a pokusit se tuto dokumentaci při nejbližší možné 

příležitosti propašovat ven. To byl ovšem počin velice riskantní, jak dokládá konec konců 

i osud již výše zmiňovaných terezínských umělců. Jejich úsilí zachytit autenticky táborovou 

každodennost bylo v roce 1944 komandantura SS odhaleno. Naprostá většina jejich kreseb

zabavena a označena za „propagandu hrůzy“.77 Umělci byli zatčeni a deportováni 

i s rodinami nejprve do nedaleké policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a ti, 

kteří přežili mučení, jemuž zde byli podrobeni, byli nakonec deportováni do Osvětimi.78

Zhodnotíme-li si všechny výše uvedené skutečnosti a přihlédneme-li k tomu, 

že hlavní a prioritní úlohou táborové výtvarné produkce bylo poučit veřejnost o životě 

v prostoru obehnaném ostnatým drátem, nemůže nás překvapit, jak je tvorba jednotlivých 

autorů v různých táborech podobná. Navzdory tomu, že se v táborech sešla směs různých 

kultur a tudíž různých umělců s odlišným tvůrčím pozadím, a navzdory tomu, že nemohli 

být (a nikdy také nebyli) ve vzájemném kontaktu, jsou si jejich dílka dosti blízká – stylově 

(realistické pojetí) i obsahově.79

Většina prací byla vyvedena v dosti malém formátu, což bylo přirozeně určeno 

předem špatnou dostupností materiálu. Stejná skutečnost také značně omezila paletu 

jednotlivých umělců. Barevnost obrazů holocaustu je většinou mdlá a přísně uměřená. 

Kresba výrazně převládá nad jinými médii. Tužka, uhel, rudka a inkoust byly umělcům-

vězňům nejpřístupnější. Relativně často jsou k vidění však také jednoduché akvarely.80

                                           
76 Srov. LAGUS/ POLÁK (pozn. 48).
77 Srov. BLODING: Kultura (pozn. 53);

srov. LAGUS/ POLÁK (pozn. 48);
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46).

78 Přežili pouze Leo Haas a architekt Norbert Troller.
Srov. BLODING: Kultura (pozn. 53);
srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46);
srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47);
srov. SUJO (pozn. 47).

79 Srov. DAWIDOWICZ/ FREUDENHEIM/ NOVITCH (pozn. 47);
srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47);
srov. SUJO (pozn. 47).

80 Srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust, (pozn. 47);
srov. SUJO (pozn. 47).
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Námětem všech těchto prací je takřka výhradně táborový život. Jeho každodennost: 

prostor nekompromisně sevřený neproniknutelnou bariérou z ostnatých drátů, které místy 

prolamují jen mohutné strážní věže osazené ozbrojenou hlídkou [18]; portréty zajatců [19] 

[20] [21] – jejich precizně vyvedené podobizny i anonymní zástupy doprovázené 

ozbrojeným doprovodem bůhví kam v rámci bezpočtu deportací a transportů [10]; a pak ta 

absurdita denního života – neúnosnost pracovního nasazení, absolutní poníženost 

a degradace člověka vyhladověním, či zbavením jej možnosti péče o tělo [22], které je 

zbídačené hladem [23], prací, nemocemi, špínou, násilí, smrt, totální dehumanizace 

individuálního člověka, ale třeba i krajinomalba,81 jejímž prostřednictvím ztvárňovali umělci 

okolí lágrů.82

Zvláštní kapitolou táborové umělecké produkce byly také portréty [25] [26] [27], 

které výtvarníci z převážné části vyhotovovali na objednávku pro jiné vězně, nebo někdy 

také pro samotné nacisty.83 Téměř všechny tyto portrétky jsou opatřeny precizními popisky 

se jménem modelu, datem a místem vyhotovení popřípadě také věnováním. Některá tato 

dílka byla po válce také dodatečně doplněna o další informace, například o datum a místo 

smrti portrétovaného, či o jeho následném osudu po osvobození.  Typické je to například pro 

tvorbu Karla Schwesiga [24],84 který své kresby zcela vědomě doplňoval o spoustu 

faktických glos právě proto, aby dílu dodat onen tolik kýžený dokumentační charakter.

                                           
81 Krajinomalba byla častým námětem obrazů například Esther Lurie, která byla vězněna v litevském 

ghettu Kaunas, jehož okolí skutečně oplývá krásnými přírodními scenériemi, které však pro mnohé 
vězně jen představovaly bolestnější prožitek z každodennosti za ostnatým drátem: 
„A subject which I painted many times at all seasons was the road that led from the "Ghetto Valley" 
to the "Ninth Fort" on the hilltop. A row of lofty trees at the wayside gave the road a singular 
character. The highway to the hilltop remains etched deep in my memory as a Via Dolorosa, taken by 
tens of thousands of Jews from Lithuania and Western Europe on the way to their deaths. There were 
days when the grey clouds gave this place a peculiarly tragic aspect which accorded with our 
feelings“
Esther LURIE: A Living Witness – Kovna Ghetto, Tel Aviv 1958, 9–10.

82 Srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47).
83 Například Aizik Adolphe Féder, narozený roku 1887 v Oděse, prošel výtvarnými školami v Berlíně, 

Ženevě i Paříži, kde se nakonec pevně usídlil a začlenil se do uměleckého života Montparnassu. Po 
okupaci Francie se začlenil do hnutí Odporu a pro svou podvratnou činnost proti Říši byl v červnu 
roku 1942 zatčen a uvězněn. V září byl i se svou manželkou pak poslán do transportního tábora 
Drancy, kde zůstal do prosince roku 1943. V té době by vyzván nacistickým vedením tábora, aby 
vyhotovil několik líbivých podobizen vězňů, které pak byly jako náhražky fotografií poslány jejich 
rodinám. Féderova portrétní tvorba byla tedy nuceně přikrášlena idealizací subjektu. V prosinci 1943 
byl však Féder transportován do Osvětimi a zde zplynován.
Srov. ROSENBERG: Visual Art in the Holocaust (pozn. 47);
srov. Pnina ROSENBERG: Aizik-Adolphe Féder, in: http://art.holocaust-
education.net/explore.asp?langid=1&submenu=200&id=24 (vyhledáno 15.2.2008).

84 Karel Schwesig, rodák z Düsseldorfu (1898) a jeden z představitelů meziválečné vlny německého 
expresionismu, strávil kvůli své aktivní angažovanosti v komunistické straně prakticky téměř celou 
válku v různých táborech ve Francii.
Srov. Pnina ROSENBERG: Karel Schwesig, in: http://art.holocaust-
education.net/explore.asp?langid=1&submenu=200&id=25 (vyhledáno 15.3.2008);
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Ze slohového hlediska nedovedl prožitek v ghettech či nacistických táborech umělce 

k žádnému novému vyjadřovacímu prostředku. Zkušenost holocaustu, jak zdůrazňuje 

profesor Young, nevyvolala vznik žádné nové umělecké formy, ani uměleckého postupu.85

Přesto však nacházíme v dílech z nacistických ghett a táborů zvláštní způsob „negace 

modernismu“, která se nechá blíže definovat jako svérázný posun meziválečného klidného 

neoklasicismu na straně jedné a dynamického expresionismu na straně druhé. Zdá se, že 

právě toto stylové přetvoření dovolilo umělcům dosáhnout maximální výrazovosti za použití 

naprosto minimálních a zároveň minimalizujících tvůrčích prostředků.86

Při důkladnějším prozkoumání uměleckých děl z ghett a koncentračních táborů 

dospěla poválečná společnost k poznání zvláštního paradoxu, které například německý 

filosof a teoretik umění Theodor Adorno označuje za „část kulturního dědictví“ lidstva. Je to 

poznání toho, že extrémní podmínky, do kterých je jedinec nebo určitá sociální skupina 

uvržena, zapříčiňují obrovský rozmach humánního cítění. Ona omezenost, která z těchto 

podmínek vyplývá, probouzí v člověku obzvlášť skličující myšlenky a právě ty jej dovádí až

k samotné podstatě člověčenství a lidské důstojnosti.87

                                                                                                                                     
srov. SUJO (pozn. 47) 111.

85 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 314;
srov. James E. YOUNG: Nach-Bbider des Holocaust in zeitgenössischer Kunst und Architektur,
Hamburg 2002. James E. YOUNG: Nach-Bbider des Holocaust in zeitgenössischer Kunst und 
Architektur, Hamburg 2002, 12–13.

86 Srov. PANOCHOVÁ (pozn. 46) 105.
87 Theodor ADORNO: Commitment, in: Andrew ARATO/ Eike GEBHARDT (eds.): The Essentials 

Frankfurt School Leader, Oxford 1978. Přetištěno in: Charles HARISSON/ Paul WOOD: Art in 
Theory 1900–1990. An Anthology of Changing Ideas, Oxford/ Cambridge 1992, 760–764.
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2.1.2 POVÁLEČNÁ REFLEXE PŘEŽIVŠÍCH-UMĚLCŮ

Dokumentačně realistická linie umělecké reflexe dění holocaustu pokračovala v díle 

některých přeživších i po válce. Tehdy však nabyla ještě jedné dimenze – terapeutické.88

Obě linie se vzájemně prolínaly a doplňovaly. Avšak výtvarně-umělecká zpracování 

holocaustu zůstávala poměrně dosti dlouhou dobu mimo zorný úhel široké veřejnosti. Ti, 

kteří ony hrůzy přežili, většinou raději mlčeli. Zastávali přesvědčení, že jen mlčenlivá 

vzpomínka může důstojně uctít památku všech těch, kteří se z koncentračních táborů 

nevrátili.89

Postupem času se ale tento způsob piety stával nebezpečným. Ticho sice naprosto 

přesně vystihovalo nepopsatelnost a neuchopitelnost vzpomínek a prožitků obětí, ale 

zároveň v poválečné společnosti postupně způsobovalo trhlinu v přenosu historické 

zkušenosti. Válka se pozvolna zapomínala, přímí svědci odcházeli. Bylo třeba prolomit 

mlčení a poučit nově příchozí generace. A pokud ne přímo poučit, alespoň informovat

o tom, co se stalo.90

Bylo ovšem otázkou: „Jak mluvit o holocaustu? A jak o něm nemluvit?“,91 což 

v sobě zahrnuje nejen hledání jasného obsahu sdělovaného tvrzení, ale také adekvátní formy

pro jeho vyjádření. Pro mnohé totiž platilo, že: „Pod tíhou falše, brutality a klamu [které 

světu předvedli nacističtí zločinci] ztratila slova svou lidskou hloubku.“92 Výtvarné umění 

také proto představovalo jeden z možných způsobů.

Někteří přeživší-umělci se tématu holocaustu drželi neustále. Jiní se k němu vrátili 

později. V různých obměnách je přepracovávali a posouvali dále. Například již výše 

zmiňovaný Zoran Music realizoval v sedmdesátých letech cyklus kreseb, maleb a leptů We 

are not the last [28] [29] [30], ve které po pětadvaceti letech od doby, kdy byl osvobozen 

z koncentračního tábora Dachau, pracoval opět s tématikou dehumanizovaného člověka 

zbaveného veškeré důstojnosti, člověka balancujícího na hranici mezi životem a smrtí 

a tématikou smrti jako takové. Své vzpomínky ale situoval docela nezvykle, i když zcela 

                                           
88 Srov. FRANKL (pozn. 6).
89 Srov. WIESEL in: SAINT CHERON (pozn. 3).
90 Srov. SUJO (pozn. 47).
91 Srov. WIESEL: One Generation After, in: Monica BOHM-DUCHEN: After Auschwitz. Responses to 

the Holocaust in Contemporary Art, London 1995, 103.
92 Srov. SUJO (pozn. 47) 20.

Takto celou záležitost vnímali samozřejmě převážně představitelé vizuálního umění, avšak mnoho 
přeživších dokázalo také s úžasnou noblesou přetransformovat své hrůzné zkušenosti v literární 
vyprávění, které je rovněž jednou z nejvýznamnějších složek vzpomínání a připomínání událostí 
nacistického holocaustu.
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vědomě, do krajiny v okolí svého rodiště, slovinského města Gorizia,93 které mu svou 

nepřívětivostí, hrubostí a neochotou poddat se a být k člověku přístupnější a vlídnější, 

neustále připomínalo jeho zkušenost a každodenní prožitek holocaustu a nutilo ho tedy 

dennodenně ke konfrontaci s jeho vlastní minulostí a vzpomínkou na ni:

„...[krajina] bílá, jako pokožka, a protkaná korýtky potůčků, že vypadá jako žebra 

lidského těla… když jsem později přišel malovat, připomněly mi ty bělavé kopce hromady 

těl, jež byly součástí každodenního života v táboře.“ 94

Musicova tvorba dokládá, že vzpomínky přeživších neupadaly v zapomnění. 

Nepřetržitě plynuly. Tvořily nedílnou součást jejich poválečných životů a s odstupem času,

v době mlčení, schované v podvědomí jednotlivců, nabývaly na intenzitě i citlivosti a často 

neuvědoměle, snad i proti vůli autorů, přecházeli z jejich podvědomí do vizuální (či 

literární) podoby. Často ve formě jakési metafory – v dílech zpracovávajících téma lidskosti 

a její ztráty, brutality a osobní nesvobody člověka postmoderní společnosti.95 Tak pozvolna 

docházelo k prolamování ticha, které sice představovalo nejdůstojnější poctu těm, kteří se 

nevrátili, avšak ty, kteří přežili, uvrhlo do jakéhosi fiktivního prostoru mezi životem a smrtí, 

mezi bytím a nebytím. 

Zoran Music pokorným přístupem a nenásilnou sugescí vlastního prožitku ve své 

tvorbě nastolil jednu z možných cest poválečné umělecké reflexe nacistického teroru 

a způsobu vzpomínání na něj. Formální strohost jeho obrazů vypovídá o jistém sebezapření 

a vědomém energickém odvratu od jakéhokoli patetismu vzpomínání.96 V tomto smyslu na 

něj navazuje i celá řada tvůrců z řad druhé a třetí poválečné generace.

Maličko jiný pohled na věc představují díla přeživších umělců, pro něž se novým 

domovem stal Izrael. Zde byla totiž otázka vyrovnání se s minulostí také otázkou po hledání 

nové životní stability, ale i zdravého sebevědomí a sebedůvěry, a to nejen z pozice umělce 

jednotlivce, ale také z pozice celé občanské společnosti nově vzniklého státu zrozeného 

z aktu vyhroceného násilného extremismu nacistické ideologie, státu usazeného opět do 

                                           
93 Krajinomalbou z oblasti svého rodiště se mimochodem v onom pětadvacetiletém mezidobí své tvorby 

(od osvobození z Dachau po návrat k tématice smrti a umírání) věnoval poměrně dosti intenzivně.
Srov. SUJO (pozn. 47) 92–96, 109; více také viz pozn. 64.

94 „...white, like a skin with runnelmarks on them that make them look like the ribcages of human bodies 
...later,when I came to paint these hills, I realised that the whitish mounds reminded me of the piles of 
corpses that had been part of everyday life at camp.“
Michael PEPPIAT: Zoran Music, in: Zoran Music in Sainsbury Centre for Visual Arts, catalouge of 
exhibition in Estorick Collection of Modern Italien Art, London 2000, 33; přetištěno in: SUJO (pozn. 
47) 94–95.

95 Srov. AGAMBEN (pozn. 36).
96 Srov. SUJO (pozn. 47) 92–101.
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extrémních podmínek netolerance a nestability v kontextu celého poválečného vývoje 

v oblasti Blízkého východu.97 Z tohoto hlediska se zásadním zlomem v průběhu mlčenlivé 

piety stala šestidenní (červnová) válka, která připomněla zranitelnost a izolaci židovského 

národa a snad i jeho osamělost v procesu vyrovnávání se s minulostí.98

Někteří izraelští umělci, vnímali a předávali ve svém díle zkušenost holocaustu ve 

smyslu „poznání světa jako něčeho zvráceného“,99 jmenujme v této souvislosti za všechny 

například Osiase Hofstettera [31],100 jehož dílo je vskutku postaveno na silném napětí 

narativní figurální abstrakce, která vychází z umělecké tradice předválečného 

a meziválečného expresionismu středoevropské školy. Hlavním prostředkem jeho pocitové 

vizualizace poválečného světa a společnosti je subjektivizovaná lidská figura vystavená 

silnému psychickému teroru: démoni unášející andělské bytosti či nahé ženy, hlavy zbavené 

těl a dosazené bez větších souvislostí na sebe samotné, pokřivené postavy atd. Hofstetter se 

očividně odvolává ve své tvorbě na uměleckou tradici depresivního obrazu Goyových 

přízraků trasformovanou skrz formální a kompoziční jazyk Chagallova fantaskního světa.101

Objevili se však i umělci, kteří dokázali vizualizovat zkušenost nacistického 

holocaustu a vzpomínání na něj v duchu mlčenlivé tradice. Jedním z nich je třeba Yehuda

Bacon [32] [33],102 jehož dílo tkví v převážné míře v tzv. Memorbücher, tedy ve skicářích, 

                                           
97 Srov. ibidem 92–101.
98 Viz výše.
99 Srov. SUJO (pozn. 47) 97.
100 Osias Hofstatter, rodák z Haliče (1905), vyrůstal v ortodoxní židovské rodině. Po intervenci Haliče 

v roce 1914 rudou armádou utekla celá rodina do Vídně a krátce na to dále do Holandska. Nakonec se 
usadila na delší dobu v Německu, kde Osias získal základní vzdělání, ale v roce 1921 se opět všichni 
navrátili do Vídně, kde žili v klidu až do Anšlusu Rakouska (1938), po kterém došlo k zatčení všech 
rodinných příslušníků. Někteří z nich byli okamžitě deportováni do tábora smrti. Osiasovi a jeho ženě 
se podařilo uniknout do Belgie a ukrýt se tu v uprchlickém táboře Marneffe. Nicméně ani to je 
nakonec nezachránilo. V květnu roku 1940 byli zatčeni a převezeni do francouzských koncentračních 
táborů St. Cyprien a Gursk. Již o rok později však získal povolení ze zdravotních důvodů tábor 
opustit. Využil příležitosti a uprchl do Švýcarska. Další dva roky se potloukal po různých 
utečeneckých táborech, až konečně roku 1943 byl propuštěn. Usadil se v Curychu, kde se zapsal na 
Kunstgewerbeschule a po jejím ukončení (po roce 1945) absolvoval také studia na Akademie für 
Angewandte Kunst ve Vídni. Později se vydal zpět do Polska, kde působil při varšavské židovské 
komunitě, ale roku 1957 se rozhodl k definitivnímu odchodu do Izraele, kde také v roce 1995 zemřel.
Srov. SUJO (pozn. 47) 96–97, 107–108.

101 Srov. ibidem 96–97.
102 Yehuda Bacon se narodil v roce 1929 v Ostravě do tradiční židovské rodiny, která byla po vyhlášení 

protektorátu internována do Terezína.  Yehuda byl tenkrát ještě třináctiletým chlapcem, ale kulturní 
prostředí a tvůrčí možnosti jej podmínili už v tomto věku k volné kreslířské tvorbě, která vycházela 
především z jeho vlastní imaginace, avšak zůstávala závislá také na jeho zkušenosti a prožitku 
každodennosti. V roce 1943 byl deportován z Terezína do Osvětimi. Odsud pak v lednu 1945 do 
Mauthausenu. Holocaust jej jako chlapce připravil o rodinu. Po válce strávil v Čechách jen kratičkou 
dobu, během níž se stihl seznámit s kulturním odkazem Maxe Broda a France Kafky. V roce 1946 
však emigroval do Izraele, kde v Jeruzalémě začal navštěvovat The Bezalel School of Art a v rámci 
svých studií absolvoval stáže v nejdůležitějších centrech současného umění (v Londýně, Paříži, New 
Yourk atd.). Dnes jsou jeho díla vystavována po celém světě.
Pnina ROSENBERG: Yehuda Bacon; in: http://art.holocausteducation.net/explore.asp?langid=1
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náčrtnících, pracovních sešitech a denících, prostřednictvím kterých skrz médium slova 

i obrazu (převážně ve formě abstraktních kreseb) vede komorní dialog s čtenářem-divákem, 

ve kterém nechává rozehrát jeho představivost a vede jej různými vrstvami své paměti 

a zkušenosti k poznání a objevování toho, co se událo před mnoha lety a co nemá být nikdy 

zapomenuto.103

Spojení řeči a písma je pro naši společnost bezesporu nejběžnějším informačním 

médiem.104 Vizualizace slov, ať už toho, co řečeno bylo, nebo toho, co by řečeno být mělo, 

představuje jednu z možností prohloubení a rozšíření tradičního kódu myšlení.105 Právě 

v tomto smyslu se umění stalo jedním z východisek transformace naléhavého svědectví 

i umělcům mladších poválečných generací, jak bude předvedeno dále.

                                                                                                                                     
&submenu=200&id=11 (vyhledáno 15.3.2007);
SUJO (pozn. 47) 97–101, 104.

103 Srov. SUJO (pozn. 47) 97–101.
104 Christiane DIERKS: Spielarten sozialer Kunst. Jochen Gerz – Pino Poggi. Mit Beispielen aus der 

Sammlung Künstlerbücher/Buchobjekte der Oldenburger Universitätsbibliothek, Oldenburg 2006.
105 „Visuelle Texte sind künstlerische Exemplare von Kultur und Gesellschaftskritik, ebenso wie 

„konstruktivistische“, „dadaistische“, „surrealistische“ Arbeiten es waren.“
Jochen GERZ: Texte, Bielefeld 1985, 13.
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2.2 POMNÍKY, PAMÁTNÍKY, MUZEA A OTÁZKA KOLEKTIVNÍ PAMĚTI

2.2.1 POLITICKÉ DIKTUM
STRUČNÝ PŘEHLED KONCEPCÍ A ZAMĚŘENÍ PAMÁTNÍKŮ A MUZEÍ HOLOCAUSTU ČI 
ŽIDOVSTVÍ V ZEMÍCH SVĚTA, KDE JE OTÁZKA REMINISCENCE NEJNALÉHAVĚJŠÍ

Z výše nastíněného vývoje vidíme, že umělecká reflexe holocaustu byla ve své 

podstatě reakcí zcela přirozenou a bezprostřední. Slovy Jamese E. Younga: „Holocaust se 

stal vyprávěním už ve svém průběhu.“106 Trvalo však ještě nějakou dobu, než se dostal do 

povědomí široké veřejnosti. Nakonec i výše zmiňované umělecké série přeživších umělců 

začaly vznikat v převážné míře až na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, tedy v době, 

kdy dozrála politická situace demokratického světa k naléhavé potřebě vyrovnání se 

s minulostí. Dělo se tak v rámci politiky každé země dotčené historickou událostí 

holocaustu, ale stejně tak i na mezinárodní politické scéně.107 Vlády demokratických států se 

zasadily o to, aby byl holocaust veřejnosti připomenut jako „lekce lidstva lidstvu“,108

potažmo tedy prosadily jeho univerzalizaci a instrumentalizaci.109 Holocaust byl obecně 

uznán jako hrůzný kontrapunkt jakéhokoliv ideologismu či extremismu, a jako takový je 

třeba jej mít neustále na paměti.110

Naléhavou potřebu připomínat si minulost cítila zvláště druhá poválečná generace 

(děti přeživších). Přeživší sami o svých zážitcích mluvili jen málo, nebo vůbec ne. Snažili se 

nechat je minulosti a nevzpomínat. Mlčení se jim stalo svým způsobem únikem, ale zároveň 

i způsobem úcty těm, kteří se nevrátili.111 Od sedmdesátých let se však situace začala 

pozvolna proměňovat a za posledních patnáct dvacet let lze dokonce v souvislosti 

s holocaustem hovořit o zformování kultury památníků, jak upozorňuje profesor Young.112

                                           
106 Young klade svoje tvrzení do souvislosti s tradicí židovského písemnictví, na kterém je postavena celá 

kultura tohoto etnika. Události druhé světové války byly prakticky ještě v jejím průběhu literárně 
poměrně dosti bohatě dokumentovány. Výtvarné umění se pak v tomto světle představuje vizuální 
zpracování literární tradice.
Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18) 314.

107 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3);
srov. NOVICK (pozn. 8);

108 srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18) 315. 
109 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3);

srov. BAUMAN (pozn. 2);
srov. James E. YOUNG: The Texture of Memory. Holocaus Memorials and Meaning, London 1993.

110 Srov. ibidem, 320.
111 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18);

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).
112 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 324;

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109);
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Po celém světě začala totiž vznikat nová muzea a monumenty, jejichž prostřednictvím bylo 

martyrium židovských obětí vyzvednuto z řady událostí druhé světové války na piedestal 

jako jedna z nejklíčovějších událostí nejen války samotné a nejen politicko-společenského 

vývoje dvacátého století, ale především jako jeden z určujících momentů v dvoutisícileté 

historii židovské diaspory.113 A v tomto světle (slovy Elieho Wiesela) „… holocaust dodal 

evropskému židovstvu ten pravý charakter trpitelství.“114

Takový přístup však v sobě nese už předem hrozbu přehnané „sakralizace“ tématu 

židovské oběti a událostí nacistického holocaustu a s tím spojenou řadu dalších potíží.115

Skrz nadnesený pathos ztrácí utrpení značnou část své bolestné podstaty. V takovém případě 

ale nelze více hovořit o uctivé vzpomínce, leč spíše o křivdě obětem.116

Prioritním úkolem nově vznikajících památníků a muzeí holocaustu bylo a je

vzpomínat a připomínat události druhé světové války. Jednotlivé instituce se je snaží co 

nejpřesněji přiblížit co nejširšímu okruhu veřejnosti. Nicméně proces vyrovnávání se 

s minulostí je velmi tvárný.117 Postoje společnosti se od sebe více či méně různí v závislosti 

na čase a místě.118 Veřejná paměť podléhá značné subjektivizaci, ke které dochází pod 

vlivem aktuálního politického dikta v souladu s otázkou náležité národní sebeprezentace

a také s otázkou bližšího určení demokratizace a ideologizace daného národa.119  Můžeme 

proto o umění reflektujícím holocaust prostřednictvím realizace jakékoliv vědecké či veřejné 

instituce smýšlet a hovořit nejen jako o umění veřejném („public art“), nýbrž také jako 

o umění politickém („political art“), dle definice Jamese E. Younga,120 nebo dále také jako 

o umění tendenčním („committed art“), od politického odvozeného, jak je blíže specifikuje 

Theodor Adorno v konfrontaci s teoretickými uměleckými přístupy Jean Paul Sartra.121

                                                                                                                                     
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).

113 Srov. FINKELSTEIN (pozn. 3).
114 Srov. WIESEL in: SAINT CHERON (pozn. 3).
115 Srov. BAUMAN (pozn. 2);

srov. FINKELSTEIN (pozn. 3);
srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18).

116 Srov. ADORNO (pozn. 87) 761.
117 Srov. Aleida ASSMANN: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik, München 2006.
118 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
119 Srov. ASSMANN (pozn. 117). 

Závislost památníků na politické situaci však způsobuje, že expozice v nich poměrně rychle 
zastarávají a je třeba je v závislosti na vývoji veřejného a politického mínění obměňovat a upravovat. 
Například na přelomu osmdesátých a devadesátých let byla nově instalována (a samozřejmě) také 
nové budovaná většina památníků a muzeí holocaustu či druhé světové války především v zemích 
střední a východní Evropy.
Srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).

120 Srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).
121 Srov. ADORNO (pozn. 87) 760.
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Zřizování památníků je skutečně podmíněno celou řadou pohnutek a impulzů. Stejně 

tak i koncepce výstav a expozic v memoriálech a muzeích podléhají celé řadě formujících 

faktorů. Vedle etického úzu a politicko-ideologické subjektivizace je to také otázka 

vědeckého postoje, tedy aktuální interpretace dějin, dále pak způsob transkripce oné dějinné 

události do každodennosti moderní společnosti i všedního života individuálního jedince, 

translace historického příběhu, jeho významu a poselství dalším generacím a v neposlední 

řadě také estetické zpracování prezentace, které podléhá vkusu doby, invenci konceptora, 

kurátora či designéra.122

Muzea a památníky obecně se soustředí především na vizuální podání dokumentů. 

To nelze nikdy zcela oprostit od ideologické manipulace. V případě holocaustu, který je 

tématem velmi citlivým, docházelo, ve snaze po co možná největší objektivitě, k velmi 

častým proměnám prezentací, ať už v rámci muzejních expozic, výstavních instalací či 

jiných forem mediálního zpracování.

Zřetelně tento fakt dokládá a popisuje Cornelia  Brink,123 muzejnice a historička, 

která se v letech 1997–1998 věnovala v rámci výzkumného projektu Forschungsprojekt zu 

frühen Fotoausstellungen über den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik otázce

poválečné prezentace fotodokumentace nacistických koncentračních táborů pořízených 

bezprostředně po jejich osvobození. Ve své analýze komplexní souvislosti mezi pořízením 

fotografií, jejich zveřejněním a aktuální recepcí poukazuje na nutnou vícevýznamovost 

dokumentů v závislosti na jejich interpretaci, která vždy podléhá účelu podání, jenž bývá 

mnohdy zřejmější, než samotná dokumentovaná skutečnost: „Člověku je jasné, o čem mají 

[výstavy a koncepce reprodukující fotografie z koncentračních táborů] vypovídat a co mají 

dokazovat dřív, než si je pořádně prohlédne.“124

Práce Brink dokládá také zprofanování a zkanonizování dokumentace, která ve své 

původní podstatě usiluje o absolutní pravdivost, věcnost a bezprostřední suchou narativnost, 

avšak pod vlivem zařazení do vizuálních prezentací nabývá nových kontextuálních významů 

a stávají se „čistě subjektivním pohledem na věc.“125

Žádná z institucí nepřináší tedy obraz obecné kolektivní paměti společnosti. 

