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Abstrakt (slovensky) 

            Objektom skúmania našej práce bola židovská pamäť a identita v súčasnej talianskej 

literatúre. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá teoretická časť sa v svojom historickom úvode 

zaoberá stručným priebehom Shoah v Európe. Ide o krátke predstavenie európskej situácie. Práca 

ďalej pokračuje konkrétnejším predstavením koreňov antisemitizmu v Taliansku, jeho pokračovaním 

až do roku 1945 a opisom situácie po roku 1945. V ďalšej kapitole sa venujeme vzťahu pamäti a 

literatúry. Ozrejmujeme spôsoby spomínania a vzťah pamäte a Shoah. Následne sa zaoberáme 

komplexnosťou židovskej identity a spôsobom ako na ňu býva nahliadané. V ďalšej kapitole 

predstavíme medajlóny jednotlivých autorov, ktorých dielam sa budeme venovať v praktickej časti. 

             Druhá praktická časť práce je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Prvá sa venuje problému 

hľadania identity v troch dielach od Alessandra Piperna Con le peggiori intenzioni (2009), Eleny 

Loewenthal Lo strappo nell’anima (2005) a Silvie Ballestry La seconda Dora (2006). Druhá hlavná 

kapitola sa venuje tendenciám, ktoré u jednotlivých autorov prevládajú – zabúdanie vs. spomínanie. 

Kapitola je rozdelená do dvoch podkapitol, ktoré sa venujú špeciálne pohľadu 2. a 3. generácie. 

Samostatne stojí podkapitola venovaná špecifickému náhľadu Eleny Loewenthal v diele Conta le 

stelle se puoi (2008). Výsledkom tejto analýzy sú individuálne závery súvisiace s problematikou 

identity a pamäti u súčasných talianskych autorov i to, aký je obraz súčasného talianskeho žida a aké 

formy a spôsoby spomínania prevládajú v talianskej literatúre.  

Abstract (in English): 

             The object of our diploma thesis was Jewish memory and identity in contemporary Italian 

literature. The work is divided into two parts. The first theoretical part in its historical introduction 

which deals with the Shoah in Europe. This will be a brief introduction to the European situation. 

The work continues by introducing more specific roots of anti-Semitism in Italy, its continuation 

until 1945 and describes the situation after 1945. In the next chapter, we will reflect about the 

relationship between memory and literature. What are the processes discussed and what is the 

relationship of memory and the Shoah. After that, we will also mention the complexity of Jewish 

identity and on her way how it is perceived. The next chapter will present medallions of individual 

authors whose works will be devoted to the practical part. The second practical part is divided into 

two main chapters. The first is devoted to the search for identity in three works by Alessandro 

Piperno- Con le peggiori intenzioni (2009),  Elena Loewenthal- Lo strappo nell’anima (2005) and 

Silvia Ballestra- La seconda Dora (2006). The second main chapter is devoted to tendencies that 

prevail in the individual authors - forgetting vs. remembering. The chapter is divided  into two 

subsections that address specific perspective 2nd and 3rd generation. Separately will be the 

subsection devoted to the specifical view of Elena Loewenthal in the work called Conta le stelle puoi 

(2008). Results of this analysis are individual observations regarding identity and memory in 

contemporary Italian writers. What is the image of contemporary Italian Jew and what modalities 

and recollection prevail in Italian literature. 
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1 Úvod 

 

 V našej diplomovej práci sa budeme venovať problematike pamäti a identity 

v súčasnej talianskej literatúre u pôvodom židovských autorov - Alessandra Piperna, Silvie 

Ballestry, Eleny Loewenthal a Giorgia van Stratena. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú 

a praktickú. V rámci teoretickej časti hneď v úvode čitateľ nájde  stručný historický exkurz, 

ktorý mu priblíži tragédiu, ktorá počas 2. sv. vojny postihla Ž/židov v Európe. Ďalej sa 

pristavíme pri spôsoboch, akými je rekonštruovaná pamäť a spomienky na toto obdobie. 

Rozoberieme si pojem pamäti, aké sú jej formy, miesta pamäte a spôsoby, ktoré vedú 

k spomínaniu na toto obdobie, aký je vzťah pamäti a holokaustu. Veríme, že tento pojmový 

aparát bude dôležitý pri neskoršej analýze konkrétnych diel, v ktorých budeme sledovať ako 

autori reflektujú tragédie, ktoré ich rodiny zasiahli v minulosti. V nasledujúcej kapitole sa 

budeme venovať teoretickým predpokladom, ktoré vedú ku skúmaniu identity. Ozrejmime, čo  

pojem identita znamená a načrtneme toto skúmanie z pohľadu sociológie a psychológie, 

osobitne sa budeme venovať otázke, aké najčastejšie dilemy sprevádzajú židovskú identitu 

naprieč storočiami. 

 V ďalšej kapitole sa zameriame na historickú situáciu v Taliansku, konkrétne, ako sa 

riešil problém príslušnosti u Židov pred 2. sv. vojnou a po vojne a s tým spojené ich postavenie 

v spoločnosti. To veľmi úzko súvisí s ďalšou kapitolou, ktorá sa bude venovať antisemitizmu 

v Taliansku, jeho koreňom a rasovým zákonom, ktoré tu platili. To všetko vytvára pozadie, na 

ktorom sa budú jednotlivé príbehy odohrávať, či už úplne alebo len z nejakej časti. 

 V závere teoretickej časti prejdeme k samotným autorom a k interpretácii ich diel 

z hľadiska danej problematiky. Každé dielo bude posudzované individuálne a preto je potrebné 

aby sme brali ohľad na osobité životné príbehy jednotlivých autorov.   

 V rámci svojej analýzy sme vybrali 6 diel – Con i peggiori intenzioni od Alessandra 

Piperna, La seconda Dora od Silvie Ballestra, Lo strappo nell’anima a Conta le stelle se puoi  

od Eleny Loewenthal, Il mio nome a memoria a Storia d’amore in tempo di guerra od Giorgia 

van Stratena. Pamäť vo väčšine týchto románov hrá kľúčovú úlohu na ceste za vlastnou 

identitou. Pomáha vyrovnávať sa s prítomnosťou a je kľúčom na ceste za poznaním samého 

seba a spôsobom ako si nájsť miesto v spoločnosti. Na tejto ceste sa každý autor vracia do svojej 

minulosti. Minulosť každého jedného je svojim spôsobom jedinečná a u každého funguje 

proces uchovávania spomienok odlišne. Všetci však majú v sebe niečo spoločné, čo  
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predstavíme v praktickej časti spoločne s porovnaním jednotlivých diel. Budeme hľadať nielen 

to, čo je pre týchto autorov spoločné, ale aj to, čo je rozdielne. Zameriame sa na skutočnosti, 

ktoré ovplyvnili spôsob spomínania a nahliadania na v súvislosti so Shoah z teoretickej časti 

a porovnáme ich s formami, ktoré autori (Alessandro Piperno, Silvia Ballestra, Elena 

Loewenthal a Giorgio van Stratena ) zvolili v snahe zachytiť ich.  Aké formy volia autori v 

snahe zachytiť tieto skutočnosti? Prevažujú tendencie pripomínať, v dielach súčasných autorov, 

ktorí neboli priamymi svedkami holokaustu a neprežili ho, alebo skôr zabúdať? Ako sa líšia 2. 

generačné svedectvá od tých 3. generačných v interpretácii súčasných talianskych autorov? 

V závere svoje zistenia zhrnieme a predostrieme pohľad a postoj súčasných autorov na modernú 

identitu talianskeho židovstva. 
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2 Stručná história priebehu Shoah 1  v Európe 

 

V rokoch 1939 až 1945 nacistické Nemecko, s pomocou iných štátov, vyhladilo zhruba 

6 miliónov Židov. To je približne polovica židovskej komunity v Európe a takmer tretina 

Židov z celého sveta.2 Myšlienka cieleného vyhladenia celého národa nemá v moderných 

ľudských dejinách obdobu.  

Jedným z predpokladov vedúcich k tejto katastrofe bol rýchly proces urbanizácie miest 

a hromadný odliv ľudí z dedín východnej Európy počas 19. storočia. V tom období je 

antisemitizmus spájaný s utkvelou predstavou o „židovskom komplote“ , ktorý zapríčinil 

európsku modernú krízu a Žid sa tak stáva obetným baránkom všeobecnej nespokojnosti. 

Krajinou náchylnou k týmto ideám sa stalo Nemecko. To bolo silne ovplyvnené 

filozofiou pangermanizmu, ktoré sa opieralo o myšlienku silného Nemecka, ktoré by malo 

vykročiť zo svojho tieňa, aby tak mohlo dominovať Európe a následne celému svetu. Po 

porážke v prvej svetovej vojne, roku 1918, Nemecko prežíva hlbokú krízu spečatenú 

podpisom prímeria v nepriateľskej zemi.   

Národný socializmus (v skratke nacizmus) nie je ničím iným ako dedičom dlhej 

nemeckej tradície biologického rasizmu a odmietania demokracie. V antidemokratickom, 

antimarxistickom a pangermánskom Nemecku sa rozvíja pocit rozhorčenia, zášti a násilia.3   

Od roku 1930 je odsúdené, aby si úspech vybudovalo na báze silnej sociálnej krízy aká 

nemala obdobu. A to je moment, ktorý využije Adolf Hitler na svojej ceste k vzostupu. 

