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Abstrakt
Tématem této bakalářské práce je kultura vzpomínání na šoa v ČR po roce 1989, přičemž
reflektuje dobu od 1945 do 1989, tedy dobu komunistické vlády v ČSSR. Toto období,
především 60. Léta totiž jistě položilo základ pro kulturu vzpomínání na šoa po roce 1989.
Práce se zaměřuje jak na dvě velké instituce (Památník Terezín a Pinkasovu synagogu,
potažmo Židovské muzeum v Praze), tak na současné nové projekty týkající se vzpomínání na
šoa (Vlak Lustig, Stolpersteine, Jom ha-šoa, Zapomenuté transporty atd.). Skrze podrobné
zkoumání nových projektů a jejich srovnání se zavedenými institucemi se práce snaží zjistit,
jak dalece, případně zda vůbec, se tato kultura vzpomínání v České republice po roce 1989
proměnila.
Předmětem

zkoumání

je

v daných

projektech

jak

postava

autora,

jeho

židovství/nežidovství a motivace pro vznik projektů, tak způsob, jakým jsou projekty
prezentovány, co zastupují, čeho chtějí dosáhnout, případně jaký mají úspěch, je-li tento fakt
zjistitelný. V práci je okrajově zohledňován také mezinárodní vývoj a stav kultury
vzpomínání na šoa, je tedy snahou českou kulturu vzpomínání zasadit do mezinárodního
kontextu. Ten je důležitý mimo jiné i proto, že některé zahraniční projekty se staly inspirací
pro projekty domácí.

Abstract
The culture of remembering Shoah in the Czech Republic after the year 1989 is the topic of
this thesis. It deals also with the time between 1945 and 1989, when the Communists ruled in
the Czechoslovakia. This time, especially the 60s, influenced the development after the year
1989, probably established the base for the culture of remembering. The thesis deals with the

two big institutions (Terezín Memorial and the Pinkas Synagogue, by implication the Jewish
Museum in Prague) and the new contemporary projects that focuses on the Shoahremembrance (Train Lustig, Stolpersteine, Yom ha-shoah, Forgotten Transports etc.). The
thesis tries to indicate if ever and how much the Shoah memorial culture has changed in
Czech republic after 1989 by analysing the new memorial projects and comparing them to
already established institutions.
The author of each contemporary project, his/her Jewishness, the motivation, the
way of presentation objective of the project, its social impact and success ( if can be
measured) - all is subject to analysis. The thesis also lightly reflects international situation in
memorial culture, and tries to set the Czech practice to international context. International
context is important as Czech contemorary projects have been inspired by foreign projects.
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Úvod
Po skončení druhé světové války v roce 1945 začala světová veřejnost velmi pomalu
rozumět nacistickému obratu „konečné řešení židovské otázky“. Čím více informací
vyplouvalo na povrch, tím více začínalo být jasné, že ačkoli před tím byly dlouho
zavírány oči, tak se nacistická genocida několika skupin evropské populace zapíše
hluboko do pamětí jednotlivců i společností. Jak podotýká Jiří Pešek, druhá světová
válka musela (a musí) kvůli milionům mrtvých v Evropě dlouhodobě ovlivňovat, ne-li
určovat, podobu vzpomínání.1 Reprezentace šoa2 a tím pádem jeho ukotvení v
kolektivní, potažmo kulturní paměti3 Evropanů, se v průběhu sedmdesáti let od konce
války zásadně změnilo. Tímto vývojem se ve své knize „Lange Schatten der
Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik“ podrobně zabývá například
Aleida Assmann.
Kontrast a změnu, která nastala, lze dobře prezentovat na následujícím příkladu:
Těsně po druhé světové válce prohlásil filosof Theodor Adorno, že „po Osvětimi nelze
psát již žádnou poezii“4, v pozdější době přišlo tabu týkající se vizuálního zobrazování
šoa (zlom nastal s americkou televizní sérií „Holocaust“ v roce 1978) a nakonec, mýty
bořící komiks „Maus“ z pera amerického židovského umělce Arta Spiegelmana, který
vznikl v roce 1991. „Maus“ vypráví životní příběh polské židovské rodiny
Spiegelmanových a nevyhýbá se žádným otázkám a žádným zobrazením. Komiks není

1

Jiří Pešek, Úvodní slovo v: Jiří Pešek, Christoph Cornelißen, und Roman Holec, Diktatura-válkavyhnání: Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945 (Albis
International, 2007), 7.
2
Šoa je hebrejský výraz pro holocaust, genocidu způsobenou na (nejen) židovském etniku během druhé
světové války nacisty. Termín „šoa“ je v této práci používán záměrně jako jediné označení této genocidy
a naznačuje tak, že se tato práce zabývá pouze genocidou židů, nikoli romů, homosexuálů a dalších
skupin obyvatelstva.
3
Kolektivní paměť je společenský konstrukt, jehož „otcem“ je Emile Durkheim. Současný kulturolog Jan
Assmann rozvíjí Durkheimovy (a Halbwachsovy) teorie dál. Podle Assmanna je kolektivní paměť pamětí
určité společnosti (národa, etnika), která je určována vnějšími společenskými a kulturními rámci.
Kolektivní paměť se podle něj dělí na komunikativní a kulturní paměť – tyto dvě se sice vzájemně
prolínají, ale také stojí proti sobě. V případě komunikativní paměti se jedná o paměť předávanou ústní
formou, tedy neorganizované předávání, která je časově determinované a velmi podstatnou roli v ní hrají
svědci. V momentě odchodu svědků nastává zpravidla potřeba zachování paměti – jedná se však o
zprostředkované zachycení, za pomoci rituálů, textů a obrazových zpracování, které se snaží propojit
společnost, paměť a kulturu a je samozřejmě ovlivněná a ovlivnitelná politikou. (Heidemarie Uhl,
„Gedächtnis – Konstruktion kollektiver Vergangenheit im sozialen Raum“ in: Christina Lutter;
Margit Szöllösi-Janze; Heidemarie Uhl, Kulturgeschichte. Fragestellungen, Konzepte, Annäherungen
(Studienverlag, Wien: 2004), 144-16-46.).
4
Aleida Assmann, Lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (Beck:
Auflage 1., 2006), 235-264.

1

kontroverzní pouze v samotném způsobu zpracování (zobrazení šoa pomocí popkulturního média), ale především v zobrazení aktérů – židé5 jako myši, Poláci jako
vepři, nacisté jako kočky. V průběhu let se tedy postupně proměnila reprezentace šoa
(odvisle od nástupu nové generace, která již není traumatem osobně zasažena)6. Došlo
k určitému odtabuizování a také se postupně zbořil mýtus „Němci – jediní pachatelé“7.
Většina států, které šoa nějakým způsobem zasáhlo, stále hledají způsoby vyrovnání se
s touto událostí, především pomocí vzpomínek a kultury vzpomínání na zavražděné.
Palčivost tohoto tématu, které se stalo měřítkem a paralelou zla, dokazují i památníky
obětem a muzea holocaustu v USA či Jihoafrické republice, jejichž obyvatel se šoa
osobně netknulo.8
Hlavním tématem této práce je reprezentace šoa v české kultuře vzpomínání po
roce 1989. Časové vymezení je v tomto případě zásadní, protože se od něj odvíjí cíl této
práce – na základě aktuálních projektů9 realizovaných v Česku, které jsou propojeny se
vzpomínáním na šoa, zjistit, zda se změnila a vyvinula česká kultura vzpomínání na šoa
po roce 1989, jak vypadá současný obraz této kultury vzpomínání a kdo za jednotlivými
vzpomínkovými projekty stojí. Kultura vzpomínání a její vývoj se dá také dobře
vysledovat v učebnicích dějepisu.10 Způsob, jakým je šoa reflektováno v učebnicích,
však představuje samostatnou a rozsáhlou výzkumnou oblast, a proto nebude v této
práci nijak zohledňován. Pojem „kultura vzpomínání“ vysvětluje například Christoph
Corneließen – jedná se o veškeré druhy textů, obrazů, fotografií, památníků, stejně tak o
symbolické a mýtické formy vyjádření, které jsou zaměřeny – v tomto případě – na

5

Židé jsou v této práci uváděni s verzálkou, nikoli kapitálkou na začátku slova. Je to tak zvoleno
úmyslně, s ohledem na velkou debatu, která se k této otázce v českém prostředí vede a která nemá řešení.
Čeština nabízí dvě varianty – Židé (etnický význam) a židé (náboženský význam). Nelze však židy
rozdělit jednoduše na náboženské a etnické, protože by se skupiny mísily. Tento problém by si zasloužil
více prostoru, než kolik mu lze v tomto případě věnovat – rozhodnutí psát „ž“ tak plyne z osobní
preference autorky a nemá žádný skrytý podtext.
6
Aleida Assmann, Lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (Beck:
Auflage 1., 2006). Otázka „osobního postižení šoa“ je sporná – existuje množství studií, které se
zaměřují na traumata „post-generací“.
7
Dirk Rupnow, „Transformationen des Holocaust: Anmerkungen nach dem Beginn des 21.
Jahrhunderts,“ Transit: Europäische Revue, H. 35 (2008), 70.
8
Ibidem.
9
Od roku 1989.
10
Viz. například Michal Frankl, „Die Endlösung der Judenfrage und die Narrative der tschechischen
Geschichte 1945-1989“ in: Geschichtsschreibung zu den Böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert,
Wissenschaftstraditionen-Institutionen-Diskurse, Bad Wieser Tagungen des Collegium Carolinum, Bd.
28, Edited by: Christiane Brenner, K. Erik Franzen, Peter Haslinger a Robert Luft, (R. Oldenbourg
Verlag, München: 2006).

2

oběti šoa.11 Při používání pojmu „kultura vzpomínání“ lze inklinovat k použití pojmu
„kulturní paměť“, zdánlivě se tyto pojmy překrývají. Nejedná se však o pojmy totožné způsob, tedy kultura, vzpomínání je součástí kulturní paměti, což je pojem mnohem
obsáhlejší. V současné době stojí evropská společnost na prahu mezi „komunikativní
pamětí“ a „kulturní pamětí“. Přímí svědci stále žijí, ale vznikají vzpomínkové projekty,
které se netýkají ani tak vzpomínek, jako piety za zemřelé, tedy symbolů – což je
specifikum kulturní paměti. A právě proto, že se společnost nachází na zmíněné hranici,
není hlavním tématem této práce „kulturní paměť“, ale „kultura vzpomínání“.
Kultura vzpomínání na šoa v České republice může být rozdělena na dva časové
úseky – před a po roce 1989. První perioda, 1945 – 1989, kdy byla oficiální česká
kultura vzpomínání na šoa (i obecně), s výjimkou poválečných let do 1948, ovlivněna a
řízena komunistickou ideologií, se dá označit jako čas „snahy o zapomenutí na šoa“.
Hlavní média přenosu „oficiální“12 kultury vzpomínání byla literatura, případně film.
Jak je vidět v první kapitole této práce, vzpomínání na šoa se během komunistické
nadvlády vyvíjelo, ačkoli bylo cíleně potlačováno. Během této doby tak vznikl základ,
na který bylo po roce 1989 postupně navázáno. Další tři kapitoly práce jsou věnovány
významným projektům, které jsou v současné kultuře vzpomínání na šoa významné.
První z nich je Památník Terezín, jeho vývoj a současnost. Další kapitola je věnována
památníku českým a moravským obětem šoa v Pinkasově synagoze v Praze, který je
příkladem „navázání“ na dobu předrevoluční. Zároveň je Památník také jedinečným
počinem, který má v české vzpomínkové kultuře zásadní význam. Poslední kapitola je
rozčleněna na několik podkapitol, které se všechny věnují jednotlivým menším
aktuálním projektům (např. Stolpersteine.cz, Jom ha-šoa, Vlak Lustig atd.), zabývá
motivací těchto projektů, jejich vlivem a pozadím vzniku. Vznik velkého množství
nových projektů lze vysvětlit tzv. „explozí vzpomínek“ (Gedächtnisboom), která v
bývalých státech Sovětského Svazu propukla po roce 1989. 13 Pro tyto projekty je také
typická inovativnost a neobvyklá realizace, která vybočuje ze stereotypních zobrazení.

11

Christoph Cornelißen, „Erinnerungskulturen Version: 2.0“ in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012,
dostupné online: http://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen_Version_2.0_Christoph_Corneli%C3%9Fen
(poslední přístup: 1. 5. 2013)
12
Pojmem „oficiální kultura vzpomínání“ je myšlena kultura vzpomínání, která byla dostupná
obyvatelstvu, v žádném případě se nejedná o oficiální postoje komunistické vlády.
13
Illjana Radonic, „Europäische Erinnerungskulturen im Spannungsfeld zwischen ‚Ost‘ und
‚West‘“Informationen zur Politischen Bildung, Band Nr. 32. (Innsbruck-Wien-Bozen, 2010), S. 21.
Dostupné online: http://www.politischebildung.com/pdfs/32_radonic.pdf (Poslední přístup 1. 10. 2013)

3

Etienne Francois mluví o procesu reinterpretace a reaktualizace vzpomínání.14 Podle něj
není tento proces na rozdíl od západních zemí na Východě uzavřen a má stále velkou
sílu.15 V českém případě odpovídá reaktualizaci a reinterpretaci kromě jiného obnova
Pinkasovy synagogy a od základů nově realizovaný Památník Terezín.
V českém akademickém prostředí neexistuje v současné době žádná odborná
publikace, která by se do hloubky zabývala tématem reprezentace/vzpomínání na šoa
v české kulturní paměti, případně kulturou vzpomínání na šoa. Téma šoa ve spojení
s českými dějinami druhé světové války, jak v roce 2004 uvedl Michal Frankl, je stále
nedostatečně zpracováno, ačkoli historikové o židovskou tématiku projevují stále větší
zájem.16 Poměrně radikální vysvětlení pro tuto skutečnost nabízí Muriel Blaive, která
poukazuje na nedostatek veřejné diskuse na téma šoa a otázku české „spoluviny“ (na
bázi všedního dne – kolaborace s nacistickým režimem, antisemitismus, udávání
židovských spoluobčanů) a tento nedostatek vztahuje na oficiální českou politiku, která
se podle Blaive ztotožňuje s tezí, že Češi byli pouze oběti a „více se o tom
nediskutuje“.17 Českou „spoluvinu“ tématizuje ve svém rozsáhlém díle například
historik Tomáš Pěkný.18 Cílem této práce však není hodnotit míru „spoluviny“ či
kolaborace českých občanů. Lze se ale domnívat, že mlčení o šoa ve spojení s českými
dějinami může ovlivňovat kulturu vzpomínání na šoa v české společnosti – například
tím, jak velké množství projektů vzniká a kdo za nimi stojí (zpravidla se jedná o
uměleckou nebo židovskou iniciativu, případně kombinaci).
Tématu této práce se věnují dílčí publikace, které jsou vždy zaměřeny na jednu
určitou část, která je zde zpracovaná. Za poměrně nosnou publikaci, která reflektuje
českou a slovenskou literaturu s tématikou šoa v letech 1945-1989, a o kterou se opírá
především první kapitola, lze považovat sborník „Šoa v české literatuře a kulturní
paměti“ (Jiří Holý a kol., 2011). Další publikace, která je v této práci zmíněná jen
14