Informuje pouze o veřejném názoru zralé generace fungující ve vymezeném místním 

                                           
122 Srov. YOUNG 1993 (pozn. 109);

srov. Cornelia BRINK: Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945, Berlin 1998.

123 Více k osobě Cornelie Brink in: http://www.histsem.uni-freiburg.de/herbert/brink.htm (vyhledáno 
13.3.2008).

124 Srov. BRINK (pozn. 122), 9.
125 Ibidem 10.
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a časovém rámci.126 Každý stát si nakonec našel vlastní cestu připomínání si událostí druhé 

světové války či veřejné prezentace židovské historie a kultury v závislosti na všech výše 

uvedených faktorech a jejich seřazení na pomyslném žebříčku hodnot.127

2.2.1.1 USA

Značná část těch, kteří holocaustu unikli, našla svůj nový domov ve Spojených 

státech amerických, které prakticky neměly s nacistickým holocaustem jako takovým, ani 

s okolnostmi a pozadím kolem něj příliš co do činění. Oficiálně zaujala země k událostem 

války zprvu dost příkré stanovisko. Přistěhovalci (nejen ti pováleční) byli nabádáni, aby své 

vzpomínky zanechali v oceánu a netahali je do země, která má své vlastní dějiny. 

Přesvědčení, že holocaust nemá s historií USA vůbec nic společného, panovalo až do konce 

šedesátých let.128 Nakonec však i zde dospěli vládní představitelé vlivem vnitrostátního 

i mezinárodního politického vývoje k přesvědčení, že holocaust je skutečně třeba neustále 

mít na paměti a připomínat jej sobě a mladším generacím jako hrůzný kontrapunkt jakékoliv 

politické ideologie.129

Jedním z nejdůležitějších amerických památníků je The United States Holocaust 

Memorial Museum130 ve Washigtonu D. C. [34] [35] [36] (jmenujeme jeden z celé plejády 

jiných, ne méně významných), který svou koncepcí naprosto brilantně charakterizuje 

konfrontaci americké společnosti s židovstvem a jeho nešťastnou minulostí. Nacistický 

holocaust je zde nazírán výhradně skrz prizma demokracie, humanity a boje za svobodu 

člověka. Samotné Spojené státy se prostřednictvím tohoto památníku a jemu podobných

naprosto vědomě presentují jako společnost bojující proti jakémukoliv druhu extremismu.

V případně nacismu se oficiálně americká společnost radikálně vymezuje vůči zrůdnosti, 

                                           
126 YOUNG 1993 (pozn. 109).
127 Srov. ASSMANN (pozn. 117);

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109);
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).

128 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18);
srov. FINKELMAN (pozn. 3);
srov. NOVICK (pozn. 8).

129 Ani ve spojených státech nezvítězily myšlenky tolerance a etiky nad potřebami vnitřní a zahraniční 
politiky. Zřízení prvního muzea židovstva holocaustu ve Washingtonu D.C. bylo podníceno hlavně 
odprodejem amerických bojových letounů do Saudské Arábie, které zinicioval Jimmiy Carter. 
Americké židovstvo bylo tímto krokem pobouřeno a Carterovi hrozilo nejen, že přijde o hlasy 
židovských voličů v prezidentských volbách, ale také vlna nepokojů, která by mohla poškodit obraz 
Spojených států na mezinárodní scéně. Sám Carter tedy přiměl americký kongres, aby schválil návrh 
na zřízení výše zmiňovaného institutu.
Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 319–320;
srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).

130 Viz http://www.ushmm.org/ (vyhledáno 14.3.2007).
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nelidskosti a absurditě lidského jednání onoho totalitaristického modelu. Sami sobě pak 

Američané v těchto muzeích vtiskávají jistou gloriolu; byli to přece američtí vojáci, kteří 

vstoupili do bojů v Evropě, aby v duchu svých ušlechtilých idejí pomohli zastavit hrůznou 

mašinérii nacismu. V tomto smyslu má americký občan návštěvou muzea holocaustu lépe 

porozumět svému státu, potažmo také sobě samému a americké společnosti, která je tu 

představována v zásadě jako ta správná a uvědomělá. „Ta by si něco takového jako je 

nacistický holocaust nedokázala sama od sebe ani představit, na tož jej realizovat.“131

V takovémto pohledu tkví ale další z velikých úskalí reminiscencí holocaustu, jak 

opět poznamenává James E. Young: „Tím že si Amerika připomíná holocaust z prizmatu 

osvobození koncentračních táborů americkou armádou, zapomíná připomínat okolnosti, 

které s holocaustem bezprostředně souvisely: ghettoizaci židovstva, deportace i samotný 

proces vyhlazování. Zná jen obrazy vyhublých obětí z konce války.“132

V USA jsou zkrátka památníky budovány až příliš často takto vytrženy z kontextu 

národnostních a kulturních dějin židovstva i samotné moderní demokratické společnosti. 

Většina memoriálů vzniká jako centrum židovské komunity uctívající zmizelé předky, nebo 

jako „turistická atrakce“,133 kterou pak James E. Young dost ironicky, avšak bohužel také

poměrně výstižně, definuje jako představení „holocaustu ve stylu Disneylandu.“134

Neštěstí tohoto přístupu nespočívá snad ani tolik v oné tendenční podbarvenosti 

a možné následné desinterpretaci historie holocaustu, jako spíše ve skutečnosti, že se pro 

onu nacistickou agresi spáchanou na evropském židovstvu zapomíná na připomínku 

celkového historického a kulturního kontextu tohoto etnika. A to znamená, že (opět slovy 

Jamese E. Younga): „jestliže je holocaust to jediné, co vědí Američané o tisícileté historii

židovstva v Evropě, pak nacisté zvítězili.“135

                                           
131 YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 320.
132 YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 330.
133 YOUNG 1993 (pozn. 109) 284;

srov. FINKELSTEIN (pozn. 3].
134 YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 323
135 Ibidem.
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2.2.1.2 IZRAEL

V Izraeli je rovněž nahlíženo na nacistický holocaust z prismatu bolestného

ublíženectví a utiskování židovské kultury v rámci dvoutisícileté diaspory, ale zároveň s tím 

také z prismatu zakládání vlastního židovského státu.136 Akcent vítězství sionismu nad 

politickým a náboženským extremismem dominuje. Izrael se tudíž nesnaží oběti holocaustu 

pateticky oplakávat. Tragika se tady snoubí s okamžikem znovunabytí vlastní svébytnosti 

a zformování nové národní identity.137 Obě události jsou navíc symbolicky připomínány ve 

stejný den, 24. dubna. Každý rok ve stejnou dobu nastává čas položit kamínek na pomyslný

hrob těm, kteří se nevrátili a kteří nikdy žádný skutečný hrob nedostali, a ve jménu jejich 

památky, na vzdory jejich utrpení, oslavit nejvýznamnější vlastenecký svátek. Oběti 

a hrdinové jsou tedy oslavováni zároveň. Zhmotněním této úcty se stal památník, fascinující 

komplex muzeí, Yad Vashem [37] [38] [39].138

                                           
136 Srov. ibidem.
137 Srov. ibidem.
138 Yad Vashem, památník obětí a hrdinů holocaustu v Izraeli, byl založen v roce 1953 na základě zákona 

izraelského parlamentu. Je umístěn v Jeruzalémě, na hoře Har Hazikaron (Hoře Pamatování). Jde 
o rozsáhlý komplex budov, pomníků a soch, jehož posláním je dokumentovat historii židovského 
národa v období holocaustu, uchování památky na šest miliónů židovských obětí tohoto období 
a v neposlední řadě také předávání odkazu holocaustu dalším generacím.
Součástí památníku je největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holocaustu na světě. Je v něm 
shromážděno více než 62 miliónu stran textových dokumentů, přes 267 tisíc fotografií a několik tisíc 
dokumentárních filmů. V areálu se nachází rovněž knihovna zabývající se holocaustem ve světě. Je 
v ní uloženo přes 86 000 knih a téměř 4 000 periodik.
Památník také nabízí jmenný seznam obětí holocaustu, který vešel všeobecně ve známost jako tzv. 
Dvorana jmen. Zvláštní postavení v tomto kontextu zaujímá Památník dětí, který připomíná jeden 
a půl miliónu životů, jež byly nacistickým režimem zmařeny dřív, než dorostly do doby rozpuku. 
Další monument, Údolí komunit, připomíná více než 5 000 obcí z celého světa, které byly za 
holocaustu zničeny. V neposlední řadě je třeba zmínit také Alej a Zahradu spravedlivých, kde jsou 
připomínáni všichni, jimž byl udělen titul „Spravedlivý mezi národy“. 
Titul Spravedlivý mezi národy je od roku udělován lidem, kteří prokazatelně přispěli k záchraně Židů 
v době holocaustu, je udělován Komisí pro rozpoznávání spravedlivých, jež byla v březnu roku 1963 
při památníku Yad Vashem zřízena. Výběr komise podléhá kontrole nejvyššího soudu státu Izrael. 
Celá řada nositelů tohoto titulu má v Zahradě spravedlivých svůj strom. Do dnešního dne jich bylo 
vysázeno více než 2 000.
Činnost tohoto památníku není pouze popularizačně osvětová, ale i výzkumná a vědecká, důležitou 
součást komplexu Yad Vasheem představuje tedy také Mezinárodní škola pro studie holocaustu
a Mezinárodní institut pro výzkum holocaustu. Naprostou většinu návštěvníků však lákají právě ona 
kulturně vzdělávací centra a památníky jako je Muzeum historie holocaustu, které bylo otevřeno 
15. března 2005 a Muzeum umění holocaustu. Expozice prvního z nich prezentuje dějinný průběh 
nacistického holocaustu z perspektivy individuálních osudů jeho obětí, které tak (ve srovnání 
s podobnými expozicemi jinde ve světě) vystupují z anonymity statistik. Muzeum umění pak veřejnost 
seznamuje s uměleckými díly vzniklými v období holocaustu i s díly tuto problematiku reflektující 
v poválečné době až do současnosti.
Viz http://www.yadwashem.org (vyhledáno 25.2.2007);
Viz http://www.yad-vashem.de (vyhledáno 25.2.2007);
Viz http://www.haaretz.com/hasen/pages/Flash2.jhtml?itemNo=551967 (vyhledáno 25.2.2007);
srov. YOUNG 1993 (pozn. 109) 209–282.
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Obyvatelé státu Izrael dokázali najít poměrně jasné stanovisko v otázce přístupu 

vyrovnání se s vlastní minulostí. Nutno však připustit, že ne v každé zemi je tato 

problematika tak jasně vymezená.

2.2.1.3 POLSKO

Největší potíže s národním sebeurčením skrz historické poznání událostí druhé 

světové války a jejich reminiscencí má, zdá se, Polsko. Události holocaustu jsou zde 

vnímány dvěmi více méně protichůdnými přístupy. Najít cestu mezi nimi je velice složité 

a ožehavé, což je mimochodem také jedním z důvodů, proč zde až donedávna byla tato 

tématika reflektována jen velice okrajově. Konfrontace s událostí holocaustu Poláky nejvíc 

pálí v oblasti náboženství a etiky, a jelikož náboženství má určující charakter prakticky pro 

celou polskou veřejnost, přenáší se tyto rozpaky také do oblasti politiky a veřejného 

mínění.139

Polsko představuje v největší možné míře to, co lze označit za „místo činu“.140 Tady 

se nacházela největší židovská ghetta, nejvýznamnější koncentrační a nejproduktivnější 

vyhlazovací tábory. Většina z oněch dvou třetin vyvražděného evropského židovstva 

zemřela na území polského státu.141 Vše však probíhalo v režii nacistů. Nelze tedy Poláky 

činit zodpovědnými za zločiny holocaustu. I oni sami se v jistém smyslu stali velikou obětí 

druhé světové války a z tohoto úhlu pohledu je naprosto pochopitelné, že sami sebe a svou 

zemi prezentují jako „Golgotu Evropy“.142 Na druhé straně však nelze nepřipomenout 

nepříjemný fakt, že Polsko bylo zemí nejsilnějších antisemitistických nálad meziválečné 

Evropy. Při realizaci památníků druhé světové války a koncipování jejich expozic by tedy 

měly být reflektovány obě tyto roviny, což ovšem není úloha nikterak jednoduchá.143

Poláci tradičně propojují památníky holocaustu se vzdělávacími institucemi 

muzejního typu. Absolutně nejjasnějším příkladem památníku holocaustu v tomto smyslu je 

v Polsku v plejádě celé řady dalších Státní památník a muzeum Auschwitz-Birkenau [40] 

[41] [42].144

                                           
139 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18).
140 Ibidem, 332.
141 Srov. JOHNSON 1995 (pozn. 8).
142 YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18) 332.
143 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18) 332;

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).
144  Konzentrationslager Auschwitz II - Birkenau byl největším vyhlazovacím táborem za II. světové 

války. Nacházel se na území dnešního Polska u města Osvětim. V táboře našlo smrt přes 1,1 miliónu 
židů, 75 000 Poláků, 19 000 Cikánů a mnoho dalších. Tábor měl vypracovaný celý systém 
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2.2.1.4 NĚMECKO

V Německu představuje nacistický holocaust hlubokou jizvu na dějinném vývoji 

státu.145 Proces vyrovnávání se s ním je zde problémem řešeným ponejvíce ve sféře eticko-

politické. Židovstvo samotné, jeho tradice a její význam v procesu utváření meziválečné 

německé kultury zůstávaly dlouho stranou pietního a reminiscentního proudu. Němci se 

v prvé řadě potřebovali vyrovnat sami se sebou a s otázkou přerodu z roviny válečné 

společnosti slepého politického extremismu a fanatismu do roviny co možná 

nejobjektivnější sebekritické demokracie, která si ve svém nově nabytém zdravém 

sebevědomí ponese také věčné uvědomění si vlastního dějinného selhání.146

Trvalo více než padesát let, než se pod značným tlakem mezinárodní politiky 

Německo dopracovalo k náležité vizualizaci stigmat holocaustu. Po pádu železné opony 

a následnému znovusjednocení země se otázka připomínky a prezentace válečné minulosti 

a veškeré zločinnosti s ní spojené stala jednou z klíčových otázek vnitrostátní politiky, ale 

i dobrovolné angažovanosti poměrně širokého spektra veřejnosti.

Občané Německa si postupem času po válce pozvolna stále bolestněji uvědomovali

citelnou absenci etnika, které jim samotným po mnohá staletí pomáhalo formovat vlastní 

národní identitu a kulturně-historickou sounáležitost.147 Památníky, které zde v souvislosti 

s připomínkou holocaustu vznikly a vznikají, reflektují často právě tuto skutečnost vlastního 

kulturního ochuzení a vznik určité těžko definovatelné prázdnoty.148 Snad nejmimořádnější 

                                                                                                                                     
vyhlazovacích metod odaktivní vraždění, teror, nedostatek potravin a vody, sociální péče, až po 
vyhlazování v plynových komorách.
Celková rozloha tábora v době jeho nejčilejšího provozu činila 175 ha s více než 300 baráky.
Ke konci války bylo jasné, že Rudá armáda během svého postupu osvobodí i oblast okolo Osvětimi, 
což přimělo nacisty jednat a pokusit se zahladit stopy zločinů. Krematoria a plynové komory byly 
vyhozeny do vzduchu, obytné bloky i s lidmi uvnitř zapáleny a podle celkového plánu měl být celý 
tábor srovnán se zemí. Díky rychlému postupu Rudé armády však nebyl celý záměr uskutečněn.
Zachovalo se 45 zděných a 22 dřevěných baráků. Patrné jsou také zbytky plynových komor, 
kremačních jam na pece, oplocení, komíny a základy nedochovaných baráků
Dnes je objekt koncentračního tábora KL Auschwitz II – Birkenau památníkem připomínající celému 
světu odporné jednání nacistického režimu a utrpení miliónů Židů a ostatních národností celé Evropy. 
Roku 1979 získalo muzeum záštitu mezinárodní organizace UNESCO.
Viz http://www.memorial-museums.net (vyhledáno 27.2.2007);
viz http://www.auschwitz.org.pl net (vyhledáno 27.2.2007), (zde i další odkazy na literatury);
srov. YOUNG 1993 (pozn. 109) 113–208.

145 Tento fakt je zřejmý především v politických proslovech německých politiků na mezinárodní scéně. 
Viz např. proslov německé kancléřky Angely Merkel v izraelském parlamentu ze dne 18.3.2008.
Viz Adéla DRAŽANOVÁ: Němci jsou plni studu za holokaust, řekla Merkelová v Knesetu, in: 
http://zpravy.idnes.cz/nemci-jsou-plni-studu-za-holokaust-rekla-merkelova-v-knesetu-p5w-
/zahranicni.asp?c=A080318_135636_zahranicni_ad (vyhledáno 18.3.2008).

146 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLDBERG (pozn. 18).
147 Srov. Daniel LIBESKIND: Základní prameny života i architektury, Brno 2006.
148 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
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a nejreprezentativnější počin v tomto smyslu představuje Jüdisches Museum Berlin

z ateliéru amerického architekta polsko-židovského původu Daniela Libeskinda.149

2.2.1.4.1 Jüdisches Museum Berlin150

Historie Židovského muzea v Berlíně je delší, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Tradice tohoto institutu sahá až do meziválečného období.151 O jeho obnově se začalo 

veřejně hovořit a vážně uvažovat koncem osmdesátých let dvacátého století. Projekt se po 

značných peripetiích spojených především s politicko-ideologickými otázkami dočkal 

úspěšné realizace a stal se příkladnou ukázkou prezentace historie, kultury a významu 

evropského židovstva pro moderní dobu a společnost.152

Koncept muzejní expozice i její instalace přistupuje k divákovi naprosto fascinujícím 

inovativním způsobem. Vychází totiž již z principu samotné architektury moderní přístavby 

muzea realizované v letech 1993–1999. Stavba nevznikla pouze pro to, aby v ní byl 

vyprávěn příběh, nýbrž sama se podílí na jeho vyprávění a zároveň se stala i součástí onoho 

poselství. Je nesmírně obsažná a inspirativní. Nutí přemýšlet. Návštěvník je tu bezprostředně 

stržen do zvláštní hry plné vzpomínek, myšlenek, naléhavých otázek, kritických pohledů, 

osobní konfrontace. Návštěva tohoto místa je emočně i intelektuálně náročná. Narativní 

abstrakce architektonického dekonstruktivismu v Libeskindově projektu balancuje na 

hranici konceptuálního umění položeného do sféry veřejné architektury, což z hlediska 

stavebních počinů devadesátých let představuje naprosté novum. Mnozí další konceptoři 

nejen galerijních či muzejních prostor v ní našli velikou inspiraci.153

[43] [44] [45]

Libeskind sám pochopil své přizvání do soutěže jako výzvu. Svými slovy se 

o projektu vyjádřil následovně: „Je zapotřebí budovy, která by za pomoci jazyka 

                                           
149 Viz Elke DORNER: Daniel Libeskind. Jüdisches Museum Berlin, Berlin 1999;

viz LIBESKIND (pozn. 147);
viz http://www.daniel-libeskind.com/  (vyhledáno 10.4.2007);
http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&action=show&id=85 (vyhledáno 10.4.2007).

150 Viz Jüdisches Museum Berlin, Verlag der Kunst, Amsterdam, Dresden 1999;
viz http://www.juedisches-museum-berlin.de (vyhledáno 13.4.2007).

151 Viz DORNER (pozn. 149);
viz http://www.juedisches-museum-berlin.de/site/DE/05-Rund-ums-Haus/04-Museumsgeschichte/02-
Gruendungsgeschichte/gruendungsgeschichte.php (vyhledáno 13.4.2007);
viz http://www.juedisches-museum-berlin.de/site/DE/05-Rund-ums-Haus/04-Museumsgeschichte/01-
Zeittafel/1933/1933.php (vyhledáno 13.4.2007).

152 Viz LIBESKIND (pozn. 147);
viz http://www.juedisches-museum-berlin.de/site/DE/05-Rund-ums-Haus/04-Museumsgeschichte/02-
Gruendungsgeschichte/gruendungsgeschichte.php (vyhledáno 13.4.2007);

153 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
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architektury dokázala dovézt všechny, Židy stejně jako Nežidy, na křižovatku historie 

a ukázat, že v momentu, kdy byli Židé vyhnáni z Berlína, byl i sám Berlín oddělen od své 

minulosti, přítomnosti a – dokud se tento tragický vztah nevyjasní – i od své 

budoucnosti.“154

Z formálního architektonického hlediska spočívá budova na půdorysu polámané 

Davidovy hvězdy [46]. Její stopy lze nalézt také v liniích oken na fasádě [47] [48]. To, že je 

tato hvězda rozbitá a že po ní zůstaly pouze šrámy a střepy, značí jediné – s nástupem 

nacismu došlo k totálnímu přerušení a zdecimování jedné z nosných kulturně vědeckých 

linií (nejen) německých dějin, k vyhlazení dvou třetin evropského židovstva. Zůstala 

prázdnota – hrozivé nekonečné nic; nevysvětlitelné, neopodstatněné, nepochopitelné, ale 

tolik citelné. A právě toto nic vyjadřuje druhá linie Libeskindova projektu – prostor, který 

probíhá budovou po celé její délce, od suterénu až po střechu. Je prakticky její osou, její 

nosnou linií. Žádný z návštěvníků se jí nevyhne. A přitom vnější pozorovatel si jí ani 

nevšimne. Linie prázdna je přímá a rovná. I to něco vypovídá. Je to poukaz na omezenost 

společnosti, která je schopna zaprodat se falešnickému tónu fanatických vůdců. Je to poukaz 

na rychlost a razanci, se kterou byly podnikány kroky proti Židům. Je to vyjádření mravní 

prázdnoty, zřeknutí se zodpovědnosti, hry na nevědomost. Tam, kde prázdnota protíná 

klikatku Davidovy hvězdy, vyvstávají zvláštní prostory, tzv. „prázdna“ neboli „voids“ [49] 

[50] [51], které dle Libeskindova vyjádření představují jakési imaginární čepy, skrz které je 

Židovské muzeum neoddělitelně spjato s městem, s jeho podstatou, atmosférou, kulturou, 

s jeho historií, současností i budoucností.155

Židovské muzeum v Berlíně je zvláštní fenomén. Spíše než kulturně-vzdělávací 

instituce by se dalo označit jako myšlenkové médium, jako memento mori šesti milionů duší 

i jako memento mori celé dvoutisícileté dějinné etapy židovské diaspory, či jako memento 

mori určité kulturní a historické vzájemnosti dvou mentálně odlišných národů – Němců 

a Židů.

Nicméně otázka adekvátní vizualizace piety, kterou bylo Německo obětem 

holocaustu povinováno, zůstala otevřená ještě docela dlouhou dobu po realizaci tohoto 

                                           
154 LIBESKIND (pozn. 147)
155 Srov. Jüdisches Museum Berlin (pozn. 150);

srov. LIBESKIND (pozn. 147);
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85);
viz http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=52 (vyhledáno 10.4.2004);
viz http://www.daniel-libeskind.com/projects/show-all/jewish-museum-berlin (vyhledáno 30.4.2008).
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muzea. „Jak má ale národ někdejších pachatelů [holocaustu] oplakat svoje oběti?”156 Zde 

šlo navíc o národ znovusjednocený; to znamená složený ze dvou nekoherentních částí, 

z nichž si každá nesla dědictví zcela protichůdného poválečného politického vývoje. Trvalo

deset let, než se německý parlament usnesl alespoň na tom, že je skutečně nevyhnutelnou 

nutností zbudovat Denkmal für die ermordeten Juden Europas, který bývá také označován 

jako centrální památník holocaustu.157

2.2.1.4.2 Denkmal für die ermordeten Juden Europas

V červnu 1999 se německý Bundestag usnesl na zřízení Památníku zavražděným 

Židům Evropy v Berlíně. Prvotní impulz však přinesla už 14 let předtím oficiální návštěva 

amerického prezidenta Ronalda Regana v Berlíně. Po převratu v roce 1989 následovala 

intervence tehdejšího kancléře Helmuta Kohla pro vytvoření jednotného centrálního 

památníku, který by uctil památku všech obětí války i následné totalistické diktatury 

komunismu v někdejší východní části země.158

[52] [53] [54]
Denkmal für die ermordeten Juden Europas dnes patří bezesporu k nejvýznamnějším 

počinům moderní pietní tvorby ve světě, a to nejen z hlediska výtvarně-uměleckého, ale 

především také z hlediska politicko-a sociálně-ideologického. V pozadí jeho realizace 

a otevření se odvíjel příběh velmi barvitý a pro mnohé zúčastněné také velice emotivní. Do 

diskuzí o formě, podobě, velikosti i významu tohoto památníku se bouřlivě pouštěla široká 

odborná i laická veřejnost. 159

Nápad realizovat tento pietní počin poprvé hlasitě a vážně vyslovil někdejší německý 

kancléř Helmut Kohl roku 1985. Uskutečňovat jej však začala až o pár let později významná 

německá novinářka a televizní moderátorka Lea Roshová. Díky ní získal projekt podporu 

historiků, politiků i známých osobností. Podařilo se jí přesvědčit německou veřejnost o jeho 

důležitosti. Pomník byl po bezmála dvaceti letech příprav skutečně realizován. Slavnostního 

otevření se dočkal 12. května 2005, šedesát let po konci druhé světové války.

Památník se sestává z 2711 různě velkých a rozličně vychýlených betonových 

kvádrů, které se rozprostírají na prostranství větším než dva hektary přímo v centru Berlína, 

nedaleko Potsdamer Platz, v blízkosti Braniborské Brány, jen maličký kousíček severněji od 

                                           
156 „Wie soll eine Nation frühere Täter ihre Opfer betrauern?“
157 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 16.

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).
158 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
159 Viz ibidem.
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bývalého nacistického kancléřství a centrály gestapa. Jeden z rohů památníku dokonce 

překrývá někdejší podzemní bunkr šéfa nacistické propagandy Josepha Göbbelse. Právě sem 

také zamýšlel autor monumentu, Peter Eisenman, umístit podzemní část památníku, tzv. 

Informační centrum. Němečtí politici se však báli, že by tímto místo přitáhlo příliš nechtěné 

pozornosti ze strany neonacistů.160

[55] [56] [57]

V šeru prostor Informačního centra nahlíží návštěvník prostřednictvím obsáhlé 

expozice do hrůz koncentračních a vyhlazovacích táborů. Působivost místa přitom spočívá 

v řazení dokumentů a jejich prezentaci. Jednoduchost, jasnost, objektivita, kterých se 

expozice drží, mají až překvapivý emoční účin. Návštěvník se pozvolna seznamuje s fakty. 

Začne si klást otázky a sám si na ně hledá odpovědi. Účin návštěvy berlínského památníku 

je přitom záležitostí maximálně individuální. 

Architektura památníku nenese symboliku. Ani holocaust, ani druhá světová válka 

zde nejsou nijak konkrétně připomenuty. Před divákem se tak jen rozprostírá prostor 

osázený betonovými kvádry, které oddělují pečlivě dlážděné úzké uličky.

[58] [59] [60]

Autor pomníku, americký architekt Petr Eisenman,161 je považovaný za jednoho 

z nejradikálněji uvažujících architektů současnosti. Pohlíží na architekturu jako na strukturu, 

hledá její vnitřní podstatu. Snaží se odkrýt paralely mezi architekturou a filozofií. Postupně 

dospěl k rozbíjení kontextů tvarových i myšlenkových a začaly mu být blízké ideje 

dekonstruktivismu.

                                           
160 Viz http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=494 (vyhledáno 15.4.2007);

viz http://www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php (vyhledáno 15.4.2007);
viz http://www.holocaust-mahnmal.de (vyhledáno 15.4.2007);
viz http://www.zdf.de/ZDFxt/module/holocaust/ (vyhledáno 16.4.2007);

161 Viz http://www.eisenmanarchitects.com (vyhledáno 18.4.2007);
viz http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&action=show&id=51 (vyhledáno 15.4.2007);
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2.2.2 FENOMÉN ANTI-POMNÍK

Realizace Pomníku zavražděného evropského židovstva měla od samotného počátku 

spoustu skeptických kritiků. Naprostá většina z nich se obávala, že tímto počinem dojde

k symbolickému definitivnímu vyrovnání se s minulostí, které by dovedlo německou 

společnost k pocitu adekvátní kompenzace. Hrozilo by pak vyhrocení celé situace tím, že by 

došlo přinejmenším k výraznému utlumení, ne-li přímo k zastavení, vzpomínání 

a všeobecného zájmu o holocaust a dění s ním spojeného.162

Ve vzduchu navíc visela také otázka: JAK náležitě uctít památku svých vlastních 

obětí? Jak vizualizovat zpytování svědomí? Jak do znázornění vlastní viny a jejich následků 

vtisknout poselství míru a zároveň odsouzení extrémistických politických směrů? A lze to 

vůbec prostřednictvím uměleckého média pomníku či památníku?163

Pomník se přece v průběhu vývoje své formy etabloval v meziválečném období 

především jako vizuální médium sebeprezentace totalitaristických ideologií. Prosadil se jako 

mocný umělecký prostředek mentálního dikta fašismu a národního socialismu164 a v době 

poválečné vstoupil do služeb socialistické ideologie zemí někdejšího Východního bloku a jí 

diktované morálky.165 V této intenci nabyl také svou charakteristickou výrazovou formu –

obvykle kolosální rozměr konkrétních tvarů (převážně figurálních) a sdělení jasného 

a čitelného,166 neboli (slovy Jamese E. Younga): „Pomník říká lidem, co si mají myslet…

Fixuje minulost. Balzamuje ji… Má mít význam neměnný v čase, až do věčnosti.“167

Úloha pomníku zůstala ve své podstatě neměnná. Vždy šlo o prezentaci určitého 

oficiálního postoje, ideje či ideologie. Otázka proměny formy je tady velice úzce vázaná na 

proměnu vyšších kulturně a politicko společenských principů, které má pomník vizuálně 

prezentovat širokému spektru veřejnosti.168 Ovšem v otázce realizace připomínky obětí 

                                           
162 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 216-261.
163 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85);

srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18);
srov. ADORNO (pozn. 87).