V roku 1921 zakladá NSDAP (národnosocialistická nemecká robotnícka strana), ktorá  má 

v roku 1928 v parlamente len 12 členov, avšak v roku 1930 ich má až 107. Toto je tvrdá 

rana pre krehkú nemeckú demokraciu. Hitler vo svojom programe predstavuje najrôznejšie 

témy, medzi ktorými nechýba ani otázka biologického rasizmu. V januári roku 1933 je 

zvolený nemeckým ríšskym kancelárom. 4 

Na rozdiel od Talianska, kde je problém antisemitizmu zanedbateľný, v Nemecku je to 

ústredná téma nemeckého fašizmu. 5 Nemecký imperializmus a pangermanizmus sú 

                                                
1 Shoah – z hebr. Doslova znamená búrka,katastrofa (Bensoussan, Georges: L'eredità di Auschwitz. Come 

ricordare? , Einaudi Editore, Milano, 2014, str. 150.) 
2 tamtiež, str. 150 
3 tamtiež, str. 152 
4  tamtiež str. 153 
5 tamtiež str. 153 
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založené na myšlienke národu ako výrazu pre jednu rasu, jednu krv a jednu zem. 6 Tieto 

tézy vysvetľujú, prečo už pred rokom 1914 nemecký rasizmus velebí silu, inštinkt, výber 

a prečo zo židovskej výnimočnosti urobil centrum svojich obáv.  

Od roku 1933 do roku 1939 nasleduje obdobie sociálneho vylúčenia zo spoločnosti, 

vyvlastňovania a ekonomického vykorisťovania Židov. Od roku 1935, kedy boli prijaté 

Norimberské zákony, sú postupne vylučovaní z Nemeckého štátu. Od roku 1938 museli 

muži povinne prijať k svojmu menu meno Israel a ženy meno Sára. Od roku 1941 museli 

na svojom odeve povinne nosiť žltú hviezdu. Po víťazstvách v roku 1939 a na jar v roku 

1940, nacistické Nemecko kontroluje veľké množstvo európskych Židov. Dochádza 

k ďalšej fáze a to uväzneniu Židov do ghet vo východnej Európe, aby tak potom mohli 

prejsť plánu vyhladenia, ktoré sa v lete roku 1941 pretransformuje do politického projektu.  

Od roku 1933 až do roku 1945 vydáva Nemecko okolo 2 000 nariadení proti Židom. 

Okrem iného sa museli vzdať všetkých funkcií, ktoré zastávali, vzdať sa podnikov, ktoré 

riadili. Bolo im zakázané vykonávať slobodné zamestnania ako lekár, právnik, advokát. 

Do 3.12. 1938 mohli majitelia predať svoje posledné majetky. 7 

15.9. 1935 sú prijaté Norimberské zákony, ktoré definujú Žida na základe jeho pôvodu. 

Sú zakázané akékoľvek vzťahy medzi árijskou rasou a Židmi, nakoľko sa to považuje za 

miešanie krvi, čo bolo v nacistickom Nemecku považované za vážny zločin.  

V noci z 9. novembra na 10. novembra v roku 1938 sa odohrala známa Krištáľová noc, 

počas ktorej bola zavraždená stovka Židov, niekoľko tisíc bolo zatknutých, okolo 200 

synagóg bolo vypálených a mnohé židovské obchody boli vyplienené. Neoficiálne čísla 

hovoria o počte 400 Židov, ktorí nakoniec zomreli na ťažké následky ublíženia na zdraví.8 

Po víťazstve v Poľsku v roku 1939, Nemci kontrolujú viac než 2 milióny poľských 

Židov. Začínajú budovať hromadné ghetá, kde sa systémom prirodzeného výberu skrz 

hlad, vyčerpanie a choroby, mali vyselektovať tí najsilnejší jedinci.  

Prvá fáza genocídy sa odohrala na územiach Sovietskeho zväzu. Hitler vytvoril 

špeciálne jednotky zvané Einsatzgruppen , ktoré mali za úlohu v utajení a tichosti 

vyvraždiť čo najväčšie množstvo Židov na Ukrajine, v Rusku a v Poľsku. Od júna roku 

1941 až do konca roka 1942 bolo tak zabitých odhadom okolo 1,3 mil. Židov. 9 

                                                
6 Bensoussan, Georges: L'eredità di Auschwitz. Come ricordare? , Einaudi Editore, Milano, 2014, 153 
7 tamtiež, str. 154 
8 tamtiež, str. 154 
9 tamtiež, str. 157 
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Na predmestí Berlína, vo Wannsee sa  20.1.1942 odohrá tajná konferencia, na ktorej sa 

najvyšší predstavitelia nacistického režimu na čele s Hitlerom dohodnú na konečnom 

riešení židovskej otázky. V tom istom roku začínajú masové deportácie Židov do 

vyhladzovacích táborov. Židia sa tlačili v neľudských podmienkach a neľudských 

množstvách v zatvorených vagónoch pre 40 ľudí, bez pitnej vody, bez jedla, v zime. Cesta 

mohla trvať od 2 až do 12 dní, v závislosti od toho, odkiaľ boli vagóny vypravované. 

Mnoho z nich prišlo pri tejto ceste o život. 

V marci v roku 1942, na základe „operácie Reinhardt“ , ktorá bola navrhnutá už vo 

Wannsee, vznikli tri vyhladzovacie tábory- Belzec, Sobibór a Treblinka. Za menej než 18 

mesiacov bolo v týchto táboroch usmrtených 1,5 mil. Židov, pričom približne polovica 

zahynula v Treblinke10.  Koncentračný tábor Auschwitz sa až do svojho konca stal hlavným 

centrom masových popráv nacistického režimu. Od februára 1942 do novembra 1944 tam 

zahynulo približne 1 milión európskych Židov.11  Paralelne sa tam odohrávali rôzne 

medicínske experimenty nie len na Židoch, ale aj na cigánoch, poľských, ukrajinských 

robotníkoch a homosexuáloch. Zotročovanie, každodenná selekcia na život a na smrť sa 

stala každodennou rutinou hlavne pre Židov, na ktorých sa nahliadalo ako na tých 

najnižších.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

        

                                                
10 tamtiež, str. 161 
11 tamtiež, str. 162 
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3 Antisemitizmus v Taliansku 

 

3.1 Korene antisemitizmu v Taliansku  

 Judaizmu sa , na rozdiel od iných európskych štátov v Taliansku až do roku 1938, darilo 

veľmi dobre. Talianska spoločnosti nikdy nepoznala a ani nezažila rasizmus a rasové 

podnecovanie ako tomu bolo svojho času v Nemecku. 12 

Rasizmus je záležitosťou súvisiacou s psychológiou más, ale zároveň aj záležitosťou 

kultúrnou. Je následkom národných a nacionalistických antagonizmov, ktoré nachádzajú živnú 

pôdu v hraničných oblastiach alebo v oblastiach s nie presným etnickým vymedzením.13 Pojem 

rasa bol používaný skôr vo význame ako pôvod , nešlo o biologický koncept, skôr predstavoval 

niečo ako morálku, občianstvo, národnú tradíciu. 14  Aj to je jeden z dôvodov, prečo neskoršie 

rasové zákony boli prijímané s nepochopením. Na začiatku 20. storočia výraz židovská rasa , 

nemal pejoratívny ani rasistický charakter, naopak, predstavoval zvyky, tradície a správanie 

Židov.  

Jedným z prvých dôležitých právnych legislatívnych zmien, ktoré zlepšili postavenie 

Židov v Taliansku, bol Albertínsky štatút15, prijatý 4. marca roku 1848. Ten priznáva rovnosť 

občanov bez rozdielu vo vyznaní. Doplnený 29. marca o edikt, ktorý Židom vyslovene priznáva 

všetky občianske práva.16 

Majetky a postavenie aké sa Židom v Taliansku dostávalo sa vo veľkej miere stalo tŕňom 

v oku Svätej Stolici. Niečo iné predstavoval rasizmus po roku 1938 a niečo iné latentný 

antisemitizmus, ktorý vďaka cirkvi pasívne pretrvával už od 19. storočia. Dovtedy Taliansko 

tento katolícky antisemitizmus vôbec nepoznalo.17 V rôznych cirkevných periodikách sa začal 

rozširovať názor týkajúci sa zrušenia tejto rovnoprávnosti. S úpadkom množstva 

kvalifikovaných kresťanských periodík týchto útokov, v  20. st., ubúda.18 Môžeme si dovoliť 

tvrdiť, že talianska forma rasizmu nachádza svoj zdroj v kresťanskom antisemitizme.19 Podľa 

                                                
12 Felice R.: Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 2005, str. 27 
13 Mosse, G.,L. :Il razzismo in Europa dalle origini all’olocausto, Bari,1980, str. 198 
14 tamtiež, str. 29 
15 v origináli Lo Statuto Albertino  
16 Collotti E. :Il fascismo e gli eberei, Laterza, Bari, 2008 str. 4 
17 Felice R. : Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino,2005,  str. 31 
18 L.Ganapini, Il nazionalismo cattolico,Bari,2008, str. 141-143 
19 E.Collotti, Il fascismo e gli eberei,Laterza, Bari, 2008, str. 6 
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Georga L. Mosseho, je antisemitizmus formou oveľa starobylejšou, aspoň v svojej náboženskej 

podobe, najskôr pohanská a neskôr kresťanská forma rasizmu. Rodí sa už v polovici 18.st. ale 

ideologicky sa formuje až v 19. storočí.20   

Spoločne s  kresťanským antisemitizmom sa v Taliansku stretávame aj s antisemitizmom 

nacionalistickým. Ten sa objavuje až po 1. sv. vojne a stáva sa charakteristickým rysom 

nacionalistického hnutia. 21  V tomto období plnom všeobecného sklamania a hlbokej krízy 

bolo potrebné nájsť zodpovedného vinníka za nenaplnené talianske sny. Nestačila útecha 

v podobe mýtu o zmrzačenom víťazstve 22, ktoré malo uchlácholiť verejnosť. Do tohto konceptu 

ideálne zapadá téza o tzv. židovskom komplote na strane víťazných mocností.23 Podľa 

vtedajšieho fašistického politika a publicistu Giovanniho Preziosiho sa Židia v žiadnej krajine 

nemajú tak dobre ako v Taliansku. Podľa neho sú slobodomurárstvo a demokracia nástrojmi 

židovskej internacionály ale aj boľševizmu.24 

Avšak jeden z argumentov, ktorý popúšťal najviac uzdu fantázii bol mýtus židovskej 

banky. Jej medzinárodné väzby a zhubný dopad na život talianskej spoločnosti. Na začiatku 20. 

st. bola bankám pripisovaná oveľa väčšia dôležitosť ako iným priemyselným sektorom. Hlavne 

po roku 1907, kedy vznikali silné záväzky jednotlivými fabrikami a hlavnými bankami. Po 

vojne štyri najväčšie banky kontrolovali veľkú časť národného produktívneho aparátu. 25 Aj 

napriek snahám niektorých skupín (náboženských alebo nacionalistických) rozširovať fámy 

a legendy na úkor Židov, nepodarilo sa vzbudiť všeobecnú vlnu nevraživosti.  