Etienne Francois, „Meistererzählungen und Dammbrüche: Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg
zwischen Nationalisierung und Universalisierung,“ in: Mythen der Nationen, Bd. I; Arena der
Erinnerungen, Katalog zum Ausstellung im Deutschen Museum Berlin, vyd.: Monika Flacke (Meinz:
Philipp von Zabern Verlag, 2004), 23.
15
Ibidem, 24.
16
Michal Frankl, „Die Endlösung der Judenfrage und die Narrative der tschechischen Geschichte 19451989“ in: Geschichtsschreibung zu den Böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert,
Wissenschaftstraditionen-Institutionen-Diskurse, Bad Wieser Tagungen des Collegium Carolinum, Bd.
28, Edited by: Christiane Brenner, K. Erik Franzen, Peter Haslinger a Robert Luft, (R. Oldenbourg
Verlag, München: 2006), 276-277.
17
Muriel Blaive, „Has the Czech Republic fully come to terms with the memory of the Second World
War?“ Focus on the Czech Republic (13. 9. 2010) http://czechfocus.cz/art/54470.html, poslední přístup:
25. 11. 2013).
18
Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě (Praha: Sefer, 2001), 368-369.
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okrajově, vzbuzuje dojem, že by se tématem kultury vzpomínání na šoa mohla zabývat,
ale opak je pravdou. Tomuto tématu je zde věnován jeden článek, zabývající se
památníkem v Pinkasově synagoze. Jedná se o sborník „Diktatura-válka-vyhnání,
kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí po roce 1945“
(Christopher Corneließen a kol., 2005, česky 2007), který vyšel ve spolupráci českoněmecké a slovensko-německé komise historiků. Téma kulturní paměti ve spojení
se šoa, především na teoretickém podkladu, je velmi dobře zpracováno v publikaci
Aleidy Assmann „Lange Schatten der Vergangenheit“. Tato práce pojednává o vývoji
kulturní paměti a načrtává další možné směry, kterými se kultura vzpomínání na šoa
může ubírat. Další publikace používaná v této práci, která se konkrétně zabývá tématem
šoa v české kulturní paměti, avšak také pouze do roku 1989, je „In the Shadows of the
Holocaust and Communism: Czech and Slovak Jews Since 1945“ (Alena Heitlinger,
2001). Poslední dílo, které je pro účely této práce velmi přínosné, ačkoli částečně, nese
název „Mythen der Nationen; 1945 – Arena der Erinnerungen, zwei Bände“ (Monika
Flacke, 2004) a bylo vydáno jako doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě. Toto
dílo přináší srovnání „kultur vzpomínání“ v jednotlivých evropských zemích a vytváří
tak zajímavou mozaiku, a především dává možnost srovnání. Velmi přínosný pro tuto
práci je v tomto díle úvod od Etienne Francois, který zpracovává historický a
sociologický kontext pro dané téma.
Další skupina zdrojů jsou odborné články. Jedná se především o německé a
anglické, výjimečně o české texty. Za základní z těchto textů lze označit
„Erinnerungskulturen“ od Christophera Corneließena. Autor vysvětluje jak základní
pojmy, tak se zabývá konkrétními příklady včetně šoa, a tím vytváří cenný základní
stavební kámen pro další studium. Obsáhlý seznam uvedených zdrojů též nabízí mnoho
inspirace. Velmi přínosný je dále teoretický článek „Transformationen des Holocaust;
Anmerkungen nach dem Beginn des 21. Jahrhunderts.“ (2008) od Dirka Rupnowa.
Rupnow zde velmi obsáhle popisuje rozdílné současné faktory ovlivňující kulturu
vzpomínání na šoa (globalizace, internacionalizace, institucionalizace). Jeho teze nejsou
zasazeny do konkrétního rámce, což umožňuje vytvořit si vlastní interpretaci a s tou
nadále pracovat. Negativní stránka tohoto článku tkví v Rupnowově snaze o
komplexnost a maximální provázanost pojmů, čímž se článek stává místy nepřehledný a
těžko pochopitelný. Posledním výrazným textem pro problematiku vzpomínání na šoa
je kapitola o České republice v článku „The Memory of the Holocaust and of
Communist Repression in a Comparative Perspective: The Cases of Hungary, Poland
5

and Czechoslowakia/The Czech Republic“ od Muriel Blaive. Autorka zde nastiňuje
vývoj dvou rozdílných a vzájemně si konkurujících kultur vzpomínání – na šoa a na
komunismus, potažmo oběti šoa a komunismu.
Vedle odborné literatury jsou v této práci také hojně používány internetové zdroje,
které se váží k jednotlivým představeným projektům. Je pochopitelně nutné brát
v potaz, že všechny tyto zdroje (ve výjimečných případech letáky, brožury, výroční
zprávy) produkují organizace/jednotlivci, kteří zaštiťují projekty, samy, dochází zde
tedy k určitému zkreslení. Právě kvůli tomuto zkreslení se u konkrétních projektů také
objevují odkazy na tisk, který toto téma nějakým způsobem zpracovával (ne ve všech
případech se dané v tisku objevilo).19 Jednotlivé projekty byly pro tuto práci vybrány
zcela záměrně, což poukazuje na to, že to nejsou všechny projekty, které v České
republice probíhají. Existuje množství školních projektů (např. Ztracení sousedé),
dílčích projektů Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze, také Terezínská
iniciativa má v této oblasti význam, velkým tématem byl například čin Sira Nicholase
Wintona, který v roce 2009 připomněl projekt „Wintonův vlak“.20 Projekty v této práci
však byly vybrány proto, že v očích autorky představují stěžejní a celorepublikové
projekty, které jsou hlavními nositeli kultury vzpomínání na šoa v českém prostředí.
Památník Terezín představuje jedinou státní instituci, která zaštiťuje vzpomínání na
šoa, je tedy v tomto kontextu výjimečný a neopomenutelný. Další velký projekt,
památník v Pinkasově synagoze, je specifický svým provedením, má stejně jako
Památník Terezín kořeny v komunistické éře a zároveň je to jediný památník pro
všechny české a moravské židovské oběti šoa na území České republiky. Rozdělení
projektů vzniklých po roce 1989 na „umělecké“ a „židovské“ nelze vnímat jako striktní,
protože se tato dvě „skupiny“ silně prolínají. Vzhledem k charakteru jednotlivých
projektů však bylo pro přehlednost zvoleno toto rozřazení. Na základě odborné
literatury, která se zabývá kulturou vzpomínání na teoretické bázi, a na základě
dostupných zdrojů ke konkrétním projektům vznikl následující text. Ten se pomocí
indukční metody snaží vytvořit jakousi celkovou „mozaiku“ kultury vzpomínání na šoa
v české společnosti.
19

Během rešerše k jednotlivým projektům se objevil zajímavý faktor – německý, potažmo evropský tisk
nereflektuje, vyjma Terezína, žádný z daných projektů, proto ani nemá význam vytvářet jakousi reflexi
v tisku na toto téma.
20
Barbora Říhová, „Wintonův vlak vyrazil po 70 letech na trať, veze i zachráněné židovské děti,“ iDnes,
1. září 2009. Dostupné online: http://zpravy.idnes.cz/wintonuv-vlak-vyrazil-po-70-letech-na-trat-veze-izachranene-zidovske-deti-1l3-/domaci.aspx?c=A090830_160226_domaci_bar (poslední přístup 26. 11.
2013).
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1. Československá kultura vzpomínání na šoa před
rokem 1989
Stejně jako v období komunismu v Československu existovala oficiální a neoficiální
kultura, totéž platilo i pro kulturu vzpomínání. Ta neoficiální byla v tomto případě (až
na výjimky) spíše záležitostí jedinců, případně některých umělců, kteří byli v průběhu
času režimem potrestáni, nebo upadli v nemilost, projevovala se mj. například formou
tryzen. Dál ale proniknout nemohla, protože oficiální kultura vzpomínání byla
orientována na zapomínání, konkrétně na vytěsňování všeho židovského ze společnosti.
Prakticky po celou dobu komunistické nadvlády vévodily všemu oficiálnímu
vzpomínání a zapomínání rádoby nacionalistické tendence, vytvářené komunistickou
stranou. Tyto tendence nebyly běžné pouze v Československu, jak zmiňuje například
historik Michal Frankl, ale i v celé východní a střední Evropě.

21

V případě

Československa se nejednalo o nacionalismus v pravém slova smyslu, tedy zaměření se
na otázku národa, ale spíše o snahu vytvořit jednolitou česko-slovenskou společnost,
nacionalismus byl v tomto případě spíše zástěrkou pro opravdové úmysly a také určitou
formou manipulace. „Nacionalismus“ se v kontextu s šoa projevoval mimo jiné tak, že
byl-li někde (v tisku, případně v učebnicích) uveden počet obětí druhé světové války,
nebylo již nikde zmíněno, že většina z nich byla židovského původu.22 Jinou známkou
oficiálního nacionalismu je příklad památníku Terezín (do roku 1989 Památníku
národního utrpení). Existence židovského ghetta sice nebyla (ani nemohla být vzhledem
k svědkům) zamlčována úplně, ale v Terezíně samotném, nebyla o ghettu dlouhou dobu
ani zmínka a historická fakta zde byla nahrazována jinými, často smyšlenými a „režimu
pohodlnějšími“ informacemi (viz kapitola 2). Obecněji řečeno lze říci, že nacistické
zločiny byly režimem sice velmi zdůrazňovány, ale nikoli v kontextu se šoa.
Komunistickou éru v Československu provázela kromě všeho jiného jistá forma
antisionismu, případně antisemitismu, a manipulace s historickými fakty. Židé tvořili
skupinu, o níž se „a priori předpokládalo, že mají ‚špatný‘ - buržoazní - původ,
prozápadní (a proto antisocialistický) ‚kosmopolitní‘ postoj a sionistické a proizraelské

21

Michal Frankl, interview vedl Martin Mašek (Historie, ČRo Radiožurnál, 27. 1. 2013). Dostupné
online: http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/tema-holocaustu-obohacuje-pohled-na-vlastnidejiny-rika-historik--1167259 (poslední přístup 19. 9. 2013)
22
Petr Bednařík, „Židé po válce, Židé bez dějin“ Literární noviny, 6.12.2012.
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sympatie.“23 Je však otázkou, zda se antisionismus, tedy odpor vůči židovskému
národnímu hnutí, dá vykládat i jako antisemitismus ve smyslu rasově motivovaného
pronásledování a perzekuce židů, jako tomu bylo v období nacismu nebo zda se jedná o
jinou formu antisemitismu. V případě komunismu v Československu nehrála otázka
rasy žádnou roli, jednalo se spíše o snahu potlačit všechny vyčnívající jedince a skupiny
a tím vytvořit jednolitou společnost. Židé byli pro tyto účely pochopitelně ideálním
cílem. Další důvod tohoto „antisemitismu“ byla nepochybně snaha představit
komunismus v co nejlepším světle, a to včetně ztrát, které komunisté utrpěli během
druhé světové války, a také snaha o „stmelení národa“ skrze národní identitu
zavražděných. To, že realita byla taková, že z 360 000 obětí nacistické okupace v
Československu, bylo asi 265 000 židů, byla informace, která se jednoduše
„nehodila“.24 Jednoduše řečeno, židé tvořili skupinu obyvatelstva, která se nějakým
způsobem (náboženstvím, minulostí, vzhledem) odlišovala od zbytku společnosti, a tím
byla režimu, jehož cílem bylo vytvořit jednolitou společnost, kde nikdo není
individuem, nepohodlná. Oficiální kultura vzpomínání na šoa tak byla, až na výjimky,
kulturou nevzpomínání a zapomínání. Jak zmiňuje Heitlinger: „Jako v ostatní východní
a střední Evropě měli židé nárok na zvláštní práva vzpomínání pouze jako všeobecné
oběti fašismu nebo jako řadoví aktivní antifašisté.“25 Nejenže se opomíjely židovské
oběti nacismu, stejně tak byli opomíjeni židovští vojáci v zahraničních jednotkách - zde
znovu hrál roli onen důraz na „národní identitu“, který umožňoval zamlčet židovský
původ. Proti této oficiální kultuře zamlčování stála neoficiální kultura vzpomínání.
Kultura státem nepodporovaná, ale přesto existující, která měla především literární a
filmovou formu. Tato neoficiální kultura byla ovlivňována jak politickým a
společenským vývojem v Československu, tak situací za „železnou oponou“.

1.1.

První svědectví

Téma šoa se v (nejen) české literatuře začalo objevovat ihned po skončení války. A jak
vysvětluje Drubek-Meyer, bylo v prvotní poválečné literatuře dominantní, nejen proto,
že literatura často reflektuje nedávné události, ale také proto, že Češi a židé měli
23

Alena Heitlinger, Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945 (Praha: G+G
Praha, 2007), 35.
24
Tomáš Krystlík, „Československé oběti 1938-1945,“ Český a slovenský zahraniční časopis č. 144
(Leden, 2007), dostupný online: http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2007011061 (poslední
přístup 9. 11. 2013).
25
Alena Heitlinger, Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945, 57.
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společný status obětí. 26 Tento společný status obětí může být jedním z vysvětlení, proč
se v pozdějších letech začali otázkou šoa a židovskou tématikou obecně zabývat také
nežidovští autoři (ačkoli byla tato skupina poměrně malá). Specifikem pro rané
poválečné období však byli výhradně židovští autoři, kterých se šoa osobně dotknulo, a
toto téma zpracovávali proto, aby „se nezapomnělo“. Jejich díla měla výhradně
dokumentární nebo memoárovou podobu.27 Židé se tématu šoa ve svých dílech věnovali
také (často především) z osobních pohnutek – snaha o vyrovnání se s traumatem,
vzpomínka na ztracené blízké. Jiným důvodem byla i touha sdělit světu pravdu o tom,
co zažili.
Mezi známá díla tohoto období, patří například „Psychologie života v
terezínském koncentračním táboře“ (Emil Utitz) nebo film „Daleká cesta“28 (Alfréd
Radok), který je kombinací hraného a dokumentárního filmu a pojednává taktéž o
Terezíně. Snad nejznámější dílo tohoto období „Továrna na smrt“ 29 od Ericha Schöna
(Ericha Kulky) vzbudilo velký ohlas jak v zahraničí (překlady do světových jazyků), tak
v tehdejším, ještě demokraticky vedeném československém tisku:
„‚Továrna na smrt‘ je knihou dokumentární. Autoři nemají jiného úmyslu než vylíčit,
vykreslit, vypsat, co zažili a viděli. Po čase by nikdo nevěřil obludnosti a zvrhlosti
tohoto hitlerovského počínání, kdyby nám svědci nedochovali všechny konkrétní údaje.
Skutečnost byla sama tak strašná a sensační, že z ní žádné sensace nelze dělat. Prostě
čtenáře drtí svými fakty, překonávajícími jakoukoli fantasii o lidské zvrhlosti a
nacistických zločinech…“30