164 Srov. Hans-Jörg CZECH/ Nikola DOLL: Kunst und Propaganda im Streit der Nationen 1930-1945, 
Katalog der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Dresden 2007.

165 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 324;
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
srov. ADORNO (pozn. 87) 760–764.

166 YOUNG 2002 (pozn. 85).
167 YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 324;
168 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 108–141;

srov. Martin BROSZAT: Plädoyer für eine Historierung des Nationalsozialismus, in: Martin 
BROSZAT/ Hermann GRAML/ Klaus-Dietmar HENKE: Nach Hitler. Der schwierige Umgang mit 
unserer Geschichte, München 1980, 266–282;
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holocaustu nejde o oslavu žádného světonázoru, ba naopak, jde o jeho odsouzení –

o odsouzení nejen fašismu a nacismu, nýbrž jakékoliv formy politického extremismu,

a o zamyšlení se nad prázdnotou, která zasáhla moderní a postmoderní kulturu a společnost 

po vyvraždění velké části vlivné etnické skupiny, o zamyšlení se nad neuchopitelností 

i nepopsatelností této prázdnoty i způsobu, jakým jí bylo dosaženo.169

Vidíme tedy, že už záměr samotný předurčuje každému pomníku proti válce

a památníku jeho obětí v demokratickém a kritickému myšlení otevřeném prostředí a priori 

formu ryze antihrdinskou, antioslavnou, antirealistickou, zdrženlivou, možná 

i sebeironizující (nikdy však ne cynickou)170 a nejlépe také ambivalentní, či přímo 

vícevýznamovou. Prakticky to pro toto výrazové médium znamená zapřít sebe sama, 

oprostit se od tendenčních moralizujících přístupů a prostřednictvím negace klasického 

výtvarného či architektonického prostředku pomníku dojít k nové umělecké výrazové formě 

– k formě ANTI-PAMÁTNÍKU („Gegen-Monument“, „Gegen-Denkmal“, 

„Countermonument“),171 jako nositele aporie autority vzpomínek a důležitosti vzpomínání 

na straně jedné, na straně druhé pak jasného vymezení vůči autoritativnímu a násilnému 

způsobu myšlení,172 čemuž zcela odpovídá také estetická úroveň těchto objektů, jak bude 

podrobněji uvedeno níže.

Zavržení tradičních mimetických a heroistických určení památníků začali pozvolna 

prosazovat kubisté a němečtí expresionisté ještě v předválečném období. V jejich tvorbě se 

poprvé poměrně zřetelně prosadila záměrná umělecká stylizace, která měla zobrazovanou 

událost či osobu zbavit tendenční glorifikace a přílišné idealizace, jak si na ni zvyklo umění 

konce devatenáctého a počátku dvacátého století.173

Vývoj pak dále posunuly události první světové války. Po ní se v rámci moderny 

a avantgardy začal prosazovat nefigurální antiheroistický pomník, který už neměl 

demonstrovat sílu a chrabrost, leč pochybnost, jež se uhnízdila v jednotlivci i společnosti.

Avšak anti-památník se zrodil a plně rozvinul až v průběhu druhé poloviny dvacátého století 

a to v německém prostředí. Jasným východiskem se mu stala mezi jinými hlavně tvorba 

                                                                                                                                     
srov. Rosalind KRAUSS: The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge 
1994, 280;
srov. Pierre NORA: Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990, 7–31.

169 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 216–261.
170 Srov. ADORNO (pozn. 87) 761.
171 YOUNG 2002 (pozn. 85) 14.
172 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 324;

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109);
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).

173 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 113–114.
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a umělecké postupy Josepha Beuyse, Christiana Boltanskiho, Anselma Kiefera, Deb 

Fifillera, Susan Jahody, Very Frenkel, Ellen Rothenberga, Melissy Gouold či Steva

Reichse.174

Plného rozvinutí se památníku dostalo především v tvorbě Jochena Gerze,175

Horsta Hoheisela,176 Michy Ulmanna a Rachel Whinteread,177 Renaty Stih a Fridricha 

Schnocka,178 Rebeccy Horn,179 Dani Karavana,180 Jamese Turrella, Reinharda Matze

a Rudolfa Herze,181 Simona Ungerse, Arno Dietsche, Anny Simon-Dietsch, Zvi 

Heckerse, Gesine Weinmiller a mnoha dalších, kteří se pohybují na pomezí 

konceptuálního umění, nové figurace, minimalismu, land artu, objektu a v případě Daniela 

Libeskinda, Petera Eisenmana a Richarda Serry také architektonického 

dekonstruktivismu.182

                                           
174 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
175 Viz níže.
176 Viz níže.
177 Oba umělci úzce spolupracují a soustředí se ve své práci hlavně na zpracování tématu kniha, knižní 

kultura a literární tradice, která je židovskému národu tolik charakteristiká. Více o jejich projektech 
in: YOUNG 2002 (pozn. 85) 126–134. 

178 Viz níže.
179 Rebecca Horn patří k uznávaným umělcům světového formátu. Věnuje se především umění objektu, 

akční tvorbě a mediu filmu. Většinou se přitom její tvorba pohybuje na rozhraní různých 
postmoderních stylů a uměleckých přístupů. Zahrnuje instalace, performanc, prostorové objekty, 
kynetickou skulpturu. Své práce často doprovází poetickým textem, což často vyvolává napětí a pocit 
disharmonie, ráda pracuje s médiem videoprojekce, ale například také s klasickou kresbou. Brilantně 
ve své práci uplatňuje také fenomén lidského těla. V roce 1997 se jí podařilo s myšlenkou velmi 
elegantního pohyblivého objektu jako Památníku obětí holocaustu v Berlíně prosadit mezi osm 
nejlepších návrhů.
Viz http://www.rebecca-horn.de/pages/biografie.html (vyhledáno 5.3.2008);
srov.  Christiane FRICKE, Klaus HONNEF, Karl RUHRBERG, Manfred SCHNECKENBURGER, 
Ingo F. WALTHER (eds.): Horn Rebecca, in: Kunst des 20. Jahrhunderts. Malerei. Skulpturen und 
Objekte. Neue Medien. Fotografie, Köln 2005, Band II, 741;
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 237.

180 Dani Karavan, izraelský umělec působící v Paříži a v Tel Avivu, je považován za zakladatele tzv. 
environmentálního sochařství, stojícího svým pojetím na hranici mezi sochařstvím a architekturou. 
Jeho monumentální díla jsou vždy koncipována pro daný prostor a reflektují širší společenskou situaci 
a také problematiku lidských práv. Je autorem řady projektů pro veřejný prostor v městském nebo 
krajinném prostředí po celém světě. Také on se dostal do nejužšího výběru umělců přizvaných 
k realizaci Památníku zavražděného evropského židovstva v Berlíně. Jeho návrh byl zamítnut pro 
sezónní účin – navrhoval totiž vysázet na vyhraněném prostranství záhon žlutých kytek ve tvaru 
obrovské Davidovy hvězdy.
Viz http://www.danikaravan.com/ (vyhledáno 5.3.2008); 
srov. Karavan Dani, in: FRICKE/ HONNEF/ RUHRBERG/ SCHNECKENBURGER/ WALTHER 
(eds.) (pozn. 179) 747;
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 237.

181 Viz níže
182 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85).
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2.2.2.1 Jochen Gerz

Mnohostranný umělec německého původu žijící v Paříži, Jochen Gerz, se prosadil 

ponejprv jako spisovatel, či spíše autor tradiční konkrétní poezie.183 Od roku 1969 se začal 

prostřednictvím spojení textu, fotografie a dalších médií výtvarného umění zabývat 

tématikou nedostatečnosti a diskompletnosti verbální komunikace a v této souvislosti rychle 

proslul jako představitel enviromentu a akční tvorby. 184

Společně se svou ženou Esther Shalev-Gerz185 realizoval celou řadu významných 

uměleckých projektů. Podstatnou část z nich pak představují práce související 

s holocaustem, událostmi druhé světové války a ožehavého společenského a politického 

vývoje druhé poloviny dvacátého století, a to hlavně v souvislosti s otázkou vyrovnání se 

s minulostí v rámci historie německého státu, národa a svědomí každého německého občana.

Dalo by se říct, že to byl právě on, kdo v Německu realizoval v sedmdesátých letech 

první skutečné anti-pomníky, mezi kterými vstoupila do povědomí veřejnosti jako první

instalace s názvem EXIT/Materialien zum Dachau-Projekt z roku 1974. Představovala ji 

obrovská místnost vyinstalovaná dvaceti stoly ve dvou řadách. U každého z nich stála židle 

z neopracovaného dřeva. Nad stolem svítila slabá žárovka a na něm leželo album zaplněno 

fotografiemi, které Gerz sám pořídil v Dachau. Úvodní fotografie jednotlivých alb 

zachycuje vždy stejný obrázek – obvyklou tabulku s nápisem „Exit“, jež bývá na stěnách 

muzeí a galerií, pak následují fotografie z koncentračních táborů, které Gerz sám pořídil při 

návštěvách těchto pamětních míst. Nad tím vším celým prostorem zní ruch těžkých kroků, 

dýchavičnost, klapot psacího stroje, něčeho pojízdného a blíže neurčitého hektického dění. 

Gerz tímto nepředstavuje koncentrační tábor Dachau jako takový, ale spíš svou vlastní 

zkušenost s tímto pamětním místem – jakou vzpomínku v něm vzbudilo, co v něm během 

návštěvy asociovalo představy o nacistickém Německu. A zároveň svou prací nenápadně 

                                           
183 Srov. DIERKS (pozn. 104).
184 Srov. Gerz Jochen, in: FRICKE/ HONNEF/ RUHRBERG/ SCHNECKENBURGER/ WALTHER 

(eds) (pozn. 179) 725–726.
185 Esther Shalev-Gerz se sice narodila roku 1948 v Litvě, nicméně jako desetiletá se s rodiči 

přestěhovala do Izraele a prosula tedy jako izraelská umělkyně, která dnes žije převážně v Paříži. Její 
tvorba se pohybuje především v oblasti instalací, fotografie a videoprojekce. Ráda pracuje také 
s médiem knihy a textu jako takového (to především pod vlivem svého muže) a nevyhýbá se ani čisté 
sochařině. Od roku 1983 realizuje hlavně projekce na veřejných místech. Její umění je vůbec 
v širokém mezinárodním kontextu vnímáno a uznáváno jako umění s hlubokým citlivým přesahem do 
kulturního společensko politického prostoru s nenásilným apelem na rozvoj a udržení tolerance, 
demokracie a lidskosti. Reflektuje především otázku kolektivní paměti a její vztahovou souvislost 
s individuální zkušeností každého člověka.
Viz http:/www.shalev-gerz.net (vyhledáno 10.4.2008).
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divákovi klade kritickou otázku po estetické a informační kvalitě tradičních expozic 

a instalací muzeí holocaustu a druhé světové války.186

Mnohem proslulejší se však v Gerzově tvorbě stal Památník proti fašismu, válce 

a násilí – za mír a lidská práva realizovaný roku 1984 v Hamburku v koprodukci s Esther 

Shalev. Vytvořili dvanáct metrů vysokou hliníkovou stélu potaženou olovem na podstavě 

čtverečního metru a poblíž vystavili tabulku s nápisem – vzkazem občanům Hamburku, aby 

na plášti tohoto sloupu zanechali svou stopu (podpis, vzkaz, apod.). Ve chvíli, kdy byl 

monument do výšky jednoho a půl metru popsaný, byl o tento kousek ponořen níže do 

země. Nově příchozí tak měli opět šanci zanechat zde svůj otisk. 10. listopadu 1993 byl 

monument snížen po osmé a naposledy. Na povrchu zůstala pouze svrchní deska s nápisem 

„Hamburgs Mahnmal gegen den Faschismus“.187

[61] [62] [63]

Gerz a Shalev v tomto projektu mistrně snoubí tradiční skepsi judaismu vůči 

výtvarnému umění s odporem poválečného Německa ke klasickému pomníku ve spojitosti 

s jeho moralizujícím účelem. Nekladli si za cíl ukonejšit svědomí národa. Právě naopak –

snažili se vyprovokovat všechny, kteří na toto místo přijdou k zamyšlení a k nějaké emotivní 

reakci a následné diskusi. Podnětů nabízí autoři dost. Za realizací jejich projektu tkví totiž 

celá řada symbolických významů. Nejkřiklavější je jeho pozvolné mizení. Památník 

připomínající smrt a umírání sám umřel a jeho hmotu pohltila země. Není tedy jako tradiční 

pomníky, na které jsou lidé zvyklí, na očích, křičící do daleka a lákajících na sebe pozornost 

svou samotnou existencí. Naopak, popírá sám sebe. Kdo jej chce dnes vidět (lze to skrz 

okno v zemi), musí jej hledat; stejně jako musí ve svém vědění, myšlení a ve své paměti 

pátrat po významu historických událostí, jejich souvztažností a jejich důsledcích a přesahu 

do současnosti.

Podobně, na první pohled snad až marnotratně, působí také Gerzova instalace Platz 

des unsichtbahren Mahnmals – 2146 Steine gegen Rasismus z let 1990–1993 

v Saarbrücken, která pracuje s fenoménem absence hrobů a náhrobků jednotlivým obětem 

holocaustu. S pomocí členů šest a šedesáti německých židovských spolků sestavil Jochen 

Gerz seznam 2 146 židovských hřbitovů doložených před nástupem Hitlera k moci. V létě 

                                           
186 Srov. YOUNG 1993 (pozn. 109);

srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 142–150.
187 Srov. YOUNG 1993 (pozn. 109) 28–37;

srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 150–164.
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roku 1990 pak začal společně se studenty Hochschule der Künste noc co noc vyndávat 

dlažební kostky z příjezdové cesty k saarbrückenskému zámku a opracovávat je.

Zámek byl v době druhé světové války využíván správními orgány fašistického 

Německa. Část z něj využívalo přímo gestapo, které si v jeho interiérech zřídilo 

vyšetřovatelnu, vězení a mučírnu. Prostranství před zámkem sloužilo během druhé světové 

války navíc také jako sběrné místo pro Židy, kteří zde byli hanobeni během Křišťálové noci 

a odsud byli také posíláni do koncentračních a pracovních táborů.

Na spodní stranu každého kamene zámeckého náměstí bylo vyryto jméno jednoho 

z oněch výše zmiňovaných hřbitovů. Kameny pak byly osazeny zpět – každý na své původní 

místo – na první pohled nijak nedotčeny. Projekt byl dokončen po třech letech práce. Nápisy 

na nich zůstaly navždy skryty zrakům veřejnosti. Nápisy zkrátka zmizely tak, jak mizeli 

Židé z německé společnosti. A za prvotní absurdností a nesmyslností takovéhoto 

„uměleckého díla“ dřímá důrazná reminiscence absurdity a nesmyslnosti nacistického 

antisemitismu a způsobu vyrovnávání se představitelů Třetí říše s touto problematikou.188

[64] [65] [66]

Tvorba anti-památníků je pro Gerze naprosto příznačná. Vnímá ji totiž jako jeden 

z možných způsobů komunikace. Jako někdejší spisovatel a básník se naučil pracovat se 

slovem. Brzy si ale uvědomil, že slovo a papír jsou pro jeho umělecké vyjádření 

nedostatečné. Plnohodnotnému sdělení je, dle něj, třeba dát také náležitý prostor a pohyb. 

Vtisknout mu notnou dávku provokativního napětí, které by diváka motivovalo k úvaze, 

k přemýšlení. Negací klasických společenských přístupů k vizuálnímu umění se tedy 

dostává k vyjádření naléhavých sociálních otázek jako je například vyrovnání se 

s nepříjemnou historickou zkušeností.189

                                           
188 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 164–169.
189 Srov. DIERKS (pozn. 104).
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2.2.2.2 Horst Hoheisel 190

Umělec německo-venezuelského původu, Horst Hoheisel, překročil v projektech 

anti-památníků pomyslnou nihilistickou hranici, kterou ve svých teoretických statích 

charakterizuje německý historik Saul Friedländer,191 a dospěl až k fenoménu negace 

památníků, jež nejvýrazněji charakterizuje jeho návrh na realizaci Pomníku zavražděného 

evropského židovstva v Berlíně. Místo vytvoření nového objektu navrhoval totiž zničení

jedné z nejvýznamnějších berlínských předválečných památek – zboření Braniborské 

brány.192

[67] [68]

Jeho teze připomenout zničení zničením něčeho jiného by skutečně mohla být 

adekvátním vyjádřením prázdnoty vyvstalé v německé kultuře po vyvraždění dvou třetin 

evropského židovstva. Takový krok byl samozřejmě z hlediska moderní památkové péče 

naprosto nepřijatelný. Ovšem nutno podotknout, že realizace tohoto návrhu nebyla nikdy 

hlavním účelem jeho předložení. Hoheiselova myšlenka vzbudila velký zájem a pozornost 

široké veřejnosti. Otevřela diskusi k tématu souvztažnosti historie a současnosti 

v každodenních souvislostech, v kolektivním myšlení i v osobních vzpomínkách.193

Negativní formy památníků začal přitom Hoheisel rozvíjet již v osmdesátých letech, 

kdy v Kasselu realizoval svůj návrh pro obnovu tzv. Aschrottovy studny, památníku, který 

má rovněž souvztažnost k historii německého holocaustu a který byl realizován v letech 

1986–1987. Připomíná nesmyslnost rasové diskriminace židovské skupiny obyvatelstva, 

který v Německu propukl ve třicátých letech a vyvrcholil holocaustem.

                                           
190 Viz Hanno LOEWY: Identity and Empty Reflections about Horst Hoheisel's Negative Memory and 

Yearning for Sacrifice, in: http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/hoheisel/identity.html
(staženo 5.5.2008);
Srov. James E. YOUNG: Horst Hoheisel's Counter-memory of the Holocaust: The End of the 
Monument, in: http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/hoheisel/ (staženo 5.5.2008)

191 Viz Saul FRIEDLÄNDER: Memory, history, and the extermination of the Jews of Europe, 
Bloomington 1993, 61.

192 Braniborská brána měla být vyhozena do vzduchu. Její části pak rozemlety na prach a ten dále 
symbolicky rozprášen na nově vzniklém prázdném prostranství.
Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 126.

193 Srov. James E. YOUNG: Erinnerung ist eine endlos befahrene Straße, in: Matthias REICHELT (ed.): 
Rudolf Herz, Reinhard Matz, Zwei Entwürfe zum Holocaust-Denkmal in Berlin, Nürnberg 2001, 74–
81.
Srov. James E. YOUNG: Horst Hoheisel’s Counter-memory of the Holocaust. The End of the 
Monument, in: http://www.zermahlenegeschichte.de/index.php?option=com_content&task=view&id
=27&Itemid=32 (vyhledáno 4.4.2008).
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Studna připomíná osud Sigmund Aschrotta, bohatým obyvatele města Kassel

z přelomu devatenáctého a dvacátého století. V roce 1908 věnoval městu dvanáct metrů 

vysokou negotickou studnu, která byla po nástupu nacistů ze zámeckého prostranství 

odstraněna, pro nečistý židovský původ jejího donátora.194

V roce 1984 bylo z iniciativy spolku pro záchranu historických památníků v Kasselu

(Verein  zur Rettung historischer Denkmäler in Kassel e. V.) rozhodnuto o obnově tohoto 

monumentu. Horst Hoheisel, pověřený jeho realizací překvapil myšlenkou, že vystavět 

studnu novou, by bylo „dekorativní lží“.195 Nicméně aby podržel autenticitu staré památky, 

rozhodl se vystavět přesnou kopii fontány z roku 1908, avšak realizovanou v negativním 

podání, tedy v „anti-formě“.196 Vystavět přesnou kopii Aschrottovy studny, ne ale rostoucí 

do výšky, leč vyhloubenou do země.197

[69] [70]

K nejznámějším počinům Horsta Hoheisela se v řadě jeho anti-památníků patří určitě 

také Warmes Mahnmal – Denkmal für alle Häftlinge des Konzentrationslagers

v Buchenwaldu, jednom z někdejších koncentračních táborů.

Jedná se o kovovou desku instalovanou ve sklonu třiceti šesti a půl stupně, což má 

symbolizovat teplotu lidského těla. Deska je popsána jen názvy padesáti různých světových 

národností, kterých se zde holocaust dotkl. Deska je nevelká, poměrně nenápadná, 

v prostranství tábora snadno přehlédnutelná. Právě v tom tkví v jistém smyslu ona negace 

monumentálních memoriálů, podobně jako u Gerzova hamburského památníku platí i zde, 

kdo chce najít, najde a povzpomíná.198

[71] [72]

Zatím posledním významným počinem pak v jeho tvorbě zůstává tzv. The Gates of 

Germany (Memorial for one night), slide-projekce obrazu brány koncentračního tábora 

v Osvětimi na Brandenburské bráně uskutečněná v noci z 27. na 28. ledna 1997, kterým 

                                           
194 Stalo se tak konkrétně v noci z 8. na 9. dubna roku 1939.

Srov. Hanno LOEWY: Memorial to the Aschrottbrunnen Fountain in Kassel, Germany. 
In: http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/hoheisel/identity.html (vyhledáno 5.5.2008).

195 YOUNG 2002 (pozn. 85) 117.
196 Ibidem.
197 Srov. LOEWY (pozn. 194);

srov. YOUNG 1993 (pozn. 109) 43–48;
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 116–125.

198 Srov. Hanno LOEWY: Memorial to a Memorial at the former concentration camp at Buchenwald, 
near Weimar, Germany, in: http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/hoheisel/identity.html
(vyhledáno 5.5.2008).
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chtěl autor apelovat na svědomí německých občanů v současnosti. Za celou projekcí se totiž 

skrývá jen prostá otázka, zda si Berlíňané (a nejen oni) pamatují a připomínají, co se v čase 

Hitlerova panování v Evropě událo. Byla zdviženým prstem proti lhostejnosti dnešní 

společnosti, v níž pozvolna přibývá stoupenců neonacismu, a varovnou připomínkou 

nejmladším generacím. 199

[73] [74] [75]

2.2.2.3 Renata Stih a Fridrich Schnock

Počátkem devadesátých let se prosadily se svou nenápadnou připomínkou 

postmoderní formy památníku, respektive anti-památníku také dva berlínští umělci 

z Bayrisches Viertel, městského okrsku Schöneberg města Berlína, kterou obývala před 

válkou ze značné části židovská honorace a intelektuální elita – Renata Stih a Fridrich 

Schnock. 200

Zmizení důležité společenské skupiny zde po válce nebylo nijak připomenuto. Čtvrť 

se dočkala obnovy a proměnila se v harmonické, poklidné prostředí. Stih a Schnock se 

rozhodli narušit jeho mírnou a přátelskou atmosféru prakticky všudypřítomnými v celku 

nenápadnými, přesto však poměrně pichlavými, připomínkami jednání nacistů vůči někdejší 

židovské společnosti. Na nejfrekventovanější nároží ulic umístili cedule připomínající 

klasické rozcestníky či směrové ukazatele, které však místo názvu ulic a směru cesty 

nabízely divákovi pohled na jednoduché vyobrazení předmětu z všedního života, které bylo 

doplněno krátkým popiskem – heslem vyňatým z protižidovských německých zákoníků 

platných v třicátých a čtyřicátých letech.201

[76] [77] [78]

Podařilo se jim tím brilantně začlenit připomínku nacistického historického konání 

a  impuls pro zamyšlení nad lidskými právy, nebezpečím pravicového extremizmu i nutností 

vzpomínání do každodenního života obyvatel dané městské části Berlína.202

                                           
199 Srov. Hanno LOEWY: Removal of the Brandenburg Gate, in: 

http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/hoheisel/identity.html (vyhledáno 5.5.2008);
Srov. Horst HOHEISEL/ Andreas KNITZ: Zermahlene Geschichte - Kunst als Umweg. Projekte von 
Horst Hoheisel und Andreas Knitz, Weimar 1999;
srov. YOUNG 1993 (pozn. 109) 108.

200 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 134–141.
201 Srov. ibidem.
202 Srov. ibidem.
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Pozornost si zaslouží rovněž jejich návrh Památníku zavražděného evropského 

židovstva v Berlíně: Bus Stop – The Non-Monument z roku 1995. Prostor vyhrazený 

onomu památníku chtěli nechat zpustošit a následně vybudovat po jeho obvodu autobusové 

nádraží a vypravovat odsud pravidelné autobusové linky do nacistických táborů po celé 

Evropě. Nutno přiznat, že jury tento návrh zamítla pro nedostatek umělecké invence

a nepraktičnost.203

[79] [80] [81]

                                           
203 Srov. ibidem.
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2.2.2.4 Reinhard Matz a Rudolf Herz

S palčivými historickými tématy v konfrontaci s foto-žurnalistickým dokumentem

se setkáváme i v záběrech Reinharda Matze, německého fotografa, který se ve svém díle 

zaměřuje formálně na věcnou fotku a fotografii architektury.204

V souvislosti s holocaustem proslul hlavně jeho cyklus Vergegenwärtigen. Die 

deutschen Konzentrationslager nach 50 Jahren, přibližně dvě stě fotografií malého 

formátu presentovaných jako putující výstava doplněna o autorskou knihu „Die 

unsichtbaren Lager“ zachycujících prakticky aktuální podobu jednotlivých táborů 

nacistického typu.205

Médiu památníku a tématice vzpomínání se Matz intenzivně věnuje ve spolupráci 

s konceptuálním umělcem Rudolfem Herzem.206 Umělci reagovali na klasické výtvarně 

formální podání památníků a památečných míst vlastní negací, ve které se zaměřili hlavně 

na konfrontaci individuálního povědomí každého svého diváka s kolektivním věděním, 

myšlením a kolektivní pamětí.

Jejich práce přitom nevychází pouze z uměleckého chtění, nýbrž je podložena 

interdisciplinární vědeckou základnou. Oba umělci jsou známi rovněž svými umělecko-

teoretickými statěmi a je pro jejich práci tedy zcela přirozené prolínání tvůrčí práce 

s výsledky odborných bádání. Jejich díla tedy zásadně vychází z náležitě zhodnocené 

dokumentace či kompetentních zhodnocení aktuálního politicko-společenského obrazu 

soudobé společnosti a usilují o jejích adekvátní prezentování skrz média neotřelých tvůrčích 

postupů. Absolutně nejvýrazněji tento přístup představují dva návrhy Památníku 

zavražděného evropského židovstva v Berlíně, kterými také jejich spolupráce začala.207

První z nich, Leerstelle [82], vznikl v roce 1995 a představoval příkladnou ukázku 

minimalistického konceptu anti-pomníku s využitím tvůrčího přístupu land artu. Presentuje 

se v něm hlavně nepředstavitelnost pronásledování a vyvraždění tak neuvěřitelného 

množství lidí. Prázdnota, která zůstala trvale pozorovatelná v evropské společnosti 

a kulturní tradici koresponduje s prázdnotou a určitou omezeností lidské mysli 

a představivosti. Odpovídajícím památníkem pak podle Matze a Herze mohla být jen 

                                           
204 Viz http://www.matzfotografie.de/ (vyhledáno 4.3.2008);
205 Viz Reinhard MATZ/ Andrzej SZCZYPIORSKI: Die unsichtbaren Lager. Das Verschwinden der 

Vergangenheit im Gedenken, Reinbek bei Hamburg 1993.
206 Viz http://www.rudolfherz.de/ (vyhledáno 4.3.2007).
207 Srov. YOUNG, in: REICHELT (pozn. 193);

srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 236.
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hmatatelná a viditelná prázdnota – památník negativní formy, osmdesát metrů dlouhá, 

šedesát metrů široká a padesát metrů hluboká jáma vyzděná tmavým betonem se dnem 

pokrytým šedivým štěrkem. A celé to prázdno měla navíc obestírat ještě pět metrů vysoká 

stěna, takže by do jámy nebylo možno nikde nakouknout. Prostor by však byl přístupný skrz 

tunel, který by návštěvníka dovedl k jakési terase vyvýšené čtyřicet metrů nad propastí, stále 

však deset metrů pod úrovní terénu města. Stěna by byla popsána vícejazyčnými hesly: 

„uloven, dostihnut, zbit, mučen, zastřelen, pověšen, spálen, otráven, udušen, zplynován –

Pomník vyvražděnému evropskému židovstvu.“ Okolí jámy mělo pak naopak v průběhu 

všedních dnů a rytmu přirozeného přírodního vývoje být proměněno v park, což by 

prohloubilo kontrastní účin díla.208

Druhý návrh, o dva roky mladší veřejná instalace Überschrieben [83], působil ještě

kontroverzněji, nicméně také výstižněji a uvážlivěji. Snad i proto byl odbornou porotou 

shledán za nejlepší,209 ačkoliv jej ta samá jury okamžitě zamítla, jelikož autoři nedodrželi

podmínku stanoveného místa. Návrh totiž počítal s využitím asi kilometr dlouhého úseku 

dálnice v blízkosti města Kassel, který byl dlážděný z žulových kostek. Kvůli špatnému 

stavu vozovky zde byla maximální povolená rychlost omezena na pouhých třicet kilometrů 

v hodině. Matz a Herz chtěli tento úsek dopravní komunikace zřetelně označit jako 

„Mahnmal für die ermordeten Juden Europas“.210

Myšlenka této minimalistické instalace fascinovala jednoduchostí zpracování 

s využitím předmětů každodennosti v jejich primární funkci a zároveň zcela originálním 

postojem v umělecké realizaci pomníku překračující jeho tradiční formu ale i její 

postmoderní negaci. Estetická základna tohoto počinu v sobě nese silný sociální aspekt, 

který zřetelně vystupuje z doprovodného návrhu založení nadace na ochranu utiskovaných 

menšin v souvislosti s využitím berlínského pozemku. Matz a Herz počítali také s jeho 

využitím. Navrhovali rozprodat jej a z utržených peněz založit nadaci pro podporu a ochranu 

utlačovaných menšin současnosti.211

                                           
208 Srov. REICHELT (ed.) (pozn. 193);

srov. Cindy SCHMIEDICHEN: Reinhard Matz und Rudolf Herz. Zwei Entwürfe zum Holocaust-
Mahnmal, in: http://www.hgb-leipzig.de/mahnmal/herzmatz.html (vyhledáno 7.4.2008).