 Zatiaľ čo sa rasizmu a anitsemitizmu nepodarilo v Taliansku plne etablovať, získaval 

antisionizmus čoraz väčší úspech. Byť súčasťou dvoch národov alebo vzdať sa jedného bola 

pre nacionalistov národná zrada. Odmietali vznik samostatného židovského štátu. Považovali 

to za výmysel Angličanov ako si upevniť pozíciu na Strednom Východe a zároveň Židov 

upodozrievali z možných stykov s Turkami. Katolíci sa najviac obávali o svoje posvätné miesta 

a o ich práva na ne. Po 1. sv. vojne bol antisionizmus rozhodne najživším a najhlasnejším 

spomedzi už spomínaných rasistických a protižidovských tendencií. 26  

                                                
20 G.L.Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all’olocausto, Bari 1980, str. 1052 
21 R.Felice,Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 2005str. 46 
22 G.Procacci, Dějiny Itálie,Nakladatelství LN, Praha, str. 330. 
23 Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, R.Felice, Einaudi, Torino, 2005, str. 48 
24 tamtiež, str. 50 
25 tamtiež, str. 54 
26 R.Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 2005, str. 55,57,58 
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Síce nevzbudil v ľuďoch silné protižidovské rozpoloženia, avšak určite oslabil citlivosť 

verejnej mienky voči nástupu prvých symptómom antisemitizmus a rasizmu.  27 

3.2 Mussolini a rasové zákony (1922-1945) 

 

Po vzostupe fašistického režimu nemali židovské komunity žiadnu štruktúru ani žiaden 

právny status. Ich cieľom bolo zaisťovať náboženské vierovyznanie skrz výuku a dobročinnosť. 

Komunity vznikalo už od roku 1911 a v roku 1914 sa medzi nimi vytvorilo Konzorcium, ktoré 

v roku 1920 získalo formu akejsi morálnej inštitúcie. To malo tri ciele: zaisťovať to čo je 

v záujme Komunít hlavne v súvislosti so židovskou kultúrou a zachovávať jej historické 

a umelecké dedičstvo, reagovať na možné opatrenia, ktoré by mohli Židom sťažovať život 

a zjednodušovať vznik nových Komunít, tam kde bude potreba.28 

V rokoch 1930 a 1931 prijala talianska vláda nové nariadenie týkajúce sa židovských 

komunít a jej Únie. Nový zákon bol Židmi prijatý veľmi priaznivo, dokonca bol definovaný 

ako „dobrý zákon“. Hovorilo sa, že zákon je výsledkom úprimných a srdečných vzťahov medzi 

veľkou talianskou a malou ale starobylou židovskou komunitou.29 

Prvé pozitívne výsledky, ktoré nový zákon priniesol sa týkali náboženskej výuky na 

školách. V školskom roku 1930-31 sa v obecných školách v Miláne začalo so začleňovaním 

židovskej náboženskej výchovy. Síce sa to zdajú malé krôčiky, ale pre židovské Komunity 

predstavuje veľa. Okrem problému so sobotou by sa dalo povedať, že na konci roku 1932, boli 

všetky nezhody medzi židovskou komunitou a štátom na dobrej ceste nájsť vhodné a chápavé 

riešenia. V rokoch 1932-33 vzťahy medzi fašizmom a Židmi v Taliansku sa zdali byť 

definitívne zadefinované v najlepším možným spôsobom. Samozrejme, našli sa odporcovia ako 

medzi fašistami tak aj medzi židovskými antifašistami, avšak jednalo sa o malé skupiny, ktoré 

stáli mimo centra vtedajšieho diania. Mussolliniho odmietavý postoj k antisemitizmus veštil, 

pre Židov, mimoriadne šťastné obdobie. 30 

V súvislosti s nástupom A.Hitlera k moci 30. 1. 1933 sa v zásade Mussolliniho postoj 

nemení. Avšak následky možno pocítiť aj v Taliansku a to  v podobe neustále sa zhusťujúcich 

sa mrakov nad hlavami talianskych židov. Mussilliniho vzťah k Židom a k Židovstvu sa nemení, 

dokonca sa sám snaží spomaliť zavádzanie nemeckých opatrení voči Židom a pasuje sa za akýsi 

                                                
27 R.Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 2005, str. 55 
28 tamtiež, str. 102 
29 tamtiež, str. 106 
30 tamtiež, str. 107, 108, 115 
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oficiálny prostredník medzi Hitlerom a medzinárodným Židovstvom. Mussollini a mnoho jeho 

fašistov odcudzovali nemecký nacizmus a antisemitizmus. 31 

Od roku 1934 sa Mussollini pasuje za priateľa a ochrancu Židov. Na tejto vlne sa nesie 

až do roku 1937 kedy sú mu už jasné budúce opatrenia, ktoré budú musieť prísť voči talianskym 

Židom. 32  Jeho sústavné prehlásenia o tom, že v Taliansku židovská otázka neexistuje 

a antisemitizmus je na míle vzdialený talianskej náture vzbudzovali v Židoch pocit istoty. Tieto 

roky boli poznamenané pacifizmom, prácou, dôverou a účasťou na kolektívnom duchu ich 

vlasti.33 Židia si pod jeho vládou užívali rovnakej slobody ako všetci ostatní. Zahraniční Židia 

v ňom našli svojho ochrancu, muža, ktorý im pomohol a otvoril im brány Talianska, ako treba 

úprimne povedať, urobilo málo iných. Sionizmus mu nebol nijak zvlášť sympatický,  ale  ani 

nesympatický.34 

Talianskí Židia preňho neboli Židia ale Taliani. Odmietal akýkoľvek biologicky 

motivovaný rasizmus a antisemitizmus. Dôvodom prečo však antisemitizmus predsa len 

Talianom predstavil, bola snaha uskutočniť uveriteľnejší pakt Osy Berlín- Rím a teda odstrániť 

ten najväčší kontrast oboch režimov. 35 

Protižidovská legislatíva bola v porovnaní s ostatnými krajinami všetkým iným len nie 

utlačovaním. Mussolliniho rasová kampaň sa snažila o odsunutie židov z Talianska. V roku 

1940 mal pripravený projekt kedy chcel za 10 dní odsunúť všetkých židov z Talianska, čo mu 

však nevyšlo. Dlhú dobu sa týkali koncentračné a internačné tábory len zahraničných židov, 

ktorí boli politicky nebezpeční. Mohli by sme povedať, že Mussolliniho rasová kampaň bola 

namierená skôr voči neprispôsobivým Talianom, než voči židom. 36 

Od roku 1938 sa v Taliansku začne sypať jedno protižidovské nariadenie za druhým 

v snahe vyčleniť osobnosť žida z národného spoločenstva. Všetko sa to začalo 16. februára 

kedy oficiálna fašistická tlač publikovala tzv. Informazione diplomatica, v ktorej Mussolini 

prvýkrát  verejne formuluje svoj postoj.37 V 14. júli 1938 bol predstavený Vedecký manifest, 

v ktorom jediný, 9. paragraf, hovorí o tom, že židia nie sú súčasťou talianskej rasy. 38 Pád 

                                                
31 R.Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino,2005, str.119 
32 tamtiež, str. 135 
33 tamtiež, str. 191 
34 tamtiež, str. 235 
35 tamtiež, str. 247 
36 tamtiež, str. 256 
37 Colloti, Enzo: Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia. Editori Laterza Bari, 2008, str. 58  
38 R.Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino , str. 278 
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fašizmu 25. júla v roku 1943 bol prijímaný s nadšeným, ako židmi tak aj Talianmi. Malo sa 

konečne skončiť obdobie tyranie a prenasledovania. Bohužiaľ nemecká reakcia na seba 

nenechala dlho čakať a 8. septembra sa začal posledný akt nesmiernej tragédie, ktorá postihla 

talianskych židov.  

Vojnový front sa ocitol na juhu Ríma a nemecké jednotky od septembra do októbra 

uskutočňovali hon na židov. Dňa 16. 10. 1943 v skorých ranných hodinách v Ríme bolo 

napadnuté rímske ghetto. Nemci na základe vopred pripravených zoznamov odvliekli každého 

bez rozdielu veku, pohlavia a zdravotného stavu. Prešli všetky domy, ktoré boli súčasťou ghetta 

ale aj mnohé mimo neho. V ten deň od ráno 5:30 do poobedia 14:00 odvliekli 1259 osôb. Vo 

finále bolo odvedených 1007 a transport bol stanovený na 18. 10.39 

Od roku 1943-45 bolo napočítaných 7579 obetí holokaustu, z čoho deportovaných 

z celého Talianska bolo 6806 židov a prežilo len 837 40 

3.3 Židia v Taliansku po roku 1945 

 

Oslobodenie sa od fašizmu a nemeckej okupácie spôsobilo postupné obrodzovanie 

života talianskych židov. Z celkového počtu približne 40 000 tal. židov 15% zahynulo 

v dôsledku hrozivých udalostí 2. sv. vojny. 41 Pre mnohých však koniec vojny neznamenal 

automaticky koniec trápenia. Absolútna neistota, strach z toho, čo ich po návrate domov čaká 

a z procesu reintegrácie do spoločnosti, vyústil do hromadnej židovskej emigrácie, buď do ešte 

neexistujúceho štátu Izrael, na území Palestíny, alebo Spojených štátov amerických. 