26

„Zweifellos ist der gemeinsame Opferstatus von Tschechen und Juden einer der Gründe für die
Prominenz des jüdischen Themas in der tschechischen Nachkriegsliteratur.“ Natascha Drubek-Meyer,
„Opfer und ‚Leichenverbrenner‘; Das „jüdische Thema in tschechischer Literatur und Film“ in: Manfred
Sapper und Volker Weichsel, Geschichtspolitik und Gegenerinnerung: Krieg, Gewalt und Trauma in
Osten Europa (Berlin: Bwv Verlag, 2008) s. 343.
27
Jiří Holý, „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce,“ in: Jiří Holý, Michael
Špirit a Filip Tomáš, Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha: Aakropolis FF UK, 2011), 13.
28
Zmíněný oficiální odmítavý postoj vůči všemu židovskému, ale na druhou stranu určitá „tolerance“ se
projevila například v osudu světově ceněného filmu „Daleká cesta“. Režim jej nedovolil promítat v Praze,
ale v malých, zapadlých kinech v malých městech měl „premiéru“. Opravdovou premiéru měl až v 90.
letech.
29
Výraz „Továrna na smrt“, jako označení Osvětimi se stalo součástí ikonografie holokaustu, jak
upozorňuje Holý. Jiří Holý, „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce,“ in: Jiří
Holý, Michael Špirit a Filip Tomáš, Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha: Aakropolis FF UK,
2011), 13.
30
Výňatek z Deníku Práce, 1947 (online dostupný: http://www.tovarna-na-smrt.ic.cz/1-5.html, poslední
přístup 24. 11. 2013).
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Drubek-Meyer upozorňuje také na fakt, že část literatury tohoto období byla již velmi
silně komunisticky ovlivněna.31 Toto tvrzení neplatí úplně, ale pro určitou skupinu děl
ano. Například u autorů, jako byl například Jan Drda, později komunistickým režimem
oslavovaný spisovatel, nebo Julius Fučík, taktéž komunisty velebený. Fučíkovo dílo
„Reportáž psaná na oprátce“ bylo pozdějším výzkumem označeno za falsifikát a existují
důvodná podezření, že Fučík s nacisty přímo kolaboroval, resp. udával své známé a sám
z toho těžil.32 Vliv komunismu, tedy v podstatě poválečný antisemitismus, se projevoval
mj. v tom, že např. v dílech Drdy a Fučíka, ačkoli pojednávala o tématice šoa, byl silně
glorifikován

protinacistický odboj,

především

ten

komunistický.33

Posledním

neopominutelným specifikem pro literaturu tohoto období, vedle židovských autorů a
částečné komunistické „propagandy“, bylo také ticho. Velké trauma přeživších,
vzpomínky, o kterých se nedalo mluvit, a svět kolem, který nechtěl nic slyšet. Také
komplikace, které měli židé, kteří se vrátili z koncentračních táborů do Československa
– potíže s úřady, nepřijetí společností, německy mluvící židé se museli bránit odsunu.34
Proměna tohoto vnímání, jak v západním světě, tak v Československu, přišla až v 60.
letech, kdy byl jedním z velkých spouštěčů izraelský soud s Adolfem Eichmannem.

1.2.

Utlačované vzpomínání

Padesátá léta v Československu byla symbolem tuhého stalinismu, státního teroru,
politických procesů a antisionismu.35 Židé byli označováni za „kosmopolity, kterým ve
skutečnosti nezáleží na zemi, v níž žijí“36, židovské náboženské obce byly sice oficiálně
svébytné, ale musely se zodpovídat „odboru pro věci církevní“37, a každý, kdo se
aktivně účastnil židovského společenského a náboženského dění, byl sledován tajnou
policií. Pojem „kosmopolita“ se během komunistické vlády v podstatě stalo synonymem
31

Natascha Drubek-Meyer, „Opfer und „Leichenverbrenner“; Das „jüdische Thema in tschechischer
Literatur und Film,“343. Z německého originálu: „Die erste Welle von Nachkriegsliteratur in der
Tschechoslowakei war stark kommunistisch geprägt.“(Překlad KH)
32
Ferdinand Peroutka, rozhlasový komentář pro Svobodnou Evropu "Julius Fučík" ze dne 13. 2. 1960, in:
Jan Bednář, Ferdinand Peroutka pro Svobodnou Evropu; unikátní rozhlasové komentáře, uvádí Jan
Bednář. (Praha: Radioservis, 2013), 170-174.
33
Natascha Drubek-Meyer, „Opfer und „Leichenverbrenner“; Das „jüdische Thema in tschechischer
Literatur und Film,“ 343.
34
Petr Bednařík, "Židé po válce „Židé bez dějin“ Literární noviny, 6. 12. 2012.
35
V tomto významu se jedná o nepřátelství vůči židovskému národnímu hnutí. Je však potřeba si
uvědomit, že ze sionismu byli během procesu obviňováni židé, kteří byli známí svým antisionismem –
např. Rudolf Slánský. Za tímto „antisionismem“ se tedy ve skutečnosti skrýval antisemitismus.
36
Petr Bednařík, „Židé po válce, Židé bez dějin“.
37
Alena Heitlinger, Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945 (Praha: G+G
Praha, 2007), s. 32.
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pro občana židovského původu.38 Velký vliv na vývoj antisionismu, který nesl znaky
antisemitismu, měl vztah Československa a Izraele. Ještě v roce 1948 byly vztahy na
úrovni jako v době vzniku židovského státu, Československo jej v době zrodu otevřeně
podporovalo a umožňovalo svým židovským občanům, aby se do Izraele vystěhovali,
což mnoho z nich učinilo. V roce 1949 se tato situace začala měnit a diktát z Moskvy
nařídil ukončení dobrých vztahů s Izraelem – otevřený antisionismus v Československu
začal vzkvétat. Heitlinger označuje tento státní antisionismus za „antisionistickou
kampaň“39, která se projevovala především pronásledováním židů. To nabývalo různých
podob, jako například stálé sledování státními úředníky, útoky na židy ve vysokých
funkcích nebo kladením překážek v pracovním postupu.40 Tato kampaň vyvrcholila
politickým procesem s Rudolfem Slánským v roce 1952, během kterého bylo popraveno
11 lidí (ze 14 odsouzených), všem odsouzeným byl vytýkán židovský původ,
náklonnost k sionismu a proizraelské sympatie.41 I přes tento oficiální antisionistický,
skrytě antisemitský postoj, nebyl režim s to zabránit vzniku dalších literárních děl s
tématikou šoa, ani jejich rozšíření mezi obyvatelstvo. Tematika šoa však již nebyla tak
dominantní, jako v první poválečné vlně a tento stav stále ještě korespondoval s
vývojem na Západě, což se v pozdější době změnilo.42
Za nejvýraznější české dílo přelomu 40. a 50. let s tématikou šoa považuje Jiří
Holý román Jiřího Weila z roku 1949 „Život s hvězdou“, který byl okamžitě odsouzen
jako „nevhodná literatura“. „Taková kniha nepatří do socialistické literatury, její autor
je škůdce“, cituje Holý Nový život, měsíčník Svazu československých spisovatelů.43
Cenzurou ale Weilův román prošel podle Drubek-Meyer díky tomu, „ že židovská
tematika patřila v tomto případě do odvětví válečných zpráv“44. K radikálnímu obratu
v posuzování literatury došlo pouhý rok po oslavování „Továrny na smrt“ Ericha Kulky,
38

Moshe Yegar, Československo, sionismus, Izrael (Praha: Victoria Publishing, 2001), 164.
Alena Heitlinger, Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945, 32.
40
Silvie Singerová, „Formation of Jewish Identity in Košice after Shoah and during Communism.
Perspectives of Jews in Košice Today.“ Práce předložená na mezinárodní interdisciplinární konferenci
„Jews of Czechoslovakia as Social Canaries. Questions of Memory and Identity.“ Centre for Russian and
East European Studies, University of Toronto, January 8-9, 2005, in: Alena Heitlinger, Ve stínu
holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945. (Praha: G+G Praha, 2007), s. 33.
41
Moshe Yegar, Československo, sionismus, Izrael, 130-152.
42
V západním Německu se psalo o bitvě u Stalingradu, Lidicích a obléhání Leningradu. Oproti tomu
později slavný Deník Anny Frankové vyšel takřka bez povšimnutí a Osvětim byla považována spíše za
místo utrpení Poláků, než židů. Západ se tedy věnoval tématu druhé světové války a otázce viny v jejím
celku, státy východního komunistického bloku zdůrazňovaly buď utrpení komunistů, nebo národa. O
milionech zavražděných židů se oficiálně mlčelo.
43
Jiří Holý, „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce,“ in: Jiří Holý, Michael
Špirit a Filip Tomáš, Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha: Akropolis FF UK, 2011), 14.
44
„Dass die jüdische Thematik in diesem Fall unter die Sparte Kriegsberichte fiel […]“ Natascha DrubekMeyer, „Opfer und „Leichenverbrenner“; Das „jüdische Thema in tschechischer Literatur und Film,“ 345.
39
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což je jen další v řadě důkazů o antisionismu v Československu. V padesátých letech
byla většina autorů píšících o šoa stále ještě židovského původu, literární žánr se však
z dokumentu proměnil ve fikci inspirovanou vlastními zkušenostmi. Dalším
neopomenutelným prvkem je fakt, že velké množství děl bylo v této době sice napsáno,
ale vydáno až po roce 1989, případně v 60. letech „uvolnění“. Mezi tato díla patří
například autobiografická kniha Richarda Glazara „Treblinka, slovo jako z dětské
říkanky“ nebo „Prometheova játra“ od Jiřího Koláře. Ne všechna díla ale zůstala
nevydaná. Například „Krabice živých“ Norberta Frýda popisuje velmi podrobně dění ve
fiktivním koncentračním táboře Gigling, ale vyšla už v roce 1956. Glazar a Kolář ve
svých dílech otevřeně popisovali židovskou roli a židovské utrpení, v dílech Frýda,
ačkoli on sám přežil několik koncentračních táborů, bylo židovství zmiňováno pouze
velmi latentně a okrajově, což pravděpodobně umožnilo jejich vydání.
Prvním společným rysem literatury s tématikou šoa, kterou bylo dovoleno
publikovat, ať už v Československu nebo NDR a Polsku, bylo „potlačování a
marginalizace židovství“45. Společným příkladem pro všechny tyto případy může být
například německý román „Nahý mezi vlky“ (v NDR 1958) autora Bruna Apitze, který
mj. popisuje „záchranu polského chlapce“, který byl později označen za „polského
židovského chlapce“ – zamlčení určitých skutečností je zde evidentní.46 Dalším
společným rysem, dokladem oficiálních protižidovských nálad 50. let, jsou politicky
motivované zásahy do uměleckých děl, které jsou „příliš židovské“ – například
vystřižení závěrečné scény, kdy židovská dívka vybíhá z průjezdu domu, a je zastřelena
nacistickými vojáky, z filmového zpracování Otčenáškova románu „Romeo, Julie a
tma“, který natočil v roce 1959 Jiří Weiss. Posledním společným prvkem jsou agitační
komunistické předmluvy, které se například v „Továrně na smrt“ objevovaly v různě
upravovaných zpracováních – jejich cílem byla manipulace s historickými fakty a
především zdůraznění komunistického utrpení během druhé světové války, a to na úkor
utrpení židovského.

1.3.

Veřejné vzpomínání v době uvolnění

Koncem padesátých let se ovzduší v Československu začalo mírně uvolňovat, což
dokazuje například až neuvěřitelný počin - otevření památníku obětí nacistického
45
46

Jiří Holý, „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce,“ 19.
Ibidem, 21.
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pronásledování v pražské Pinkasově synagoze, ke kterému došlo po dlouholetých
přípravách a vyjednávacích "bojích" mezi pražským Židovským muzeem a odborem pro
věci církevní v roce 1959. Jiným znakem jsou například známky vydané v 60. letech,
které nesou jasně židovské symboly. Postupné uvolnění v politice, a tím i ve společnosti
a kultuře, které na sklonku padesátých let přišlo, pokračovalo až do roku 1968 do vpádu
vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a počátku více než dvacetileté
okupace československého státu. Konec padesátých let a léta šedesátá přinesla mimo
jiné i velký zájem o šoa – přispěl k tomu především izraelský soud s Adolfem
Eichmannem a kniha spisovatelky Hannah Arendtové „Eichmann v Jeruzalémě“ (česky
1999), která vyšla v roce 1964 a popisovala nejen celý soud, ale také „tematizovala
‚banalitu zla‘ i spoluzodpovědnost židovských rad za průběh šoa“47. Drubek-Meyer
tento vzrůstající zájem o židovské téma vysvětluje tak, že zpracovávání tématu šoa se
stalo v šedesátých letech jedním ze způsobů vyrovnávání se s druhou světovou válkou.48
V Západním Německu probíhaly v letech 1963-1965 procesy s dozorci vyhlazovacích
táborů, což u veřejnosti (nejen německé) budilo velký zájem. Nutno podotknout, že se
šoa nestalo velkým tématem jen v Evropě – ve Spojených státech amerických se dostalo
do veřejných televizních debat, a tím bylo velmi silně medializováno. Tematika šoa
začíná být internacionální, a jak je vidět na následujících řádcích, ani československá
literární a filmová tvorba s touto tématikou nezůstala pouze na hranicích východního
bloku.
Jedno z velmi výrazných děl, které vyšlo už v roce 1958, je „Žalozpěv za 77 297
obětí“ Jiřího Weila. Číslo v názvu označuje počet židovských obětí z Československa,
které byly nacisty zavražděny během druhé světové války. Totožné množství jmen je –
a bylo od počátku – zapsáno v památníku obětí nacistického pronásledování
v Pinkasově synagoze. Výrazná změna se v literatuře s tématikou šoa udála v otázce
autora. Jan Otčenášek (Romeo, Julie a tma) a Rudolf Jašík (Námestie svatej Alžběty) –
oba dva autoři byli nežidovského původu, neměli žádnou přímou zkušenost s šoa a
přesto oba dva ve svých dílech šoa reflektovali. Nepochybně je to z části následek
mezinárodního i domácího kulturního vývoje, který se problematice šoa začal v této
době více věnovat. Velkým literátem této doby, a v současné době jeden ze symbolů
47