209 Viz YOUNG 2002 (pozn. 85) 236.
210 „Wir gehen davon aus, dass heute nur die permanente Infragestellung eines weithin anerkannten 

Symbols die erwünschte Lebendigkeit eines Denkmals auf längere Zeit hin ermöglichen kann. Zu den 
wenigen, gemeinschaftsstiftenden nationalen Symbolen in der Bundesrepublik zählt die Autobahn. Sie 
eignet sich dadurch in besonderer Weise für Projekte kollektiver Erinnerung.“
HERZ, MATZ, in YOUNG, in: REICHELT (ed.) (pozn. 193) 47.

211 Srov. SCHMIEDICHEN (pozn. 205)
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Právě tímto přesahem vzpomínání do aktivního sociálního působení současné 

společnosti skrz médium konkrétního uměleckého díla, jehož klíčovou částí je založení 

veřejně právní neziskové dobročinné organizace, posouvají oba umělci úlohu a význam 

památníku, ovšem i úlohu a význam umění jako takového, v současné společnosti do 

naprosto nové a společensky velmi naléhavé roviny.212 Památník, třebaže ve své antiformě,

rázem není jen upomínkou na věci dávno minulé, ale i na události, ke kterým v minulosti 

došlo podceněním nebezpečných socio-politických jevů (jako byl například nárůst rasismu, 

antisemitismu, národního socialismu atd.) a součástí památníku, který tyto aspekty 

připomíná, by měla být také prevence – apel v rámci moderní společnosti, která si již je 

vědomá svých možností a schopností a která si nesmí dovolit zapomínat chyby minulosti.213

                                           
212 Viz Aleida ASSMANN: Erinnerung als Stolperstein, in: REICHELT (pozn. 193) 87–90.
213 Srov. BAUMAN (pozn 2); 

srov. Moshe ZUCKERMANN: Was hat die Autobahn damit zu tun? In: REICHELT (pozn. 184) 131–
136.
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2.3 OTÁZKA ESTETICKÉ PREZENTACE UTRPENÍ A VIZUALIZACE 
LITERÁRNÍ    NARACE

Díla výše jmenovaných autorů jsou charakteristická především vytříbenou estetickou 

citlivostí, taktem, smělou jednoduchostí, notnou dávkou myšlenkové invence, koplexností 

a zřetelným záměrem nechat divákovi co možná nejširší prostor k vlastní interpretaci 

a zhodnocení nejen díla samotného, ale v první řadě událostí, jež reflektují. „Divák je tedy 

záměrně veden k vlastnímu zhodnocení. Je nabádám ke kritickému myšlení a nalezení čistě 

individuální cesty vzpomínání. Tvůrci anti-pomníků a uměleckých reflexí holocaustu vůbec 

proto nechávají raději divákovi velmi široké pole pro rozvinutí vlastní interpretace 

a kritického zhodnocení.“214 Vynikají také zvláštním druhem harmonie, která je založena na 

rovnováze velmi subtilního, nikoli však přílišně patetického, vizuálního podání a hrůznosti 

zobrazovaného. Ve výsledku se díky této aporii dosahuje nezvykle silného emočního účinu 

na diváka, který je a priori skrz kontakt s anti-památníkem veden k sebekonfrontaci skrz 

osobní analýzu vlastních zkušeností, vzpomínek a názorů. Mnohdy to vyvolává ve zdánlivě 

nezaujatých pozorovatelích zvláštní pocit rozrušení, nervozity či úzkosti, který si latentně 

nesou sami v sobě.215

Tato situace zcela logicky vyvěrá ze zásadní ambivalentní podmínky umělecké 

vizualizace jakékoliv násilné historické události. Tvůrce zpracovávající toto téma je nucen 

vypořádat se s dilematem, že každé umělecké dílo reflektující holocaust či jiné válečné 

hrůzy by mělo přinášet určitý smířlivý účin – jinými slovy: znázornění konkrétní absolutně 

negativní historické události by mělo vyznít v jistém smyslu pozitivně – citlivě, chlácholivě, 

rozumě.216 Konec konců jde o umělecké dílo a umění je od pradávna spojováno s otázkou 

krásy a potěchy. Proto také hledat a najít adekvátní přemostění těchto dvou pozic bylo 

hlavním úkolem druhé poválečné generace umělců, kteří využili přístupů postmoderní 

estetiky s vědomím, že každé obsažné postmoderní dílo poukazuje na morální povinnost

současné společnosti vzpomínat a zároveň samo na sobě divákovi dokazuje nemožnost 

znázornit to klasickými prostředky krásného umění (včetně média filmu a literatury).217

                                           
214 Srov. ADORNO (pozn. 87).
215 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 242.
216 Srov. FRIEDLÄNDER  (pozn 191) 61.
217 Srov. ibidem 61;

srov. ADORNO (pozn. 87);
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 13.
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Adekvátní volbě vizuální prezentace je přitom věnována velká péče. Estetické 

zpracování kulturně-vědecké instituce přenášející vzpomínku a zkušenost s nacistickým 

holocaustem, stejně jako volná umělecká tvorba, začalo pro současné umělce představovat

lukrativní výzvu „zobrazit cosi ve své podstatě nezobrazitelného“.218 Theodor Adorno tuto 

výzvu podnítil také svým tvrzením, že: „napsat po Osvětimi lyrickou báseň je 

barbarstvím,“219 což v přeneseném smyslu slova lze aplikovat na uměleckou produkci vůbec 

a ptát se dále, má-li umění, především pak tzv. umění krásných forem, po Osvětimi ještě 

právo existovat.

Adorno sám ve svých úvahách nakonec dospívá k závěru, že ano. Utrpení lze 

vizuálně ztvárnit. Je však třeba dbát na to, aby v tom nezrazovalo sebe sama například 

přehnanou patetizací, nebo poplatností politickému diktu, které by je nutně dovedlo 

k degradaci podlehnutím tendenčnímu stereotypu a přílišné popisnosti skrývající v sobě 

intelektuální úpadek postmoderní společnosti. Odsuzuje tímto tedy formy tendenčního 

umění („committed art“) a nabádá tvůrce k nezávislé produkci („autonomous art“) 

oproštěné od jakéhokoliv projevu estetické stylizace poplatné ideálu krásna na straně jedné 

a hrubému cynismu na straně druhé. První by totiž mohlo v divákovi vzbudit pocit morální 

manipulace, druhé laciného ukonejšení svědomí.220

Umělci jsou nuceni hledat adekvátní kompromis mezi seberealizací své tvůrčí

potence a maximální účinností a účelností objektu, který má jasně a citlivě převézt do 

současnosti a budoucnosti určitou historickou zkušenost a převyprávět její příběh. Jejich 

vyprávění, má-li zůstat v co nevětší možné míře pravdivým, nesmí sklouznout k výpravné 

jednoduchosti či podbízivé líbivosti, přestože laická veřejnost si obvykle žádá podání co 

nejjednodušší a nejpopisnější.221 Především ti, kterých se reflektované události týkají přímo 

(například přeživší holocaustu, doboví svědci apod.) opírají svůj požadavek popisné 

narativnosti prostřednictvím líbivé podbízivosti o reálnost onoho historického dění. 

Expresivně abstraktní zpracování nepovažují za adekvátní222 a požadují umělecká díla 

konkrétního morálního dikta.223 Přílišná výpravnost v kombinaci se snahou o citlivé podání

tématu vede ale často právě k vytváření patetických stereotypů a pietní glorioly nad 

prezentovaným příběhem. Taková sakralizace je v přenosu vzpomínek a zkušeností z jedné 

                                           
218 YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 314.
219 Srov. ADORNO (pozn. 87) 761.
220 Srov. ibidem 760–764.
221 Srov. YOUNG 1993 (pozn. 109) 8–9.
222 „We weren’t tortured and our families weren’t murdered in the abstract. It was real.“

Ibidem 9.
223 Srov. ADORNO (pozn. 87) 762.
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generace na druhou paradoxně naprosto kontraproduktivní.224 Přílišná jasnost demotivuje 

kritické myšlení diváka a lenost mysli pak vyvolává lhostejnost, což prakticky znamená, že 

veřejnost snadno ztrácí zájem a téma pozvolna banalizuje.225

Přehnaná popisnost a líbivá výpravnost navíc značně omezuje požadavek na co 

možná největší objektivitu v přenosu historické události. Jak bylo popsáno výše, požadavek 

absolutní objektivity není nikdy realizovatelný, snaží-li se umělec dokumentovat; avšak 

expresivně abstraktní umělecká vizualizace, která je spolu s principy konceptuálního umění, 

minimalismu, objektu, instalace atd. v otázce reminiscencí historických událostí 

v posledních přibližně patnácti dvaceti letech tolik využívána, dovoluje autorovi zůstat do 

jisté míry kriticky nejasný a přivézt tak širokou veřejnost ke konfrontaci prezentované 

historické události se sebou samým ve své vlastní současnosti a každodennosti.226

2.3.1 Gerhard RICHTER 227

Nejasnost významu konkrétních historických událostí, mlhavost vzpomínek či tápání 

v hledání aktuální souvztažnosti sebe sama i současné společnosti k nepopsatelnému utrpení 

obětí druhé světové války, holocaustu pak především, velmi trefně vystihuje práce 

německého umělce Gerharda Richtera,228 který již v šedesátých letech naznačil v tomto 

                                           
224 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18).
225 Srov. BAUMAN (pozn. 2).
226 Srov. Catherine DAVID: Politics, Poetics. Das Buch zur Dokumenta X. Kurzführer, in: Françoise 

JOLY (ed.): Documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH. Idee und Konzeption,  
Ostfildern/Ruit 1997, 9;
srov. YOUNG 1993 (pozn. 109).

227 Gerhar Richter se narodil roku 1932 v Drážďanech, kde také započal svá studia malby na výtvarné 
akademii. V roce 1957 získal diplom v oboru nástěnná malba. Odmítal však diktus oficiálního 
uměleckého proudu socialistického realismu a roku 1963 emigroval do západního Německa.  studovat 
na akademii v Düsseldorfu u K. O. Götze. Pod vlivem svého učitele se na krátko projevil jako 
informelně malující umělec, avšak po seznámení se s  pop-artem a hnutím Fluxus, našel vlastní 
osobitý styl, kterým po roce 964 obohatil postmoderní směry – fotomalbu, neboli fotomalířství 
(přemalování fotoprojekce na velkoformátová plátna). Ve své práci se od samotného počátku 
soustředil na aktuální sociální problematiku.
Srov. Gerhard Richter., in: FRICKE/ HONNEF/ RUHRBERG/ SCHNECKENBURGER/ WALTHER 
(eds) (pozn. 179) 794;
srov. Helmut FRIEDEL (ed.): Gerhard Richter. Atlas, Köln 2006;
srov. Jürgen HARTEN: Gerhard Richter. Bilder. Paintings 1962–1985. Anlässlich der Ausstellung in 
Düsseldorf, Berlin, Bern und Wien 1986 mit einem von Dietmar Elger bearbeiteten Catalogue 
Roisonné, Köln 1986;
viz http://www.gerhard-richter.com/ (vyhledáno 10.4.2008).

228 „...Künstler durch eine lakonische Haltung zu komplexen Bildentzifferngen und –verrätselungen eines 
historischen Bewusstseins führt –, sondern auch die Reflexion von Übergangsphänomenen.“
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kontextu směr tvorby dnešních mladých umělců svým přepracováním fotodokumentace 

z koncentračních táborů pořízené po jejich osvobození originálním médiem fotomalby. Ta

představuje v jistém smyslu slova hru s uměleckými formami a možnostmi vizualizace 

skutečnosti prostřednictvím intermediality tvůrčích přístupů postmoderního autora 

a mortifikací jednoho z nich (v tomto případě dokumentační fotografie). Cílí k dvojaké

reprezentaci fotografického dokumentu skrz klasické médium olejomalby v kontextu 

adekvátních estetických norem v době vzniku těchto děl a v závislosti na silném, třebaže na 

první pohled latentním, sociálním významu.229

Richter přitom fotografie nejen přemalovává, ale podrobuje je také drobné 

metamorfóze: nejdřív fotku prostřednictvím projektoru přenese na velkoformátové plátno

(čímž získá tak jako tak obraz ne již zcela jasných kontur), motiv přemaluje a dokud je 

obraz ještě vlhký, suchým štětcem malbu (převážně v horizontálním směru) rozmaže. Tímto 

postupem dosáhne intenzivní neostrosti a mlhavé nejasnosti. Obraz vypadá jako momentka 

pořízená v rychlém pohybu a působí jako by událost na něm zobrazována byla vyňata 

z hektického běhu času naší každodennosti.230 Ze zobrazení tiché dějinné události či 

konkrétní osoby na konkrétním místě v konkrétní době v prudkém pohybu vyvstává zvláštní 

paradox a napětí, což v divákovi notně vyvolává zmatené emoce.

Výtečným příkladem Richterova originálního uměleckého přístupu v otázce 

vyrovnávání se s minulostí je obraz Onkel Rudi [84],231 který vznikl podle rodinné 

fotografie z okruhu jeho příbuzenstva. Fotografie byla zcela jistě pořízena s úmyslem 

sebeprezentace člověka, na něhož mohou být příbuzní a známí hrdi, jehož mohou obdivovat 

a radovat se z jeho úspěchu. Je na ní zachycen muž v nejlepších letech, plné síle, očividně 

spokojené mysli, dá se předpokládat, že má úspěch v práci i v osobním životě. Portrétovaný 

Rudolf Schönfelder, Richterův strýček, bratr jeho matky, zde představuje ikonu ideálního 

člena spořádané německé rodiny. Až na to, že fotografie má jistou chybu na kráse – a sice 

prostředí, kde byla pořízena, a ošacení, které má strýček na sobě. Je totiž oblečen do 

důstojnické uniformy hitlerovského Wehrmachtu a pohybuje se ve vojenském prostředí (dle 

schématu pozadí na fotografii se dá usuzovat, že budova za portrétovaným jsou kasárna

nacistické armády).  Oblečení a prostředí tak charakterizují tento velký vzor rodiny 

                                                                                                                                     
Dietmar RÜBEL: Die Fotografie (un)erträglich machen. Gerhard Richter gesehen mit W. G. Sebald, 
in: Dietmar ELGER/ Jürgen MÜLLER: Sechs Vorträge über Gerhard Richter. Februar 2007, 
Residenzschloss Dresden, Köln 2007, 48.

229 Srov. ibidem 48–50.
230 Srov. ibidem 50–51.
231 Olej na plátně, 87 x 50 cm, 1965. Obraz je součástí sbírek Památníku Lidice.



61

Richterových jako jednoho z podílníků nacistické genocidy a zrůdností druhé světové 

války.232 Taková interpretace doslova křiklavě vytane na mysli, vzpomeneme-li, že to byl 

právě tento obraz, který Gerhard Richter osobně postavil do souvislosti s připomínkou zkázy 

české obce Lidice, ke které došlo roku 1944 pod záminkou odvety německého vládního 

režimu za atentát na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha.233

Mlhavé představení této fotografie prostřednictvím Richterovy přemalby vtisklo 

paradoxně zcela jasný a čistý význam myšlenkovému pozadí a poselství onoho uměleckého 

díla. Neostrost nutí pozorovatele k pečlivějšímu pohledu a uvážlivějšímu či pozornějšímu 

vyhodnocení obrazu jako takového. Po rozluštění základních indicií, je však nutné nazírat 

malbu ve zcela konkrétních metaforických souvislostech, v intenci uvědomění si 

absolutního významu všeho, co je zřejmé, a jeho nepopiratelné hodnoty jako historického 

dokumentu. A právě rozeznání historicity vede diváka dále k procesu vzpomínání 

a pozvolného uvědomování si přesahu dějinných událostí do osobního života každého 

individuálního pozorovatele, jakož i do společného vědomí a vzpomínání německého národa 

po druhé světové válce, jelikož Onkel Rudi ztělesňuje portrét celé německé společnosti 

a jako takový nastavuje zrcadlo jejímu kolektivnímu podvědomí.234 Konec konců i titul 

obrazu ponechává prostor pro konfrontaci kohokoliv ze současného Německa s válečnou 

historií. Každá rodina mohla mít takového svého „strýce Rudiho“, někoho, kdo byl všem 

členům blízký, kdo byl jeden z nich, koho obdivovali, koho měli rádi a o jehož cti a nevinně 

jistě byli či stále jsou přesvědčeni.235

                                           
232 Rudolf Schönfelder byl skutečně německým vojenským důstojníkem v době druhé světové války. 

Aktivně se podílel na válečném vývoji a v roce 1944 padl v bojích na západní frontě, v Normandii.
Viz Dieter SCHWARZ: Onkel Rudi, in: Gerhard Richter Übersicht. Eine Ausstellung des Instituts für 
Auslandsbezichungen e. V., Stuttgart, Köln 2006, 20–21;
srov. Martin ROTH/ Ulrich BISCHOFF/ Jürgen BECKER (eds.): Gerhard Richter im Albertinum 
Dresden. Mit einem Geleitwohrt von Martin Roth und Ulrich Bischoff einem Geschpräuch mit Jan 
Thorn-Prikker und Essay von Jürgen Becker. Katalog der Galerie Neue Meister, Albertinum, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Köln 2004.

233 Richterův obraz Onkel Rudi má silnou vazbu k českému prostředí. Na podnět berlínského galeristy 
René Clocka byl totiž roku 1967 zařazen spolu s díly dalších jeden a dvaceti umělců na výstavu 
„Hommage a Lidice“ pořádanou k uctění pět a dvacátého výročí zničení české obce Lidice nacisty 
a byl spolu s ostatními obrazy slavných německých autorů, které byly v rámci této výstavy 
představeny, věnován nově zřízenému muzeu této vesnice.
Do Lidic se však obraz dostal až po téměř čtyřiceti letech. Do roku 2003 byl ve sbírkách Českého 
muzea výtvarných umění v Praze.
Srov. Dary německých umělců, in: http://www.lidice-memorial.cz/galleryCollection_cz.aspx 
(vyhledáno 16.4.2008);
srov. Philipp Alexander OSTROWICZ: Die Unschärfe des Bildes. Einige Anmerkungen zu Gerhard 
Richters Onkel Rudi, in: http://parapluie.de/archiv/zeugenschaft/richter/ (vyhledáno 13.4.2008);
srov. http://www.lidice-memorial.cz/history_cz.aspx (vyhledáno dne 13.4.2008).

234 Srov. RÜBEL (pozn. 228) 50–54.
235 Srov. OSTROWICZ (pozn. 233).
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Gerhard Richter v obraze strýčka Rudiho brilantně vizualizuje určitou disharmonii 

a nejistotu na cestě vyrovnávání se s minulostí, která se dotýká naprosté většiny německých 

rodin a která vyvěrá z prakticky nepřekonatelného rozporu mezi určitou dávkou hrdosti 

a obdivu ve vztahu k historickým událostem (nazíráno obecně v celkovém dějinném 

kontextu národním či osobním) na straně jedné a studem za hříchy minula a chyby předků 

(vztaženo v první řadě k období druhé světové války a veškerého dění s ní souvisejícího) na 

straně druhé.236

Proces samotného vzpomínání přitom Richter dále propracoval a velmi názorně 

představil v rámci prezentace svých děl v komplexní sbírce obrazů nazvané Atlas.237 Na pěti 

panelech (Tafeln 16–20) představuje nejdříve fotografie pořízené samotnými nacisty 

v průběhu procesu vyhlazování a dokumentačními snímky vyhotovenými bezprostředně po 

osvobození německých koncentračních táborů (Tafel 16–18) [85] [86] [87].238 Poté vybírá 

nejpalčivější z nich a přepracovává do mlhavě rozmazané podoby (Tafel 19) [88], aby svůj 

výběr nakonec ještě více zúžil a tři z fotografií pestře koloroval (Tafel 20) [89].

Celá tato prezentace představuje názorné zhodnocení procesu vzpomínání, na jehož 

počátku stojí skutečné historické dění (prezentováno v tomto případě autentickou 

dokumentační fotografií), ze kterého je v průběhu času mnoho zapomenuto. Vše však 

zůstává pečlivě a trvale uloženo v národním i osobním historickém podvědomí a objevuje se 

                                           
236 Srov. SCHWARZ (pozn. 232) 20.

V této souvislosti je třeba také podotknout, že obraz „Onkel Rudi“ jistě ne náhodou vznikl v době, 
kdy jedna z nejvýznamnějších německých intelektuálek, Hannah Arendtová, vydala knihu Eichmann 
v Jeruzalémě, v níž nejen že zpravuje veřejnost o průběhu soudního procesu s mužem zodpovědným 
za realizaci tzv. „konečné otázky“, ale propracovává zde v první řadě otázku „banality zla“ 
a poddajnost člověka dobovému diktu Třetí říše, jejího byrokratického a legislativnímu aparátu 
a ideologické rasové demagogii.Prostřednictvím analýzy Eichmannova jednání v době, kdy působil 
jako jeden z nejvyšších úředníků a oficírů hitlerovského Německa, dospívá totiž k poznání, že 
Eichmann představoval fakticky zcela normálního člověka své doby, že jeho jednání nebylo v žádném 
případě podmíněno osobní záští vůči evropskému židovstvu a že tedy jeho jednání nepodléhalo 
rasistickému či xenofobnímu individuálnímu přesvědčení.
Viz ARENDTOVÁ (pozn. 19); kniha vyšla poprvé v roce 1963 v New Yourku pod titulem Eichmann 
in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil a o rok později byla publikována mnichovským 
nakladatelstvím také v Německu (Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen), 
kde vzbudila obrovský ohlas odborné i laické veřejnosti.

237 V podstatě se jedná o sbírku motivů, nápadů a inspirací podnětných pro Richterovu další tvorbu. 
Sbírka byla veřejně publikována a je dostupná v knižní podobě:
Viz Helmut FRIEDEL (ed.): Gerhard Richter. Atlas, Köln 2006;
viz http://www.gerhard-richter.com/art/atlas/ (vyhledáno 13.4.2008).

238 Jedná se o fotografie převzaté z knižních publikací, které do roku 1967 k tématice holocaustu vyšly. 
Snímky zachycují dění v koncentračních táborech Buchenwald, Dachau a Osvětim. Po válce se z nich 
staly v jistém smyslu slova „ikony zkázy“, jak vysvětluje již výše jmenovaná Cornelia  Brink 
Viz pozn. 122, 123 a 124. (Veřejnost zná ony obrazy a nepotřebuje k nim již žádné vysvětlující 
komentáře.)
Viz RÜBEL (pozn. 228) 54–60.
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mlhavě a váhavě ve vzpomínkách. V mysli vyvstávají ponejprv jen tmavé nejasné obrazy 

nutící k hloubavějšímu zamyšlení a nalezení adekvátního vyjasnění. Obraz jasných 

vzpomínek (tzv. Nachbild)239 přichází později, avšak o to důrazněji. Objevuje se v jasných 

konturách a nepříjemně dráždivé kontrastní barevné formaci v mysli diváka. Reflektuje 

nejsilnější vjemy a probouzí velmi emotivní reakce a myšlenky. Dojem z těchto 

vzpomínkových obrazů bývá pak v divákovi zpravidla silnější, než účin samotné 

skutečnosti. Proces vzpomínání totiž vyvolá vlastní emocionální reakci, která se promítá do 

konečného zhodnocení a umocňuje jeho významovost, jak formuluje mimo jiné také 

Sigfried Kracauer: „Když spatříme ty hromady zmučených lidských těl nacistických 

koncentračních táborů – a to znamená, že si je zažijeme, [že se nám skutečně dostanou pod 

kůži] – vysvobodíme tím celou tu hrůznost [zobrazovaných událostí] z její neviditelnosti

tvořené závojem paniky a fantazie [který samovolně a podvědomě ve své mysli 

vytváříme].“240

Na příkladu Gerharda Richtera je doložitelné tvrzení Jamese E. Younga, že umělci 

reflektující holocaust nehledají a nikdy nehledali nové výrazové prostředky ani originální 

estetické přístupy pro zpracování této tématiky. K otázce holocaustu se většinou ve své 

tvorbě propracovali sebereflexí, skrz potřebu sebekonfrontace se svou minulostí, skrz 

potřebu vyrovnání se s určitým kulturně historickým pozadím společenského prostředí, 

z něhož vyšli. Využívají proto ke zpracování tématu média, ve kterém si zvykli pracovat

a vyjadřovat se. Mnohdy jde o tvůrčí prostředky dosti nezvyklé a na první pohled snad až 

nevhodné, jako například médium komiksu u Artura Spiegelmana.241

                                           
239 Německý jazyk má pro to, co vyvstává v mysli a představivosti diváka zcela adekvátní výraz: 

Nachbild, který popisuje konkrétní ustálené vidění, ustálený obraz, vidění kontrastních barev 
optického podráždění, přestože obraz samotný již nepůsobí na oči, již je vzdálen zrakovému spektru 
a to, co z něj zůstává je jen ostrá a dráždivá barevná reflexe. 

240 „Wen wir [...] die Haufen gemarterter menschlicher Körper [in Aufnahmen von] Nazi-
Konzentrationslagern erblicken – und das heiβt: erfahren -, erlösen wir das Grauenhafte aus seiner 
Unsichtbarkeit hinter den Schleiern von panik und Fantasie.“
Sigfried KRACAUER: Werke, 9 Bde., Bd. 3: Theorie des Films. Die Errettung der äuβeren 
Wirklichkeit, hrsg. von Inka MÜLDER-BACH, Frankfurt am Main, 2005, 469. Přetištěno in: RÜBEL 
(pozn. 228) 60.

241 Srov. YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18) 314;
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 10.
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2.3.2 Art SPIEGELMAN242

V dvoudílné komixové243 knize Maus. Příběh očitého svědka předkládá Art

Spiegelman divákovi-čtenáři velmi nenásilný, přesto však nezvykle sugestivní, černobílý 

kreslený autobiografický příběh vzpomínek svého otce Vladka, který jako polský Žid během 

druhé světové války prošel nacistickými antisemitskými čistkami.