Palestína predstavovala, zem zasľúbenú, kde sa mali zhmotniť všetky predstavy 

o ideálnom a fungujúcom štáte. V tom období sa Taliansko stalo tranzitnou zemou pre židov 

prúdiacich z celej Európy, ktorí dúfali vo vytvorenie vlastného štátu. Po roku 1948, vznik 

samostatného štátu Izrael, došlo k zosilneniu tohto pohybu. Mnoho židov chce bojovať na 

strane Izraela v prvej vojne proti Arabom. Izrael bol akýmsi druhom utópie, štát ktorý mal byť 

iný ako ostatné pretože dôvody jeho vzniku boli originálne a jedinečné. Mnohí z tých, ktorí do 

Izraela odišli sa vracali domov sklamaní pretože nenašli ideálnu zem po ktorej túžili.42 

                                                
39 R.Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino str. 469 
40 zo stránky CDEC (Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) : 

http://www.cdec.it/home2.asp?idtesto=594#Indice 
41 E.Collotti ,Il fascismo e gli eberei, Laterza, Bari, str. 154 
42 tamtiež, str. 156 
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Ďalším veľkým problémom, ktorý sme už vyššie naznačili, bol proces reintegrácie do 

spoločnosti. Týkalo sa to hlavne zložitých a necitlivých byrokratických procesov 

odškodňovania poškodených židov. Procesy boli sprevádzane veľkou mierou nepochopenia, 

nekompetentnosti a pomalosti zo strany úradov. Častokrát sa jednalo o tých istých úradníkov, 

ktorí s rovnakým nezáujmom vykonávali prax predošlého režimu. 43  

V prípade prideľovania majetkov, u ktorých nebolo možné určiť legitímnych vlastníkov, 

pretože ich stopa končí vo vyhladzovacích táboroch, tie boli pridelené Únii židovských komunít. 

Čo sa týka nehnuteľného majetku, ten prechádzal pod správu EGELI,44 oveľa nejasnejší osud 

mal hnuteľný majetok, ktorý prechádzal pod rukami tých istých úradníkov, ktorí mali na starosti 

jeho odcudzenie. Tí si hľadali rôzne cestičky ako si tento majetok privlastniť, hlavne pokiaľ sa 

jednalo o cenné, alebo starožitné predmety s umeleckou hodnotou. Mnohé z nich končia na 

čiernom trhu alebo v predaji. Niektoré však boli dohľadané a dostali sa späť k svojim 

majiteľom, iné zase zmizli úplne. Táto prax prispela k zničeniu dedičstva rodinnej histórie 

mnohých rodín.45 

Až 1. decembra 1998 talianska vláda prispôsobila medzinárodným tendenciám a zaistila 

vznik Výboru na rekonštrukciu udalostí, ktoré charakterizovali aktivity v Taliansku, ktoré viedli 

osvojovaniu majetku židovských občanov, vynímajúc súkromné a verejné organizmy. Cieľom 

bolo preskúmať aspekty protižidovskej perzekúcie, ktoré neboli doteraz nikdy riešené celkovo 

odkazujúc na celé územie krajiny. 46 

Výsledkom činnosti tohto výboru bol vznik rozsiahleho dokumentu, ktorý predložila 

predsedníčka Výboru Tina Anselmi, známeho ako Rapporto Generale.47 Výbor vypátral 

prinajmenšom 8000 dekrétov o konfiškácii, krádež nesmierneho rozsahu, za ktorú zodpovedal 

štát. Obdržaný nehnuteľný majetok mal v roku 1939 hodnotu viac ako 55 mil. lír (dnes cez 

70mld.). Hodnoty zabavených bankových vkladov a hotovosti bol viac ako 75 mil. lír (dnes 96 

mld.), štátne dlhopisy v hodnote 36 mil., hodnota akcií okolo 730 mil. lír, hodnota pozemkov 

a budov 1 mld. lír. Škody spôsobené krádežami a rabovaním sú dodnes nevyčísliteľné, ale určite 

                                                
43 Colloti, Enzo: Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia. Editori Laterza Bari, 2008, str. 158 
44 v origináli Ente Gestione Liquidazione Immobilitare (tj.Organizácia pre správu a likvidáciu nehnuteľého 

majetku) 
45 E.Collotti: Il fascismo e gli eberei, Laterza, Bari, str.158 
46 zo stránky tal.portálu venovanému židovskej kultúre Morashà.it: http://www.morasha.it/tesi/clmb/clmb06.html 
47  E.Collotti :Il fascismo e gli eberei, Laterza, Bari, str.159 
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ich rozsah je obrovský vzhľadom na fakt, že prakticky skoro všetci židia boli nútení svoje 

obydlia opustiť.48 

 

4 Zakhor!  

„To be a Jew is to remember“49 
 

Zakhor 50 z hebr. pamätaj predstavuje jeden zo základných náboženských princípov 

židovského náboženstva. Toto sloveso zakhar sa v rôznych deklináciach v Biblii objavuje nie 

menej ako 169 krát. 51 Každý židovský sviatok odkazuje a pripomína židovskému ľudu útrapy 

akými si v priebehu tisícročí museli prejsť.  

Prečo je také dôležité spomínať na to, čo sa udialo a odkiaľ pramení tá potreba? Aj to sú 

otázky, na ktoré sa budeme snažiť nájsť odpoveď v tejto kapitole. Pamäť sa stáva dôležitým 

termínom v židovskej, aj u pôvodom židovských autorov, písanej literatúre. Nesie v sebe odkaz, 

ktorý ako jeden z aspektov kľúčovo dotvára modernú židovskú identitu. Preto pamäť a identita 

sú dva pojmy, o ktorých nemožno zmýšľať oddelene. 

Prečo vzniká potreba spomínať a prečo je to tak dôležité práve v dnešnej dobe? Ak by táto 

potreba neexistovala dnes by táto práca pravdepodobne ani nevznikla.  

 

4.1 Pamäť a naratíva 

Nemecký spisovateľ Jean Paul kedysi konštatoval, že spomienky sú jediný raj z ktorého 

človeka nemožno vyhnať. Spomínanie nám pomáha prepájať vlastný život s vedomím nás 

samých a predstavou nášho okolia. 52  

Z pohľadu psychológie nám pamäť slúži na uchovávanie individuálnej skúsenosti. Skladá 

                                                
48 článok Giacoma Kahna, z internetovej stránky Shalom Italia č. 6, www.shalom.it pre uverejnení na portáli 

Morashà.it : http://www.morasha.it/tesi/clmb/clmb06.html 
49  Rittner, C. : Between Memory and Hope, New York, New York University Press, 1990, z Bensoussan, G: 

L'eredità di Auschwitz.   Come ricordare? , str. 47 
50 z hebr. Pamätaj ! od Yosef Hayim Yerushalmi : Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, University of 

Washington Press, 2012, str. 4 (Kindle verzia) 
51 tamtiež, str. 5  
52 Kratochvíl, A. : Paměť a trauma pohladem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů, Praha, 

Akropolis, 2015, str. 5 
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sa z dvoch fáz: prvou je fáza zapamätania a druhou je fáza vybavovania informácii.53  

Pre nás bude však primárne tou najdôležitejšou fáza vybavovania, ktorá sa v literatúre 

uskutočňuje skrz rozprávanie, či už biografické alebo autobiografické. Avšak až behom 

posledných dvadsiatich až dvadsiatich piatich rokov môžeme hovoriť svetovom nástupe 

pamäti. V týchto rokoch museli mnohé krajiny zakúsiť zmeny v tradičnom ponímaní minulosti. 
54  Ale narácia a narativita nie sú až tak „novým problémom“ ako by sa na prvý pohľad mohlo 

zdať. 55 Rozprávanie príbehov je neoddeliteľnou súčasťou tradičnej ľudovej slovesnosti 

a prostriedkom na udržiavanie kolektívnej pamäte 56.  

V súvislosti s naratívou môžeme o ľudskom živote uvažovať ako o príbehu, ktorý môžeme 

reprodukovať. Budeme sa orientovať prevažne na pamäť individuálnu a v tejto súvislosti aj 

individuálne rozprávanie tzn. ako na vlastný životný príbeh nahliada hlavný hrdina a ako 

interpretuje špecifický priebeh dejín.   

V rámci literárnovedných výskumov rozprávania bola pozornosť venovaná formám 

inscenovania pamäte a spomienky. Rozlišujeme medzi prežívajúcim ja a rozprávajúcim ja, kde 

sa koncept pamäti zakladá na pre-naratívnej skúsenosti na jednej strane, a spomienke, ktorá 

formuluje minulosť do naratívnej podoby a retrospektívne zakladá zmysel a identitu.57 Rozdiel, 

ktorý z tejto diferenciácie vyvstáva je založený na miere pravdivosti príbehu. Do akej miery 

zodpovedá retrospektívne rozprávanie prežívajúceho a rozprávajúceho skutočnému dianiu? Pre 

nás nie je vôbec nutné sa zamýšľať nad aspektom pravdivosti. Každé rozprávanie, nesie v sebe 

subjektívne pravdivú verziu reality. Čo nás však zaujímať bude, je motív výberu polôh a ich 

rozbor.  

