
Školitelovo posouzení diplomové práce Kláry Šatanové: Obraz koncentračních táborů v 

české próze 50. let 

 

 

Pokud jde o vznik předkládané práce, musím přiznat, že jsem byla účastna počátku, kdy 

se formulovalo zadání, a pak (po delším čase) jsem se pokusila autorce vypomoci s 

dokončením. V této závěrečné fázi už ovšem hrály roli jisté limitace. 

 

1/ Vzhledem k tomu, že jsem se sama tématem holokaustu a historií jeho slovesného 

zprostředkování (také ovšem ztvárňování) nikdy speciálně nezabývala (právě tak jako 

historií české literatury 50. let), nemohla jsem náležitě posoudit možné faktografické 

nesrovnalosti. Přístup Kláry Šatanové se však dle mého mínění vyznačuje seriózností 

pokud jde o prameny, v částech zobecňujících a přehledových (někdy přehledových až 

příliš) se opírá o znalectví známých odborných autorit. 

 

2/ Ve fázi dokončování se nedostával čas ani na rozšiřování zkoumaných textů, jejichž 

postavy a děje jsou svázány s realitou nacistických koncentračních táborů, ani na 

případné úpravy výkladového „pásma“. Nedá se říci, že by se autorka vyloženě 

opakovala, nicméně dochází k návratům, které ono pásmo poněkud znepřehledňují. 

Třeba Arnošt Lustig se objevuje jak v Přehledu české prózy s tématem holokaustu, tak v 

kapitole o próze s tématem holokaustu v 50. a 60. letech (zde se připomínají zejména 

některé kritické ohlasy), aby se k němu práce opět vrátila speciální analytickou 

kapitolou, věnovanou Démantům noci. Je však třeba dodat, že jde vždy o jiný a  vlastně 

rozšiřující pohled. V ryze přehledových kapitolách připomenutá  díla dokládají zejména 

samo znovuobjevení sledovaného tématu – jeho zvnitřnění a existenciální prohloubení; i 

to, nakolik se obrazy reevokující úděl židů (krutost a ponížení) spolupodílely na 

kvalitativní (umělecké) obrodě české prózy jako takové. Toto pak prokazuje analýza 

povídkové knihy (povídkového souboru) Démanty noci, která se mi jeví v části věnované 

jedinečným uměleckým počinům nejpronikavější. Škála interpretačních postřehů a 

dokladů vlastně může těžit z inovativnosti autorova tvůrčího záměru, jenž plně odpovídá 

modernímu prozaickému narativu (srov. například zvýraznění subjektivity, 

zvýznamňování i sebeprostších motivů, právě tak jako mimořádně tíživého okamžiku). 

 

3/ Historické přehledy čerpající z příslušné literatury vymezují určité etapy, vývoj a 

proměnu přístupu k oživování paměti – především připomenutím všeho, co tvořilo 

součást vězeňské existence se stálou hrozbou smrti. Již z těchto rekapitulací vyplývá 

problém, který pak nastiňuje jakési teoretické intermezzo, koncipované se sympatickou 

stručností; za pomoci teoretických tezí, hledisek, konceptů (Adorno, Barthes, Doležal, 

Haman a další). V podstatě jde o následující duality či polarity: literatura – paměť, 

holokaust – umělecká fikce, historický diskurz – fikční diskurz, dokumentování – 

hledání smyslu. 

 

K tomu jen připodotknu, že když se téma formulovalo, byla moje představa užší, možná 

více odpovídající titulu předkládané práce: Obraz koncentračních táborů. Z mého 

hlediska nemělo jít jen o posun ovlivněný politicko-ideovými nároky či vývojovými 

možnostmi umělecké prózy. Měla jsem na mysli též komparaci dokumentárního 

(svědeckého) přístupu (s respektem k faktům)  na jedné straně, na straně druhé 

zliterárnění v podobě románového či povídkového narativu. „Ke slovu“  by se pak 

dostaly takové texty jako Továrna na smrt (Oto Kraus, Erich Schön), Záznamy z 

Buchenwaldu (Lev Sychra), Terezínské rekviem (Josef Bor) či jiné, které práce 



zaznamenává ve zmiňovaných přehledových kapitolách. Šlo by tedy o zkoumání a 

porovnání fakticity dokumentu a fakticity tvořící součást stylizované prózy. 

 

Klára Šatanová se oprávněně (a možná i prozíravě) věnovala detailněji textům s 

uměleckou aspirací (srov. například citáty z Burianových krátkých próz souboru Osm 

odtamtud, které dokládají až okázalou poetičnost či rétorickou vznosnost, nebo 

lustigovskou variantu „proudu vědomí“). 

Proti rozčlenění analýz (postavy, motivy, prostředí, jazyk) nelze nic namítnout. Za zcela 

nenáležitý a zavádějící považuji pouze termín struktura, uplatněný pro povídkový 

komplet či rozvržení románové látky do dílčích kapitol. 

Vybrané tituly (Krabice živých, Osm odtamtud, Démanty noci) prezentuje autorka 

zasvěceně a názorně. Nicméně sama bych – coby nehistorik holokaustu – uvítala 

přiblížení a možná i znovuobjevení hodnoty méně známých textů, které práce pouze 

zmiňuje (pro úplnost), které upadly do zapomenutí a netěšily se kritické pozornosti. 

 

Diplomová práce Kláry Šatanové splňuje podle mého názoru základní požadavky. S tím 

ovšem, že si lze představit i náročnější řešení – s menší mírou opory a s větší mírou 

hledačské iniciativy. 

 

Práci Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let doporučuji k obhájení 

s hodnocením velmi dobře – dobře.       
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