Příběh je rozpracován ve dvou stěžejních časových rovinách. V jedné jsou 

reflektovány vztahy otce a syna v době, kdy dílo vznikalo, tedy na přelomu sedmdesátých 

osmdesátých let. Je zřejmé, že spolu ti dva nevychází dobře. Artur nikdy nebyl s to vystát 

vrtochy otcovy povahy. Je si však vědom toho, že mnohé z jeho nepříjemných vlastností 

(například extrémní spořivost) jsou následkem drsných zkušeností z ghett a koncentračních 

                                           
242 Artur Spiegelman se narodil roku 1948 ve švédském Stockholmu rodičům polsko židovského původu. 

Vyrostl však v New Yourku, kde získal také vzdělání na High School of Art and Design in Manhattan 
a na Harpur College of Binghamton University. Ve své umělecké produkce se od samotného počátku 
věnoval především tvorbě avantgardního komiksu a grafického designu. V této souvislosti proslul 
nejprve jako spoluzakladate a redaktor časopisu RAW, který začal společně se svou ženou Françoise 
Mouly vydávat roku 1980. Roku 1992 byl přijatý jako výtvarný spolutracovník do redakce The New 
Yorker, kritického amerického společenského časopisu, pro který pracoval deset let. Rezignoval 
několik měsíců po teroristickém útoku 11. září 2001. Od té doby působí jako umělec na volné noze.
Jeho práce byly také často publikovány ve velmi prestižních periodikách (New Yourk Times, Playboy, 
Village Voice, atd.) a byly také vystavovány v nejlukrativnějších muzeích a institucích současného 
umění po celém světě. Soustředí se převážně na kritické postřehy aktuálního společenského 
a poitického vývoje. V této souvislosti patří také k největším odpůrcům válečného programu 
amerického prezidenta George W. Bushe a proslul i jako velmi ostrý kritik amerických 
zpravodajských médií, za což si mimochodem vysloužil v roce 2005 zařazení mezi stovku 
nejvlivnějších mužů světa (viz http://www.time.com/time/2005/time100/; vyhledáno 15.4.2008).
Nejvíce proslul však komiksovým zpracováním svého osobního příběhu Maus, který mu vynesl celou 
řadu významných ocenění a uznání (byla například Pulitzer Prize for Fiction a Pulitzer Prize Letters 
award, Guggenheim followship, National Book Critics Circle Award, Cavior Award, udělované 
nejlepšímu židovskému románu atd.)
Srov. Jan KOLÁŘ: Kreslený příběh z Osvětimi, in: http://kolar.blog.respekt.cz/c/1714/Kresleny-
pribeh-z-Osvetimi.html (vyhledáno 15.4.2008);
srov. Jan MACHÁČEK: Nechci být komiksový Elie Wiesel. S Arturem Spiegelmanem hlavně o jeho 
slavné myši, in Respekt 43/1994, Praha 1994, 10;
srov. Zbyněk PETRÁČEK: Kočky, Myši a Vepři. Příběh holocaustu v podání Arta Spiegelmana, in: 
Revolver Revue 24, Praha 1993, 290–291;
srov. Magdaléna FRIČOVÁ/ Jan MACHÁČEK/ Jiří ZAVADIL in: Art SPIEGELMAN: Maus I. 
Příběh očitého svědka. Otcova krvavá pouť dějinami, Praha 1997 (text na přebalu);
srov. Magdaléna FRIČOVÁ/ Jan MACHÁČEK/ Jiří ZAVADIL in: Art SPIEGELMAN: Maus II. 
Příběh očitého svědka. A tady někde začalo moje trápení, Praha 1998 (text na přebalu);
srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 22–53;
srov. http://www.barclayagency.com/spiegelman.html (vyhledáno 14.5.2008);

243 Záměrně v této práci používám gramaticky nepřesný termín „komix“ místo spisovné ustálené 
jazykové formy českého jazyka „komiks“. Činím tak s odvoláním na Spiegelmana samotného, neboť 
pro něj ono „x“ v termínu označujícím jeho přirozené tvůrčí médium představuje brilantnější vystižení 
absolutního prolnutí obrazu a slova a přiblížení se přesnému sdělení této syntézy vyjadřovacích 
prostředků: „Besser als Comics gefällt mir das Wort Comix... die Stärke des Comix,  .., denn wenn 
man über Comix spicht, spricht man über das Zusammenmixen von Worten und Bilder zum Zweck des 
Geschichtenerzählens.“
Artura SPIEGELMAN in: YOUNG 2002 (pozn. 85) 27.
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táborů. A ví také, že traumata jeho rodičů latentně formovala i jeho povahu. Začne proto 

pátrat v otcově minulosti. Doufá, že poznání jeho děsivého příběhu mu samotnému pomůže 

překlenout vlastní mindráky a lépe pochopit jednání své matky Anjy, která rovněž přežila 

Osvětim, založila s Vladkem novou rodinu a žila na první pohled spokojený rodinný život, 

aby nakonec v šedesátých letech (ostatně podobně jako celá řada dalších přeživších) 

spáchala sebevraždu a bez jakéhokoliv vysvětlení zanechala své blízké s jejich vlastními 

starostmi a trápeními na pospas sobě samým.244

Skrz setkávání se s otcem a poslouchání jeho vyprávění se čtenář a Arturem přenáší 

do druhé časové roviny, v níž je představen život jeho rodičů v Polsku bezprostředně před 

válkou a během ní, až k branám koncentračního tábora Osvětim.245

Otcovo trýznivé vzpomínání o každodenním přežívání v táborech smrti je však již 

náplní druhého dílu, ve kterém se autor ještě zřetelněji pokouší vykreslit a vypsat z vlastních 

traumat potomka přeživších.246

Historie holocaustu prezentovaná široké laické veřejnosti prostřednictvím takového 

„brakového“ uměleckého média jako je komix veřejnost šokovala a vzbudila v divákovi-

čtenáři na první pohled velmi odmítavé reakce. Médium komixu bylo až do osmdesátých let 

dvacátého století vnímáno zásadně jako lehký žánr stojící na samém pomezí literatury.247

                                           
244 Příběh matčiny sebevraždy Artur Spiegelman zpracoval již dříve, bezprostředně po matčině smrti 

v roce 1968 v komiksovém dílku Prisoner on the Hell Planet. A Case History, které bylo nejdřív 
v roce 1972 publikováno samostatně v jednom z undergroundových komiksových sešitů a které 
Spiegelman nakonec zařadil také do prvního dílu knihy Maus.
Viz: SPIEGELMAN 1997 (pozn. 242) 100–103.

245 Předválečná idylka se rychle mění v noční můru. Vladko Spiegelman s manželkou a dalším širokým 
příbuzenstvem se rázem ocitají ghettu. Spíš tuší než ví, že v pozadí celého jejich života se odehrává 
něco mnohem většího a hrůznějšího. Dlouho se jim daří vyhýbat se transportům do vyhlazovacích 
táborů. Po zlikvidování ghetta se jim dokonce podaří na čas zmizet. Jednotlivé členové rodiny však 
pozvolna mizí v transportech. Nikdo neví, co přesně se s ostatními děje. Nakonec zůstávají Vladek 
a Anja sami. Skrývají se porůznu v domácnostech obyčejných lidí. Vše probíhá relativně poklidně, 
dokud mají dostatek finančních prostředků. Náhle se jim naskytne jedinečná příležitost dostat se do 
Maďarska, které bylo tou dobou ještě pro Židy považováno za relativně bezpečné. Z plánu na útěk se 
však nakonec vyklube past. Spiegelmanovi jsou zatčeni a odvezeni do Osvětimi. 
Viz SPIEGELMAN 1997 (pozn. 242).

246 Arturovým rodičům se jen zázrakem podařilo přežít a po válce se opět shledali a obnovili svůj 
rodinný život. Brzy se však rozhodli opustit Evropu a odstěhovali se do Spojených států. 
Vzpomínkám a traumatům minulosti však neutekli. V pozadí poklidného a spořádaného rodinného 
života se v každém z nich odehrávala osobní válka vedená proti hrůzným vzpomínkám a zážitkům 
z minulosti, kterou byl poznamenán i osobní vývoj jejich syna. Hrůzná zkušenost rodičů se, třebaže 
okrajově, dostávala do Arturova života, ale zůstávala zarytě uchovávána v jeho podvědomí. Obzvlášť 
tíživě vyznívá v druhé části Myši potřeba autora vyrovnat se s existencí a smrtí svého bratra Ríši 
a s pocitem vlastní nedostatečnosti a nedokonalosti, s pocitem viny, že žije a je ušetřen hrůz, které 
potkali jeho rodiče.
Viz SPIEGELMAN 1998 (pozn. 242).

247 Vůbec první komiksové stripy se objevily v devadesátých letech devatenáctého století. Byly součástí 
denního disku a jejich hlavním účelem bylo přilákat a pobavit čtenáře. Oficiálně se za nejstarší 
komiksové dílko považuje Down Hogan’s Alley, strip Richarda Outcaulta, publikovaný roku 1895 
v deníku The New York Word. Vynikaly schématickým výtvarným zpracováním, humorností 
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Artur Spiegelman, který vzešel z undergroundové americké komiksové produkce

sedmdesátých let, jež se vyznačovala značnou mírou břitké ironie, trefné politické satiry 

a konstruktivní společenské kritiky na podloží výtvarné experimentální inovace inspirované

především evropským akademicky intelektuálním přístupem,248 se však dokázal prosadit

jako jeden z tvůrců tzv. Velké Trojky,249 která posunula médium komixu z oblasti 

komerčního braku do oblasti seriózní literatury. Docílili toho především novátorským zcela 

neotřelým přístupem založeným hlavně na ignoraci marketingového diktátu, hlubokém 

propracování presentované narace a výrazném zjednodušení výtvarného zpracování. Pečlivý 

přístup k vyprávění, jeho prodloužení a důraz na obsah sdělení umožnily kreslířům rozšířit 

komixová díla do formy tzv. graphic novel (grafického románu). Pozornost čtenářů-diváků 

si tato díla vysloužila prakticky okamžitě.250

Mimořádnost grafického románu spočívá také v tom, že její autor zpravidla využívá 

nenáročných kreslířských technik – prostých výrazových prostředků, což je ve 

Spiegelmanově tvorbě naprosto zřetelně doložitelné. Jeho jednoduchou a uvolněnou kresbu 

                                                                                                                                     
a jednoduchou hravostí. Čtenáře měly pobavit a uvolnit. Až ve dvacátých létech století dvacátého byl 
americký komiks obohacen o prvky napětí a dobrodružství.  Evropa naopak v rámci vývoje 
uměleckého modernismu vtiskla komixu v duchu surrealismu a dadaismu také skrytý metaforický 
význam.
Samostatně začal komiks vycházet až v roce 1933. Objevily se první comic books, komiksové sešity, 
nezávislé na pravidelném tisku. Vývoj komiksu nabral tímto osamostatněním se rychlý spád. Kreslíři 
se začali soustředit na zpracovávání příběhu fiktivního hrdiny, který se postupem času stal nositelem 
kritické reflexe aktuálního společenského a politického dění. První významnou vlaštovkou se v tomto 
směru stal Superman kreslířů Jerryho Siegela a Joeho Shustera.
Vývoj komiksového vyprávění výjimečného superhrdiny byl ponejvíce zúročen v americkém 
prostředí během druhé světové války. Z kreslených postav se rázem staly příkladné typy – nositelé 
hrdého patriotismu, ochránců lidských práv, bojovníků za svobodu a demokracii.
S nástupem komerce v poválečné éře však zájem čtenářů ušlechtilé lidské typy opadal a do komiksu 
se protlačily pozvolna prvky nové – detektivní, kriminalistické. Napětí a dobrodružství bylo 
vystupňováno až k hororu a hrozivé since-fiction. Nikdy ovšem nebyly vytyčeny pevné mantinely pro 
médium komiksu, pro jeho náplň i zpracování. Frivolní přístup mnoha autorů začal tedy postupně 
příliš často vyznívat lascivně a mnohá díla se dostala na samotnou hranici etické únosnosti. 
V padesátých letech začalo proto společnost komiks považovat za laciné vulgární médium a stavila se 
k němu v převážné míře silně odmítavě. Distributoři a vydavatelé sáhli proto roku 1954 k poměrně 
přísné autocenzuře. Přijali tzv. Comics Code, který měl nadále kreslíře umravňovat a korigovat jejich 
vyjářovací prostředky i náplň sdělení. Přísná omezení však autory omezovala přespříliš. Jejich 
příběhy se staly nudnými a pro čtenáře nelákavými. Většina kreativních kreslířů proto přeběhla 
k undergroundové komiksové produkci, která se stala skutečným podložím pozdějšího kvalitního 
komiksového žánru. (více dále)
Viz Kateřina ŠTEIDLOVÁ: Abeceda. A jako americký komiks. Od stripu ke graphic novels, 
in: http://www.25fps.cz/archiv/a_americky_komiks.pdf (vyhledáno 13.4.2008).

248 Srov. ŠTEIDLOVÁ (pozn. 247).
249 „Velká trojka“ (Big 3) je oficiální označení tří naprosto revolučních komixů, které vzešly z podloží 

amerického comics-undergroundu a evropského precizního výtvarného zpracování, hlubšího 
intelektuálního vhledu a brilantnější sociologicko politické reflexe. Konkrétně se jedná o dílo Franka 
Millera, Batman: Návrat temného rytíře (Batman: The Dark Knight Returns) z roku 1986; dále o dílo 
Alana Moora a Dava Gibbonse, Watchmen (Strážci) z roku 1987 a konečně také o dílo Artura 
Spiegelmana, Maus (Myš).
Viz ŠTEIDLOVÁ (pozn. 247).

250 Srov. ibidem.

file:///javascript:;
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doplňují dialogy vepsané do tradičních komiksových bublin. Ty nutí autora k úspornému 

vyjadřování. Prostor dostává pouze to, co je podstatné pro příběh samotný či pro adekvátní 

vykreslení charakteru jeho aktérů. Komix tím získává na stručnosti. Vyprávění má spád, 

dynamiku, napětí, ale je prodchnuto i přemýšlivou hloubavostí a okořeněno několika 

humornými, velmi trefnými stripy, které příběh celkově odlehčují, ale především také 

zlidšťují. Dialogy působí přirozeně a realisticky. Jejich jádro tvoří většinou krátké 

jednoduché věty, napsané velmi pečlivým, přehledným a hlavně dobře čitelným písmem.251

[90] [91] [92]

Oba díly Spiegelmanovy „Myši“ jsou založeny na decentní černobílé kresbě, která

kompozičně připomíná klasické novinové komiksové stripy, což přispívá k přehlednosti 

a snadné orientaci v celé novele. Jednotlivé výjevy jsou koncipovány jako fotografické 

momentky. Pojetí plochy i pohybu působí na první pohled velmi jednoduše, při pozornějším 

prohledání však mnohé obrázky překvapí řadou velmi pečlivě vykreslených detailů, jejichž 

prostřednictvím se autorovi podařilo dosáhnout co nejvýraznějšího a nejpůsobivějšího účinu. 

Překvapivě emotivně a velice zajímavě však vyznívají v díle i kresby suché ryze 

dokumentární povahy (různé nákresy, mapky a plánky, schématický popis fungování 

plynových komor, návody a názorné pracovní postupy atd.). Dodávají příběhu na 

autenticitě.

Postavy (popřípadě jiný hlavní motiv obrázku) jsou zpravidla umístěny v předním 

plánu jednotlivých oken. Výrazně se tak odlišují od pozadí, což vytváří věrohodný dojem 

trojrozměrného prostoru.

Klasickému komiksu přibližuje Spiegelman svou grafickou novelu také alegorickým

pojetím jednotlivých národnostních typů. Zachycuje totiž člověka jako lidskou postavu se

zvířecím obličejem. „Na první pohled vypadá tato výtvarná stylizace jen jako jednoduchá, 

možná trochu vulgární karikatura nacistického rasizmu.“252 Autor se tímto ale snaží 

metaforicky vyjádřit nejvýraznější povahové rysy jednotlivých národů či vztahů mezi nimi 

v době nacistické diktatury v Evropě. Vychází přitom ze samotné nacistické ideologie (slovy 

autora): „Myšlenka přirozené hierarchie, kdy nejvyšší rasou – zvířetem, jsou vlastně Němci,

                                           
251 Srov. YOUNG 2002 (pozn. 85) 22–53;

srov. Axel DUNKER: „Time Files“. Mediale Selbstreflexivität in Art Spiegelmans Holocaust-Comic 
Maus, in: Martías MARTÍNEZ (ed.): Der Holocaust und die Künste. Medialität und Authentizität von 
Holocaust-Darstellungen in Literatur, Film, Video, Maerei, Denkmälern, Comic und Musik, Bielefeld 
2004, 79–98.

252 Jakub SEDLÁČEK: Vladek Maus aneb komiks jako život, in: Labyrint 3-4/1998, 62. Článek 
uveřejněn také internetu: http://www.ceskaliteratura.cz/recenze/maus.htm (vyhledáno 18.4.2008); 
v této právi bylo pracováno s elektronickou prezentací.
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je jeho [Hitlerova] myšlenka, nikoli moje.“,253 což dokládá také Hitlerovým citátem

uvedeným v záhlaví prvního dílu knihy: „Židé jsou nepochybně rasou, ale nikoli lidskou.“254

A podtrhuje dále i úvodní citací jednoho novinového článku z Pomořanska v Německu 

z poloviny třicátých let v díle druhém: „Myšák Mickey je ten nejubožejší ideál, který se kdy 

zrodil… Zdravé cítění napovídá každému nezávisle myslícímu mladému muži a veškeré 

řádné mládeži, že tato ohyzdná havěť, největší bacilonosič v říši zvířat, nemůže představovat 

ideální typ živočicha… Pryč s židovskými snahami učinit s lidu zvěř! Pryč s Myšákem 

Mickeyem! Noste hákový kříž!“255

[93] [94]

Při zpracovávání rodinného příběhu se tedy Artur Spiegelman nechal inspirovat 

zvrácenou ideologií Adolfa Hitlera.256 Židy zobrazil jako myši,257 Němce jako kočky, dravé 

nepoddajné šelmy stojící na samém vrcholu potravinového řetězce.258 Avšak s absolutní 

degradací jednotlivých národů do podoby zvířecích typů se plně ztotožnit nedokázal.259

„V mojí knize stojí zvířata na zadních, respektive lidských nohách, tak, aby mohla 

deklarovat svoji lidskost. A zvířata jsou vlastně jenom masky, které (kromě mnoha dalších 

věcí) mají indikovat určitou situaci, založenou nacistickou ideologií.260

Zvířecími podobami aktérů Spiegelmanova alegorická metafora zdaleka nekončí. 

Autor jí totiž plně využívá ke zpracování řady dalších skrytých významů založených na 

všestranné konotaci.261 Komix Maus je zkrátka protkán různými odkazy a souvislostmi

                                           
253 MACHÁČEK (pozn. 242).
254 Adolf HITLER in: SPIEGELMAN 1997(pozn. 233); nepřímá citace v záhlaví (nestánkováno).
255 SPIEGELMAN 1998 (pozn. 233) 5.
256 „Hitler byl vlastně takový můj spolupracovník na celém projektu…“

MACHÁČEK (pozn. 242).
257 „Když najdete na farmě myš nebo krysu, zabijete ji, protože z ní není žádný užitek, myš či krysa 

nemají prostě žádnou užitnou hodnotu.“
Ibidem.

258 Zvířecí tváře přiřadil Artur Spiegelman každému národu, který v jeho knize vystupuje. Židy 
znázorňuje jako myši, Němce jako kočkovité šelmy, Američany jako psy, Brity jako ryby, Francouze 
jako žáby, Romy a Santi jako můry, Švédy jako sobi a Poláky jako vepře.
Právě se spodobněním Poláků souvisí skutečnost, že v Polsku byla Spiegelmanova kniha velmi ostře 
zkritizována jako dílo hanobící polský národ a veřejností jako taková nebyla prakticky doposud 
přijata. Mnozí si totiž tvář vepřů charakterizující Poláky vyložili jako sprostý předpojatý útok. 
Spiegelman však přišel s velmi diplomatickým vysvětlením své metafory: „Prostě jsem potřeboval 
najít domácí zvíře mimo potravinový řetězec koček a myší, které může fungovat jako svědek, jenž bude 
reflektovat hierarchii nacistického konečného řešení. Když máte na farmě vepře, vykrmíte ho a potom 
sníte. Hitler měl přece ideu, že využije slovanské národy jako otroky pracující za stravu.“
Ibidem.

259 „ ... A stejně jako většina Hitlerových myšlenek to byla myšlenka zlá, s kterou jsem se jako „Hitlerův 
spolupracovník“ těžko vyrovnával.“
Ibidem.

260 Ibidem.
261 Hra kočky s myší; pes honí kočku; vepř krmený na chov a posléze jdoucí na porážku, …
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a jedině jejich dešifrováním poznává čtenář-divák skutečnost zde vyprávěného historického 

příběhu v jejím absolutním významu.262

Z hlediska celkové koncepce je důležitý také vychází předpoklad autora, že čtenář-

divák o zde zpracovávané historické otázce nic neví, nebo zná jen málo z dějinného příběhu 

holocaustu. Vkládá tudíž do svého na první pohled odlehčeného neformálního rozhovoru 

s otcem precizní dokumentaristické detaily, které mistrně propojuje s vypravěčskou živostí 

a románovou sugestivitou. „Díky rafinované kombinaci těchto postupů a nezvyklé 

perspektivě pohledu se Spiegelmanovi daří odstranit ustálená schémata, představy a mýty. 

Čtenář je dokonale zbaven pocitu, že popisované události zná, a postupně se učí věci nazírat 

„dětskýma“ očima, zvyká si na neustálé „proč“, na to, že se mu „známá“ fakta stále 

vysvětlují. Je tak nenápadně, o to však účinněji, vtahován do příběhu.“263 Nutno však 

podotknout, že autorovi nikdy nešlo o vysvětlování či poučování: „… moje práce byla od 

samotného začátku velice intimní a soukromá. Nechtěl jsem nikoho vzdělávat. Šlo mi o to, 

vyrovnat se s něčím, co jsem pro sebe cítil jako podstatné, především o můj vztah k rodičům 

a zemřelému bratrovi… Nechci být Elie Wiesel komiksu.“264

                                                                                                                                     
Spiegelman navíc také mnohdy nápaditě a výstižně ztvárnil situaci, kdy se hrdinové příběhu snaží 
z ideologických či prospěchářských důvodů skrýt svojí totožnost a rasovou příslušnost, aby kvůli 
svému původu nepřišli o život. Nasazuje jim proto na obličej zvířecí masky nediskriminovaných 
druhů, jimž žádné nebezpečí nehrozilo.

262 Srov. SEDLÁČEK (pozn. 252).
263 Petr PAVLÍK: Odvaha ptát se, in Respekt 43/1994, Praha 1994, 15.
264 SPIEGELMAN in: MACHÁČEK (pozn. 242).
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2.4 HOLOCAUST V PERSPEKTIVĚ KAŽDODENNOSTI

Mnoho diváků se staví k osobním reflexím současné výtvarné produkce odmítavě 

a naléhá na umělce, že: „když chtějí tvořit umění o holocaustu, tak by také měli dělat umění 

o holocaustu a ne o sobě samotných.“265 Odborná veřejnost však jejich požadavku oponuje

a osobní přístup umělců podporuje, ba přímo vyžaduje.266 Přeživší nacistických 

koncentračních a pracovních táborů totiž pozvolna odcházejí a s nimi mizí i jejich svědectví, 

která jsou často svým způsobem hodnotnější, než odborně zpracovaná historická studie.267

Bezprostřední zkušenosti a vzpomínky obětí se většinou udržely v okruhu jejich 

nejbližších, v „rodinné paměti“. Ta ale nebývá obvykle jen nositelkou prostého vyprávění

toho, jak to bylo za války, ale skrývá v sobě také nevyřčená traumata, jimiž jsou postiženi 

a neuvědoměle také formováni potomci přeživších po mnoho generací dále do budoucnosti

(jak konec konců dokládá i výše uvedený příklad Gerharda Richtera nebo ještě názorněji 

Artura Spiegelmana).268

Ve společnosti i v rámci vnitřního vývoje každého jedince dochází neustále 

k formování určité obecné paměti, obecného vědění. V rámci historie holocaustu, 

                                           
265 YOUNG 2002 (pozn. 85) 10.
266 Což dokládají expozice jednotlivých (především nově vznikajících) institucí věnujících se tématu 

druhé světové války a holocaustu a také jednotlivé výstavy realizované ve vztahu k této problematice 
v posledních letech.
Reflektuji zde teď především svůj osobní dojem, kterého jsem nabyla v posledních dvou letech, kdy 
se otázkám umělecké reflexe holocaustu a jeho vizuální prezentace podrobně zabývám. Tento postřeh 
mi byl potvrzen při rozhovorech s odborníky, kteří se danou problematikou zabývají na vědecké bázi 
již leta a vyšel také jako jeden z rezultátů Druhého mezinárodního kolokvia věnovaného tématu 
„Erinnern als Engagement für Frieden, Demokratie und Menschsenrechte“ konaného v únoru 2008 
v Drážďanech (8.-13.2.) mimo jiné za účasti prof. Alexandra von Plato (Institut für Geschichte und 
Biographie, Fern-Universität Hagen), který se věnuje v prvé řadě spojitosti vzniku a významu 
historických symbolů s osobními svědectvími a autentickémi životními příběhy. Přínosným byl v této 
souvislosti také příspěvek prof, Karl-Siegberta Rehberga (Lehrstuhl für Soziologische Theorie, 
Theoriegeschichte und Kultursoziologie, TU Dresden), který zpracovává v poslední době právě téma 
prezentace historických symbolů v umění a médiích. Eckart Dietzfelbinger z Dokumentatioszentrum 
Reichsparteitagsgelände Nürberg představil novou koncepci a celkový záměr instalace výstav a 
celkové expozice ve výše jmenované instituci. I zde je reflexe autobiografie velmi vítána a citlivě 
prezentována. A o osobitém autobiografickém podbarvení uměleckých vizualizací a prezentací 
událostí holocaustu hovořil rovněž Yariv Lapid, v současné době vedoucí pedagogického oddělení 
památníku Mauthausen, který v minulosti působil jako jeden z kurátorů v izraelském památníku Yad 
Vashem.
Sborník s referáty a příspěvky výše nejen výše uvedených osobností se v současné době zpracovává. 
Oficiální tištěná verze zatím tedy není k dispozici a já se proto v této práci odvolávám pouze 
k osobním rozhovorům s jednotlivými odborníky – účastníky oné konference.

267 A to i přesto, že výpovědi dobových svědků, či přímo přeživších jsou díky emotivnímu podbarvení 
často zkreslené a nepřesné, jak upozorňuje např. Norman G. Finkelstein, či James E. Young.
FINKELSTEIN (pozn. 3);
YOUNG in: GORDON/ GOLBERG (pozn. 18).

268 ASSMANN (pozn. 117).
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vzpomínání na něj a vyrovnávání se s ním zažívá dnešní společnost druhou vlnu transkripce 

zkušeností a vzpomínek předků – přenos paměti z generace přeživších, dnes prarodičů, do 

třetí vrstvy poválečné společnosti, na vnučky a vnuky. Bohužel tento přenos probíhá 

většinou jen nepřímo, zprostředkovaně přes vyprávění a interpretaci mezigenerační vrstvy 

dětí přeživších – rodičů vnuků.269 Tato tzv. druhá generace se ale až příliš často snažila

autentická vyprávění dobových svědků zpřesnit, podložit náležitou dokumentací a vědecky 

zobjektivizovat. Tímto poznáním se do diskuze opět vrací problematika nastíněná výše. 

Znovu zde vyvstává otázka nepřesné objektivizace formované aktuální politickou

a společenskou situací a následná dezinterpretace podléhající schématizaci, symbolizaci, 

paušalizaci a nakonec i banalizaci dějinného vývoje.270 Autentická výpověď přeživších se ve 

světle takového přístupu ztrácí a jejich vyprávění pozbývá jedinečnosti a zajímavosti.271

Mnoho umělců-vnuků si naštěstí uvědomuje významový posun způsobený 

podvojným přenosem paměti a snaží se proti němu vystupovat pátráním po opětovné 

autenticitě v dobových svědectvích. Svá poznání pak vlastním rozumem kriticky zhodnocuje 

a usiluje za sebe sama o konstruktivní a komunikativní způsob vzpomínání, který by 

vycházel jedině z autentického sdělení dobových svědků a který by přitom zůstal historicky 

korektní a politicky nepodbarvený.272

Mladí lidé si, stejně jako generace jejich rodičů a prarodičů, uvědomují, že nacistická 

historie připomínána být musí. Postupem času totiž pevně zakořenila v kolektivní paměti. 

Její význam a účin, sice latentně ale intenzivně, proniká do každodennosti dnešního člověka 

i společnosti.273 Touto translací získávají pojmy i jejich významy metaforickou hodnotu. 

„Lágr“, „degradace“, „útisk“ atd. se staly pojmy, které označují jakýkoli mentální teror 

a komerční diktát – zkrátka skrytý nátlak, který v jedinci probouzí tušení pozvolného 

zbavování svéprávnosti, permanentní kontroly, skrytého nenápadného pronásledování, 

plynulé ztráty sebevědomí, člověčenství i lidskosti.274 Vyrovnávání se s těmito pocity 

v paralele vyrovnávání se s historickými událostmi holocaustu budí v mnohých potřebu 

hledat a najít rozhraní mezi faktickými hříchy minulosti a etickými mantinely současnosti. 

Právě toto rozhraní současní umělci často reflektují. Vyrovnávají se s historií z perspektivy 

nejaktuálnější současnosti. Takový postoj přináší do jejich tvorby často znepokojivé napětí

                                           
269 Ibidem.
270 Viz problematika sakralizace a banalizace in: BAUMAN (pozn. 2).;

srov. otázka prezentace dokumentu a vznik ikon holocaustu in: BRINK (pozn. 122);
srov. otázka významového posunu v generačním přenosu paměti in: ASSMANN (pozn. 117).

271 Srov. ASSMANN (pozn. 17).
272 Srov. ibidem.
273 Srov. AGAMBEN (pozn. 36) 136–137.
274 Srov. ibidem 15.
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pozorovatelné hlavně ve srovnání s tvorbou jejich starších kolegů. Umělecká reflexe třetí 

generace se totiž vyznačuje obzvlášť výraznou mírou preciznosti jejich vizualizací.275 Na 

druhé straně však konvenčního pozorovatele často zarazí přemrštěná míra drzosti 

a nestoudnosti radikálního až snad brutálního přístupu k tématům, která byla doposud 

zpracovávána třeba nezvykle, vždy ale velmi citlivě.276 Obzvlášť provokativně v tomto 

smyslu vyznívá tvorba umělců pracujícími s novými médii (instalací, videoprojekcí, 

performance apod.). V této souvislosti můžeme jmenovat například Artura Žmijewského, 

Sigalit Landau, Moniku Weiss, Baraka Reisera, Bernarda Kiliána, Reinera Ganahl, 

Tima Sharpa, Francise Hungera, Michaela Meliana atd.