 

                                                
53  Boroš, J.: Úvod do psychológie, Trenčín,vydavateľstvo  IRIS, 2002, str. 185 
54 Nora, P. z Paměť a trauma pohladem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Kratochvíl, 

A., Praha, Akropolis, 2015, str. 62 
55  Maslowski N., Šubrt J. a kol. : Kolektívní paměť. K teoretickým otázkam, Praha,  vyd. Karolinum, 2014,  

str. 215 
56  Podľa Halbwachsa síce spomíname samy, ale naše spomienky zostávajú za každých okolností kolektívne a sú 

nám pripomínané ostatnými aj keď sa týkajú udalosti, na ktorej sme sa podieľali samy, alebo videli samy. Je to 

tým, že v skutočnosti nikdy nie sme samy.  (Halbwachs, M : Kolektivní paměť, Praha, nakladateľstvo SLON, 2009, 

str. 51) 
57 Erllová, A. z Paměť a trauma pohladem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. 

Kratochvíl, A., Praha, Akropolis, 2015, str. 199 
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4.2 Pamäť a Shoah  

Izraelský filozof Avishai Margalit v svojom diele The Ethics of Memory (Etika pamäti) 

postavil proti sebe dva spôsoby vyrovnávania sa s tragickou minulosťou, ktorá Ž/židov postihla: 

1.) spomínaním proti zabúdaniu 2.) uchovanie minulosti proti zameraniu sa na budúcnosť 58  

Podľa Aleidy Assmann toto rozdelenie nestačí už v dnešnom kontexte nestačí. Ako 

riešenie ponúka štyri modely toho ako zachádzať s traumatickou minulosťou dnes:  59  

  

1.) dialogické zabúdanie 

2.) spomínanie ako prekážka zabúdania 

3.) spomínanie ako vyrovnávanie sa s minulosťou 

4.) dialogické spomínanie  

 

Dialogické zabúdanie vychádza z premisy, že spomínanie drží pri živote nenávisť 

a pomstu. Zabúdanie môže priviesť strany sporu k mieru. Rok 1985 sa stal kľúčovým v obrate 

od zabúdaniu ku spomínaniu. Došlo k priznaniu historickej viny u Nemcov a obrat v mentalite, 

ktorý uľahčila generačná výmena. Ukotvenie spomínania ako prekážky zabúdaniu bolo 

historicky novým druhom odpovede a rozšírilo sa v globálnom meradle. Tretia fáza nastáva 

v 90-tych rokoch, kedy spomínanie v rámci paradigmy ľudských práv sa na novo vyrovnáva 

s vinou a temnými obdobiami násilia národnej histórie. Ide o preskúmanie a spracovanie 

traumatickej minulosti, uznanie a ocenenie obetí. Dialogické spomínanie vnáša viac svetla do 

vzťahov a utrpenia, ktoré si spôsobili susedné štáty do vlastnej pamäti. Výsledkom by malo byť 

akési transnacionálne európske dialogické spomínanie. 60 

 Dnes sa aj naďalej nachádzame v dobe dialogického spomínania. Prečo, ale spomínať? 

Prečo sa u autorov židovského pôvodu objavuje nutnosť a potreba rozprávať alebo spomínať 

viac, ako možno u iných autorov? Pojem kolektívnej pamäte naberá oveľa viac na význame 

v súvislosti s udalosťami holokaustu a preto sa prirodzene vytvára potreba spomínať. Strach 

z toho, čo sa udialo a z možnosti, že sa to bude opakovať, strach zo zabudnutia, strach 

z nemožnosti reprodukovať, strach z toho, že to nebude nik chcieť počúvať. Avšak jedine slovo 

                                                
58 Assmann A. z Paměť a trauma pohladem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. 

Kratochvíl, A., Praha, Akropolis, 2015, str. 241 
59 Assmann A. z Paměť a trauma pohladem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. 

Kratochvíl, A., Praha, Akropolis, 2015, str. 241 
60  tamtiež, str. 240-251 
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dokáže prekonať smrť. Písanie sa tak stáva metódou vzdoru v snahe zmieriť prítomnosť 

s minulosťou.   

 V súvislosti so Shoah môžeme hovoriť o tzv. kulte pamäti, ktorý sa za posledných 25 

rokov sa stal akousi garanciou našej identity. Táto forma verejného náboženstva pozostáva 

z pocitu viny, hanby a strachu. Pocit viny za to čo sa Ž/židom počas 2. sv. vojny stalo, pocit 

hanby z toho, že patríme k rovnakému živočíšnemu druhu, ako tí ktorí to zavinili, a pocit strachu 

z toho, že sa to môže predsa len opakovať.  Avšak ani prílišné pripomínanie nemusí byť zárukou 

odpustenia a úľavy, pretože plynutiu času sa vzdoruje len veľmi ťažko. Ako tvrdí Alessandro 

Piperno v svojom diele Contro la memoria, s každým momentom sa blížime k dňu kedy 

posledný preživší Shoah zmizne z povrchu zemského. 61 S jeho zmiznutím už nebude možno 

dosvedčiť fyzicky hrôzy, ktoré sa udiali pred viac ako pol storočím. Od toho momentu bude 

úloha svedkov zverená ich potomkom a tí to budú môcť dosvedčiť len na základe rozprávaní. 

S čím by istotne nesúhlasil Primo Levi, ktorý v svojej knihe Sommersi e i salvati odoberá 

preživším právo hovoriť v mene mŕtvych. Nebude práve tento moment limitom pre kolektívnu 

pamäť? A preto kým tento moment, nadíde musíme našu činnosť plne venovať uchovávaniu 

spomienok a svedectiev v akejkoľvek forme a vyvarovať sa tak zabúdaniu a ľahostajnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Piperno A. :Contro la memoria, Fandango, Roma, 2012, str. 11 
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5 Problém židovskej identity 

 

„.. v případe jiných národů znamená zrod sebe-vědomí začátek konce: v našem případe je 

sebe-vědomí začátkem samým.“62 

 

Hneď na úvod tejto kapitoly by sme si zadefinujeme pojem identita. Jeden z popredných 

svetovo uznávaných a oceňovaných profesorov psychológie, prof. Roy Baumeister, v svojom 

diele Meanings of Life , tvrdí, že identita je odpoveďou na otázku „Kto som?“ prípadne „Kto 

si?“.63 Pojem identity predstavuje súbor schopností človeka, sociálnych aspektov, ale aj jeho 

najvyšších hodnôt a priorít. 64 A práve toto poňatie identity určuje v očiach Baumeistera zmysel 

existencie človeka. 65  

Medzi dve najvýznamnejšie charakteristiky definujúce moderné židovské identity patrí 

ich multiplicita a ambivalentnosť. Multiplicita židovských identít sa odvíja od príbehu, ktorý 

začína zánikom pred-modernej jednoty existujúcej v rámci tradičného sveta judaizmu 

a židovských komunít, ten svet, ktorý do 18. storočia bol uzavretý do ghett po celej Európe.66 

Typické pre túto sociálnu identitu bolo striktné vymedzovanie sa voči nežidovskému 

svetu, ale aj voči svetu iných židovských komunít. Tam môžeme hľadať pôvod nejednotnosti a 

sporov medzi jednotlivými židovskými komunitami. To spôsobilo neskôr rozdelenie židovskej 

komunity do mnohých súperiacich frakcií. 67  

Modernita sa stáva tak dôležitým medzníkom vo formovaní židovských identít. Je 

niekoľko faktorov, ktoré vplývali na ich rôznorodosť: dlhý a zložitý proces emancipácie, 

komplexný proces asimilácie, sekularizácia európskych spoločností, nástup kapitalizmu 

a industrializmu, zrod nacionalizmu a vznik nových národných štátov, a v neposlednom rade 

nutnosť nepretržitého reagovania na zmeny.68  

Pri zamyslení sa nad povahou židovskej identity je treba počítať aj s rámcom 

nežidovských identít, ktoré sa v priebehu storočí podpísali na jej dnešnej podobe. Častokrát 

                                                
62 Mendes-Flohr P.: Secular Forms of Jewishness v Neusner,J. a Avery-Peck, A.J.(ed.) The Blackwell Companion 

to Judaism, Oxford: Blackwell, 2008, str.  461-476 
63 Baumeister,R.: Meanings of Life, New York/London, Guilford Press, 1991, str. 93  
64 Křivohlavý, J : Psychologie smysluplnosti existence, Praha, vydavateľstvo Grada, 2006, str. 182 
65 Baumeister, R.: Meanings of Life, New York/London, Guilford Press, 1991, str. 93 
66 Hamar, E.: Vyprávěná židovství, Praha, nakladateľstvo Slon, 2008, str. 71 
67 tamtiež, str. 73 
68 tamtiež, str. 74  
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však hranice, ktoré tieto identity vymedzujú, v zmysle akejsi spolunáležitosti, vedú do radov 

samotných židovských skupín. Taliansky žid síce môže byť v Taliansku židom, ale v Izraeli 

bude Talianom. Netreba sa preto diviť problému identifikácie, ktorému v dnešnej dobe Ž/židia 

čelia nakoľko dvojitá náležitosť môže byť problematická. Dôležitým určujúcim faktorom na 

ceste za znovuobjavením/získaním vlastnej identity, je určite aj minulosť. V kontexte udalostí 

2. sv. vojny sa ich identita častokrát obmieňala. Čoho dobrý príklad nájdeme v románoch, 

ktorým sa budeme podrobnejšie venovať neskôr a to : od E.Loewenthal Lo strappo nell’anima, 

v románe L’amore in tempo di guerra od Giorgia van Stratena, alebo aj v diele Silvie Balestry 

La seconda Dora.  