Jiří Holý, „Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce,“ in: Jiří Holý, Michael
Špirit a Filip Tomáš, Šoa v české literatuře a v kulturní paměti, (Praha: Akropolis FF UK, 2011), 25.
48
Natascha Drubek-Meyer, „Opfer und „Leichenverbrenner“; Das „jüdische Thema in tschechischer
Literatur und Film“ in: Manfred Sapper und Volker Weichsel, Geschichtspolitik und Gegenerinnerung:
Krieg, Gewalt und Trauma in Osten Europa (Berlin: Bwv Verlag, 2008) s. 345.
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české literatury, je Arnošt Lustig. Ten v roce 1958 debutoval dvěma povídkovými
sbírkami „Noc a naděje“ a slavnými „Démanty noci“. Lustig je prototypem autora, který
v díle mísí své vlastní prožitky a zkušenosti (přežil několik koncentračních táborů) a
zároveň vytváří fikci. Tato kombinace reality a fikce je pro Lustigovu tvorbu typická a
zásadní. V 60. letech se znovu objevuje také dokumentární tvorba – za všechny
jmenujme například Josefa Bora (Terezínské rekviem, 1961). Kromě Otčenáška a Jašíka
se později v 60. letech objevují další autoři, kteří druhou světovou válku neprožili jako
vězni v koncentračních táborech, ať už proto, že uprchli, nebo proto, že nebyli židé,
například Ludvík Aškenazy, Hana Bělohradská, Josef Škvorecký nebo Ladislav Fuks.
Vedle literárních děl zpracovávala problematiku šoa i filmová tvorba, která
v této době zažila opravdový „boom“. V 60. letech se formuje Česká nová vlna, což je
označení pro generaci režisérů, kteří začínají tvořit právě v této době. Jeden z nich, Jan
Kadár, je spolu s Elmarem Klosem autorem „Obchodu na korze“ (1965), slavného filmu
o pronásledování a židů a vylučování jich ze společnosti, který jasně ukazuje na chování
slovenského štátu a jeho občanů vůči židovským obyvatelům během druhé světové
války. Výjimečnost a také mezinárodní význam tohoto filmu dokazuje prestižní cena
Oscar, která byla filmu udělena v roce 1966 v kategorii „nejlepší cizojazyčný film“.
Kromě filmových adaptací Lustigových románů (např. Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou, 1969) se v této uvolněné době objevil ještě jeden film s mezinárodním
přesahem – „Spalovač mrtvol“ od Ladislava Fukse, který v roce 1968 zfilmoval režisér
Juraj Herz.
Velký vliv na vznik filmů měly nepochybně státní finance, které byly v 60.
letech dostupné - tato doba se dá s nadsázkou nazvat „zlatým časem“ - filmoví tvůrci
byli dotování, ale měli velkou tvůrčí svobodu, byť pochopitelně ne úplnou. Ve srovnání
literárních a filmových děl (filmy často vznikaly jako literární adaptace) je vidět určitý
rozdíl - literární díla se soustředí především na ztotožnění se s židovskými oběťmi,
filmová tvorba však kombinuje český, slovenský a židovský pohled. Film lze tedy
vnímat jako jistý posun ve vnímání a vyrovnávání se s druhou světovou válkou, a
zobrazování národního aspektu v kombinaci se šoa lze interpretovat snad jako jedny
z prvních snah o hodnocení vlastní „viny“, případně spoluviny, například v kontextu
vylučování židů ze společnosti na úrovni mezilidských vztahů, nikoli skrze nařízení
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vlády.49 V každém případě jde o novou perspektivu, kterou se na toto téma nahlíží, a
která spolu s literaturou vytvořila v 60. letech základ pro další vývoj na tomto poli po
roce 1989.

1.4.

Nová tabu

Vpád vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v noci z 20. na 21. 8. v roce
1968 nejenže zničil jakékoli naděje československého obyvatelstva na svobodu, ale také
přinesl normalizaci, utužení režimu a návrat k některým praktikám z dob před
„pražským jarem“. V kontextu s židovskou menšinou v Československu mluví
Heitlinger dokonce o paralele k padesátým letům.50 Toto označení je však spíše
přehnané. Heitlinger zmiňuje například tajný projekt ministerstva vnitra s názvem
„Pavouk“,

který

si

kladl

za

oficiální

cíl

„vytvořit

databázi

všech

židů

v Československu.“51 Reálným cílem projektu bylo ale spíše zastrašování, než cokoli
jiného: „Židovský původ stačil k tomu, aby byl občan opakovaně předvoláván
k výslechům na Státní bezpečnost. Obvykle šlo o rutinní záležitost. Jako by chtěli říci:
Víme o tobě, máme tě pod kontrolou.“52 I tato „databáze“ zapadá do rámce
antisemitismu, který byl tehdejší vládě vlastní, ačkoli to nepřiznávala. Faktem však
zůstává, že způsobem „vidíme tě“ se snažila tajná policie zastrašovat každého, byl to
nástroj upevňování moci. A židé byli, jako tolikrát v minulosti, vyčnívajícím prvkem ve
skupině. Za další protižidovsky mířené gesto se dá považovat uzavření památníku
obětem nacistického pronásledování v Pinkasově synagoze. K tomu došlo koncem 60.
let, z oficiálního důvodu „špatného technického stavu budovy“, ale k opětovnému
otevření již nikdy nedošlo a jména na zdech byla odstraněna nebo začerněna. Jediná
„oficiální“ vzpomínka na oběti šoa tak na dlouhých 20 let přestala existovat. Nelze však
říci, že by neexistoval židovský život v Československu. Stejně jako každá jiná
neoficiální činnost v době komunismu byl skrytý, ale živý a funkční. Nabízí se paralela
s uměleckým undergroundem – stejně jako existovala například bytová divadla, tak se i
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skupinky mladých židů scházely v soukromých bytech.

53

Tento stav, stejně jako stav

takřka neexistující kultury vzpomínání na šoa, přetrval až do roku 1989.
Pravý opak 60. let, která byla „zlatým“ obdobím literatury a filmu s tématikou šoa,
byla léta 70. a 80., tedy období normalizace. Rokem 1968 se v Československu
v podstatě „zastavil čas“ a rozběhl se znovu až po „sametové revoluci“ v roce 1989.
Vycházela-li nějaká literatura s tematikou šoa, potom vycházela v exilu, protože většina
umělců z 60. let měla zakázáno tvořit. Zajímavý je proto pohled na Západ a do
Spojených států amerických, kde se právě v 70. letech stává šoa jedním z hlavních témat
zájmu. Po premiéře prvního dílu seriálu „Holocaust“ (1978) televize NBC se
„problematika vyhlazení Židů nacisty stala součástí kulturního mainstreamu.“54 Seriál
byl vysílán i v západoněmeckých televizích, což mělo podobný následek jako ve
Spojených státech amerických. Ještě před tímto seriálem se však v Německu odehrály
dva důležité momenty, které jistě ovlivnily evropskou kulturu vzpomínání na oběti
jakéhokoli utrpení. V roce 1985 položili Ronald Reagan a Helmut Kohl věnce pro oběti
nacistického režimu na hřbitově v Bitburgu, kde, jak se zjistilo, byli pohřbeni i nacističtí
vojáci. Tento fakt měl mj. za následek tzv. spor historiků (Historikerstreit), jehož jádrem
byl „rozpor mezi snahou o historický přístup k nacismu a požadavkem pevně zakotvit v
historické paměti specifičnost nacistických zločinů, zejména holokaustu.“55 V tomto
období také vzniklo velké množství historických studií, memoárové literatury a
uměleckých děl, která se věnovala tématice šoa.56 Díky televizi se vedle literatury a
odborných studií stala nástrojem zobrazování událostí šoa také média – další
„instrument“. Medializace však přinesla v zobrazování šoa také určitou komercializaci,
která má jak pozitivní, tak negativní dopad. Negativní ve smyslu zplošťování,
zjednodušování podávaných informací, snad i určitého „zevšednění“, pozitivní pak
nepochybně v rozšíření památky šoa prakticky po celém světě a ve snadné dostupnosti
informací. Všechny zmíněné události měly za následek pluralizování vzpomínání na
šoa, což se v českém prostředí projevilo, paralelně s obnovou kultury vzpomínání
českého národa. Zjistit jakým způsobem se tak dělo a v jakém stavu je kultura
vzpomínání na šoa v současné době, je cílem následujících kapitol této práce.
53
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2. Od

Památníku

národního

utrpení

k

Památníku

židovského ghetta
Terezínské pevnosti nechal ze strategických důvodů v roce 1780 vybudovat císař Josef
II., především proto, aby bránila postupu nepřátelských vojsk na Prahu a aby střežila
vodní cestu po Labi. K válečným účelům však nebyla nikdy využívána a proslavila se nechvalně - až díky druhé světové válce. Malá terezínská pevnost sloužila od roku 1940
jako věznice pražského gestapa, v Hlavní pevnosti vzniklo v listopadu 1941 ghetto.
Terezín byl pro ghetto ideálním místem - obklopený mohutnými hradbami, které
zaručovaly snadnou ostrahu, velkou kapacitu a blízkost železniční trati Praha-Ústí nad
Labem.57 Nejprve pouze pro československé židy, později pro židy z Německa,
Rakouska a z dalších okupovaných zemí. Po druhé světové válce se stal Terezín
památníkem. Tento status však rozhodně nebyl ani během komunistické nadvlády v
Československu ani vzdáleně podobný statusu, jaký má Terezín v současné době. Výraz
„památník“ se v názvu objevuje stále, interpretace je rozdílná. Úkolem této kapitoly je
tyto dvě interpretace a vývoj Památníku Terezín představit a analyzovat.

2.1.

Vznik a existence

Památník národního utrpení, později Národní Památník Terezín, byl z iniciativy vlády
založen v roce 1947 s cílem „uchovávat památku obětí vlády násilí v letech druhé
světové války a pečovat o místa spojená s jejich utrpením, ale i hrdinstvím.“58 Jak
rychle začaly přípravné práce na rekonstrukci budov a budování Památníku (11. 6. 1949
bylo otevřeno Muzeum útisku, později Muzeum Malé pevnosti), tak rychle se situace
změnila v nových politických poměrech. Do Památníku pronikla komunistická
ideologie, a jeho hlavní využití spočívalo v propagandě, což pochopitelně vyžadovalo
zamlčování historických faktů a „doplnění“ historie, jak upozorňuje Munk.59 Jako
příklad tohoto pokřiveného komunistického výkladu uveďme úryvek z dokumentu
"Terezín včera a dnes", který byl vydán v roce 1951:
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Ludmila Chládková, Památník Terezín (V RÁJI: Praha, 2005), 6.
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„I buržoazie měla své památníky. Páni organizovali slavnostní tryzny, smuteční projevy
a pětiminutová ticha na počest padlých. Však se to také vyplatilo. Copak nevyvážily
režijní výdaje za tyto komedie skvělé a tučné zisky, čerpané z válečných spekulací a
obchodů? K čemu sloužily tyto památníky? Sloužily k tomu, aby ukolébaly hněv a odpor
lidu proti válkám. Sloužily k tomu, aby se buržoazie, dosavadní iniciátor
imperialistických válek, očistila v očích drobného lidu a aby dávala najevo svoji
mírumilovnost a vlastenecké cítění.“60
Snaha o zamlčování šoa (oproti nacistickým zločinům spáchaným na českém
obyvatelstvu) se pochopitelně projevila nejvíce přímo v Památníku. V Terezíně,
bývalém židovském ghettu a sběrném táboře, se neobjevila jediná zmínka o židech, kteří
zde byli pět let týráni. V Památníku neprobíhala také žádná vědecká a odborná činnost,
která je pro muzea typická, což bylo kriticky zhodnoceno ve zprávě o havarijním stavu
Památníku z roku 1960: „Za hlavní chybu a zdroj problémů bylo označeno to, že
Památník nebyl řízen po odborné stránce jako muzejní instituce, tzn. prostřednictvím
ministerstva kultury v rámci systému československých muzeí. Logickým důsledkem
toho byla absence odborné muzejní a vědecké práce, kterou provádějí běžná muzea.“61
Nedlouho po vydání této zprávy byla Malá Pevnost s Národním hřbitovem prohlášena
za národní kulturní památku. Šedesátá léta přinesla ještě další změny, je však nutno
zdůraznit, že vývoj ve věci Památníku se odvíjel od vývoje komunistické strany a
postupné liberalizace v 60. letech. V důsledku velkého počtu zahraničních návštěvníků
byl Národní Památník Terezín označen za „místo mezinárodního významu“62 a v roce
1964 byl přejmenován na Památník Terezín.
Důležitou postavou komunistických dějin Památníku byl Miroslav Pávek, který
se stal ředitelem v roce 1967. Ten znovu otevřel otázku nutnosti zavedení vědecké práce
na pracovišti a také urychleného řešení havarijního stavu objektů. Nepochybně i díky
Pávkově snaze předložil vládě v roce 1968 ministr kultury a informací Miroslav
Galuška text shrnující stav Památníku, návrh do budoucna a především kritiku způsobu,
jakým se zacházelo s historickými fakty. Jinými slovy bylo jasně, ač opatrně, řečeno, že
stálá expozice v Památníku není založená na pravdě:
„V uplynulých letech nebyl správou Památníku a orgány jej přímo řídícími správně
řešen vztah mezi protižidovským rasovým terorem nacistů a jejich represáliemi vůči
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představitelům organizovaného protifašistického odboje. Tím se stalo, že jednotlivé jevy
nebyly správně hodnoceny ve vztahu k celkovému protifašistickému boji a nebyly
vykládány v souladu s objektivním posouzením historických událostí. “63
Jedinečný plán, který byl absolutním vrcholem dosaženým na tomto poli, byl vládou
přijat a Památník se měl stát institucí celostátního významu. Srpen 1968 a normalizace
však uvrhla Československo zpět do padesátých let a Památník s ním.
V první polovině 70. let se navržená koncepce ještě dodržovala - byl opravený
areál Židovského hřbitova s krematoriem a vzniklo pietní místo u Ohře. Další body v
plánu se začaly naplňovat až po roce 1989 se změnou politické situace. Během
normalizace se změnila celá struktura fungování Památníku, probíhaly „kádrové
prověrky“ a vrátila se ideologie a agitace. Dobrou představu o tehdejším stavu věcí
přináší úryvek z článku M. Perglera, zveřejněný v „Hlasu revoluce“:
„Památník... plnil hlavní závěr říjnového pléna Ústředního výboru Komunistické
strany Československa k ideologii: Při soustavném boji s ideologií pravicového
oportunismu formovat profil nového socialistického člověka, Při realizaci druhé části
této úlohy pamatujme hlavně na mladého občana, na dorůstající pokolení. Jemu hlavně
musí sloužit Památník jako výstraha, aby se nacismus a vůbec éra vykořisťování nikdy
do naší vlasti nevrátily.“64
Z úryvku je čitelných několik důležitých věcí. Jednak ideologické využití Památníku
„pro boj s pravicovým oportunismem“, což je typická nic neříkající rétorika tehdejší
doby, která vyvolává dojem důležitosti a tím skrývá lež, která je v ní obsažena. Druhým
důležitým bodem je obrat „pamatujme hlavně na mladého občana“. Ovládnout mladou
generaci, jak říká Ferdinand Peroutka, je totiž pro jakoukoli diktaturu klíčové, protože
starší generace si nenechají vymluvit to, co samy zažily a jsou díky tomu hůře
manipulovatelné.65 Péče o mládež probíhala ve spojení s Památníkem například tak, že
se organizovaly hromadné a povinné školní zájezdy do Památníku – viz statistika v
kapitole 2.2.
Typickým znakem popírání všeho židovského byly také neustálé „boje“ mezi
vedením Památníku a Národním výborem o budovu staré terezínské školy (původně
objekt L-417), kde mělo být podle plánu z roku 1968 vybudováno Muzeum Ghetta. To
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však Komunistická strana Československa nemohla dopustit a doporučila „tuto expozici
situovat do jedné z volných cel v Malé Pevnosti“.