2.4.1 Artur ŽMIJEWSKI

Mezi nejprovokativnější výtvarníky dneška lze rozhodně zařadit polského tvůrce

Artura Žmijewského. Hlavním záměrem jeho tvorby je tématizace a vizualizace banality

každodennosti postavené do velmi ostré konfrontace s krajností lidského jednání, vnímání 

a prožívání. 277

Ústřední objekt zájmu jeho výtvarných zpracování představuje člověk, respektive 

lidské tělo rozložené do dvou základních složek existence – do složky absolutně fyzické, 

podléhající působení času (stárnutí) či nemocí (fyzické deformace, jizvy), degradované až 

                                           
275 Srov. MENNICKE: Begrüβung. (Einführung), in: MENNICKE (ed.)/ WAGLER (pozn. 1), 1–7.
276 Srov. Norbert HAASE: Eröffnungsrede „Von der Abwesenheit des Lagers. Reflexionen 

zeitgenösischer Kunst zur Aktualität des Erinners“, in: MENNICKE (ed.)/ WAGLER (pozn.1) 15–20.
277 Artur Žmijewski narozen roku 1966 ve Varšavě, kde také v letech 1990–1995 vystudoval Akademii 

výtvarného umění se zaměřením na sochařskou tvorbu, zde žije a pracuje dodnes. Jeho dílo se 
soustředí do média fotografie a videoartu provázeného akční tvorbou a performance. Svou práci 
představil veřejnosti v rámci samostatných výstav konaných po celém světě i účastí na několika 
renomovaných kolektivních exhibicích (např.: WYSPA Progress Foundation, Gdansk 1999; MIT List 
Visual Arts Center, Cambridge, MA 2004; Venice Biennale 2005; Liverpool Biennial 2002; Art 
Focus 4, Jerusalem 2003; Musée d'Art Moderne de Saintֹtienne, France 2004; Zacheta National 
Museum of Art, Warsaw 2005; The National Museum of Art, Osaka, Japan 2005; Von der 
Abwesenheit des Lagers. Reflexionen zeitgenösischer Kunst zur Aktualität des Erinners in Dresden
2006 a Documenta in Kassel 2007).
Srov. Artur  Žmijewski, in: http://hma.org.il/Museum/Templates/Showpage.asp?DBID=1&LNGID=1
&TMID=841&FID=596&PID=964 (vyhledáno 20.4.2008);
srov. Ewa GORZADEK: Artur  Žmijewski, in: http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_zmijews
ki_artur (vyhledáno 20.4.2008);
srov. Karol SIENKIEWICZ: Artur  Žmijewski, in: http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_zmije
wski_artur (vyhledáno 20.4.2008);
srov. Joanna MYTKOWSKA (ed.): Artur Zmijewski. If it happened only once it’s as if it never 
happened. Co stalo sie raz nie stalo sie nigdy. Catalogue of exhibition, Zacheta National Gallery of 
Art Warsaw. Published in conjunction with the exhibition of Artur Zmijewski Repetition, in the Polish 
Pavilion at the 51st International Biennale of Venice 12.6.2005–6.11.2005, Ostfildern – Ruit 2005.
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na samotnou podstatu základních fyziologických a biologických potřeb; a do složky 

absolutně nehmatatelné – duchovní, duševní, smyslové a rozumové. Žmijewski však 

nezůstává při této analýze. Pokračuje dále vzájemnou konfrontací obou složek. Zajímá se 

hlavně o souvztažnost zpomalení, zastavení či přímo degeneraci duchovního a duševního 

rozvoje osobnosti v závislosti na fyzické omezenosti konkrétního jedince způsobené

těžkými tělesnými disfunkcemi a nevyléčitelnými, či vůbec neléčitelnými onemocněními. 

Klíčovými aktéry jeho projekcí a fotografií se proto často stávají lidé fyzicky a mentálně 

postiženi. Naturalismus, který charakterizuje jeho projekce a fotografie působí na diváky 

drsně odpudivým, mnohdy až brutálním dojmem.278

Degradace tělesného a duchovního a jejich vzájemná souvztažnost v díle Artura 

Žmijewského však mají mnohem vyšší cíle, než jen šokovat a znechutit. Za tímto prvotním 

emotivně silným impulzem očekává totiž od diváka interaktivní podíl na obsahovosti. Snaží

se v něm probudit kritické myšlení. Vybízí ho k odevzdání se svým smyslům, emocím 

a pocitům za účelem naprostého prožitku dojmu z daného uměleckého díla a vytvoření si

vlastní rozumové interpretace. Žmijewski soudí, že pokud se umělci tohoto podaří docílit, 

smí si gratulovat, protože dokázal dosáhnout přesahu uměleckého díla, ze roviny pouhého 

nositele estetických či anti-estetických hodnot, do roviny působnosti v oblasti společenského 

povědomí.279

Neotřelý je rozhodně i přístup Žmijewského k tvorbě samotné. Jeho fotografie 

a videoprojekce zachycují většinou tématizované jinak však samovolně probíhající 

(nerežírované) performance a akce. Témata bývají bolestná, tabuizovaná, svázaná 

společenskými předsudky. Věnují se vždy ožehavé tématice balancující na hranici osobního 

a společenského – sociální problematika, extrémní sexuální zážitky a zkušenosti, fyzická 

invalidita, psychické násilí, mentální omezenost, konfrontace s palčivými historickými 

tématy a jejich odraz v individuální paměti atd. Aktéři jsou postaveni zcela bezprostředně 

(nepřipraveni) do provokativní, mnohdy nepříjemné, emočně nepřiměřené, společensky 

naprosto nepřijatelné a lidsky nedůstojné situace. Je na nich často vidět, jak sami v sobě 

přemáhají pocit studu, strachu, odporu a trapnosti. Autor jen čeká, jak se bude situace dále 

vyvíjet, jak budou protagonisté reagovat.280

                                           
278 Srov. GORZADEK (pozn. 277).
279..........Srov. Artur ŽMIJEWSKI: Moja teoria sztuki. My Theory of Art, 1995; zde převzato z: SIENKIEWIC

Z (pozn. 270); přetištěno také in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 156–167.
280 Srov. MYTKOWSKA (pozn. 277).
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V souvislosti s připomínkou ožehavé historie holocaustu a útisku člověka na základě 

náboženské, rasové, či jakékoli jiné diskriminace vyniká ve Žmijewského tvorbě krátká

videoprojekce nazvaná BEREK/ The Game of Tag.281 Film zachycuje skupinu mužů a žen 

rozdílných věkových skupin, rozdílných typů postav. Všichni jsou nazí, zavřeni společně 

v malém prostoru. Autor využívá dvou rozdílných prostředí, která si jsou koncepčně značně 

podobná, avšak jejich určení je diametrálně odlišuje. Prvním prostorem je obyčejný sklep –

prostředí rozhodně ne příjemné, ne hezké, ale v zásadě neutrální. Druhým prostředím, ve 

filmu na první pohled prakticky nerozeznatelným, je prostora někdejší plynové komory 

jednoho z nacistických táborů smrti. Genius loci zde nese pachuť utrpení a umírání, které 

předcházela absolutní degradace lidí procházejícími tímto místem.282

[95] [96] [97] [98] [99]

Nazí aktéři, uzavřeni v prostoru, který na ně očividně působí nepříjemným dojmem, 

se evidentně cítí nepatřičně. Jsou na nich patrné rozpaky, stud, určitá nejistota. Diváka 

napadne, že takhle se musel cítit člověk, který byl poslán do Osvětimi. Koneckonců stejně 

pojmenovává pocity deportovaných ve vagónech vlaků, před branami koncentračních 

táborů, na „apelplacech“ před lékařem provádějící první (a pro naprostou většinou 

příchozích bohužel také poslední) selekci i psycholog a psychiatr Viktor Frankl.283 Nikdo 

ještě netuší, co to všechno znamená; nikdo nemá ponětí, co ho čeká, ať už teď myslíme na 

deportovaného v průběhu druhé světové války, nebo na protagonistu Žmijewského 

inscenace. Ví jen, „že tu je člověku odebráno úplně všechno… Už nemáme skutečně nic 

kromě svých nahých těl… už nevlastníme nic kromě – doslova – holé existence.“284

Lidé se však pozvolna osmělují. „Náhle ve shluku bezradně debatujících… nastává

pohyb… všichni jsou v poklusu…“285 Nic hrůzného se však neděje. Pozvolna přichází 

uvolnění. Absurdita v lidech probouzí „cosi nečekaného: šibeniční humor“,286 který se 

v případě skutečných vězňů projevil nepředstavitelným pocitem úlevy a verbálního vtipu; 

v případě aktérů Žmijewského filmu ústí toto osmělení v hru na honěnou. I tak ovšem škála 

emocí a reakcí na aktuální dění zůstává pestrá a u každého dosáhla míra uvolnění očividně 

jiného stupně. Reakce se mění i v průběhu hry samotné. Slovy autora: „Nejdřív se během 

hry navzájem plácají. Jejich hrubost se pozvolna stupňuje. Chtějí si navzájem působit bolest. 

                                           
281 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 1999, DVD formát, Betacam master, délka projekce 

3:50 min.
282 Srov. MYTKOWSKA (pozn. 277) 152–155.
283 Viz FRANKL (pozn. 6).
284 Ibidem 24–25.
285 Ibidem 25.
286 Ibidem 26.
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Postupem času získává ale jejich jednání silně erotický podtext. Jsou mezi nimi tací, kteří 

stud nepřekonali po celou dobu. Jiné hra zcela uvolnila. Smáli se a hráli si.“287

Videoprojekce působí na první pohled kontroverzně, možná až zvrhle. Přitom ale 

autor jen využívá jeden z možných a běžně v psychologické a psychiatrické praxi užívaných 

terapeutických přístupů léčby zažitých traumat. Vše spočívá v simulovaném zopakování 

situace, která pacientovi dané trauma způsobila. Rozdíl tkví v tom, že tentokráte má celá 

akce pozitivní vyústění. Nenese s sebou žádné negativní následky. V případě akce BEREK/ 

The Game of Tag překládá Žmijewski samozřejmě celou situaci do extrémní formy. 

Nicméně i jeho cílem je vyřešení problému vyrovnání se s určitým traumatem minulosti, 

které v tomto případě navíc postihuje celou skupinu. Depietizací a všedním přístupem se 

snaží léčit mindrák moderní vysoce kulturně rozvinuté demokratické společnosti.288

Po tomto projektu se začal Žmijewski tématem historie nacismu a jejího dopadu do 

každodennosti současné společnosti zabývat intenzivněji. V roce 2000 představil projekt 

KR WP, jehož prostřednictvím se dotýká tématiky vojenství a válečnictví.289 Nejprve ale jen

v kontextu aktuální situace. Představil veřejnosti současného vojáka, a to jako obyčejného 

všedního člověka, který je stejně zranitelný, jako kdokoli jiný.

Zachycuje příslušníky vojenské jednotky čestné stráže polské armády, kteří před 

jeho kamerou předvedli slavnostní cvičení. V první fázi projektu tak učinili v plné parádě, 

oděni do svých uniforem přesně podle předpisů. Jednotlivé úkony nicméně nekonvenčně 

okořenili skandováním vojáckých odrhovaček. [100] [101] Ve druhé fázi zachází autor opět 

dál. Přenesl totiž vojenské cvičení do prostory baletního sálu, vojáky svlékl z jejich 

slavnostních uniforem. Ponechal jim jen těžká bagančata na nohou, vojenské čepice na 

hlavách a zbraně v rukou. [102] [103]

Cílem tohoto přenosu není zesměšnění vojáků či polské armády, ani znevážení jejich 

mírové mise, či obranného úkolu, ba právě naopak – strážci míru a obránci národa zde mají být 

zlidštěni. Předvedeni jako obyčejní chlapíci, kteří se umí radovat ze svých drobných prohřešků proti

disciplíně a kteří mohou být pod slupkou přísné důstojné uniformy také lidsky křehcí a zranitelní. 

                                           
287 ŽMIJEWSKI in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 152–155.
288 Srov. ibidem;

srov. BAUMAN (pozn. 2).
289 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2000, DVD formát, Betacam master, délka projekce 

7:30 min.
Srov. MYTKOWSKA (pozn. 277) 142–147.
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Toto pojetí je aplikovatelné na každou dějinnou etapu; druhou světovou válku a příslušníky 

německých vojenských jednotek nevyjímaje.290

Naprosto přímo je téma militarity v souvislosti s historií nacistického Německa 

reflektováno mladším dílem, desetiminutovým filmem Zeppelintribüne.291 Žmijewski 

v něm připomíná architekturu hlavního stavitele Třetí Říše Alberta Speera, který ve městě 

Norimberk vystavěl obrovský komplex – shromaždiště pro konání vojenských přehlídek 

hitlerovské armády a pro srazy sympatizantů NSDAP. Tento prostor měl pro národní 

socialisty hluboký symbolický význam.292 Ten byl po dobytí Německa americkými vojsky 

smazán přehlídkou hrdinů vítězné armády.293

V současné době je norimberská tribuna obrovskou zanedbanou špinavou ruinou, 

která ale má (ve smyslu zásad památkové péče) to, čemu říkáme „cena stáří“.294 Je stálou 

připomínkou čehosi z historického hlediska velkolepého a fascinujícího a to i přes všechen 

negativní dopad, který ona míněná etapa německému národu, a potažmo celému světu 

a vyspělé kulturně vrcholně rozvinuté společnosti dvacátého století, přinesla. Jako takový 

přitahuje tento objekt denně spousty turistů. Němci ale jakoby se snažili svou lhostejností 

a netečností k němu vyjádřit distanc a odpor k dějinné etapě a hrůzným událostem s ní 

spojenými. A právě v tom tkví zvláštní paradox v přístupu k objektu, který dnes představuje 

zcela jistě důležitou kulturní památku, ale zároveň symbolizuje svým způsobem vinu 

Německa a ztělesňuje stud za činy předků. Artur Žmijewski popisuje situaci následovně: 

„Dalo by se říci, že celý národ zde jednotně pracuje na zničení této reminiscence minulosti. 

Ano – špína a odpadky jsou zde vítány.“295

Film nereflektuje pouze fakt zanedbanosti a snahy distancovat se od hříchu 

minulosti. Překračuje totiž hranice všednosti a popisnosti akčním přístupem, ke kterému 

                                           
290 Srov. ibidem;

Srov. SIENKIEWICZ (pozn. 277).
291 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2000, DVD formát, DV master, délka projekce 

10 min.
Viz MYTKOWSKA (pozn. 277) 124–127.

292 Také díky propagandistickému filmu Triumph des Willens od Leni Riefenstahlové z roku 1934, 
který zachytil jednu z nejmajestátnějších vojenských přehlídek pořádanou na počest a za účasti 
samotného vůdce.
Viz ibidem 125.

293 Přehlídka vítězné armády USA se zde konala v květnu roku 1945, poté co nechali Američané vyhodit 
do vzduchu obrovskou skulpturu říšské svazijky, která zdobila střechu norimberské tribuny.
Viz ibidem 125.

294 Viz Max DVOŘÁK: Katechismus der Denkmalpflege, Wien 1916.
295 „You could say the whole nation works in solidarity to destroy this remants of the past. Yes – dirt and 

litter are welcome here.“
ŽMIJEWSKI in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 125.
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autor přizval i své kolegy, dva umělce turecké národnosti pobývající v Německu, ve státě, 

který aktuálně na úrovni nejvyšší politiky řeší problematiku přistěhovalectví a s ní spojenou 

otázku obtížné integrace příslušníků jiných kulturních okruhů (a tím Turci bezesporu jsou) 

do kultury německé. Turečtí umělci v projekci ztvárňují zaměstnance úklidové čety, ale 

neuklízí. S lopatou v ruce před tribunou, na níž stojí pomyslný vůdce, jednoduše parodují 

dril vojenského cvičení, čímž vyjadřují další ze skrytých významů díla, které se na první 

pohled jeví jen jako nevinná hra. Poukazují tím na neuvědomělé otevření prostoru pro 

svobodné projevy neonacismu a pravicového extremismu. Ukazují, co se děje, když se kvůli 

pocitům hanby a studu zavírají oči před hříchy minulosti. Opět slovy Artura Žmijewského: 

„Toto je film o zhmotnění, o paměti. A to o paměti tak zvrhlé, že navádí mnohé turisty stojící 

na někdejším balkoně Hitlera pozvednout svoje ruce v gestu nacistického pozdravu.“296

[104] [105] [106]

Tématika holocaustu a konfrontace historického dění související s tímto fenoménem 

s banalitou a normalitou dnešní každodennosti přivedla Žmijewského v roce 2003 rovněž do 

Izraele, kde realizoval celou sérii filmů založenou na bázi dokumentu a interview.

Zpracovává v nich zážitky, vzpomínky a pocity přeživších nacistické tábory. Dotýká se tím

velmi citlivých otázek paměti, ale také problematiky hledání a uvědomování si kulturní 

identity a vlastní státní příslušnosti Židů, kterých se vláda jejich tehdejších vlastí nejen že 

nezastala a neochránila je před běsněním národních socialistů, ale kterých se doslova pro 

blaho ostatních obyvatel zřekla. Celý cyklus tvoří několik na sobě více méně nezávislých, 

tématicky si blízkých videoprojekcí. 297

Jako první zpracoval Žmijewski polsko-židovskou otázka vyrovnávání se 

s minulostí. Ve srovnání s jeho ranější tvorbou přistupuje k tématu o poznání citlivěji 

a hloubavěji. Film Pielgrzymka/ Pilgrimage z listopadu roku 2003,298 realizovaný

v koprodukci s dalším polským tvůrcem – Pawelem Althamerem,299otevírá izraelskou sérii.

                                           
296 „This is a film about impersonation, about memory. But about memory so perverse that leads many 

tourists standing on Hitler’s old balcony to raise their hand in the gesture of the Nazi salute.“
Ibidem 125.

297 Viz MYTKOWSKA (pozn. 277);
viz SIENKIEWICZ (pozn. 270).

298 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2003, DVD formát, DV master, délka projekce 
29:30 min.
Viz MYTKOWSKA (pozn. 277) 56–60.

299 Pawel Althamer je Žmijewského současníkem (narozeným 12.5.1997 ve Varšavě) a kolegou už z časů 
studií. I on se prosadil především jako umělec vizuálních médií poté, co vystudoval na varšavské 
akademii sochařství (1988-1993). Proslul hlavn jako inscenátor a aktér performance, umělecké akce, 
instalací a videoprojekcí. Žije a tvoří ve Varšavě.
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Oba umělci se včlenili mezi katolické poutníky přišlé z Polska do Svaté Země 

a doprovázeli je na jejich cestě po kultovních lokalitách spojených s působením či životem 

Ježíše Krista. Dostali se s nimi nicméně i na místa připomínající největší dějinné martyrium 

židovského národa, hlavně do izraelského muzea holocaustu Yad Vashem.

[107] [108] [109]

To, co oba umělce v tomto putování nejvíce zajímalo, byl předpokládaný emoční 

konflikt vycházející z bezprostřední konfrontace extrémního prožitku zbožnosti a s ním 

souvisejícího utvrzení se o hodnotě života, lidství, člověčenství a člověka jako takového na 

jedné straně s pocitem totální degradace a dehumanizace na straně druhé, kterou představuje 

historické dění holocaustu a dalších hrůzných událostí druhé světové války, jež, nutno 

přiznat, byli spáchány v největší míře v Polsku a tím pádem také nejvíce postihly polské 

stoupence judaismu.300

Ti, kteří přežili, utekli před přetrvávajícím antijudaismem do USA nebo do Izraele. 

Polský národ se s tím však srovnává i dnes obtížně. Židovský stát například většina Poláků 

neuznává. Izrael je pro ně kusem země neprávem odebraným Arabům. Není proto dle jejich 

soudu divu, že této zemi není dopřáno klidu a míru. Film ukazuje jak silně (třebaže latentně) 

je v povědomí Poláků, jinak velmi zbožných, morálních a mravně způsobilých, zakořeněna 

xenofobie a antisemitismus.301

Vztah Poláci-Židé reflektuje také projekt Nasz spiewnik/ Our Songbook ,302 film 

reflektující otázku individuální paměti se zaměřením na polské Židy, kteří po válce

emigrovali do Izraele, kde již několik desetiletí vedou obyčejný spokojený život. Minulosti 

a vzpomínek se však nezbavili. Žmijewski se jich dotýká otázkou, zda si vybaví písně ze 

svého dětství, které trávili v rodném Polsku. Pak přihlíží, jak se ze všech koutů jejich paměti 

vynořují útržky nejrůznějších melodií.

[110] [111] [112]

                                                                                                                                     
Viz Maryla SITKOWSKA: Paweł Althamer, in: http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_althame
r_pawel (vyhledáno 22.4.2008).

300 Ze dvou třetin vyvražděného evropského židovstva tvořili polští Židé podstatnou většinu.
Viz JOHNSON 1995 (pozn. 8).

301 Srov. MYTKOWSKA (pozn. 277) 56–60;
srov. SIENKIEWICZ (pozn. 277).

302 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2003, DVD formát, S-VHS master, délka projekce 
13:21 min.
Viz MYTKOWSKA (pozn. 277) 73–76;
viz SIENKIEWICZ (pozn. 277).
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Konfrontací individuální paměti s pozvolnou leč stále postupující degenerací 

kolektivního historického povědomí zde ukazuje, že cesta vyrovnání se s minulostí skrz ryze 

osobní lidský přistup je pro vyrovnání se celého národa s jizvami na svém kulturním 

dědictví cestou zcela nedostatečnou. Vyzývá tedy tímto filmem současné mladé Poláky, aby 

se aktivně pokusili sami za sebe o vyrovnání se s minulostí a chybami předků, neboť 

umrtvením této otázky ztrácí nepochybně něco z identity sebe sama, a to jak ve sféře 

národního uvědomění, tak v rovině své intimní osobitosti.303

Výběrem aktérů, přeživších Poláků, kteří jsou dnes již velmi staří a často také těžce 

nemocní, poukazuje na bolestnou skutečnost, že chtějí-li se Poláci vyrovnat s jakýmsi 

stigmatem své minulosti, musí tak učinit rychle, než přeživší odejdou definitivně.304

Důležitost osobního zaujetí současné mladé generace z celé Evropy pro vypořádání 

se s minulostí svého národa deklaruje rovněž video nazvané Lisa.305 Formou interview 

zachycuje Žmijewski velmi osobní zpověď mladé ženy, Němky, žijící již několik let 

v Izraeli, kde se věnuje péči o staré a nemocné. Všímá si, že: „Je sama v jiném světě.  Nemá 

přátele mezi Židy.“306 Příčin je několik; jednak její národní původ, který ji i dnes, šedesát let 

po válce, v této zemi staví jistým způsobem mimo rámec židovské kultury a společnosti, 

a pak také tradiční židovský religionismus ale i moderní racionalismus, kteří nedokáží 

přijmout fakt, jenž Elisabeth Traulson do Izraele přivedl – Bůh ji k tomu vyzval, stejně jako 

vyzval Izraelce v době Mojžíšově zvednout se a vyjít z Egypta, ba co víc, v případě 

Elisabeth bylo Boží slovo doprovázeno také zjevením z minulého života. Viděla se v něm 

jako malý židovský chlapec, který byl ve věku dvanácti let zavražděn nacisty střelou do 

týla.307

[113] [114] [115]

                                           
303 Srov. Piotr RYPSON, in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 73.
304 Srov. MYTKOWSKA (pozn. 277) 73–76;

srov. SIENKIEWICZ (pozn. 270);
srov. http://hma.org.il/Museum/Templates/Showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=841&FID=5
96&PID=964 (vyhledáno 20.4.2008).

305 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2003, DVD formát, S-VHS master, délka projekce 
11 min.
Viz MYTKOWSKA (pozn. 277) 77–78;
viz SIENKIEWICZ (pozn. 270).

306 „She is alone in an other world.She has no friends among Jews ...“
ŽMIJEWSKI in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 77.

307 „...the idea that she had lived once before an d that she had been o Jewish boy in that former life is, 
for them, offensive and crazy.“
ŽMIJEWSKI in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 77.
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Životní příběh Lisy je třeba na první pohled absurdní a úsměvný, ale zároveň také 

velmi smutný. Je totiž klasickým učebnicovým příkladem toho, co moderní psychiatrie 

označuje jako „Jeruzalémský syndrom“.308 Nutno však přiznat, že Žmijewski přistoupil 

k vizualizaci a následné prezentaci této problematiky velmi taktně a citlivě. Dosáhl tím o to 

mrazivějšího účinu.309

Zatímco příklad Lisy dokládá, že ve většině Evropanů téma holocaustu 

a vyrovnávání se s historií evokuje a priori pocity viny a studu, u současných Izraelců může 

vzbudit třeba pocit legitimity politické i vojenské agrese cílené proti každému, kdo by se 

dotknul svobody a existence státu Izrael. Názorně toto ukazuje projekce Itzik.310

Jedná se o reflexi velmi radikálních názorů jednoho mladého Izraelce, který na sobě 

dodnes cítí ublížení a křivdu postihnuvší šest milionů příslušníků jeho národa v době 

nacistického řádění v Evropě. Prostřednictvím Žmijewského tvůrčího média videa získal 

příležitost vypovídat se ze svých nenávistí a vysvětlit radikalitu svých postojů. V monologu 

představeném divákovi vyznívají jeho myšlenky jako zvláštní směsice znalostí historického 

podloží nacistického holocaustu a moderního antisemitismu srovnávanými s biblickými 

příběhy a legendami z prastaré židovské literární tradice.

[116] [117] [118]

Žmijewski tímto dílkem poukazuje na nebezpečí dezinterpretace historických faktů 

na bázi přemrštěné religiozity, což dokládá citátem z Itzikova monologu: „Když Mojžíš 

bojoval s Amalekem, stál na kopci a sledoval židovský národ připravený k bitvě. Jednoduché 

                                           
308 Jedná se o duševní poruchu, která postihuje především návštěvníky poutních míst v Izraeli. Projevuje 

se tím, že dotyčný má zrakové či sluchové halucinace, někdy se dokonce považuje za některou z 
biblických postav. Židů se toto onemocnění prakticky netýká, muslimů jen okrajově. Devadesát pět 
procent postižených jsou křesťané. Z toho zhruba 60 procent protestanti, zbytek tvoří pravoslavní a 
katolíci. Sedm pacientů z deseti bývají ženy.
Silné nutkání navštívit Jeruzalém, či jiná místa v Izraeli a přesvědčení, že k dotyčnému promlouvall 
Bůh, Mesiáš nebo některá jiná z biblických postav jsou častými průvodními jevy tohoto onemocnění. 
Viz Yair BAR-EL/ Rimona DURST/ Gregory KATZ/ Josef ZISLIN/ Ziva STRAUSS/ Haim Y. 
KNOBLER: Jerusalem syndrome, in: British Journal of Psychiatry, č. 176/2000, 86–90. Převzato z: 
http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/176/1/86 (vyhledáno 22.4.2008).

309 Nat MULLER: To Breathe or not to Breathe: That is the Conspiratorial Question, in: 
http://www.labforculture.org/en/labforculture/blogitem/23091 (vyhledáno 22.4.2008).

310 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2003, DVD formát, S-VHS master, délka projekce 
5:05 min.
Viz MYTKOWSKA (pozn. 277) 71–72;
viz SIENKIEWICZ (pozn. 270).
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lidi s meči, kteří si přáli zabít Amaleka. Amalek vyklidil pole. Odešel do Německa. Německo 

je Amalek.“311

Itzik je jednoduše posedlý nenávistí k Německu, ale také nenávistí k Palestině, 

muslimům a arabskému světu, náboženství a kultuře vůbec, což Žmijewski svým filmem 

vědomě reflektuje a zprostředkovává divákovi: „Tvrdí, že holocaust dal Židům legitimitu –

právo zabíjet Araby.  Jeho hlas je přitom jen jedním z hlasů nenávisti, která rozděluje 

Izraelce a Palestince. To je tím důvodem, proč zaznamenávám jeho pomatené poselství.“312

V závěrečné části série Žmijewského filmů z Izraele se znovu objevuje základní 

problematika připomínky holocaustu v paměti přeživších a dobových svědků. Už titul 

projekce – 80064313 – vede diváka přímo k jádru věci, neboť představuje vězeňské číslo 

vytetované na předloktí Josefa Tarnawa, v době natáčení dva a devadesátiletého polského 

rodáka, který prošel během druhé světové války Osvětimí. Na tu nyní prostřednictvím 

rozhovoru s Arturem Žijewskim vzpomíná.

Autor opět překračuje konvence klasického pietního či připomínkového interview. 

Přesvědčí staříka, aby si nechal během povídání obnovit, prakticky tedy znovu vytetovat, 

své vězeňské číslo. Doufá, že tím oživí v Josefovi bezprostřední pocity, které zažíval při 

vstupu do koncentračního tábora a během pobytu v něm; doufá, že otevře „brány paměti“, 

ponoří se hlouběji do minulosti a jeho vyprávění tím získá na emoční intenzitě a autenticitě. 

Jeho předpoklady nicméně vyšly na licho. Experiment ale i tak přinesl zvláštní, 

neočekávaný, poznatek o psychologii a způsobu myšlení koncentráčníka. Probudil 

v Josefovi intuitivní potřebu přizpůsobit se, podvolit se vůli jiného v zájmu zachování 

holého života. Přesně to bylo podmínkou přežití v koncentračním táboře. Vzpomínání na něj 

uvedlo evidentně do provozu provizorní mechanismus pudu sebezáchovy Josefova 

podvědomí. V zájmu „zachování života“, se i při pouhé vzpomínce na holocaust podvoluje 

                                           
311 „When Moses fought Amalek, he stood on a hill and saw the Jewisch nation ready to battle. A simple 

people with swords who wished to kill Amalek. Amalek retreated and went to Germany. Germany is 
Amalek.“
ITZIK, in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 71.

312 „He claimed the Holocausat had given the Jews legitimimacy – hte right to kill Arabs. His voice of the 
hetred which divides Israelis and Palestinians. That’s why I recorded his mad message.“
ŽMIJEWSKI in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 71.