Základný konflikt pramení z nezhody medzi tým, kým a čím jedinec je, a jeho osobnou 

identitou vznikajúcou na základe vlastnej sebainterpretácie. Ďalším typom konfliktu môže byť 

konflikt spoločenský medzi jedincom a identitou pripisovanou spoločnosťou, ako v príklade 

talianského žida, ktorý sme uvádzali vyššie. Vlastná osobná identita je z pohľadu sociológie 

úzko prepojená s identitou Druhého a obojsmerne. Ja som Druhým pre Druhého, tak ako je 

Druhý Druhým pre mňa. Druhý ma určitým spôsobom identifikuje rovnako ako ja jeho. 69  

Našťastie, moderná doba umožňuje slobodné budovanie vlastnej identity a zároveň 

ponúka veľké množstvo možností, čo v súvislosti s judaizmom implikuje veľkú rôznorodosť. 

Preto je ťažké jasne zadefinovať pravidlá pre to, kto je a kto už nie je Ž/žid. Eleonóra Hamar sa 

v svojej knihe Vyprávěná židovství venuje trom základným otázkam čo je Ž/žid?, čo znamená 

byť Ž/židom až po otázku ako sa niekto Ž/židom stáva?70  

Odpoveď na tieto otázky sa líši v závislosti od uhla pohľadu. Z pohľadu židovskej 

sociálnej vedy 71, môže byť Ž/žid človek, ktorého lebka a nos sú určitého tvaru a veľkosti. Jeho 

pleť má určitý odtieň, býva náchylný k určitým chorobám, zapája sa do určitých ekonomických 

činnosti a manželské zväzky utvára na základe špecifických preferencií. 72  

Z pohľadu náboženstva je príslušnosť k židovskému národu určovaná Halachou, 

predpis na základe, ktorého je za žida považované dieťa narodené židovskej matke. Sú však aj 

                                                
69 Berger, P.L. a Luckmann, T. Sociální konstrukce reality, Brno,  CKD, 1999, str. 34-39 
70 Hamar, E. : Vyprávěná židovství, Praha, nakladateľstvo Slon, 2008, str. 101 
71 ktorá sa zaoberala štúdiom vonkajších, objektívne vymedziteľných znakov a charakteristík, ktoré z človeka robia 

Ž/žida, cieľom bolo nájsť odpoveď na otázku či sú Ž/židia náboženskou alebo etnickou skupinou 
72 tamtiež, str. 105  
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iné spôsoby riešenia tejto otázky. 73  Kto sa narodil zo zmiešaného manželstva, v ktorom bol 

Žid len otec, musel konvertovať, aby bol aj z právneho hľadiska považovaný za Žida. 74  

Z pohľadu etnického, je Žid príslušník židovského národa. Dôležitý je národnostný 

princíp už sa nekladie dôraz na náboženstvo. Halacha ustanovila, že štatút Žida si môže 

ponechať aj židovský ateista alebo agnostik. 75 

Veľké spektrum odpovedí a charakteristík, ktoré sa od seba navzájom líšia spôsobilo 

prehĺbenie krízy židovskej identity. Podľa E. Hamar, je moderná kríza židovskej identity je 

častokrát spájaná aj s myšlienkami sionizmu 76, ktorý sa podpísal na relativizácii tradičných 

náboženských praktík, ktoré boli dlhé storočia formulované rabínskym judaizmom. 77 Ak 

doteraz existovali jasne vymedzené parametre židovskej identity úzko spojené s náboženstvom, 

tak v súčasnosti sa tie hranice roztierajú. Príliv veľkého množstva prisťahovalcov spôsobil, že 

do centra diania sa dostáva spoločná židovská kultúrna tradícia, história, debata o samotnom 

židovskom národe, avšak aj množstvo otázok.  

Je pochopiteľné, že dilema týkajúca sa vlastnej identity postihla práve Ž/židov. Pri 

množstve neuniformných názorov a kritérií či už pohľadu historického, náboženského, 

spoločenského alebo etnického, by sa jeden mohol ľahko stratiť v definícii toho kto je Ž/žid. Ak 

sa nám na začiatok predsa len podarí klasifikovať to kto je Ž/žid, v nadväznosti na to prichádza 

aj otázka „Čo však znamená byť Ž/židom?“. Tu ide ale o príliš individuálnu charakteristiku 

jednotlivca, kde množina odpovedí je širšia, ako v prípade odpovede na otázku „kto je Ž/žid?“. 

Závisí od miery pocitu náležitosti jednotlivca a jeho vnútorného prežívania. Pre niekoho má len 

náboženský rozmer, pre niekoho rozmer kultúrny, pre iného je to len zdedená charakteristika 

alebo atribút minulosti. A keďže tých odpovedí môže byť nekonečné množstvo, konkrétne 

odpovede na túto otázku budeme hľadať v časti praktickej, zaoberajúcej sa analýzou 

jednotlivých diel u vyššie spomínaných autorov.  

 

                                                
73 Franek, J. : Judaizmus, Bratislava, Albert Marenčin vydavateľstvo PT, 2009, str.16 
74 Johnson, P. :Dějiny Židovského Národa, Praha, nakladateľstvo Rozmluvy, 1995, str. 518 
75 tamtiež, str. 519  
76 hnutie/ideológia postavená na presvedčení, že Židia sú národ vo zvláštnej situácii, neporovnateľnej s inými 

národmi. Špecifické ťažkosti Židov, ich fungovanie v spoločnosti, problém asimilácie, kultúrnych tradícií 

a antisemitizmu vyustil v snahu o vytvorenie vlastného štátu, ktorý predstavuje hlavný cieľ. So vznikom Izraela 

však toto hnhutie/ideológia nezaniká, ale hľadá cesty pre zachovanie žid.identity pre židov žijúcich v diaspóre. 

(Franek, J. : Judaizmus, Bratislava, Albert Marenčin vydavateľstvo PT, 2009, str. 195 ) 
77 Hamar, E. : Vyprávěná židovství, Praha, nakladateľstvo Slon, 2008, str.103 
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6 Súčasná literárna scéna  

6.1 Alessandro  Piperno 

 

Alessandro Piperno sa narodil 25.3. 1972 v Ríme. Má židovský pôvod zo strany otca 

avšak nie zo strany matky. Čo sa stáva jednou z jeho celoživotných dilem. Ako uvádza 

v rozhovore z roku 2011 s Francescom Pacificom pre VICE Italia 78, navštevoval gymnázium 

Nazareno na ulici Via del Tritone, pretože bolo jediným kresťanským gymnázium, ktoré svojho 

času bolo ochotné prijať polovičného žida.79 

Docentúru z francúzskej literatúry získal na Univerzite Tor Vergata v Ríme, kde aj 

naďalej vyučuje Francúzsku Literatúru. V roku 2008 získal pozíciu vedeckého výskumníka. 

V roku 2005 dosiahol prvý úspech s románom Con le peggiori intenzioni(2005), s ktorým 

vyhral cenu Viareggio a Campiello v kategórii venovanej literárnym prvotinám.80  

Je to sága o bohatej židovskej rodine Sonnino, ktorá pochádza z Ríma. Príbeh je čiastočne 

autobiografický, pretože hlavný hrdina, Daniel, má tak isto len polovičný židovský pôvod ako 

aj jej autor. Stretávame sa s troma generáciami Sonnino počínajúc od najstaršieho 

a najdivokejšieho starého otca Beppyho, jeho synmi Lucom a Teom až po jeho vnuka, hlavného 

hrdinu Daniela Sonnino. Na pozadí významných historických udalostí sa dej sústreďuje na 

jednotlivé osobné drámy každého z hrdinov. Od tých najstarších ako boli deportácie židov 

počas 2.sv.vojny, ktorej sa starý Beppy a jeho žena Ada vyhli. Šesťdňová vojna v Izraeli, kam 

odišiel Beppyho druhý syn Teo.  

Con le peggiore intenzioni by sme mohli preložiť ako S najhoršími záujmami, a v tomto 

románe sledujeme práve aké najhoršie záujmy každého z ich členov sa podieľali na úpadku tak 

váženej a bohatej rodiny. Na jej konci stojí Daniel, ako jej najmladší článok, ktorý odráža celý 

osud rodiny Sonnino až dodnes. Skrz opisy a príbehy postáv nám pomaly skladá rodinnú 

mozaiku od minulosti až po súčasnosť. 

Témy minulosti a rodiny prevažujú aj v dielach Persecuzione (2010) a Inseparabili 

(2012), s ktorým dokonca vyhral najprestížnejšie literárne ocenenie v Taliansku Premio Strega. 

Medzi svoje ďalšie publikácie patria aj kritické eseje Proust antiebreo (2001), Il demone 

                                                
78 VICE- Medzinárodná mediálna spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1994 v Kanade. V Taliansku, každý rok venuje 

jedno celé číslo výhradne literatúre 
79  zo stráky tal. VICE : http://www.vice.com/it/read/il-quinto-annuale-di-narrativa-di-vice 
80  zo stránky it.encyklopédie Treccani : http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-piperno/ 
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reazionario. Sulle tracce del „Baudlaire“ di Sartre (2007).  Dielo Contro la memoria (2012), 

ktoré je autorovou reflexiou na tému holokaustu písané v proustovskom kľúči, kde sa venuje 

hlavne pamäti a zabúdaniu.81 

6.2 Silvia Ballestra 

 

Silvia Ballestra sa narodila v mestečku Porto San Giorgio v regióne Marche. 

Vyštudovala cudzie jazyky a svetovú literatúru. Momentálne žije a pracuje v Miláne. 