66

Toto doporučení, tedy snaha

vyhradit expozici co nejmenší prostor a co nejmenší důležitost jen podtrhuje stranický
antisemitismus a snahy o potlačení pravdy. V budově školy byla koncem 70. let
otevřena stálá expozice s názvem „Historie Sboru národní bezpečnosti a revolučních
tradic Severočeského kraje“, která zde existovala až do roku 1989. Touto expozicí tak
bylo úmyslně zabráněno vybudovat v Terezíně Muzeum ghetta. Období normalizace
sice bylo obdobím antisionismu a (nejen) protižidovských oficiálních postojů, ale pro
Památník i v některých směrech obdobím pozitivního vývoje. Stabilizovala se zde
muzejní práce, což se (navzdory režimním tendencím) projevovalo doplňováním
uměleckých sbírek cennými díly, jako jsou díla vzniklá v ghettu nebo díla s
protifašistickou a protiválečnou tématikou.67 Vedle muzejní se zlepšila také odborná
práce, vznikl fotoarchiv a na datové nosiče byly „sbírány“ vzpomínky pamětníků šoa
(obdobně jako u současného projektu Paměť národa). V roce 1980 se v Památníku
uskutečnil jedinečný projekt - bylo uspořádáno výtvarné sympozium „zakázaných
autorů“, jako byl J. Sozanský a Ivan Bukovský. Tato událost se pochopitelně setkala s
velkou nevolí ze strany režimu, ovšem až ex post. Lze se domnívat, že tato ojedinělá
událost, byla jedním z impulsů, které předurčovaly dění konce 80. let a zároveň
impulsem, na který potom Památník Terezín mohl navázat po roce 1989.

2.2.

Proměny po roce 1989

Okamžitě po revoluci v listopadu 1989 se začaly realizovat plány z roku 1968 a podle
„Zpravodaje“, bulletinu Památníku Terezín, byl porevoluční vývoj opravdu rychlý.68
Dotkl se jak správních změn - od 1. 1. 1991 je Památník pod správou Ministerstva
kultury České Republiky, tak pochopitelně nových expozic - v říjnu téhož roku bylo
konečně otevřeno Muzeum ghetta v bývalé terezínské škole, kde byla až do té doby
stálá expozice „Historie Sboru národní bezpečnosti a revolučních tradic Severočeského
kraje“. Důležitý je taktéž rok 1992, protože tehdy vznikla „Koncepce činnosti a rozvoje
Památníku Terezín do roku 2000“. Tato koncepce předpokládala: „[…], že kromě
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muzejní, výzkumné, výstavní a dokumentační činnosti zde bude pracoviště pro
výchovnou a vzdělávací činnost. Svým posláním se instituce hodlala zařadit do
celoevropského i světového kontextu.“ 69
Památník Terezín nabízí v současné době 8 stálých expozic: Malou Pevnost,
Muzeum ghetta, Bývalou Magdeburskou kasárnu, Kolumbárium s obřadními
místnostmi a bývalou márnicí, Bývalé krematorium na Židovském hřbitově, Modlitebnu
z doby terezínského ghetta s replikou mansardy a stálé výstavy ČR v Osvětimi a
Ravensbrücku.70 V objektech ghetta se nachází další stálé expozice, které jsou zaměřené
tematicky, například: „Terezín 1780-1939“, „Koncentrační tábor Litoměřice 19441945“, „Malá pevnost 1940–1945“, a další. Vedle stálých a časově omezených expozic
organizuje Památník Terezín také komentované prohlídky, semináře pro děti základních
i středních škol a také vydává výukové materiály a doporučení pro vyučující jak
vyučovat o tématice šoa. Z projektů, které Památník Terezín organizuje, zmiňme
například „Ghetto Terezín, holokaust a dnešek“, což je projekt, který zobrazuje metody
jakým způsobem vyučovat o šoa.
V roce 1992 bylo zformulováno „poslání Památníku v celoevropském kontextu,
a to jednak jako místa společného utrpení občanů řady evropských států, jednak jako
unikátního pracoviště s velkým výchovným a vzdělávacím potenciálem.“71 Při pohledu
na současný stav Památníku je jasné, že toto poslání je beze zbytku plněno. Vysokou
úroveň Památníku, co se týče jak množství pramenů a historických podkladů a práce s
nimi, tak vzhledu a technického stavu všech částí Památníku, služeb poskytovaných
návštěvníkům (co se expozic týče) a vybavení expozic, dokazují mj. počty návštěvníků,
které do Památníku přichází:
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Hodnoty na sloupcovém grafu jasně ukazují, že počty návštěvníků od roku 1992
vykazují vzrůstající tendenci (s výjimkou v letech 2002 a 2003, kdy byl Památník
zasažen ničivými povodněmi a velké množství expozic bylo velmi poničeno). Ačkoli
úroveň Památníku před a po roce 1989/90 pochopitelně není srovnatelná, nabízí se
zajímavé srovnání, které vyjadřuje jak mnohé o současné úrovni Památníku, tak o
funkci Památníku v době komunistického režimu.
Podle sborníku „Památník Terezín 1947-1987“, to znamená během čtyřiceti let,
navštívilo památník cca. 9 000 000 návštěvníků73. Pomineme-li léta 1988 a 1989, která
už v oficiálním sborníku nebyla reflektovaná, dojdeme k výsledku, že během 22 let,
tedy v období let 1990 a 2012 navštívilo Památník 4 959 754 návštěvníků. Na první
pohled tento výsledek nepůsobí nijak oslnivě, druhý pohled je však detailnější a přináší
informaci o umělém zvyšování návštěvnosti Památníku komunistickými mocnáři, jak
vysvětluje Rieger:
„[…] v letech minulého režimu jezdily do Terezína hromadně a především
povinně masy českých návštěvníků, ať již to byli žáci základních, středních a vysokých
škol v rámci programu Mládež a kultura, nebo vojenské útvary z Litoměřic a Terezína
[…], anebo nejrůznější zájmová sdružení (dobrovolní hasiči, svazy žen, zahrádkářů
apod.).“74
Ve světle reality zjevně nerelevantních statistik uměle produkovaných komunistickou
vládou se ukazuje oněch skoro 5 000 000 návštěvníků během dvaadvaceti let v nové
72

Tomáš Rieger, „Návštěvnost v Památníku Terezín: Vývoj návštěvnosti v letech 1975 – 2004“,
příspěvek přednesený v rámci semináře „Výzkum návštěvnosti v muzeích“ (Pardubice, 20-22. 5. 2005).
73
Ibidem.
74
Ibidem.
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dimenzi. Dá se jen těžko odhadnout, kolik lidí navštívilo Památník do roku 1989 z
donucení okolnostmi, a kolik z nich přišlo do Památníku dobrovolně a protože opravdu
chtěli. S naprostou jistotou lze však konstatovat, že všichni návštěvníci mezi léty 1990 a
2012 přišli dobrovolně, bez donucení režimem. Druhý graf týkající se Památníku
znázorňuje množství zahraničních návštěvníků, kteří do Památníku v období mezi roky
2000-2012 (dřívější statistky nejsou k dispozici) a představuje jeden z mnoha dalších
důkazů o evropském, o celosvětovém formátu, kterého tento Památník během 23 let
dosáhl.
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Památník Terezín ve své současné formě je nepochybně symbolem institucionalizace
šoa v České Republice. A je to také jediná instituce, zabývající se tématikou šoa, která
je pod oficiální záštitou České republiky. Díky tomu je Památník Terezín jakýmsi
„vzorem“ oficiálního vzpomínání na šoa. Vzhledem k tomu, že další velká instituce,
Židovské muzeum v Praze, a velké množství menších uměleckých projektů, zaštiťují
veškeré další formy vzpomínání a připomínání si genocidu českých a moravských židů,
není překvapivé, že Česká republika nemá zájem na vytváření dalších podobných
projektů. Je zajímavé, že ač má Památník Terezín taktéž „bohatou“ komunistickou
historii, tak tato fáze není v současných expozicích žádným způsobem interpretována.
Snad proto, že se český národ s obdobím 1948-1989 stále nevyrovnal a toto téma sice
není tabuizované, jako bylo šoa v době komunistické nadvlády, ale zjevně není snadné
jej obšírněji zpracovávat. Druhý důvod může být ten, že Památník se nepovažuje za
místo „národního utrpení“, ale „židovského utrpení“ a tak převládá názor, že
komunistické téma, ačkoli se jej silně dotýká, mezi jeho zdi nepatří.
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Údaje byly vybrány z výročních zpráv Památníku Terezín. Výroční zprávy jsou k dostání na:
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/pamatnik/dokumenty-ke-stazeni (Poslední přístup: 4. 5 .2013)
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3. Pinkasova synagoga – židovské pietní místo
Památník v prostorách Pinkasovy synagogy v pražské židovské čtvrti Josefov je
v současné době největším a nejdůležitějším památníkem připomínajícím židovské oběti
šoa v České republice.76 Budova synagogy byla postavena v roce 1535 a stejně jako
všechny pražské synagogy, i ona měla zajímavý osud. Pro účely této práce je však
nejzajímavější její historie od konce druhé světové války až po současnost. Jméno, které
je s Pinkasovou synagogou v poválečném období neodmyslitelně spjato, je Hana
Volavková. Tato žena byla ředitelkou Státního židovského muzea v Praze od roku 1950,
kdy bylo zestátněno, až do roku 1961, kdy Volavková odešla do důchodu. Ředitelka
muzea byla i jeho zachránkyní – k zestátnění došlo právě na její popud, protože jinak
reálně hrozil muzeu zánik, vzhledem k odvolání všech důležitých osob z funkcí po
převzetí moci komunisty v roce 1948. Projekty, které neměly v Československu obdoby
(Výstava dětských kreseb z Terezína77 a památník v Pinkasově synagoze), a za kterými
stála právě Volavková, dokazují, jak byla tato žena obratná v komunikaci
s komunistickými mocnáři, díky čemuž si muzeum dokázalo zachovat svou židovskou
tvář i v komunistickém režimu.
Budova synagogy byla během zestátnění Židovského muzea převedena do
majetku muzea a několik let sloužila jako skladiště. Během padesátých let prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a zvažovalo se několik možností jejího využití – prvotní nápad
byl, že synagoga bude expozicí o událostech druhé světové války rozšiřovat
prohlídkový areál Státního židovského muzea v Praze. Druhá varianta, která byla
nakonec opravdu zrealizována, byl památník českým a moravským obětem šoa. Od
poloviny padesátých let tedy vznikal v komunistickém a stalinistickými represivními
metodami sužovaném Československu památník, který tou dobou neměl v Evropě
obdoby, a který byl věnovaný 77 297 židovským obětem nacistického vraždění. Hana
Volavková, jak ve své publikaci zmiňuje Magda Veselská, se u všech výstav
zaměřovala především na jejich obsah a výtvarnou podobu, a nejinak tomu bylo i
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Jak vysvětluje Tomáš Glanc: Slovo Pinkas je v židovské tradici úzce propojeno s písmem, psaním,
zemřelými a také se vzpomínáním. Název synagogy s touto tradicí sice historicky nesouvisí, ale je to
zajímavá shoda okolností. (Tomáš Glanc, „Eine Spur zu den Namen der Toten“ in: Juden und Judentum
in Literatur und Film des Slavischen Sprachraums – Die geniale Epoche ed, P. Kosta, H. Meyer a N.
Drubek-Meyer (Wiesbaden: Harrasovitz, 1999), 14).
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Výstava dětských kreseb v Terezíně – vysvětlení
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v případě památníku v Pinkasově synagoze.78 Tento umělecký záměr konzultovala
Volavková s odborníky v této oblasti (například s Josefem Kaplickým nebo Janem
Sokolem), ale největší inspirací se jí staly památníky, jejichž síla a vliv na emoce tkvěly
v písemném zobrazení jmen obětí.79 Konkrétní místa inspirace nalezla jak na území
Čech a Moravy, tak v cizině: především památník 13 000 obětí první světové války
v Mnichově (během následující světové války byl prakticky zničen), britský památník
obětem z řad Královského letectva (The Air Forces Memorial, 1953) a v neposlední
řadě také diskuse o plánovaném památníku umučených ve Varšavě. Uměleckou
realizaci Památníku navrhli a posléze provedli malíři Jiří John a Václav Boštík. Původní
záměr bylo umístění jmen na zdi synagogy ve stylu graffiti, ale vzhledem k nedostatku
místa nakonec vznikl koncept, kterého se Památník drží dodnes. Jména židovských
obětí z Čech a Moravy jsou řazena za sebe. Zlatou barvou jsou zapsána jména obcí,
červeně rodinná příjmení a první písmena křestních jmen, černě pak datum narození a
datum úmrtí, je-li známé, okrovou barvou místo posledního pobytu. Davidova hvězda
od sebe odděluje jednotlivé rodiny. V hlavní lodi synagogy jsou jména obětí, které měly
v době deportace trvalé bydliště v Praze, ve vedlejších prostorách jsou jména obětí
z dalších měst a obcí Čech a Moravy.
Památník byl oficiálně otevřen v roce 1960, ačkoli dokončen byl už o dva roky
dříve, v roce 1958 (opožděné otevření je zdůvodněno „čekáním“ na jinou oficiální
společenskou příležitost, což bylo v tehdejší době běžné).
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Jeho otevření se však