313 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2004, DVD formát, DV master, délka projekce 
11:05 min.
Viz MYTKOWSKA (pozn. 277) 71–72;
viz SIENKIEWICZ (pozn. 270).
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pozvolna vůli druhého a svolí k něčemu, co sám za sebe nechce a co by jej samotného ani 

nenapadlo.314

[119] [120] [121]

Celá výše popsaná série Žmijewského videoprojekcí fascinujícím, i když také 

žalostným, způsobem vizualizuje přesah tragických historických událostí holocaustu do 

všedního života obyčejných lidí, dotčenými oním hrůzným děním druhé světové války ve 

větší, či menší míře. Prostřednictvím těchto filmů odkrývá autor třeba jen minimum 

z ponižování a křivd, které jejich protagonisty trvale poznamenaly. Poukazuje ovšem také na 

fakt, že zastavením hrůzného řádění v historii nebylo zastaveno ponižování a křivdění. Oběti 

nacistické agrese jím procházejí znovu a znovu, každý den, mnohokrát dokola.315

Žmijewského vizualizace těchto recidivit působí sice hrubě a mnohdy snad 

surrealisticky; zároveň ale vynikají zvláštním druhem senzibility a nedozírné míry empatie.

Právě ono ambivalentní spojení je činí tolik lákavými. Celá jeho práce je založena na 

dialogu mezi umělcem a protagonistou či protagonisty: autor klade otázku, protagonista se ji 

snaží zodpovědět. Na mnohé ze Žmijewského otázek, ač jsou prosté a nezáludné, však nelze 

bezprostředně podat vysvětlení. Nicméně divák konfrontovaný takovou nezodpověditelnou

otázkou je jejím neotřelým výtvarným zpracováním veden k permanentnímu kritickému 

myšlení a hledání adekvátních odpovědí.  Mnohé ze způsobu Žmijewského podání navíc 

napovídá, že hledat je třeba především u sebe sama, ve svých myšlenkách, vzpomínkách či 

zkušenostech, ve všem, co se dotýká naší všednosti a každodennosti.316

2.4.2 Sigalit Landau

Stylově blízko Žmijewského umění má tvorba izraelské umělkyně Sigalit Landau.317

I ona staví na bázi extrémních kontrastů, výrazového napětí a symbolické 

                                           
314 Srov ibidem.
315  Srov. Adam SZYMCZYK: Minimum, in: MYTKOWSKA (pozn. 277) 61–70.
316 Srov. MYTKOWSKA (pozn. 277)
317 Sigalit Landau se narodila roku 1969 v Jeruzalémě, kde také vystudovala na Bezalel Academy of Art 

and Design (1990–1994). V roce 1993 absolvovala studijní stáž v New Yorku. Dnes žije a tvoří 
převážně v Tel Avivu. Výrazovými médii typickými pro její tvorbu jsou: instalace, skulptura, umění 
objektu a akce a videoprojekce. Vystavuje však po celém světě (z autorských výstav připomeňme 
např. The Israel Museum, Jerusalem 1995; Thread Waxing Space, New York 2001; the Armory 
Show, New York 2004; The Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art, Tel Aviv Museum of 
Art 2004; Kunsthalle Helsinki 2005; z kolektivních výstav:  Documenta in Kassel 1997; Venice 
Biennale 1997; The Museum of Modern Art, Saitama, (Japan) 2001; Martin־Gropius־Bau, Berlin 
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vícevýznamovosti. A ani jí nechybí odvaha k realizaci děl značně okázalých, nekonvečních.

Tématicky se rovněž zaměřuje na sociální problematiku – hlavně na komplexy současné 

společnosti vycházející z disharmonie v historickém, kulturním a sociálním vývoji.318

Ve spojitosti s holocaustem ve vztahu ke každodennosti je z jejich prací asi

nejlepším příkladem videoprojekce Barbed Hula.319 Sekvence natočena v době rozbřesku 

na břehu Středozemního moře na pláži u Tel Avivu zachycuje torzo nahé ženské postavy, 

která jakoby právě prováděla ranní rozcvičku. Žena plynulým krouživým pohybem boků 

a břišních svalů roztáčí kolem svého těla kruh hula-hop.

[122] [123] [124]

Prostředí a doba natáčení působí příjemně melodramaticky, avšak absolutní 

anonymita a tak naturalisticky podaná nahota vyvolávají v divákovi pocit zvláštního 

znepokojivého napětí, nebo snad pocit ostražitého překvapení, které jej ale přeci jen láká 

k ještě pozornějšímu pohledu. Rázem postřehne, že kruh obíhající kolem ženina těla, 

parafráze oblíbené hračky ze šedesátých a sedmdesátých let, je vyroben z ostnatého drátu 

a drásá do krve kůži subtilní figury. Prostor, který pohyb drátu vymezuje, nelze dále vnímat

jinak, než jako vězení; jako rámec intenzivní tělesné bolesti, jako parafrázi výrazu 

omezenosti a nesvobody.

Cílem videoprojekce evidentně není předvedení sadistické perverze autorky.

Naopak, za počinem Sigalit Landau je cítit hluboký význam, který se dotýká hned dvou

mezí paměti člověka. V první řadě připomíná hrátky bezstarostného dětství, které pomalu 

odnáší proud času do moře vzpomínek, stále hlouběji do minulosti. Diváka v této souvislosti 

jistě napadne, že dokud byl člověk dítětem, zdálo se všechno snadnější, svobodnější, 

bezstarostnější. Připomínka dětské zábavy s příchutí utrpení ale evokuje také myšlenku na 

pozvolnou proměnu vnímání světa člověku, který vyrostl a z nejrůznějších důvodů rázem

zakouší pocity vlastní nedostatečnosti, svázanosti, nesvobody a postupné ztráty pocitu 

bezpečí. V konotaci izraelského milieu evokuje pak bolestná provokace tohoto videa 

                                                                                                                                     
2004; PS1 Center for Contemporary Art, New York 2006; KW Institute for Contemporary Art, Berlin 
2006; Brooklyn Museum of Art, New York 2007).
Viz http://hma.org.il/Museum/Templates/Showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=841&FID=59
6&PID=967 (vyhledáno 19.4.2008);
Viz http://www.galerie-beckers.de/display.php?cat=artists&id=10&mode=info (vyhledáno 
23.4.2008).

318 Viz ibidem.
319 Videoprojekce se zvukovou stopou, výroba roku 2001, DVD formát, délka trvání 1:53 min.
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přirozeně také myšlenku na holocaust. Nebo může divákovi připomínat nikdy neutuchající 

hrozby izraelsko-palestinského konfliktu.320 Možností je několik.

Mnohoobsažnost, tolik typická pro tvorbu Sigalid Landau, dovoluje divákovi vybrat 

si svůj směr a interpretovat projekci za sebe sama. Umělkyně záměrně neprecizuje význam 

a obsah, leč nechává svou práci volně přístupnou v širším kulturním kontextu jako prosté 

metaforické ztvárnění lidské existence a toho, co ji latentně ohrožuje; ať to třeba přichází 

prostřednictvím našich vzpomínek z minulosti, nebo ať je hrozba současnosti každodenně 

kvasící v podvědomí prostého člověka, či ať je to úzkost z představy nejisté budoucnosti.321

Pro autorku samotnou je video Barbed Hula hlavně vizualizací obecného komplexu 

identity v dnešním Izraeli, který vyplývá z rozpolcení současného židovstva mezi moderním 

sekularismem a tradiční zbožností, na jejímž základě stojí nejen židovská kultura, ale 

i značná část národního sebevymezení, které v sobě samozřejmě nese veškerá traumata 

minulosti. Holocaust v této souvislosti představuje jen završení historie útisku židovstva 

v průběhu dvoutisícileté diaspory. Avšak jeho otisk přetrvává v kolektivním vědomí národa 

a odráží se v jejich každodenním bytí. Právě přesah významu historického dění do 

současného všedního života Izraelců a jeho možná působnost v budoucnosti zaměstnávají 

Sigalid Landau nejintenzivněji.322

Právě v tomto smyslu je její umělecká reflexe naprosto typickou a příkladnou 

ukázkou přístupu třetí poválečné generace k otázce vyrovnávání se s tíživými tématy 

minulosti.

2.4.3 Monika WEISS

Nejistota a úzkost ohrožující člověka svou skrytostí v osobní či kolektivní paměti

jsou znát také v práci další současné velmi úspěšné umělkyně, Američanky polského 

původu – Moniky Weiss.323 Její tvorba je bezesporu zajímavá už svou svéráznou fornální 

                                           
320         Srov. http://hma.org.il/Museum/Templates/Showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=841&FID=5

96&PID=967 (vyhledáno 19.4.2008).
321 Srov. ibidem.
322 Srov. ibidem.
323 Monika Weiss se narodila roku 1964 ve Varšavě, kde také vystudovala Akademii výtvarného umění 

se zaměřením na malbu a kresbu. Promovala v roce 1989. Po studiu odešla z Polska o USA. Dnes žije 
v New Yorku, kde se věnuje volné umělecké tvorbě, ale i teorii výtvarného umění, kterou se 
habilitovala na University of Plymouth in England. V současné době působí jako vědecká 
spolupracovnice a přednášející v oblasti otázek vzájemného prostoupení umění, vědy a nových 
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originalitou. Propojuje performání kresbu se skulpturální instalací; ve většině případů navíc 

doprovázenou videoprojekcí dokumentující realizaci oné performální instalace objektu.

Kombinování high-technologií současných médií s klasickým uměleckým prostředkem 

kresby vzbuzuje v divákovi skutečně nezvyklý druh napětí či vzrušení, kterým dílo Moniky 

Weiss působí.324

Obsah a význam jejích prací reflektují vymezení se lidské existence – bytostné 

podstaty člověka v rovině fyzické (přirozeně fyzické, živočišné) i v rovině duchovní, ve 

smyslu lidské tradiční, kulturní a historické předurčenosti i osobní zkušenosti. Weiss přitom 

vychází z teze, že (slovy Guye Bretta): „Zkušenosti se v čase nezastavují, leč plynou trvale 

dál. Prostupují však ve svém plynutí hlouběji do současnosti člověka, v níž získávají pevné 

místo.“325

Monika Weiss zpracovává v souvislosti reflexí a reminiscencí vzpomínek 

a zkušeností z dřívějška v aktuálním životě obyčejného člověka celou řadu konkrétnějších 

témat. K většině z nich se v průběhu let vrací. Udržuje koncepční rytmus, ale obměňuje 

postupem času formy svých prezentací. Obvykle pracuje s fenoménem vysíleného 

a unaveného člověka.326

Jedním z klasických příkladů její páce, jak po stránce formální, tak i obsahové, je 

soubor Phlegethon-Milczenie,327 který veřejnosti představila v letech 2005–2006.328

                                                                                                                                     
technologií prostřednictvím nových uměleckých přístupů. Jejím působištěm se v tomto směru stala 
Washington College a Vermont College of Fine Arts of Union Institute & University.
Monika Weiss navíc patří mezi světové špičky současného umění ve sféře kresby, výtvarné instalace, 
performance (velmi často spojení s akcí na pomezí landartu) a videoartu. Má za sebou celou řadu 
autorských výstav i účasti na kolektivních exhibicích (např, Instytut Sztuki WYSPA v Gdaňsku, 
2007; Kunsthaus Dresden, 2006; Cornice Art Fair v Benátkách, 2007; Galerie Samuel Lallouz v 
Montrealu, 2006, 2007; Remy Toledo Gallery v New Yorku, 2005, 2006; Hans Weiss New Space 
Gallery, MCC v Manchesteru, 2007;Lehman College Art Gallery v New Yorku, 2005; North Dakota 
Museum of Art, 2006-2007, The Lab Gallery v San Francisku, 2005; Centre for Contemporary Art ve 
Varšavě, 2005; WYSPA Institute of Art v Gdaňsku, Inter-Galerie Postdam v Berlíně, 2005; Hudson 
Valley Center for Contemporary Art v Buenos Aires 2004; Remy Toledo Gallery v New Yorku, 2004; 
The Facto Foundation v Trancoso (Portugalsko), 2006; atd.)
Viz: Susan HOELTZEL (ed.)/ Guy BRETT: Monika Weiss: Five Rivers, installation, drawing, 
performance, video and sound, catalouge of exhibition in Lehman College Art Gallery in New York,
New York 2005;
Viz: http://www.monika-weiss.com (vyhledáno 9.3.2007).

324 Srov. BRETTin: HOELTZEL/ BRETT (pozn. 323); zde převzato z: Time Being, 2005, in: 
http://www.monika-weiss.com/essays.php?pageNumber=16 (vyhledáno 17.3.2007).

325 „The experience of time is not end-driven but steady and enduring, establishing and deepening the 
human presence.“
Ibidem.

326 Ibidem.
327 Termín „Phlegethon“, pojmenovávající videoprojekci, je převzat z klasické řečtiny, připomíná jednu 

z pěti řek říše podsvětí, které podle klasické mytologie vládne bůh Hádes. Místo vody jejím korytem 
protéká věčný oheň.
Instalaci a performance pojmenovává pak polské slovo „milczenie“, česky „mlčení“, které vyjadřuje 
jednak ticho, nebo také němotu – neschopnost cokoliv říci, vyjádřit se, obhájit se atd.
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Střetává se v něm symbolika antické kultury, respektive řecké mytologie, s metaforami 

dneška, s významovou spojitostí k událostem druhé světové války a traumat, která zůstala ve 

společnosti po jejím skončení.

Podstatou performální instalace je po formální stránce plošná skulptura329 tvořená 

z rozevřených knih, které byly publikovány před rokem 1945 v Německu (ale nezahrnují jen 

německé autory). Jedná se o klasická díla německých silných literárních směrů a vědních 

oborů (historie, filosofie, matematiky, klasické beletrie, poezie, ale třeba i libreta a partitury 

významných německých hudebníků). V průběhu performance autorka ulehá na tyto knihy 

s uhlem nebo tužkou v ruce a znovu a znovu obkresluje siluetu svého těla. Její poloha se 

pohybem neustále mění. Tělo se plazí po knihách, na nichž pozvolna přibývá abstraktních 

čar. Performance je po celou dobu svého průběhu nahrávána. Vzniklá dokumentace je 

později představována prostřednictvím videoprojekce v těsné blízkosti skulpturálního 

objektu tvořeného teď už počmáranými knihami. Dokument je podbarven záběry hořící 

knihy „Doktor Faustus“ od Tommase Manna a doprovázen zvukovou stopou zachycující 

praskání ohně, které ruší hlas předčítající verše Paula Celana v německém znění a zpěv 

sopranisty Anthony Roth Costanza, který představuje divákovi fragmenty z díla „Stvoření“ 

Josepha Haydna a z díla „Salve Regina“ skladatele Pergolesiho. Monika Weiss přitom 

Constanzovu pěveckou interpretaci převedla mediálním zpracováním do podoby zpěvu 

dvanáctičleného sboru.

V průběhu první veřejné prezentace330 byla instalace doprovázena také výstavou 

kreseb aktů lidských figur, převážně žen. Kresby byly vyhotoveny tužkou a uhlem na 

papírech vytržených z náčrtníků, poznámkových bloků, ale také na listech vytrhaných 

z vystavovaných knih.

K obsahu a významu tohoto díla se vyjádřila sama Monika Weiss následovně: „Ráda 

bych odstranila začátek a konec té zkušenosti, jak u jiných, tak u sebe, aby zůstala jen 

                                                                                                                                     
328 Projekt Phlegethon-Miczenie představila Monika Weiss veřejnosti na veřejnosti ve třech podobách.

Poprvé 4.3.–10.4.2005 v Courtesy Inter-Galerie Potsdam v Berlíně ve formě instalace spojené 
s videoprojekcí (DVD formát, délka trvání 14 min., barevná, ozvučená) zachycující performance-
instalaci. Médium: knihy, kresba tužkou a uhlem, tělo umělkyně.
Podruhé se dílo s názvem objevilo roku 2005 na výstavě v Courtesy Lehman College Art Gallery 
v New Yorku. Tentokráte se jednalo o performance-instalaci bez doprovodné projekce. Média jsou 
ientická.
Třetí prezentace proběhla ve dnech 10.3.–7.5.2006. v rámci výstavy Von der Abwesenheit des Lagers. 
Reflexion zetgenössischer Kunst zur Aktualität des Erinnerns v galerii Kunsthau Dresden.
Opět se jednalo o skulpturální instalaci spojenou s videoprojekcí (DVD formát, délka trvání 12 min., 
v barvě, ozvučeno). Média identická.
Viz: http://www.monika-weiss.com (vyhledáno 9.3.2007).

329 V případě první prezentace – objekt podlahové skulptury na půdorysu osmistěnu, v dalších dvou 
případech našikmený trojúhelník.

330 Viz http://www.monika-weiss.com (vyhledáno 9.3.2007).
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v prostoru naší niterností. To je důvod, proč chci přijet [k instalaci svých děl] na hodiny či

dny, abych tak měla příležitost vytvořit místo jakéhosi věčného návratu, takovou smyčku 

v plynutí času – zachytit situaci, kterou proniká postupná, téměř neviditelná změna; vytvořit 

místo, kudy lidé jen tak procházejí a kde se setkají s něčím, co se téměř nikdy nemění 

a zůstává napořád! Přesně jako život sám! Je to jako souřadnice v čase a prostoru! Hodiny, 

dny, změny světla! Existuje tu jakási postupná změna, jako když cítíme únavu nebo jako když 

se vytrácíme!… Vzniká zvláštní napětí mezi mou přítomností a přítomností nějakého objektu 

i přítomností ostatních. Všichni jsme navzájem propojeni myšlenkou ovládat a býti ovládán.

Mé tělo zakouší oboje. Je tím, kdo ovládá a zároveň také tím, kdo je ovládán…  Video a zvuk 

jsou místa zrcadlení. Odráží, rozmnožují a alternují! Co se stane mezi tělem a jeho obrazem 

vytváří nové spojení, novou jednotu.”331

Zkoumání souvztažnosti mezi historickými události a současným člověkem 

pokračuje v práci Moniky Weiss také v sérii Keimai III.332 Termín z klasické řečtiny zde 

vystihuje pocity padlého člověka („Ležím dole“). Autorka opět propojuje média 

videoprojekce, skulpturální instalace a performance, během níž zase svíjí své tělo na

podkladu historické literatury. Tentokráte se jedná o listy vytržené z časopisů, novin, knih 

a map vytištěných v Německu před rokem 1930. Mezi tím vším jsou rozptýlené abstraktní 

kresby umělkyně z předcházejících let (např. z cyklu Rape of Europe).333 Weiss dřímá 

v rukou šavli a svými gesty imituje šerm. Vede fiktivní boj s prostorem. Později se opět 

chopí uhlu a obkresluje své tělo.

                                           
331 „I like to remove the beginning and the end from the experience, both from others’, and mine leaving 

just the space. That's why I want to come back for many hours, for days, creating a site of eternal 
return, a kind of a loop in time, a situation,nevertheless permeated by gradual, almost invisible 
change, to create a place where people come and go, encounter something that happens almost the 
same, and almost all the time. Just like life itself. Like a grid in time and in space. Hours, days, the 
change of light. There is this gradual change, like getting tired, like the way we disappear... The 
tension between my presence and the presence of an object, and the presence of others, are related 
through the idea of containing and being contained, the way my body is both a container and an 
object contained.... video and sound are sites of mirroring. They are reflective, they multiply and 
alter. What happens between the body and its trace creates a new quality.”
Monika WEISS, in: http://www.monika-weiss.com/main.php (vyhledáno 25.3.2007).

332 Keimai III, dílo z roku 2008, instalace spojená s videoprojekcí (DVD formát, délka trvání 8 min., 
barevná, ozvučená) zachycující performance-instalaci. Médium: časopisy, noviny, knihy a mapy, tělo 
umělkyně, starobylý čínský meč, šermířská výstroj, přírodní kaučuk, kresba uhlem.
Viz: http://www.monika-weiss.com/works.php (vyhledáno 25.3.2007).

333 Rape of Europa, série kreseb z let 1999–2005 zachycuje abstraktní skvrny realizované tužkou 
a barvou na vlasy na papírových kartonech (11x17 palců). Kresebné zápisy se v průběhu let 
proměňují. Podléhají chemickým reakcím mezi barvou na vlasy a papírem. Samotné skvrny mění 
svou velikost a tvar a pozvolna je obklopuje jakási „svatozář“ jejich vlastních existenčních proměn.
Viz http://www.monika-weiss.com/works.php?pageNumber=15 (vyhledáno 25.3.2007).
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Celé dění působí na první pohled nejasně. Pocity nejednoznačnosti a napětí jsou 

navíc umocněny ve videoprojekci, ve které je prostřednictví záběrů na umělčinu nahou

figuru poukazováno na konfrontaci čehosi brutálně reálného, bytostného, živého s čímsi 

těžko definovatelným, ambivalentním, latentním, nehmotným, stále přítomným. Celkově 

dílo vyznívá jako trochu těžkopádná hra, v níž se prolínají tak obtížně zobrazitelné 

myšlenky a pocity člověka – úzkost, vnitřní napětí, strach a nejistota determinované 

zkušenostmi a vzpomínkami z minulosti s všední realitou každodennosti.334

Při realizaci tohoto projektu se nechala Monika Weiss mimochodem inspirovat 

částečně také životním příběhem Helen Mayerové, německé Židovky, vynikající šermířky, 

která byla samotným Hitlerem v roce 1936 pozvána k účasti na olympijských hrách 

konaných v Berlíně. Tato skutečnost sama o sobě vzbuzuje v divákově představivosti 

a mysli úvahu o spojitosti zvrácenosti národně socialistické myšlenky čistoty rasy na 

základě fyzické předurčenosti.335

.

                                           
334 Srov. http://www.monika-weiss.com/works.php (vyhledáno 25.3.2007).
335 Srov. Ibidem.
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2.4.4. KLUB ZWEI

Jiný, snad poněkud odlehčený, směr reflexí tíživé válečné minulosti lze najít v umění 

rakouského tvůrčího dua KLUB ZWEI, jenž tvoří dvě umělkyně: Simone Bader a Jo 

Schmeiser. I jejich tvorba se pohybuje na rozhraní mezi klasickou uměleckou projekcí 

a využíváním nových médií či filmu. Co ovšem tyto dvě umělkyně ve vztahu k výše 

jmenovaným zásadně odlišuje, to je záměrné předurčení jejich děl k působnosti ve veřejném 

ne uměleckém prostoru.336

Obsahově se jejich díla obecně soustředí na aktuální společensko-politickou 

problematiku, kterou se snaží prostřednictvím neformálních uměleckých prostředků přiblížit 

široké veřejnosti. Neomezují se přitom jen na kritickou reflexi aktuální politické scény, 

nýbrž poukazují rovněž na odlišnost v přístupu různých sociálních skupin k otázkám řešení 

veřejných problémůntegrace obyvatel do procesu hledání jejich řešení. Tato vzájemná 

konfrontace jednotlivých společenských okruhů je v tvorbě Klub Zwei založena na 

kritickém vhledu do kulturního a mentálního podloží oněch skupin. Umělecká reflexe 

postavená na takové bázi nachází prostor pro prezentaci přirozeně jedině ve veřejném 

prostředí.337

Nejsilněji tématy uměleckého projevu Simone Bader a Jo Schmeiser jsou rasismus, 

xenofobie, antisemitismus, šovinismus, diskriminace a nárůst pravicového extremismu

u dnešní mládeže.338 K otázce antisemitismu, historie holocaustu a přesahu obojího do 

dnešní společnosti se velmi precizně umělkyně vyjádřily v roce 2002 prostřednictvím 

projektu Fragen stellen/ Asking questions, který jednoduše vychází z otázky: „Jak naloží 

potomci pachatelů a pachatelek s minulostí svých předků?“; potažmo také: „Jak naloží 

potomci pachatelů a pachatelek se svou vlastní minulostí?“339 Autorky tuto otázku 

nepoložily jen sami sobě, leč rozhodli se ji zpracovat prostřednictvím workshopu se 

skupinou studentů gymnázia BORG Scheibbs.340 Výsledkem byla realizace plakátu a série 

pohlednic, které zachycují osm různých míst města Scheibbs, která mají spojitost 

                                           
336 Viz http://www.klubzwei.at/start1.html (vyhledáno 25.4.2008);

viz Klub Zwei in: http://www.arbeitengegenrassismen.net/web/arbeiten_gegen_rassismen__Presseinf
ormation.pdf (vyhledáno 26.4.2008).

337 Srov. ibidem.
338 Srov. http://www.klubzwei.at/public.html (vyhledáno 25.4.2008).
339 „Wie gehen die Nachkommen der Täter und Täterinnen mit ihrer Geschichte um?“

In: http://www.klubzwei.at/aktuell1dt.html (vyhledáno 25.4.2008).
340 Na projektu se podílely: Birgit Egger, Matthäus Frühmann, Helmut Gugerell, Natascha Huber, 

Magdalena Kowall, Andrea und Verena Latschbacher, Katharina Leichtfried, Klaudia Rottenschlager, 
Bianca Stamminger, Karina Steiner.
Viz ibidem.
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k historickým událostem z doby po anšlusu Rakouska a která jsou úzce vázána na 

připomínky zvráceností národního socialismu.341 Fotografii daných míst potom překryly 

nápisy, které byly zpracovávány a zodpovídány v rámci dalších aktivit celého projektu:342

„Kdo jsou oběti?“

„Jak se jmenují?“

„Kdo z nich udělal oběti?“

„Kde jsou připomenuta jména těch, kteří nacisté připravili o život?“

„Lze si vážit válečných zločinců?“

„Jak jste mohli svým sousedům něco takového udělat, či jak můžete svým 

  sousedům něco takového vyvádět?“

„Bude to vše nějak připomenuto?“

„Jak daleko bychom byli ještě zašli?“

Pohlednice byly pak rozloženy na různých veřejných prostranstvích a ve veřejných 

budovách města. Plakát, s heslem celé akce a se všemi těmito otázkami vyvěsili studenti na 

městský most pro pěší.343

Jádro projektu však více než v prezentaci samotné spočívalo v naléhavé potřebě 

přivést současnou mládež k otázkám tohoto typu, respektive k otázce: „Jak se vyrovnávají 

potomci obětí a pachatelů dnes s událostmi nacismu? Do jaké míry jsou takové rodinné 

konotace určující v otázce formování vlastního sebeurčení?“344

I umělkyním Klubu Zwei se však v otázce vyrovnávání se s minulostí a se stigmaty 

vlastní i kolektivní paměti pracuje nejlépe v oblasti nových médií, a to především 

prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu. Velmi názorným příkladem je v tomto 

směru třeba krátký spot In Response Ability/ Antworten geben können.345 Konfrontace 

s minulostí zde probíhá prostřednictvím zfilmování dialogu, který mezi sebou vedou dvě 

                                           
341 Místa samotná vybrali studenti. Sami jsou také autory těchto fotografií.
342 Součástí workshopu bylo položit dané otázky obyvatelům města Scheibbs, vyhodnotit jejich odpovědi 

a otevřít jejich prostřednictvím veřejnou diskusi, která by vedla k vyrovnání se s minulostí.
343 Instalace probíhala od 8.9. do 2.10.2002.
344 Dominik KAMALZADEH: Das Erbe von Opfern und Tätern, in: Der Standard, 20.03.2007, 

Sonderthema/Beilage, 40.
Převzato z: http://www.klubzwei.at/presse1.html (vyhledáno 24.4.2008).

345 Antworten können/ Response Ability – krátká filmová projekce z roku 2006, Beta SP master, formát 
4:3, délka trvání 33 min.
Viz http://www.klubzwei.at/film4dt.html (vyhledáno 24.4.2008).
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Židovky, Katherine Klinger a Ruth Sands z institutu Wiener Library London.346 Obě jsou 

potomky rakouských emigrantů. Do Vídně přijeli na krátkou návštěvy, během níž si všímají 

nedostatečnosti v otázce vyrovnání se se zmizením židovského etnika z vídeňské kulturní a 

sociální sféry v souvislosti s událostmi druhé světové války. Přizvukuje jim také Hannah 

Fröhlich, jedna z představitelů Israelitischen Kultusgemeinde Wien.347 Autorkám filmu se 

touto konfrontací stejného pocitu a velmi podobných kritických úvah podařilo srovnat 

dojem prakticky nezávislých návštěvníků Vídně, třebaže s místem propojeným 

v perspektivě osobně rodinné minulosti, s rodilou Vídeňačkou.

Zajímavé je však porovnat míru emotivní reakce na nastolenou situaci. Zatímco 

Vídeňačka zůstává poměrně klidná ve svém konstatování, Angličanky naléhavě trvají na 

nápravě situace nejen ve Vídni a volají také po intenzivnější angažovanosti veřejných 

a politických představitelů v otázce vzpomínání a převzetí zodpovědnosti za přetrvávání 

antisemitismu v rakouské společnosti.348

Fenoménem nucené emigrace v rámci arizace Třetí říše zpracovávají umělkyně 

Klubu Zwei v instalaci Phaidon/ Verlage im Exil,349 jejímž prostřednictvím tematizují 

historii jednoho z největších nakladatelství vydávajících převážně publikace o umění

a dějinách umění soustředíce se především na kvalitní zpracování knih po odborné i vizuální 

stránce. Nakladatelství založili ve Vídni v roce 1923 Béla Horovitz, Ludwig Goldscheider 

a Fritz Ungar, Rakušané židovského původu, kteří po anšlusu Rakouska emigrovali do 

Londýna, kam také nakladatelství přenesli.350 Podařilo se jim tedy mnohem více, než 

                                           
346 Wiener Library London je nejstarším a nejrozsáhlejšíh archívů sdružujících dokumentaci k otázkám 

holocaustu, historii druhé světové války a vzniku a rozvoje národního socialismu.
Viz http://www.wienerlibrary.co.uk/ (vyhledáno 24.4.2008).