Debutovala v roku 1990 s antológiou Papergang-under 25, ktoré upravil do knižnej podoby 

Vittorio Tondelli. 82 

V roku 1991 vyšiel best-seller Compleanno dell’iguana 83, autobiograficky ladený 

príbeh kvázipunkerov, ktorí sa snažia o to aby neboli provinčnými. Názov dostala poviedka, 

ktorej dej sa odohráva v deň narodenín Iggyho Popa, prezývaného rockový leguán. Jazyk je 

plný študentského slangu, vulgarizmov a neologizmov. Súbor je zložený z jednej poviedky 

a piatich kratších poviedok. Autorka nám poskytla prenikavý pohľad do života dospievajúcej 

mládeže na prelome 80-tych a 90-tych rokov. Na scéne sa objavuje postava Antò Lu Pur, ktorý 

bude prítomný v ďalšej próze  La guerra degli Antò (1992). Obe diela výjdu v súbornom diele 

Il disastro degli Antò (1997). 84 

 Veľký úspech zaznamenala aj poviedková zbierka Gli Orsi (1994), parafráza 

generačnej trash kultúry, na ktorú naviazala o niekoľko rokov neskôr so zbierkou Senza gli orsi 

(2003). 85 

Ďalej pokračovala s milostným bildungsromanom o slečne s čechovovskými iniciálmi 

a množstvom ideálov : La giovinezza della signorina N. N. (1998), Nina (2001), Il compagno 

di mezzanotte (2001) 86. V prvej knihe sa Nina po dvanástich rokoch vracia do rodného mesta 

a spomína na svoju mladosť a dospievanie. V druhej knihe Nina čaká so svojím priateľom dieťa 

a jej náplň tvoria úvahy o materstve a jeho prežívanie. V tretej a poslednej časti sa 

                                                
81  zo stránky it.encyklopédie Treccani : http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-piperno/  
82 zo stránky venovanej Silvii Balestre:  http://silviaballestra.it/bio-e-foto/ 
83  v preklade Leguánove narodeniny  
84  Hořký život (Antologie současné italské prózy a dramatu), Havran, Praha 2007, str. 82  
85  Špička,Jiří pre portál iliteratura.cz : http://www.iliteratura.cz/Clanek/27311/ballestra-silvia-profil-autorky 
86 Hořký život (Antologie současné italské prózy a dramatu), Havran, Praha 2007, str. 83  
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chronologicky vraciame na začiatok do obdobia pred jej nástupom na univerzitu, kde spoločne 

s kamarátkou a kamarátom - Antò Lu Pur, rekapitulujú svoje gymnaziálne obdobie.87 

 V roku 2005 s dielom Tutto su mia nonna sa autorka vymaňuje z roly generačnej 

spisovateľky a názov diela voľne parafrázuje titul Almodóvarovho filmu, s ktorým zdieľa cit 

pre krehké vzťahy vo vnútri rodiny.88  

V roku 2006 vychádza dielo La seconda Dora, ktoré je inšpirované životom partizánky 

Joyce Lussuovej. 89 Hlavnou hrdinkou príbehu je Dora, bývalá učiteľka základnej školy už na 

dôchodku, ktorá dostane nečakaný telefonát od svojich bývalých žiačok, ktoré chcú usporiadať 

triednu schôdzku. A práve tento moment v nej vyvolá celú sériu spomienok a úvah o jej živote. 

Príbeh začína jej detstvom prežitým v Ancone so židovským otcom a britskou matkou. Rodina 

sa nachádzala v dobrej finančnej aj spoločenskej situácii, ktorej súčasťou boli aj rôzne židovské 

tradície a obrady. V Dorinom živote však prichádza zlom a idylka končí. Rodina sa sťahuje do 

malého mestečka Valmirana. V roku 1938 s nástupom rasových zákonov sa celá rodina ocitá v 

nebezpečenstve. Otec ako žid a Dora a jej sestra, ako potomkovia, ktorí vzišli zo zmiešaného 

manželstva. Matka sa tak rozhodne pristúpiť k radikálnemu riešeniu a aby dcéry zachránila, 

nechá ich pokrstiť. Nastáva zvláštne obdobie, kedy si Dora musí zvykať na novú vieru nevediac 

o čo sa vôbec jedná. Časom sa však stáva vernou katolíčkou, ktorá na svojej učiteľskej dráhe 

vedie aj svojich žiakov k viere. Kľúčovým tématom románu sa tak nepriamo stáva samotná 

židovská otázka.  

V svojej poslednej beletristickej próze I giorni della Rotonda (2009) sa svojim 

spôsobom opäť vracia ku generačnému portrétovaniu, nie však svojej generácie. Vracia sa do 

sedemsediatych rokov plných politického napätia a Červených brigád.  Ballestra sa nevenuje 

však len písaniu ale zároveň aj prekladá, prispieva pravidelne do novín ako Unità, Corriere 

della sera a píše knihy venované ženskej tématike - Contro le donne nei secoli dei secoli (2006) 

a Piove sul nostro amore (2008).90 

6.3 Elena Loewenthal 

 

Elena Loewenthal sa narodila 23.1. 1960 v Turíne. Doktorát získala na Univerzite 

v Turíne na katedre hebraistiky a dodnes pôsobí ako prekladateľka, ale aj ako spisovateľka. 

                                                
87 Špička,Jiří pre portál iliteratura.cz : http://www.iliteratura.cz/Clanek/27311/ballestra-silvia-profil-autorky  
88  Hořký život (Antologie současné italské prózy a dramatu), Havran, Praha 2007, str. 84 
89  Špička,Jiří pre portál iliteratura.cz : http://www.iliteratura.cz/Clanek/27311/ballestra-silvia-profil-autorky 
90  tamtiež : http://www.iliteratura.cz/Clanek/27311/ballestra-silvia-profil-autorky 
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Vedie kurz venovaný hebrejskej kultúre na Filozofickej Fakulte Univerzity San Raffaele 

v Miláne. Už niekoľko rokov usilovne pracuje na textoch vychádzajúcich zo židovskej tradície 

a prekladá izraelskú literatúru, čo jej v roku 1999 vynieslo špeciálnu cenu Ministerstva Kultúry. 

Publikovala spoločne s Giuliom Busim Mistica Ebraica, texty vychádzajúce z tajnej židovskej 

tradície od 3. do 18. storočia. Niekoľko rokov spolupracuje pre vydavateľstvo Adelphi na 

talianskej edícii diela Louisa Ginzberga, Le legende degli ebrei (v preklade Židovské legendy), 

kde zo siedmych zväzkov jej už vyšli prvé štyri. 91 

Medzi jej diela so židovskou tématikou patria u nás zatiaľ nepreložené Favole della 

tradizione ebraica (1989), Il Libro di Eldad il Danita (1993), Figli di Sara e Abramo. Viaggio 

fra gli ebrei d’Italia (1995), Atlante Storico del popolo ebraico (1995), Gli ebrei questi 

sconosciuti. Le parole per saperne di più (1996) e I bottoni del signor Montefiore e altre storie 

ebraiche (1997), Un’aringa in Paradiso- Enciclopedia della risata ebraica (1997) 

V roku 1998 publikovala dielo venované židovskému náboženstvu Ebraismo. Le grandi 

religioni. Ale zároveň sa venuje aj písaniu kuchárok a zbieraniu židovských receptov, kde jej 

ako prvá vyšla kniha Buon appetito Elia. Manuale di cucina ebraica a v roku 2001 jej vyšla 

spoločne s Robertou Anau  súborná kuchárka s názvom Cucina Ebraica. 92 

V roku 2014 vydáva pamflet ku Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu s 

názvom Contro il giorno della memoria, v ktorom sa zamýšla nad spôsobmi ako zabudnúť to 

čo sa v minulosti udialo. Prečo by si mali ľudia dookola pripomínať túto udalosť ak nie preto, 

aby sa aj naďalej cítili zle? Podľa E.Loewenthal je židovstvo kultúrou života a má vieru v život 

a nemá si uchovávať smrť. Práve tento deň poukazuje na to, že pamäť nemusí byť užitočná 

alebo pozitívna.93 

E. Loewenthal je mimoriadne plodná autorka, ktorej od roku 2002 až do roku 2015 

vychádza každý rok minimálne jedna nová kniha. My sa však v tejto práci zameriame na jej 

dve diela- Lo strappo nell’anima a Conta le stelle se puoi, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť 

autorkin postoj k pamäti a identite s odkazom na židovskú kultúru, ktorá až dodnes ostala silno 

poznačená udalosťami 2. svetovej vojny. 

                                                
91 zo stránky Taobok (Taorminia International Book Festival) : http://www.taobuk.it/artists/elena-loewenthal/ 
92 zo stránky tal. židovského múzea MEIS (Il Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) vo  

Ferrare: http://www.meisweb.it/loewenthal/ 
93zo stránky denníku La Stampa: http://www.lastampa.it/2014/01/16/cultura/contro-il-giorno-della-

memoriaGKkosn3Gh3Ddz5qNYBOQMJ/pagina.html 
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V knihe Lo strappo nell’anima (2002) sa autorka inšpirovala, ako sama tvrdí na jej 

začiatku, skutočným príbehom. Stretávame s hlavnou hrdinkou Stefaniou, ktorá celý život 

nedokázala spracovať rodinnú traumu spôsobenú jedným ťahom bielidla. Stefaniin otec doktor 

H, pôvodom maďarský žid, v snahe zachrániť rodinu vymaže zo zoznamu židov žijúcich v Ríme 

mená celej svojej rodiny, čím ich nepriamo pripravil o vlastnú identitu. Príznačný je aj názov 

knihy, ktorý by sme mohli do slovenčiny preložiť ako Trhlina v duši. Hlavná hrdinka tak zaberie 

celý život kladením otázok a hľadaním seba samej zisťujúc, že práve oná trhlina v duši je 

pôvodcom toho prázdna, ktoré v sebe nosí nielen ona, ale aj jej vlastný syn. 

Názov druhej knihy Conta le stelle se puoi (2008) by sme mohli preložiť ako Spočítaj 

hviezdy ak môžeš, čím autorka odkazuje na knihu Genesis a príbeh kde sa Abraham sťažuje 

Bohu, že nemá dediča. 