neobešlo bez politických obstrukcí – palčivým tématem byla pro tehdejší režim jak
samotná přítomnost čehokoli židovského, nadto spojeného s nacistickými zločiny za
druhé světové války, ale také fakt, že s realizací Památníku v uvedené formě Státní úřad
pro věci církevní nesouhlasil a o probíhajících uměleckých pracích se údajně dozvěděl
náhodou.81 Oficiální nesouhlas byl projeven především tím, že nebylo vyhověno
snahám RŽNO82 o zorganizování mezinárodního setkání při příležitosti otevření
Památníku, což bylo odůvodněno tak, že „akce nebyla pro církevně-politické překážky
uskutečněna.“83 Nabízí se otázka, proč nebyl Památník v Pinkasově synagoze jednoduše
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Magda Veselská, Archa paměti: Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. Stoletím (Židovské
muzeum v Praze/Academia: Praha, 2012), 178.
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Magda Veselská, Archa paměti: Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. Stoletím (Židovské
muzeum v Praze/Academia: Praha, 2012), 179.
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Ibidem, 178.
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Alena Heitlinger, Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945 (Praha: G+G
Praha, 2007), 60.
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Rada židovských náboženských obcí
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Alena Heitlinger, Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945, 61.
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uzavřen a znepřístupněn tak, jak se to dělo se vším, co bylo režimu nepohodlné (viz
výstava pro Terezín v roce 1950). Jedním z důvodů byl patrně tlak, který veřejnost na
režim nepřímo vytvořila. Památník byl zpřístupněn během několika málo příležitostí (v
rámci Týdne muzeí) a vždy vzbudil bouřlivé, emotivní reakce, což přimělo režim, aby
dovolil dokončení Památníku. Dalším důvodem byla jistě i pozitivní reakce na celý
projekt na Západě, kterou Volavková zdůrazňovala a komunistickému režimu tak silně
lichotila. Památník byl v roce 1960 dokonce prohlášen za dílo československé vlády.84
Pinkasova synagoga byla otevřena v době nastávajícího politického uvolnění a paralelně
s ukončením tohoto vývoje byla v roce 1968 uzavřena. Oficiálním důvodem pro
uzavření budovy byl její špatný technický stav. Po rekonstrukci, která trvala několik let,
však nedošlo k znovuotevření Památníku a první návštěvníci do něj mohli vstoupit až
po roce 1989. Tento fakt vnímá Alena Heitlinger jako úmyslný skutek a projev
antisemitismu. Za příklad „antisemitských prvků v propagandě a politice režimu“85 je
jednadvacetileté uzavření Památníku vnímáno i v prohlášení Charty 77.86
Rekonstrukce Památníku po roce 1989 trvala čtyři roky a stála asi čtyři miliony
korun. Bylo potřeba napsat na zdi znovu velkou část jmen, protože ta byla, oficiálně po
poškození vodou, odstraněna. Existují ale názory, že odstranění jmen bylo úmyslné a
cílené – zavření Památníku je spojováno i s šestidenní válkou v Izraeli v roce 1967.87
Nový vzhled Památníku sice neodpovídá zcela původnímu stavu, drží se však tehdejšího
stylu. Během rekonstrukce bylo potřeba napsat až na výjimky všechna jména znovu, což
Glanc trefně označuje jako pouhé „stopy po jménech zemřelých“88. V současné době
zaplňují jména plochu 170 m2 a vzdálenost mezi jednotlivými řádky je 9 mm. Další
rekonstrukce přišla po ničivé povodni v roce 2002. Památník, stejně jako celé Židovské
Muzeum v Praze, se těší u návštěvníků velké oblibě. Dá se jen stěží odhadnout, kolik z
nich se ročně do památníku v Pinkasově synagoze podívá, protože neexistuje statistika
zabývající se tímto tématem. Židovské muzeum v Praze však zveřejňuje ročenky, které
obsahují obecné statistické informace o návštěvnosti. Tyto ročenky jsou dostupné
zpětně do roku 1999, a dá se z nich odvodit návštěvnost v průběhu let.
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Podle průzkumu organizace CzechTourism z roku 2012 se Židovské muzeum v Praze
nachází mezi nejpopulárnějšími turistickými cíli v České republice; konkrétně se
umístilo na čtvrtém místě.90 Vezmeme-li v potaz, že Pinkasova synagoga a její památník
patří ke stálým výstavám muzea, a že vstupenka do této synagogy je zahrnuta do
celkového vstupného do prohlídkového okruhu Židovského muzea, pak se dá
předpokládat, že asi tři čtvrtiny návštěvníků muzea navštíví i Památník.91 Pokud by byl
tento předpoklad pravdivý, pak by návštěvnost vypadala následovně:
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Na základě této hypotézy mohl celkový počet návštěvníků památníku v Pinkasově
synagoze v letech 1999 až 2011 přesáhnout pět milionů osob. Ačkoli se tento výsledek
89

Ročenky 1999-2011 Židovského muzea v Praze. Dostupné online:
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czvzuvod.htm. Poslední přístup: 5. 5. 2013.
90
Návštěvnost turistických cílů v roce 2012, statistické údaje Czech Tourism, dostupné online:
http://vyzkumy.czechtourism.cz/#;f=vyzkumy-a-analyzy (poslední přístup 24. 11. 2013).
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Tato informace je pouze přibližná a vyplývá z emailové korespondence na toto téma s Markem
Selnekovičem, vedoucím rezervačního centra ŽMP.
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Ročenky 1999-2011 Židovského muzea v Praze. Dostupné online:
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czvzuvod.htm. Poslední přístup: 5. 5. 2013.
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nedá považovat za absolutně spolehlivý, dá se přece jen s jistotou konstatovat, že
památník v Pinkasově synagoze je jedním z nejvýznamnějších celosvětově proslulých
míst, která připomínají památku židovských obětí šoa. Pohnutá historie samotného
Památníku a jeho umělecká a emoční síla z něj dělají také specifické místo, pevně
zakotvené v české kultuře vzpomínání, díky kterému zůstává šoa trvala v myslích všech,
kteří Památník navštíví. Na rozdíl od památníku v Terezíně patří památník v Pinkasově
synagoze ke statickým památníkům. To je pochopitelné, vzhledem k jeho „zaměření“ –
pietní vzpomínce na české a moravské oběti šoa. Památník vznikl z židovské iniciativy
a má velmi zajímavý spojovací prvek s projektem Stolpersteine.cz, pamětním dnem Jom
ha-šoa, nebo Dvoranou jmen v památníku Jad vašem v Izraeli (viz čtvrtá kapitola).
Tímto společným prvkem jsou jména – tisíce jmen, vyřčených, napsaných, stále znovu
opakovaných.
Symbolika jména a symbolika písmene je v židovské tradici nesmírně silná.
Slovo je propojeno s Boží existencí. Písmo mimo to ještě se vzpomínkou. Jméno
získává pojmenováním bytosti reálnou sílu, autoritu. Symbolika jmen, která jsou
napsaná na zdech Pinkasovy synagogy, se tak dá interpretovat z několika různých
pohledů. Struktura Památníku má představovat cestu zpět od čísel ke jménům, jak
popisuje Volavková: „Za války degradovaní na čísla a transporty dostali znovu domov a
lidskou tvář. Jsou osvobození skromným, pietně psaným písmem, skoro středověce
anonymním uměním.“93 Jména v Památníku však získávají novou roli – stávají se
nápisy na náhrobním kameni. Díky tomu, že jsou zhmotněná, hmatatelná, jsou jejich
nositelé chráněni proti zapomnění.94 Symboliku nachází Glanc i v systému, jakým jsou
jména zapsaná – v řadě, jedno za druhým. Jedná se o vypočítávání a vyjmenovávání,
které má v židovské tradici taktéž velký význam, především ve spojení se šoa: „V
samotném výčtu je všechno pohromadě, představuje to celek, kde je zároveň každý sám,
každý má své místo, svou pozici, každý je jmenován.“95 Poslední interpretací, která zde
bude zmíněna, je propojení napsaných jmen a vnímání šoa jako něčeho
neuchopitelného. Glanc se v této souvislosti znovu odkazuje na symboliku písmene,
jako Božího jména, a tím pádem na symboliku něčeho nepředstavitelného, stejně jako je
93

Hana Volavková, „Výstražný památník“ in: Kniha o Praze ed., J. Koreček, O. Štefan, G. Stočesová
(Praha: Orbis, 1960) in: Tomáš Glanc, „Eine Spur zu den Namen der Toten“ in: Juden und Judentum in
Literatur und Film des Slavischen Sprachraums – Die geniale Epoche ed., P. Kosta, H. Meyer a N.
Drubek-Meyer (Wiesbaden: Harrasovitz, 1999), 18.
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Tomáš Glanc, „Eine Spur zu den Namen der Toten“ in: Juden und Judentum in Literatur und Film des
Slavischen Sprachraums – Die geniale Epoche ed, P. Kosta, H. Meyer a N. Drubek-Meyer (Wiesbaden:
Harrasovitz, 1999), 18.
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Ibidem, 16.
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šoa. Proto jsou jména na zdech Pinkasovy synagogy ve své podstatě vyjádřením
nepředstavitelnosti „reality“ šoa. Akt napsání je tedy v Glancových očích vyjádření
skepse vůči možnosti pochopení nebo vůbec vyjádření toho, co zdi synagogy vyvolají
v paměti.96 Památník se jmény v Pinkasově synagoze tedy představuje formu vnější a
viditelné vzpomínky, která svou symbolikou a konkrétností znamená silný emoční
zásah snad pro jakéhokoli jedince, což je nepochybně jeden z cílů celého projektu. Jeho
jedinečnost je obsažena především v tom jak připomíná, co připomíná a kde to
připomíná. Zároveň však také v tom, že díky jeho existenci byla již během studené
války, byť jen po krátkou dobu, veřejnost seznamována s českými a moravskými židy
jako oběťmi druhé světové války, a ne pouze s historií fašistických zločinů bez zmínky
o židech, jak tomu bylo jinak běžné.97

4. Pluralizování

paměti:

nové

občanské

formy

vzpomínání po roce 1989
S „reinterpretací“ Památníku Terezín a rekonstrukcí památníku v Pinkasově synagoze se
po „sametové revoluci“ v roce 1989 začaly v Česku rozvíjet i další projekty, které se
zajímaly o šoa a židovské dějiny v období nacismu. Toto „obnovené“, či
„znovunalezené“ vzpomínání bylo ovšem determinováno tím, co po sobě zanechal
komunismus, ať už se jedná o vštípené „pravdy“ nebo o oběti tohoto režimu. Od roku
1989 si tedy v české společnosti „konkurují“ dvě kultury vzpomínání – na oběti šoa a na
oběti komunismu.98 Podle Blaive je to spíše vzpomínání na oběti komunismu, než šoa,
co vytváří hlavní jádro českého společenského života. Především proto, že komunistická
minulost je historická epizoda, která je s českým národem mnohem silněji propojená,
než nacistická okupace. Na komunismu mají Češi totiž přímý podíl – v roce 1946 si jej
zvolili – proto převládá větší potřeba se s komunistickou minulostí vyrovnávat.99
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Z tohoto úhlu pohledu není překvapivé, že projekty, které připomínají šoa a jeho oběti,
jsou organizovány „zespodu“, ze společnosti, jejíž vzpomínání bylo zamlčováno – jedná
se tedy hlavně o židovské iniciativy. Další skupiny, které šoa interpretují, jsou umělci,
ať už se jedná o spisovatele, filmové nebo divadelní tvůrce (množství literárních a
filmových děl však ani vzdáleně není srovnatelné s poválečným obdobím a 60. lety)
nebo také jednotlivci, které k tomu vedou osobní pohnutky. Další vliv, který na kulturu
vzpomínání na šoa bezesporu působí, je vliv ze zahraničí. Ačkoli doba „boomu“ na
Západě proběhla cca o 15-20 let dříve, než začala na Východě, nelze říci, že by tam byla
kultura vzpomínání na šoa neměnná. To dokazuje například vznik „Mezinárodního dne
památky obětí holocaustu“, vyhlášeného Organizací spojených národů, který se od roku
2005 pravidelně připomíná 27. ledna.100 Kromě těchto vlivů podléhá kultura
vzpomínání pochopitelně i medializaci a odtabuizování – například komiks „Maus“,
zmíněný v úvodu této práce, jasně ukazuje, že zobrazování šoa, v jakékoli zdánlivě
„neuctivé“ podobě, je v současné době „povolené“. Dirk Rupnow mluví ve své práci
z roku 2008 o snahách o „univerzalizaci“ vnímání šoa, které vznikly právě po
zlomovém roce 1989, kdy velké množství evropských národů začalo revidovat svoje
dějiny a mýty. Univerzalizace se nepochybně projevila a stále projevuje ve vnímání
židů (a dalších) jako obětí, ale byl zbořen dřívější mýtus o Němcích, jako jediných a
výsostných pachatelích.101 Kultura vzpomínání na šoa je tedy, nejen v Česku,
ovlivňována velkým množstvím faktorů. Na její konkrétní projevy se zaměřuje tato
kapitola.

4.1.

Umělecké projekty

4.1.1. Forgotten Transports (Zapomenuté transporty)
„Zapomenuté transporty“ je název čtyřdílného dokumentárního filmu režiséra,
politologa a historika Lukáše Přibyla. Projekt, který podle slov režiséra vznikal deset
let, je naprosto unikátní co do tématu a zpracování. Každý díl dokumentu se věnuje
jedné ze čtyř zemí, kde se nacházely (prakticky neznámé) koncentrační tábory a ghetta –
k Bělorusku, Estonsku, Lotyšsku a Polsku. Konkrétně šlo o tábory Salaspils,
Kaiserwald, Jägala a Trostinec. Celý dokument je složen jak z archivních materiálů a
100
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fotografií, tak především z výpovědí přeživších z těchto „ztracených transportů“ do
zmíněných zemí. Výpovědi přeživších, které Přibyl hledal po celém světě, se
v dokumentech prolínají s dobovými fotografiemi, případně videonahrávkami. Šoa je
zde zachyceno vzpomínkami lidí, kteří jej přežili, a kteří o „přežití pekla v pekle“102
vyprávějí s očima upřenýma do objektivu kamery. V tom tkví síla tohoto jiného
přiblížení šoa. Unikátní je na celém projektu právě fakt, že před Přibylem ještě nikdo
takto podrobně osudy lidí nepopsal, kteří přežili vyhlazovací tábory v těchto oblastech.
Zajímavý je také způsob vzniku dokumentu. Prvotní myšlenka autora totiž vůbec
nebyla natočit dokument, ale zjistit něco o své rodinné historii. Lukáš Přibyl pochází
z židovské rodiny, jejíž velkou část nacisté vyvraždili v koncentračních táborech. Po
smrti dědečka, který válku v jednom z táborů v Polsku přežil, začal Přibyl pátrat, kde
konkrétně jeho příbuzný byl. Při té příležitosti zjistil, že existuje několik bílých míst na
mapě koncentračních táborů v Evropě a zmínky o nich jsou pouze útržkovité.103 Sám
autor říká, že zaznamenávat na kameru začal okamžitě po vyslechnutí prvních
příběhů.104 Po deseti letech pátrání měl natočeno více než 400 hodin materiálů, ze
kterých vytvořil dokument trvající více než 6 hodin. V roce 2009 získal čtvrtý ze
čtveřice filmů (Zapomenuté transporty do Polska) prestižní filmové ocenění Český lev.
Tento projekt vznikl tedy z osobního popudu, stejně jako velké množství
menších, často neznámých počinů. Uměleckou formu získal v momentě, kdy si autor
uvědomil, že výsledky svého pátrání chce ukázat světu. Důležitou roli zde hraje
nepochybně fakt, že autor je židovského původu a šoa jej osobně, byť „nepřímo“,
zasáhlo. V České republice existuje jen velmi málo autorů, kteří se šoa zabývali (nebo
zabývají), a kteří jím nejsou nějakým způsobem determinováni. Jako příklad takového
autora lze uvést například Ladislava Fukse a jeho novelu „Spalovač mrtvol“. Dá se jen
stěží posoudit, zda na Přibyla působily nějaké vlivy, které popisuje Rupnow nebo
Assmannová. Nepochybně je zde využit prostředek medializace, ale rozhodně zde
nedochází k univerzalizaci vnímání šoa – v zachycování niterných vzpomínek přímých
svědků to ani není možné. Na příkladu „Zapomenutých transportů“ se dá spíše poukázat
na vývoj kolektivní paměti Čechů – díky Přibylovým dokumentům se komunikativní
paměť (tedy vyřčené vzpomínky přímých svědků) stává součástí kulturní paměti
českého národa.
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4.1.2. Vlak Lustig aneb Vlak do nenávratna
V rámci festivalu „Devět bran“105, což je mezinárodní festival česko-německo-židovské
kultury, který se pořádá každoročně od roku 2000, byl v poprvé v roce 2012 představen
projekt „Vlak Lustig – Train Lustig – Vlak naděje“. Tento „židovsko-umělecký“ projekt
vznikl ve spolupráci s Divadlem pod Palmovkou a Českými drahami a.s. „Vlak Lustig“
není přenesené pojmenování. Jedná se opravdu o skutečný, speciálně upravený vlak,
který má podle autorů „symbolicky připomínat osudy obětí nacistických transportů,
které v období druhé světové války křižovaly Evropu v rámci tzv. konečného řešení
židovské otázky.“106 Jméno vlaku „Lustig“ také není vybráno náhodou. Vlak byl
pojmenován na počest spisovatele Arnošta Lustiga, který zemřel v roce 2011.
S Arnoštem Lustigem vlak souvisí i jinak – Evropou s sebou veze herce, rekvizity a
jeden upravený vagón, který se ve vybraných vlakových stanicích přeměňuje v jeviště,
aby zde mohli herci odehrát Lustigovu „Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou“.
Cílem celého projektu je nejen připomenout postavu Arnošta Lustiga, ale skrze
Lustigovu novelu a vlak připomínat tragédii šoa a obětí genocid obecně, protože
„připomínání tragických událostí genocidního násilí je jedinou nadějí, aby se tyto
události v blízké či vzdálené budoucnosti neopakovaly.“107 Vlak Lustig je tedy
uměleckým projektem, kterému se dá přisoudit jak „obecná“ snaha boje proti
genocidnímu násilí skrze upozorňování na něj, a také velmi konkrétní a netradiční
způsob připomínání obětí šoa. Z reakcí publika je znatelné, že tento projekt získává
velikou oblibu, nejen mezi českou veřejností. Během prvního roku působení byl
v Polsku, mimo jiné i v Osvětimi, v roce 2013 na Slovensku, kde se představení také
setkal s také s úspěchem, i když menším než v České republice (podle tiskové zprávy
vidělo představení asi 5 000 českých diváků a 1 200 slovenských).108 V tomto kontextu
je ale potřeba si uvědomit, že na Slovensku měl vlak mnohem menší počet zastávek (6)
než v Čechách a na Moravě (14).
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Projekt „Vlak Lustig“ (v roce 2013 také „Vlak naděje“) prototypem originálních
a neotřelých způsobů připomínání šoa, mrtvých, zla. Má velkou kapacitu, stejně jako
film, zaujmout široké publikum, a díky tomu, že je časově omezený (projekt je letní,
protože se představení hrají pod širým nebem) tak je, oproti filmu, hůře dostupný a snad
právě proto přitažlivý. Velkou roli zde nepochybně hraje symbolika – postava
fenomenálního Arnošta Lustiga, originální vagóny „dobytčáků“, ve kterých byli
převáženi vězni, nádraží Praha-Bubny, kde se tradičně každý rok představení hraje,
protože zde bylo sběrné místo židů před deportací, a také obdivuhodné herecké výkony
v nesmírně silné „Modlitbě pro Kateřinu Horovitzovou“. „Vlak Lustig“ se rychle stává
součástí kultury vzpomínání na šoa v Čechách, kterou spoluutváří a posouvá dál, a
zároveň nabývá na významu v kontextu současných xenofobních nálad, jak upozorňují
jeho tvůrci.109