347 Israelitischen Kultusgemeinde je společenství, které dbá o udržení židovské kulturní tradice 
v moderním světě, o čistotu židovské víry, dodržování její náležité formy, ale dbá také na řádnou 
integraci současného rakouského židovstva do společnosti v celém jejím sociálním i kulturním 
kontextu a usiluje o vzájemné pochopení a porozumění s vyznavači ostatních náboženských směrů či 
s lidmi jiného životanázora.
Viz http://www.ikg-wien.at/ (vyhledáno 24.4.2008).

348 Srov. KAMALZADEH (pozn 344.).
349 Phaidon/ Verlage im Exil – krátká filmová projekce z roku 2006, Beta SP master, formát 4:3, délka 

trvání 22 min.
Viz http://www.klubzwei.at/film3dt.html (vyhledáno 24.4.2008).

350 Rakouští nakladatelé stihli po roce 1930 rozvinout úzkou spolupráci s podobně zaměřenými 
vydavateli v USA a Velké Británii. Po připojení Rakouska k nacistické Třetí Říši (1938) byli proto 
schopni rychle zabránit arizaci svého podniku na oko provedeným odprodejem jednomu z Britských 
partnerů (George Allen & Unwin). Vedení podniku se v nové vlasti ujal hlavně Béla Horovitz, který 
našel v Londýně útočiště s celou svou rodinou.
Srov. Matthias HERRMANN: Klub Zwei, in Zusammenarbeit mit, Katalog der Ausstellung in 
Galerie. Association of Visual Artists Vienna Secession. Wien 2005. 
Text k výstavě in: http://www.secession.at/art/2005_klub2_e.html (vyhledáno 25.4.2008).
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ostatním příslušníkům židovského etnika prchajícího z vlasti před nacismem. V publikační 

činnosti pak pokračovali i potomci Bély Horovitze, jeho dcera Elly Miller (nakladatelka) a 

také jeho vnučka Tamar Wang (editorka). Simone Bader a Jo Schmeiser se obrátily právě na 

tyto dámy a natočily s nimi interview, které navíc doplnily rozhovorem s Ursulou Seeber, 

ředitelkou Institutu Die östereichische Exilbibliothek im Literaturhaus Wien.351

Interview doplňuje instalaci Phaidon/ Verlage im Exil, která srovnává německý 

výtisk knihy Ludwiga Goldscheidra Zeitlose Kunst a její anglickou verzi Art without Epoch. 

Obě knihy byly vydány nakladatelstvím Phaidon. Německé vydání vyšlo ve Vídni roku 

1934, anglické v Londýně o tři roky později. Vše jako by pokračovalo beze změn dál. Knihy 

jsou vizuálně i obsahově naprosto identické. Jejich dvojí vydání však vypráví příběh o ztrátě

domova a o zřízení domova nového, o nutnosti vedení nového života, který začíná v jiné 

zemi, v jiném prostředí, v jiném kulturním okruhu. Zároveň však ambivalence v pozadí 

jejich vzniku představuje divákovi příběh o nezcizitelnosti kulturních konotací prastaré 

tradice židovského národa.352

Dějiny národního socialismu a holocaustu jejich odraz v kolektivním povědomí 

a jejich dopad na naše myšlení a osobní život, to jakým způsobem jsou činy našich předků 

určující pro náš osobní vývoj;  to jsou otázky, které daly uměleckému duu Bader-Schmeiser 

podnět k natočení dalšího a zatím také posledního filmu reflektujícího problematiku 

vyrovnávání se s tíživou minulostí předků, a sice k projekci Väter – Täter. NS und Shoah 

im Leben der Täter-Nachkommen.353 Klub Zwei vyhledal a oslovil ženy, jejichž otcové se 

prokazatelně podíleli na holocaustu, a natočil jejich výpovědi o vinách otců a o tom, jak toto 

nepříjemné dědictví ovlivnilo jejich přístup k mužskému pohlaví, jaký vliv mělo na rozvoj 

jejich partnerského a milostného života. Impulzem k náhledu na přesah holocaustu do 

každodennosti z perspektivy tak citlivé intimity byla obecná zvědavost autorek, jakou roli 

hrají hierarchie a moc v životě ženy a zda jsou i tak niterní oblasti osobního života jako je 

láska, partnerský vztah či sexualita manipulovatelné či alespoň ovlivnitelné něčím tak 

obecným jako je ono zpolitizované klišé o odsouzeníhodnosti pachatelů zločinů 

minulosti.354

                                           
351..........Více o Die östereichische Exilbibliothek im Literaturhaus Wien in: http://www.theaterforschung.de/in

stitution.php4?ID=485
352 Srov. HERRMANN (pozn. 350).
353 Väter – Täter. NS und Shoah im Leben der Täter-Nachkommen, videoprojekce z roku, Beta SP 

muster, formát 16:9, délkatrvání 27 min.
Viz http://www.klubzwei.at/film2dt.html (vyhledáno 25.4.2008).

354 Srov. ibidem;
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srov. http://www.klubzwei.at/film5dt.html (vyhledáno 25.4.2008).



94

ZÁVĚR

Zhodnotíme-li si dosavadní vývoj uměleckých postupů a forem výtvarných reflexí 

fenoménu nacistický holocaust na základě toho, jak jsou popsány v této studii, dospějeme 

k poznání, že je lze rozdělit do tří základních etap, které odpovídají více méně poválečnému 

střídání generací. Postupem doby docházelo zcela přirozeně k pozvolným proměnám 

významu hrůzných dějinných událostí druhé světové války, a sice jak z hlediska globálně 

společenského, tak z hlediska niterně individuálního.

I. První generace, generace přeživších – PRIZMA NEVYSLOVITELNOSTI

První generace, která holocaust zažila na vlastní kůži, ať už si jím sama prošla jako 

oběť, či ať na něm byla účastna jako pachatel, nebo pouze přihlížela jako svědek tušící či 

vidoucí více nebo méně o nelidském zacházení s vězni v nacistických perzekučních 

zařízeních, jen těžko hledala slova, kterými by popsala svoje zážitky, či obhájila svoje 

mlčení, nevšímavost k skutkům ostatních nebo dokonce vlastní spoluúčast. Byla to generace 

poznamenaná pocitem viny a ukřivdění, přesvědčená o nepopsatelnosti a nevysvětlitelnosti 

toho všeho, co se v průběhu druhé světové války událo.

Snaha uchopit a zpracovat své pocity a zážitky prostřednictvím výtvarného umění, ať 

už z pozice klasické krásné tvorby, či z pozice alternativně modernistických uměleckých 

přístupů připravených nástupem meziválečné umělecké avantgardy, se většině zdála 

neadekvátní a snad dokonce nemožná. Ovšem poměrně bohatý fond obrazové dokumentace 

dochovaný děl vězňů koncentračních táborů svědčí o opaku – nejen, že bylo možné 

prostřednictvím média umění dokumentovat degradaci a absolutní dehumanizaci člověka 

v lágru. Mnohým se umělecká reflexe hrůzného dění, ať už v jeho samotném průběhu, či po 

něm, stala jediným účinným prostředkem vyrovnávání se s bezvýchodnou situací, ve které 

se ocitli, a po skončení války pak také s úděsnou minulostí, kterou v myšlenkách a

vzpomínkách nebylo možno zastavit ani potlačit. 

Prizma nevyslovitelnosti bylo prostřednictvím tvorby přeživších prolomeno dvěmi 

liniemi – linií dokumentační a linií dokumentárně terapeutickou, přičemž se obě zprvu ještě 

vyznačovali klasickým uměleckým projevem (médiem kresby, malby, skulptury) třebaže 

mnohdy v abstraktní či abstrahující podobě. 
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II. Druhá generace – RODIČE MLČELI, MY MLČET NESMÍME

Druhá generace, generace dětí těch, kteří přežili, ale i přímí potomci pachatelů, začali 

pod vlivem obecného společensko-politického vývoje v poválečných letech, hlavně 

v průběhu šedesátých a sedmdesátých let, pociťovat stále naléhavější potřebu vyrovnat se 

s traumaty minulosti, která poznamenala životy jejich rodičů i jejich vlastní. Ve vzduchu 

visely otázky, na které bylo třeba odpovědět a s odpověďmi se bylo třeba dále konfrontovat 

a vyrovnat – náležitě je kriticky zhodnotit na základě adekvátních vědeckých přístupů, 

především po probádání historické dokumentace, zhodnocení dějinného vývoje a následné 

interpretace obojího ve světle celé řady dalších vědních disciplín (sociologické interpretace, 

psychologického vyhodnocení, politologické analýzy atd.). 

Poznatky a vzpomínky, třebaže zprostředkované, musely být předávány dalším 

generacím, aby dokázaly zabránit opakování dění tolik destruktivního jak pro individuálního 

jedince, tak pro zdravou mravně uvědomělou a kulturně plnohodnotně rozvinutou 

společnost. Udržet připomínku toho, co se stalo předkům, ale pochopit a srovnat se sám 

s minulostí svých nejbližších, bylo rázem nutností zdravého rozvoje. 

Ne jedné straně to vedlo k zakládání řady muzeí, institucí kulturně-vzdělávacího 

charakteru, památníků a pomníků. Umění se v této souvislosti dostávalo do popředí jako 

jeden z klíčových přístupů, nutný pro udržení připomínky vin a obětí předků. Nutno ovšem 

přiznat, že snaha o adekvátní vylíčení hrůznosti činů jedněch a nepředstavitelnosti bolesti a 

utrpení druhých vedla k extrémnímu vyjadřování. Pietní proud mnohdy vyzněl přehnaně. 

Vina i oběť byly připomínány s takovou vervou, že společnost, která se cítila děním 

holocaustu nedotčena, shledala připomínky přemrštěnými, obalenými zbytečnou gloriolou. 

Přirozenou reakcí na sakralizaci tématu holocaust v moderní poválečné společnosti byla 

ztráta zájmu o téma jako takové a následná banalizace problematiky.

Vůči pietnímu proudu se však v uměleckém prostředí postavila řada osobností druhé 

generace velmi kriticky, a aniž by popřela či zpochybnila důležitost vzpomínání, 

připomínání a vyrovnávání se s tíživou minulostí, vymezila se negativně vůči instituci 

památníku a pietního vzpomínání. Holocaust začal být připomínán prostřednictvím 

nekonvenčních uměleckých přístupů charakteristických jednoznačně anti-estetickým 

zpracováním, jehož konkrétní odezvou se stalo médium tzv. anti-pomníku a anti-památníku.
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III. Generace třetí, generace vnuků – HOLOCAUST? A CO MY TEĎ S NÍM?

Umění anti-estetických kvalit se stalo také základnou pro reflexe generace nejmladší, 

současné mladé vlny na tvůrčí scéně vizuálního umění. Pro ně je dění druhé světové války 

záležitostí v pravdě historickou. Holocaust patří minulosti. Přesto však i mnoho ze 

současných tvůrců pociťuje naléhavou potřebu vyrovnat se s tím, co po něm zůstává latentně 

skryto v povědomí soudobé společnosti, v neuvědomělé kolektivní paměti i v individuálním 

vědění každého z nich. Za touto potřebou se skrývá ambivalentní způsob myšlení 

v konfrontacích člověka dneška s děním dávno minulým. Na jedné straně si jsou současní 

mladí umělci vědomi nutnosti udržet připomínku holocaustu a celé jeho historicky-

sociologické souvztažnosti pro zdravý rozvoj morálně uvědomělé společnosti. Dějiny 

holocaustu v této souvislosti totiž připomínají, že i demokracie má svoje nepřekročitelné 

hranice, které musí být respektovány, má-li být zajištěna ochrana člověka, jeho práv a 

svobody. Na straně druhé však přehnaná frivolnost, lhostejnost a laxnost v otázkách morálky 

a udržení určitého kulturního milieu, často tolik citelné z postojů současné společnosti, 

probouzí v mnohých pocity nejistoty a ohrožení. V této souvislosti se pak nacistický teror 

v posledních letech stává víc než jen pojmem z učebnic dějepisu. Představuje pro mnohé 

parabolickou metaforu nejistoty a ohrožení člověka v jeho společenském i individuálním 

sebeurčení.

Umělci dneška proto zpracovávají téma holocaustu z prizmatu všednosti 

a každodennosti. Všímají si obyčejných lidí, nebo staví sebe sama do pozice obyčejného 

člověka, který je určitým způsobem ve svém jednání omezen historickou daností, či 

podvědomým určením sociální role vyplývající z obav zakódovaných ve zděděné kolektivní 

paměti. Sledují, jak nás dění, o kterém si myslím, že se nás již nijak nedotýká, přece jen 

často až zásadním způsobem formuje, jak ovlivňuje utváření našeho charakteru, způsobu 

myšlení, vnímání, prožívání i chování. Jejich práce poukazují na to, že dění minulosti má 

mnohdy velmi silný přesah do současnosti, a proto, že je třeba, se s ním neustále 

konfrontovat a vyrovnávat.

Hlavním cílem této práce bylo nahlédnout do vývoje poválečného výtvarného umění 

na základě umělecké reflexe jednoho z nejnaléhavějších sociálních témat současnosti, a sice 

na základě otázky možné extrémní vypjatosti lidského jednání pod vlivem určitého 

politického dikta a na základě otázky zmanipulovatelnosti člověka kulturně a mravně 



97

uvědomělého. Holocaust v této souvislosti představuje, dá se říci, absolutně extrémní příklad 

obojího.

Nebylo tedy cílem této studie zpracovat na podkladě uměleckých reflexí tématiku 

židovství, židovského utrpení, ublíženectví či antisemitismu v posledních šedesáti letech. 

Především zde jde o představení jednoho směru tvůrčího přístupu v poválečné umělecké 

produkci ve spojitosti s otázkou konfrontace a vyrovnání se se sociálním tématem, které 

svou naléhavostí, palčivostí a provokativností přivedlo umělce v jejich tvorbě k něčemu, co 

bychom mohli nazvat „antiuměním“, k tvůrčím projevům působícím na první pohled 

necitlivě, neesteticky, agresivně až brutálně.
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CONCLUSION

If we evaluate the existing artistic methods and forms of creative reflexions on the 

phenomenon of the Holocaust based on their description in this study, we will reach the 

conclusion that they can be devided into three periods! These periods more or less follow 

the pattern of generational exchange after WW II. As time passed, there have come natural 

and gradual changes in the interpretations of meanings of the horrifying events of the war 

from either global and social point of view or from the individual, inner one!

II. The First Generation, The Survivors – THE PRISM OF UNEXPRESSIVITY

The First Generation which lived through the Holocaust either as the victim or as the 

perpetrator or only as the witness sensing to various degrees of unhuman treatment of  

prisoners in the Nazi camps, had a hard time searching for words to describe their 

experience or on the other hand to defend their silence, unconcern for other people’s deeds 

or even their own participation! This was the generation affected by feeling of guilt and 

injustice, persuaded about the unexpressivity and unexplainebility of all that had happened 

during the war.

The effort to grasp and describe their feelings through creative art – through classical 

approach or through alternative one started by the ascent of the artistic avantgarde between 

the two wars  - were considered not adequate or even impossible. However, the relatively 

well preserved and rich collection of the work of arts of the prisoners points to the opposite 

– it was possible through the media of art  to document the degradation and absolute 

dehumanization of a human being in the camp. To many, the artistic expression of the 

horrors of the events, during and after the war, was the only effective way of dealing with 

their desperate situation – on the ground as it was happening or after the war in their minds 

and thoughts as the ovewhelming feeling was the feeling of impossibility to surpress their 

memories!  

The prism of unexpressibility was broken through by the survivors on two fronts –

on the documentational front and the documentary and therapeutic front  where both of these 

were first expressed through classical artistic techniques – drawing, painting, sculpturing -  

although many times in abstract forms! 
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II. The Second Generation – OUR PARENTS KEPT SILENT, WE MUST NOT

The Second Generation, the generation of the children of those who survived, the 

generation under the influence of the socio-political development in the afterwar years and  

especially in the 60’s and 70’s, started to feel the urge to come to terms with traumas of the 

history which influenced their lives and the lives of their parents! There were questions and 

challenges that needed to be answered and these answers needed to be confronted and 

settled - that by critique evaluation based on adequate scientific approach, especially by 

exploring historical documentation, through assessment of historical development and the 

consequent interpreattion of both in the light of other disciplines (sociological and 

psychological interpretation, political analysis etc. ) 

Projections and memories, although mediated, had to be passed down the generations 

in order to protect them from repeating the same mistakes so destructional to either 

individual or conscious healthy and developed society. It became an imperative and a sign 

of healthy development to retain in memory the events of the past! 

On the one hand, this led to the establishing of a whole range of institutions - new 

museums, cultural knoledge-based centers and memorials! Art has come to the forefront as 

one of key approaches, necessary for retaining memories of guilt and sacrifice of the

forebears! It is necessary though to admit that attempts to describe horrors of deeds of one 

group and unimaginable suffering of another one led to extreme expressions!  Pietal stream 

of expression often sounded exaggerated. Guilt and victims were remembered with such 

verve that the society which felt untouched by the Holocaust found them ovestated, wrapped 

into unnecessary gloriole. The natural reaction to sacralization of the theme of the Holocaust 

therefore was a lack of interest in the theme as it was and subsequent trivialization of it. 

There was a movement in the artistic circles backed by a whole range of well known 

persons which assumed a critical position towards the pietal stream though. Without 

denying or disclaiming the importance of remembering, reminding and coming to terms 

with the past, these individuals defined themselves against the institution of memorial and 

pietal remembering. The Holocast started to be reminded through unconventional artistic 

approaches characteristic of straight anti-aesthetic views and thus the medium of anti-

memorial came about.
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III. The Third Generation, the generation of grandsons – HOLOCAUST? WHAT 

SHALL WE DO WITH IT NOW? 

The art anti-aesthetic qualities also became the basis for the reflections of the 

youngest generation, contemporary young wave on the creative scene of visual art! For 

them, the events of the WW II were truly pure history! Holocaust belongs to the past! In 

spite of that, many of the contemporaries feel the urge to deal with the latent presence of it 

in the subconsciousness of today‘s society and individuals themselves. This need can be 

explained by the hidden ambiguity of thought in the confrontation of today’s men with the 

past! On the one hand, the contemporary artists are aware of the need to retain the 

rememberance of the Holocaust and the whole historical and sociological correlations for a 

healthy development of a conscious society! The history of the Holocaust in this sense 

reminds us of the uncrossable boundaries of democracy which need to be respected at all 

times in order to protect the rights of men and their freedom. On the other hand,  excessive 

frivolity, indifference and laxity regarding morality and keeping certain cultural milieu -

often felt from the attitudes of today’s society - awaken feelings of insecurity and danger in 

many. In this context, the Nazi terror had become mere subject for history textbooks. For 

many, it symbolizes a parrabolical metaphore of incertainty of men in their societal and 

personal self-determination. 

The contemporary artists approach the theme of Holocaust through the prism of 

dailiness and ordinariness. They pay attention to ordinary people or even view themselves as 

ordinary people who are limited in their acting by historical determination or subconscious 

assignment of social roles which in turn comes from fears coded in the inherited collective 

memory. They view the same events that are viewed by ordinary people as things of the past 

in different light and that as event which are often fundamental in forming human psyche, 

character, way of thinking and behaviour. Their artworks  point to the fact that past events 

have often far-reaching consequences and  ovelap wih present and that it is crucial to 

confront them.
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The main goal of this paper was to look into the development of creative art after 

WW II based on artistic reflection of one of the most urgent social themes of the present and 

that being the question of possible extreme behaviour of men under the influence of certain 

political dictum and also the question of manipulation of cultural and morally-conscious 

man. The Holocaust in this sense presents the absolute extremes of both.

Therefore, it was not the goal of this paper to be based on artistic reflections of 

jewishness, jewish suffering, victimhood or anti-semitism of the past sixty years. The aim 

was to present one stream of artistic approach in the afterwar period with connection to the 

confrontation and coming to terms with a particular social theme. This theme by its 

provocativness and urgency brought artists in their creations to something that could be 

called ‚anti-art‘ , to creative expressions which, at first glance, could be felt as unsensitive, 

anti-aestetic, aggresive or even brutal.  



102

SCHLUSS

Aufgrund der bisherigen Entwicklung künstlerischer Wahrnehmungen des Thema 

Holocaust so, wie sie in dieser Studie beschrieben sind, kommen wir zur Erkenntnis, dass 

sie in drei Etappen einzuteilen ist. Diese drei Etappen entsprechen zeitlich mehr oder 

weniger den drei Nachkriegsgenerationen. Man kann beobachten, wie die Wahrnehmung der 

grauenhaften Begebenheiten des zweiten Weltkriegs mit der Zeit sowohl aus der global-

gesellschaftlichen als auch aus der innerlich-individuellen Sicht verändert wurde.

I. Erste Generation, die Generation der Überlebenden – DAS PRISMA DER 
UNAUSSPRECHLICHKEIT

Die erste Generation, die das Holocaust erlebte, konnte ihre Kriegserlebnisse (egal 

ob als Opfer, oder Täter, passive Zuschauer oder aktive Beteiligte der Misshandlung an 

Häftlingen in KZ-Lagern oder ähnlichen Einrichtungen) kaum in Worte fassen, konnte ihr 

Schweigen oder sogar ihre Teilnahme am Zeitgeschehen vor sich selbst nicht verteidigen. 

Diese Generation war mit Schuldgefühlen geplagt, von der Unbeschreiblichkeit und 

Unerklärlichkeit der Kreigsgeschehnisse überzeugt.  

Ein potenzieller Versuch eigene Erlebnisse und Gefühle durch die Kunst zur Geltung 

zu bringen, war für nicht adequat oder sogar unmöglich gehalten. Eine eventuelle Wahl der 

Ausdrucksform (klassische Methoden klasické krásné tvorby, Avantgarde, Moderne) kam 

nicht in Frage und spielte keine Rolle.

Als ein Gegenteil des o.a. kann der ziemlich umfangreiche Befund an 

Kunstgegenstücken der KZ-Häftlinge aufgeführt werden. Durch sie ist die Degradierung 

und absolute Dehumanisierung des Menschen im KZ-Lager bewiesen. Die Möglichkeit, die 

Erlebnisse durch die Kunst darzustellen, half Manchen, sich bereits während des Krieges 

oder in der Nachkriegszeit mit Erlebtem abzufinden.

Das Prisma der Unaussprechlichkeit wurde durch die künstlerische Schaffung der 

Überlebenden in zwei Linien durchgebrochen – die erste war dokumentierend, die zweite 

dokumentierend-terapeutisch, beide nahmen am Anfang eher eine der klassischen 

Kunstformen an (Zeichung, Malerei, Skulptur). Manchmal wurden auch abstrakte 

Techniken benutzt.
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II. Die zweite Generation – UNSERE ELTERN SCHWIEGEN, WIR DÜRFEN 
NICHT SCHWEIGEN

Die zweite Generation, sowohl die Kinder der Überlebenden als auch die der Täter, 

empfand unter dem Einfluss der gesellschaftlich-politischen Entwicklung der 60. und 70. 

Jahre das Bedürfnis, sich mit der traumatisierenden Vergangenheit, die deren Leben und das 

Leben ihrer Eltern gekennzeichnete, auseinanderzusetzen.

Es wurden neue Fragen hervorgerufen, mit denen man konfrontiert wurde und die 

beantwortet werden mussten. Es gab neue Methoden, wie die historischen Tatsachen neu 

durchdacht und kritisch gewertet werden konnten, vor allem das Studim historischer 

Quellen, dann deren neue Bewertung und Interpretierung durch neue wissenschtliche Fächer 

wie Soziologie, Psychologie, Politologie usw.

Die Erinnerungen der Vorfahren mussten an weitere Generationen übergegeben 

werden, um die Wiederholung solch zerstörender Taten auszuschließen. Plötzlich hieß  es, 

die Vergangenheit in Erinnerung zu halten, sie zu begreifen, sich mit ihr 

auseinanderzusetzen,... sei durchaus notwendig und heilbringend. 

Auf einer Seite brachte diese Entwicklung die Gründung neuer Museen, Kultur- und 

Bildungsinstitute, Denkmäler usw. mit sich. Die Kunst wurde zum führenden 

Ausdrucksmittel. 

Auf der anderen Seite muss man zugeben, das der Versuch, die entsetzlichen Taten 

einer und eine unvorstellbare Qual anderer objektiv auszudrücken, führte zur Extremität in 

der Ausdruckweise. Die Schuld wurde von einem Teil der Gesellschaft (von denen, die von 

Holocaust nicht betroffen wurden) als übertrieben gefunden. Die Sakralisierung des Thema 

Holocaust führte zum Verlust am Interesse und folgender Banalisierung der Problematik.

Mehrere bedeutende Persönlichkeiten der zweiten Generation äußerten sich sehr 

kritisch gegen den Pietätstrom, ohne die Wichtigkeit des Erinnerungsprozesses zu 

bezweifeln. Sie grenzten sich von der, in ihrer Augen übertriebenen Pietät und Untastbarkeit 

des Thema ab. An Holocaust wurde jetzt neu durch nonkonventionelle, in ihrer Art anti-

ästetische Kunstweisen, ganz konkret als sg. Anti-Denkmal, erinnert und hingewiesen.
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III. Dritte Generation, die Generation der Enkel – HOLOCAUST? WAS SOLLEN 
WIR DAMIT?

Die anti-estetische Art und Weise der Ausdrucksform wurde zum Ausgangspukt 

auch bei der dritten, der gegenwärtigen Generation. Die Geschehnisse des zweiten 

Weltkrieges sind als Geschichte empfunden. Das Holocaust gehört zu der Vergangenheit. 

Trotzdem gibt es einige gegenwärtige Künstler, die sich interessiert, verpflichtet oder sogar 

getrieben fühlen, an versteckte, latente Überbleibsel des Holocaust im Bewusstsein der 

Gesellschaft hinzuweisen. Dahinter steck eine ambivalente Denkweise.

Auf einer Weise sind sich die jungen Künstler der Tatsache bewusst, das an 

Holocaust im Rahmen einer gesunden Entwicklung der Gesellschaft erinnert werden muss. 

Die Geschichte des Holocaust bringt zum Nachdenken über die Unüberschreitbarkeit 

gewisser Grenzen in der Demokratie, durch die die Rechte und Freiheit des Menschen 

gewährleistet sind. Auf der anderen Seite gibt es viele, die sich dank der Gleichgültigkeit 

und Interesselosigkeit und lässiger gesellschaftlicher Moral vor allem im gegenseitigen 

menschlichen Umgang unsicher und ungeschützt fühlen. In diesem Zusammenhang 

beobachten wir eine steigende Zahl an Neonazistenaktivitäten.

Die gegenwärtigen Künstler bearbeiten deswegen das Thema Holocaust aus der Sicht 

des Alltags und der Alltäglichkeit. Sie beobachten gern gewöhnliche Menschen, oder 

betrachten sich selbst als die durch die Vergangenheit beschränkten, von der in geerbter 

Kollektivgedächtnis verschlüsselten Angst geprägten Menschen. Sie beobachten, wie wir 

durch die für längst tot gehaltene Vergnagenheit beinflusst sind, wie wir von ihr doch oft auf 

einer grundsätzlichen Weise geprägt sind, wie sie unsere Charakterbildung, Denkweise, 

Wahrnehmung und unser Benehmen beinflusst. Deren Werke bezeugen oft, das die 

Vergangenheit und die Gegenwart einander durchdringen und deshalb werden wir mit 

Geschehnissen der Vergangenheit bis heute konfrontiert und werden eine Stellungnahme 

einnehmen müssen. 

In dieser Arbeit wollten wir die künstlerische Entwicklung der Nachkriegszeit 

aufgrund der Wahrnehmung eines der allerersten Sozialthemen der Gegenwart und zwar 

Extremität menschlicher Handlungsweise unter Einfluss einer politischen Diktatur und 

Manipulierbarkeit eines kulturell sensiblen und moralisch aufgeklärten Menschen 

besprechen. Das Holocaust stellt dar und verbindet in sich Beides. 
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Diese Arbeit hat auf keinen Fall das Ziel die Bearbeitung der Themen wie 

Judaismus, jüdische Leidensgeschichte, Leidtuerei und Antisemitismus in letzten 60 Jahren. 

Wir wollten einen der künstlerischen Ströme der Nachkriegsproduktion vorstellen, der die 

Künstler dank der Verbundenheit mit einem extrem provozierenden, bis heute brennenden 

Thema zur s.g. auf den ersten Blick unsensiblen, nicht ästetischen, agressiven bis 

brutalen“Antikunst“-Ausdrucksweise  brachte.
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	V červnu 1999 se německý Bundestag usnesl na zřízení Památníku zavražděným Židům Evropy v Berlíně. Prvotní impulz však přinesla už 14 let předtím oficiální návštěva amerického prezidenta Ronalda Regana v Berlíně. Po převratu v roce 1989 následovala intervence tehdejšího kancléře Helmuta Kohla pro vytvoření jednotného centrálního památníku, který by uctil památku všech obětí války i následné totalistické diktatury komunismu v někdejší východní části země.
	Studna připomíná osud Sigmund Aschrotta, bohatým obyvatele města Kassel z přelomu devatenáctého a dvacátého století. V roce 1908 věnoval městu dvanáct metrů vysokou negotickou studnu, která byla po nástupu nacistů ze zámeckého prostranství odstraněna, pro nečistý židovský původ jejího donátora.
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