4.2.

Židovská iniciativa

4.2.1. Stolpersteine.CZ
„Projekt, který udržuje vzpomínku na zmařené životy židů, cikánů, politických obětí,
homosexuálů, Svědků Jehovových a obětí eutanazie za doby vlády nacistického
Německa.“110 Takto zní slova na webových stránkách projektu „Stolpersteine“, který
má svůj původ vzniku v Německu. Malé kovové destičky, které jsou připevněné na
dlažební kostce a vsazené do chodníku, které se na slunci lesknou a třpytí, a chodci o ně
mohou pomyslně zakopnout - tento nápad dostal a zrealizoval německý umělec Gunter
Demnig. První kameny položil Demnig v Kolíně nad Rýnem v letech 1993/1994 na
památku deportovaných Romů.111 Demnig uvažoval podobně jako například Glanc v
interpretaci památníku v Pinkasově synagoze – „člověk je zapomenut tehdy, kdy je
zapomenuto jeho jméno.“112
Kameny, které jsou k nalezení ve více než deseti evropských zemích, mají
jasnou strukturu. Destička obsahuje jméno, datum narození, datum deportace, datum
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úmrtí (je-li známo) a také formulku „zde bydlel/a…“. Stolpersteiny jsou totiž pokládány
před domy, kde bylo poslední bydliště obětí před deportací. Význam kamenů je
symbolický i praktický. Symbolický proto, že o ně mají chodci v přeneseném slova
smyslu „zakopnout“ (německy stolpern) a zastavit se, poklonit se člověku, jehož jméno
na kameni stojí. Praktický význam mají Stolpersteiny především v tom, jak blízko se
dostávají k lidem, a nutí je se alespoň zamyslet nad tím, proč tam jsou a co symbolizují,
zamyslet se nad tím, že šoa je minulost, která stále vrhá stín na přítomnost. Aby kameny
ani vzpomínky nezašedly, je každoročně použita třetina částky z dobrovolných
příspěvků na čištění a údržbu položených kamenů. I díky tomu vzpomínka na zemřelé
tak snadno nemizí a blýskavé kameny dále plní svou funkci „mostu“ mezi oběťmi a
pozůstalými.
Česká verze tohoto mezinárodního projektu byla od počátku svého vzniku (od
roku 2008) zaštiťována neoficiálně Českou unií židovské mládeže. V roce 2010 byla
založena občanská společnost Stolpersteine.cz, která působí do současné doby.113 Od
roku 2008 bylo v Praze položeno více než 200 kamenů a každý rok toto číslo i počet
obcí, v nichž jsou položeny, narůstá. K roku 2013114 se kameny nachází minimálně
v osmnácti českých městech, konkrétně v Brně, Českém Těšíně, Havířově, Krnově,
Liberci, Lomnici, Mikulově, Neratovicích, Olomouci, Ostravě, Pardubicích. Plzni,
Praze, Ratenicích, Svitavách Tachově, Teplicích a Třeboni.
Podle dostupných zdrojů je projekt financován především veřejnou sbírkou, tedy
dobrovolnými příspěvky od lidí, kteří o vytvoření kamenů požádali. Vznik jednoho
Stolpersteinu není snadná záležitost – je potřeba nechat vyrobit dlažební kostku, sehnat
data o daném člověku, ta vyrýt na měděnou destičku a tu připevnit na kostku – celý
tento proces stojí 120 € a 430Kč (zhruba 16 €) za položení. Ten, kdo navrhuje položení
kamene nebo o něj žádá, však tuto částku není povinen zaplatit. Ideou tohoto projektu je
otevřenost pro co nejširší spektrum lidí, kteří by o kameny mohli žádat, ačkoli by na ně
neměli dostatečné množství finančních prostředků. I z tohoto důvodu je množství
kamenů na jeden rok omezeno – například v roce 2011 bylo jen v Praze položeno 75
nových Stolpersteinů.115 Výroční zpráva organizace však bohužel neuvádí žádné další
podrobnější informace o dalších městech a počtech kamenů, ani jiné výroční zprávy
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kromě té z roku 2011. Z toho důvodu je další mapovací a statistická činnost v této
oblasti silně zkomplikována.
Projekt „Stolpersteine“ v České republice v sobě spojuje několik různých vlivů.
Neoddiskutovatelný je vliv ze zahraničí, kde projekt prvotně vznikl – zajímavé však je,
že do Čech se dostal až po čtrnácti letech, kdy si jej všimla mladá generace.
Stolpersteiny v Čechách představují v podstatě střípky zdí v Pinkasově synagoze –
jednotlivým obětem šoa je věnován kámen, na kterém se v přeneseném slova smyslu
vrací domů. Tyto střípky jsou díky kamenům vrženy přímo mezi veřejnost a tím sice
z části ztrácí svojí sílu a nevypráví nic o životech a příbězích obětí, vyvolávají však
zvědavost a zájem. V případě kamenů se znovu dostává do popředí snaha o zdůraznění
oběti jako jedince, ale zároveň snaha ponechat jej v celku – nejen v celku českých a
moravských zavražděných židů, ale všech, evropských, protože podle zprávy České
televize se v ca 750 zemích nachází více než 37 000 kamenů.116

4.2.2. Jom ha-šoa
Jom ha-šoa, hebrejsky יום השואה, doslova Den šoa, vznikl jako státní svátek v Izraeli.
V tento den, kdy jsou připomínány oběti šoa, datumově náleží 27. dni měsíce nisanu
hebrejského kalendáře, což podle gregoriánského kalendáře připadá na přelom března a
dubna. Památeční den je stanoven podle výročního dne židovského povstání proti
nacistům ve varšavském ghettu, které proběhlo v roce 1943 a bylo po dlouhých bojích
krvavě potlačeno.
V České republice je Jom ha-šoa připomínán od roku 2005 a organizován
Terezínskou iniciativou ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu a také
Českou unií židovské mládeže –složení organizátorů není pevné a proměňuje se. Jom
ha-šoa je také jako mezinárodní projekt oficiálně podporován vysokými politickými
činiteli, z nichž někteří se pietního dne osobně účastní (v minulosti např. Václav Havel).
Průběh tohoto památečního dne je v České republice pevně stanoven – na pražském
Náměstí Míru probíhá tříhodinové čtení jmen českých a moravských obětí šoa. Tento
projekt je velice „jednoduchý“, jak jej sám označil historik Michal Frankl: „Připomínka
Jom ha-šoa nemá být něčím bombastickým, ale spíše decentní pietní akcí s důrazem na
participaci a otevřenost: kdokoli může přijít a podílet se na čtení jmen. Právě proto jsme
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záměrně zvolili Náměstí Míru, veřejné prostranství, místo, které není s historií
holocaustu přímo spojeno, kromě osudů židovských obyvatel Vinohrad.“117 Každý rok
je kromě samotného čtení připraven i doprovodný program v podobě výstavy fotografií,
připravených informačních brožur nebo třeba studentských prací na téma šoa. Jom hašoa jde, stejně jako Stolpersteiny, za lidmi ven, do ulic, a snaží se tak získat co nejširší
„obecenstvo“. Nutno dodat, že čtení jmen obětí je český způsob uctění tohoto
památečního dne – a neodehrává se jen v Praze. Jom ha-šoa se například každý rok
připomíná i v Terezíně, kde se čte 100 jmen z celkového seznamu.118 Terezín a Praha
však nejsou jedinými místy v České republice – všude, kde je alespoň trochu aktivní
židovská komunita (v České republice je celkem deset židovských obcí) 119, se Jom hašoa připomíná. Pražské čtení na Náměstí Míru je však nejznámější – otázkou je, zda i
pro obyvatele jiných měst. Také je otázkou, zda se uctění Jom ha-šoa účastní každý rok
ti samí lidé, nebo zda stále přichází noví a noví, a také, zda jsou tito návštěvníci
židovského nebo nežidovského původu. Vzhledem k charakteru celého „projektu“ je
pochopitelné, že neexistují žádné dostupné statistické údaje, které by pomohly osvětlit,
jak dalece je Jom ha-šoa známý mezi nežidovskými obyvateli Prahy a České republiky
obecně, a nakolik tedy spadá do české kultury vzpomínání na šoa, a nakolik je
vzpomínková kultura uzavřené skupiny obyvatel.

1.1.

Chystané projekty

1.1.1. Památník Šoa – Bubny
Památník ŠOA v Praze-Bubnech je zatím pouze ve formě plánů, ale díky svému záměru
a velmi konkrétním obrysům realizace si zaslouží místo v této práci. V říjnu 2012 byla
do obchodního rejstříku zapsána obecně prospěšná společnost „Památník ŠOA Praha“,
jejímž hlavním posláním je péče o realizaci Památníku.120 Památník je reprezentován i
prosazován mnoha známými osobnostmi jak z politické scény (např. Karlem
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Schwarzenbergem nebo Tomášem Hudečkem)121, tak z uměleckého i židovského
prostředí (např. Tomášem Töpferem nebo Tomášem Krausem)122. Idea vzniku
Památníku v prostorách nádraží Praha-Bubny, kde bylo sběrné místo židů před
deportací, je úzce propojena se vznikem nového územního plánu města Prahy, a také
s tím, že „Praha nemá svůj výstavní prostor, jenž by téma židovských transportů mohl
důstojně řešit v současné rétorice a s patřičným dokumentárním rozsahem.“123
Podle tvůrců projektu má Památník velké ambice: „Muzeum, které mluví, nikoli
zakonzervované sbírky dávných časů, spíše platforma pro dialog. Dialog mladý,
srozumitelný všem generacím, dialog inspirativní. Dialog v různých světových jazycích,
oslovující různé národnosti i sociální skupiny. Argumentace múzická, v mnoha nových
úhlech pohledu.“124 Jedná se zde o snahu vytvořit jak místo vzpomínek a piety, tak
místo „vzdělávání“ (dialogu) které by bylo maximálně otevřené široké veřejnosti, a
které by vedle stálé expozice nabízelo i prostor pro kulturní program a vzdělávání. Dá
se odhadnout, že Památník má být zacílen především na mladší generaci, proto má
tendenci směřovat k určité „interakci“ – v takové míře, v jaké je to s ohledem na téma
šoa možné. Nepochybně se zde jedná o formu institucionalizace šoa, jak ji popisuje
například Assmannová125, ne však totožného způsobu, jako v Památníku Terezín.
Zásadní rozdíl mezi Památníkem Terezín a plánovaným Památníkem ŠOA je jak
v provozovateli (stát vs. soukromý projekt), tak v jeho „živosti“.
Památník Terezín sice organizuje velké množství projektů, včetně vzdělávacích
se zaměřením na děti a žáky, i kulturních akcí, ale v expozicích zůstává statický. Svou
roli zde bezesporu hraje fakt, že pomyslný cíl Památníku Terezín je poučit o šoa a o
ghettu Terezín. Pomyslným cílem Památníku ŠOA je však nejen poučit, ale také
zaujmout, tedy vytvořit živé kulturně-intelektuální prostředí, i díky své dispozici
v hlavním městě: „Nádraží leží na kříži, jenž navazuje na kulturní osu Národní muzeum
– Muzeum hlavního města Prahy – Výstaviště. Napříč pak pomyslná osa napříč
dnešním kolejištěm spojuje moderní kulturní centrum DOX a Národní galerii.“126
Hlavním tématem Památníku je podle jeho tvůrců vzpomínání skrze představování a
pátrání po příbězích „těch, kteří šli do neznáma“, ale zároveň současnost a nadčasová
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témata. Jak již bylo řečeno, Památník ŠOA v Praze-Bubnech má velké ambice a pokud
se mu je podaří splnit, pak se jistě rychle zařadí do skupiny institucí, které zaštiťují
vzpomínání na šoa a formují tak kulturu vzpomínání v České republice.
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Závěr
Druhá světová válka změnila spolu s šoa v evropské společnosti pohled na
objekt vzpomínání. Zjednodušeně řečeno se tento objekt přeměnil z „hrdinyvítěze/vojáka“, na „hrdinu-oběť“.127 Nastalá proměna je vzhledem k událostem druhé
světové války pochopitelná a je také zásadní, protože určuje způsob vzpomínání
v České republice. Veškeré zmíněné projekty v této práci se zabývají především
oběťmi, jejich uctíváním (nikoli v náboženském nebo fanatickém slova smyslu), pietou.
Velké množství projektů také dokazuje, že vzpomínání se stalo určitým „společenským
programem“. Ačkoli existuje fenomén „popírání šoa“, tak v současné evropské
společnosti neexistuje možnost šoa oficiálně přehlížet a nevzpomínat na zavražděné
skrze instituce, které mj. zajišťují „vzpomínkové rituály“, případně skrze především
umělecky laděné projekty, které nejsou institucionalizované. Za jeden takový příklad
rituálu lze považovat Jom ha-šoa a způsob, jakým se v České republice tento izraelský
státní svátek připomíná.
Česká kultura vzpomínání na šoa má však několik specifik, které se sluší zde
shrnout. Je v prvé řadě institucionalizovaná. Příkladem státní instituce je Památník
Terezín, který díky státním dotacím představuje dlouhodobou a stabilní, leč statickou,
instituci, která bude s největší pravděpodobností zajišťovat kulturu vzpomínání na šoa
v té formě, v jaké ji zajišťuje v současnosti, i nadále. Další instituce nejsou státní, ale
státem vesměs podporované. Příkladem je Židovské muzeum v Praze, kde na správní i
dozorčí radě participují zaměstnanci Ministerstva kultury ČR, které provozuje památník
v Pinkasově synagoze. I u této instituce lze očekávat dlouhodobou stabilitu a do
budoucna velký vliv na celou oblast kultury vzpomínání na šoa. Jako další (budoucí)
instituce, která má velký potenciál, se zdá zamýšlené Muzeum ŠOA v Bubnech. Budouli jeho cíle naplněny, stane se nepochybně důležitým místem paměti v ČR.
Vedle institucí existuje řada projektů, které zpravidla nejsou dotovány státem
(nebo ve velmi omezené míře skrze granty a příspěvky) a které jsou organizovány
jednotlivci nebo skupinou jednotlivců. Díky tomu se nedá přesně odhadnout, jak dalece
budou tyto projekty působit i v budoucích letech a zda se na dlouhou dobu zařadí do
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skupiny vzpomínkových akcí a rituálů, či zda jsou časově omezené a postupně
zaniknou. Tyto nestátní projekty jsou zpravidla umělecky laděné, ať už se jedná o filmy
(Forgotten transports), divadelní představení (Vlak Lustig), uměleckou formu
vzpomínání na jednotlivce (Stolpersteine) nebo pietní akt při příležitosti izraelského
státního svátku (čtení jmen na jom ha-šoa). Do této skupiny lze pravděpodobně zařadit i
Muzeum ŠOA, které se prezentuje jako částečně umělecký projekt. Na základě
získaných informací o zmíněných uměleckých projektech je možno říci, že se jejich síla
skrývá především v jejich otevřenosti vůči širokému obecenstvu. Společným rysem
projektů je jejich snaha „vyjít do ulic“, tedy co nejblíže k lidem. V tomto prvku
„přiblížení“ a také velké diverzifikaci projektů (nejsou již pouze dva, ale je jich velké
množství) je dle mého názoru znatelná zásadní proměna kultury vzpomínání na šoa
v českém prostředí, v porovnání s dobou před rokem 1989.
Tato proměna je pochopitelná, není však vysvětlitelná pouze změnou
socialistické diktatury v demokratický politický systém, se kterou souvisí i všeobecný
mezinárodní rozvoj, který je patrný i v kultuře vzpomínání (např. Stolpersteine).
Mnohem důležitější faktor z mého pohledu je, že umírají očití svědkové a břemeno
vzpomínání se tak přesouvá generačně dál. Valná většina „nových“ projektů je tedy
organizována lidmi z generací, kterých se šoa netknulo osobně, ale jejich rodin ano, a
tito lidé se postupně vrací ke svým kořenům, hledají v rodinné minulosti a vnímají
problematiku šoa z jiné, nové, perspektivy. Tato nová generace je více v roli
pozorovatele a není zatížená tabuizací, která dříve v problematice šoa existovala a
v současné době významně polevuje – současné projekty jsou tedy více umělecky
laděné, provokativněji, snaží se více „útočit“ na jedince a tím jej více oslovit a
zasáhnout, vstupují do veřejného prostoru, to je velký rozdíl proti době před rokem
1989. Na základě zkoumání pozadí jednotlivých projektů jsem došla k závěru, že
hlavním podnětem pro nové způsoby realizace jsou jejich autoři, respektive jejich
židovství

a

jejich

generační

odstup

od

druhé

světové

války.

S vysokou

pravděpodobností se lze domnívat, že kdyby Lukáš Přibyl neměl židovského dědečka,
nikdy by po koncentračních táborech nepátral. Také se lze domnívat, že kdyby se
skupina mladých lidí židovského původu nezačala angažovat v procesu pokládání
Stolpersteinů, dostával by se do České republiky tento projekt jen pomalu, jestli vůbec.
V neposlední řadě lze předpokládat, že bez židovského festivalu „Devět bran“ by nebyl
vznikl divadelní projekt Vlak Lustig. Je také otázkou, kterou ponechávám úmyslně bez
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odpovědi, jak dalece ovlivňuje židovství autorů samotné projekty – jestli se stávají
nějakým způsobem niternějšími, intimnějšími.
Kromě představeného vysvětlení, že „židovské téma zajímá židovské autory“ se
nabízí ještě jeden způsob vysvětlení. Jak ve svých textech zmiňuje Muriel Blaive,
židovská tragédie byla prakticky od konce druhé světové války vnímána jako tragédie
česká, o což se velkým podílem zasloužil komunistický režim.128 Česká tragédie druhé
světové války se stala tématem velkého množství uměleckých projektů a odborných
výzkumů, stejně tak je stále předmětem veřejné debaty – proto může vznikat představa,
že je i téma genocidy českých a moravských židů dostatečně reflektované. Podle
historičky to tak ale není - v českém prostředí chybí jak diskuse o šoa a sebereflexe
ohledně vlastního přispění k této tragédii, tak diskuse o dějinách a podobách
antisemitismu obecně.129Nedostatek diskuse o šoa v českém prostředí je dalším
tématem, které se tato práce snaží okrajově nastínit. Jak již bylo zmíněno v úvodu; na
toto téma, tedy kulturu vzpomínání na šoa v českém prostředí neexistují relevantní
odborné texty od českých autorů. Tento fakt, spolu s tím, že veškerá kultura vzpomínání
v České republice je organizována židy, poukazuje na to, že zmíněná slova Muriel
Blaive jsou pravdivá. Historička tento jev vysvětluje skrze obavy české společnosti, že
by mohl být ohrožen status oběti, který Češi vzhledem k druhé světové válce mají.130 Je
otázkou, nakolik je toto tvrzení pravdivé, a na kolik je přehnané. Faktem však zůstává,
že otevřená diskuse na téma šoa v českém prostředí neexistuje – a i když se čeští občané
na šoa přímo nepodíleli, podíleli se aktivně na vylučování židů ze společnosti, což
v českém prostředí, až na výjimky, prakticky reflektováno není.
V textu práce se na několika místech věnuji návštěvnosti, případně „zájmu“ o
daný projekt (viz Stolpersteine). Bylo by nepochybně zajímavé zabývat se podrobněji
touto tématikou – kolik návštěvníků navštíví instituce v daném období, kolik jich přišlo
na divadelní představení, kolik návštěvníků se účastní Jom ha-šoa po celé ČR, zda jsou
tito návštěvníci židovského původu nebo nejsou, jak dalece například lidé vnímají na
ulici Stolpersteiny, zda vědí, co to je, zda se s tím již někdy setkali. Pro zjištění těchto
dat by byl potřeba velmi podrobný výzkum, který by byl velice obtížně proveditelný.
Vzhledem k tomu, že by nešlo o pouhé sčítání návštěvníků, ale také o dotazování se na
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jejich osobní zájmy a perspektivy, o kterých zpravidla lidé nechtějí otevřeně mluvit. Pro
rámcovou představu o situaci v některých projektech tak musí postačit data získaná pro
tuto práci. Podle statistiky navštívilo Památník Terezín v období 1990-2012 skoro
5 000 000 návštěvníků. Při hledání instituce, jejíž návštěvnost by byla vhodná pro
srovnání s Památníkem Terezín, nebyla nalezena žádná, která by byla srovnatelná.
Památník v Pinkasově synagoze (tento údaj je pouhý odhad) navštívilo od roku
1993 do roku 2012 prakticky totožné množství návštěvníků, jako Památník Terezín.
V tomto kontextu je zajímavé, že jak Židovské muzeum v Praze, které je
provozovatelem památníku v Pinkasově synagoze, tak Památník Terezín, se dlouhodobě
drží

na

předních

CzechTourism.
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příčkách

v průzkumech

návštěvnosti

české

společnosti

Z těchto údajů se dá poměrně snadno vyvodit, že zájem o dvě velké

instituce, které se věnují šoa, je obrovský. Ze statistik se však bohužel nelze dozvědět,
zda převažují čeští nebo zahraniční návštěvníci ani další jiné podrobnosti, které by
mohly být rozhodující. Statistika je uvedena také v kapitole „Stolpersteine“. Vzhledem
k tomu, že organizace neposkytuje jinou výroční zprávu než tu z roku 2011, je jakékoli
monitorování velmi obtížné. Z této zprávy a z novinových zpráv vyplývá, že by
Stolpersteiny měly být k roku 2013 položeny v celkem 18 českých městech. Výroční
zpráva z roku 2011 také uvádí, že bylo v Praze položeno 75 kamenů. Podle soukromých
zdrojů, které jsou mi dostupné, se tento počet položených kamenů v roce 2013 navýšil
na 88. I zde lze tedy vidět stoupající tendenci, byť je to jen velmi povrchní odhad.
Vedle velkých institucí a menších projektů existují také jedinci, kteří se šoa
věnují čistě na soukromé bázi a většinou jsou ve společnosti neznámi, ačkoli jejich
činnost je velmi záslužná. Mezi tyto jedince patří například manželé Salomonovičovi
z Ostravy. Paní Libuše Salomonovičová, jejíž manžel přežil Osvětim, zasvětila svůj
život v důchodu mapování židovských osudů z Moravskoslezského kraje. V současné
době má ve své databázi přes 20 000 jmen a bádá dál. Jak sama říká „Když Červený
kříž někoho hledá, nejprve volají mně. Pokud ho neznám, ani ho už nehledají.“132 Jiným
příkladem je syn spisovatele Ivana Klímy, Michal Klíma, který na vlastní náklady
nechal zrestaurovat synagogu v Hartmanicích, kde se mimo jiné v současné době
nachází i výstava k tématu šoa v pohraničí.133 Tito lidé jsou pro kulturu vzpomínání na
131
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šoa nesmírně důležití – mají totiž potenciál vytvářet podklad pro další projekty, které
vznikají a snad ještě nadále vznikat budou (nadějným projektem je pražský Památník
ŠOA – Bubny, který je v procesu vzniku).
Kultura vzpomínání na šoa v České republice se tedy od dvou velkých institucí
přesunula spíše do malých projektů, které jsou přímo venku mezi lidmi a mají nějakou
přidanou hodnotu a tím nabízí nové perspektivy pohledu na šoa – většinou jsou
umělecky zajímavé, a proto lákavé. Starší, velké instituce, plní svou funkci stále a také
stále stejně - jsou spíše statické, což přináší potřebnou jistotu a ukotvení vzpomínání na
šoa. Jednadvacáté století si z mého pohledu však žádá neotřelost, dynamiku, pokud
možno i interaktivnost, a tomu se menší projekty dokáží úspěšně přizpůsobit. Díky
moderním technologiím dochází k zahlcení informacemi,velké množství informací se
tak ztrácí, a každá další generace je od šoa vzdálenější stále více, odcizuje se. Tyto dva
faktory spojené dohromady znamenají, že pokud mají vzpomínkové projekty zaujmout
současné třetí a čtvrté poválečné generace, je naprosto nutné přizpůsobit se současnému
trendu – interaktivnosti a „neotřelosti“.
Je potřeba si také uvědomit, že kultura vzpomínání na šoa v současné době,
v roce 2013, rozhodně není uzavřeným procesem a bude se dále vyvíjet, i když
pravděpodobně pomaleji než tomu bylo doposud. Stále vznikají nové knihy i divadelní
hry, které nějakým způsobem reflektují tématiku šoa (např. „Peníze od Hitlera“, Radka
Denemarková, 2006), což dokazuje, že toto téma stále není vyčerpané, snad ani nikdy
nebude. Dá se očekávat, že některé projekty postupně upadnou v zapomnění, budou
nahrazeny jinými, nebo nebudou nahrazeny vůbec. Některé projekty se zase mohou
dostat až na úroveň rituálů, které tak budou spolu s velkými tradičními institucemi
ukotvovat vzpomínání na šoa v české kulturní paměti. Které projekty však „přežijí“ a
které ne, ukáže až čas.
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Summary

The Second World War and Shoah caused a big change in the European, and probably
even in the world view of the hero. Previously, before the Second World War, there
were the soldiers, who became heroes after the war. But the millions of murdered
people have changed it – they are now the heroes, they are the symbols, we
commemorate In the Czech Republic – Czechoslovakia before 1989 – the way of
reminiscence of the sacrified was very complicated. Communism was ranged against
the Jews and did almost everything so that the people forget about Shoah. There was, of
course, literature, there were films. But except Terezín Memorial, which was traded on,
and the Pinkas Synagogue, which was closed in the 60s, there was no official
commemoration.
After the year 1989 and the „velvet revolution” things have changed. There are
four points, which are important in this context, and which caused the change in the
culture of remembering. Next to Terezín Memorial and Pinkas synagogue, which are the
stable institutions that ensure the culture of remembering, there are many smaller
projects. These projects are organized by the people from the third/fourth generation
after the war. The people, who bring the first impulse, are mostly those with some
Jewish background, who are searching for their roots. This generation is important,
because the eye-witnesses are slowly dying out and this generation is now the carrier of
the remembrance. Their projects (Stolpersteine, Forgotten transports, Train Lustig) are
composed in the contemporary style. They are dynamic, they touch the public space,
they try to address the people on the street – they just do, what the today’s world, the
today’s generation wants. With the revolution is related the foreign influence.
The fact that the main initiators of the Shoah-reminiscence are Jews is not
surprising. Communism let in the people the feeling of “Czechs-us” and “Jews-they”.
Of course, there are some exceptions, but I make bold to say that most of the Czech
nation get into this figure. Probably, the next “heritage” after Communism is that there
is almost no self-reflection respecting the Czech anti-Semitism during the Second
World War and the exclusion of the Jews from the Czech society. But indeed, there is a
hope that even these taboos will be broken, with the new generations, new projects, new
perspectives of view.
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