“…Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A 

uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“ (Genesis, 15:5) 

Príbeh tejto knihy je príbehom jednej veľkej židovskej rodiny sústrednej okolo starého 

otca Moisého Levi v Turíne. Príbeh začína jeho príchodom z dediny Fossano do Turína v čase 

keď ešte ani Mole Antonelliana nebola postavená. On sám s vozíkom plným látok sa usádza 

v Turíne na ulici Maria Victoria v bývalom židovskom gette kde si zakladá rodinu. Postupom 

času ako sa rozrastá jeho obchod, rozrastá sa aj jeho rodina o množstvo vnúčat a pravnúčat, 

ktoré sa rozpŕchnu po celom svete. Kniha prechádza od postavy k postave napriek celým 

dvadsiatym storočím, vždy však vracajúc sa späť k starému Moisému Levi, ktorý ako hrdý 

deduško všetko pozoruje. Nehľadajte ani nečakajte žiadnu tragédiu, pretože autorka v závere 

knihy naznačuje, že pozmenila chod dejín v knihe úmyselne tak, aby miesto smrti bola oslavou 

života. 

6.4 Giorgio van Straten 

 

Giorgio van Straten sa narodil 6.7.1955 vo Florencii do pôvodom holandskej židovskej 

rodiny. Už niekoľko rokov popri svojej spisovateľskej kariére pôsobí aj na poli kultúry. V 80-

tych rokoch bol riaditeľom inštitútu Gramsci Toscano, člen mestskej rady vo Florencii od roku 

1990 do roku 1995, neskôr riaditeľom Toskánskeho Regionálneho Orchestra od roku 1985 až 

do roku 2003. Počas piatich rokov (1997-2003) bol členom predstavenstva Benátskeho 



 

 29 

Biennale a v rovnakom období aj riaditeľom AGIS94. Od roku 2002 do roku 2005 dohliadal na 

Divadelnú Nadáciu Maggio Musicale Fiorentino95, neskôr bol predsedom Azienda Speciale 

Palaexpo96 od roku 2005 a predsedom Federculture97 od roku 2007. 98 

V súčasnosti je od  roku 2015 bol zvoleným riaditeľom Talianskeho Kultúrneho 

Inštitútu v New Yorku.99 

Popri pôsobení vo verejnej sfére je výnimočná aj jeho literárna tvorba, ktorá začala 

v roku 1987 románom Generazion. Nasledujú zbierky poviedok Ho sbagliato foresta (1989), 

Ritmi per il nostro ballo (1992). Po knihe z prostredia verejnej sféry a politiky Corruzione 

(1995) prichádza s jedným zo svojich najvydarenejších diel, románom Il mio nome a memoria, 

(2000) s ktorým vyhráva cenu Premio Viareggio. 100  

Tento román bude súčasťou analýzy, ktorá nás bude nasledovať v praktickej časti. 

Román je akýmsi autobiografickým príbehom židovskej rodiny Van Straten na ich ceste 

z Holandska až do Talianska, k hlavnému hrdinovi Giorgiovi, ktorý zo súčasnosti mapuje pôvod 

svojho mena. Autor sa snaží pozliepať rodinný album od najstaršieho zakladateľa rodu Hartoga 

van Straatena, zo začiatku 19. storočia. Pre nedostatok zdrojov je autor pri samotnej 

rekonštrukcii faktov je nútený občas siahnuť aj po vlastnej fantázii. Všetko to začalo ako príbeh 

jedného priezviska niekedy okolo roku 1811 v Rotterdame. Dovtedy židia v Holandsku 

nemuseli nosiť žiadne priezviská. S príchodom Francúzov sa všetko zmenilo a Hartog , ktorý 

bol nútený pre svoju rodinu si zvoliť priezvisko si vyberá meno Straaten čo v holandštine 

znamená ulice. Ani nevie, aké príznačné sa pre celý jeho rod stane toto priezvisko a koľkými 

                                                
94 L’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo vo voľnom preklade Ústredná Talianská Asociácia pre 

Zábavu (zdroj www.agisweb.it) 
95 každoročný umelecký festival vo Florencii, známy predovšetkým svojim operným festivalom, založený bol už 

v roku 1933 dirigentom Vittoriom Gui. (zdroj www.operadifirenze.it) 
96 špeciálny subjekt patriaci pod správu hlavného mesta Rím a jeho odbor kultúry a športu. Palaexpo prevádzkuje 

kultúrny systém,ktorý pozostáva z rôznych činností ktoré prebiehajú skrz štruktúry zverené organizácii ako: le 

Scuderie del Quirinale,il Palazzo delle Esposizioni, la Casa del Jazz (zdroj www.palaexpo.it) 
97 je federácia podnikov a inštitúcii zaoberajúcich sa kultúrou,cestovným ruchom,športom a voľným časom. 

V súčasnej dobe zastupuje najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie v krajine (zdroj www.federculture.it) 
98 zo stránky : http://www.palaexpo.it/resources/Azienda/vanstraten.pdf 
99 zo stránky novín La Voce New York : http://www.lavocedinewyork.com/arts/2015/03/30/habemus-direttore-

giorgio-van-straten-nominato-allistituto-italiano-di-cultura-di-new-york/ 
100 zo stránky Scrittori per un anno RaiEdu : 

http://www.scrittoriperunanno.rai.it/scrittori.asp?videoId=189&currentId=32 
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cestami, krajinami a kontinentami si prejde až kým sa dostane do roku 1999 do Florencie 

k Giorgiovi. 

V roku 2008 publikuje knihu La verità non serve a niente a ďalšiu až v roku 2014 Storia 

d’amore in tempo di guerra, ktorá bude tak isto našim predmetom záujmu v ďalších kapitolách. 

Čo má spoločné kedysi významná a vážená osobnosť, 90-ročného demokatolického politika 

Antonia Maca so spoveďou pôvodom talianskej židovky, ktorá po vojne emigrovala do 

Argentíny? Zdanlivo nesúvisiace príbehy majú spoločného menovateľa v podobe neznámej 

postavy istého Enrica Foà a nášho knihovníka. Kto je Enrico Foà? Tento rébus sa snaží vyriešiť 

náš hlavný hrdina a dopátrať pravdy o živote Antonia Maca.  

Zanedbateľnou nie je ani jeho prekladateľská činnosť, z angličtiny preložil napríklad 

dielo Jacka Londona Volanie divočiny, Kiplingovu Knihu džunglí a Stevensnov The Pavillon 

on the Links.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 zo stránky Scrittori per un anno RaiEdu : 

http://www.scrittoriperunanno.rai.it/scrittori.asp?videoId=189&currentId=32 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 

7 Hľadanie vlastnej identity    

 

Problému hľadania vlastnej identity sa najviac priestoru dáva v príbehoch Silvie 

Balestry La seconda Dora, Pipernových Con le peggiori intenzioni a uzatvára to príbeh Eleny 

Loewenthal Lo strappo nell’anima. 

7.1 „Con le peggiori intenzioni“ 

Kniha je rodinná sága židovskej rodiny Sonninovcov, ktorej rozprávačom je najmladší 

Daniel. Danielova najväčšia počiatočná životná trauma, ktorá sa pravdepodobne podpísala na 

jeho zbabranom živote je fakt, že nie je žid. Nebyť židom v židovskej rodine Danielom vnímané 

ako verejné poníženie. Až do svojich desiatich rokov si to tak ani neuvedomoval nebyť 

pamätného dňa pri príležitosti úmrtia starého otca Bepyho. Mala sa viesť modlitba za zosnulého 

tzv. kaddish, keď si osadenstvo uvedomilo, že pri obrade sú prítomní len deviati dospelí židia 

z potrebných desiatich - minian. V tejto trápnej chvíli sa Daniel snaží zachrániť situáciu a 

ponúka seba ako riešenie. 

 
"Ma dai, Daniel, tu non puoi" sibila mio padre. "Perché non posso papà ?" 

"Come perché? Tu non sei ebreo"102 

 
"Ale no tak, Daniel, ty nemôžeš." zasyčí môj otec.  

"Prečo nemôžem tati?" "Ako prečo? Ty nie si žid." 

 

V tomto momente je Daniel konfrontovaný s verejným ponížením, ktoré nastáva. Vidí, 

že je iný a čo byť iný naozaj v praxi znamená. Byť len polovičný žid je bremeno vlastné aj 

samotnému autorovi, ktorý má s Danielom spoločné nie len to, že sám pochádza z dobrej a 

zámožnej židovskej rodiny. Čo sa však odohráva v mysli 10-ročného chlapca sa dozvedáme z 

ďalšieho odstavca. 

                                                
102 Piperno, A.: Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, 2009, str. 45 
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Sono ferito. Mio padre è stato chiaro. Tu non sei ebreo!, ha pronunciato con la causticità dì un novello Minosse. 

E, a ben pensarci, non è la prima volta che se ne esce così. Non è la prima volta che mi insulta in questo modo. 

..... 

Mi è venuto spontaneo chiedere a mio padre se avevano già deciso dove mi avrebbero sistemato, ma mi sono 

sentito rispondere non era questione di posto, che il posto ci sarebbe stato, ma che io non potevo stare con lui e 

con tutti gli altri. Gli ho chiesto di spiegarmi, di essere più preciso. Ma stavolta non ha voluto rispondere. Allora 

gli ho chiesto se era lui a non volermi al suo fianco. Mi ha detto che certe cose non era lui a deciderle. "Daniel, 

tu non sei ebreo! Esistono regole e divieti che ci sovrastano..." e bla,bla bla.... 103 

....... 

Ed ora ritorno l'adagio: Tu non sei ebreo! Ma stavolta con l'aggravante di tutta quella gente intorno. Si tratta dì 

una pubblica umilazione. D'una condanna severa e senza ambiguità inflitta da uno dei pochi individui che 

dovrebbero proteggermi.104 

 

  
Cítím se ublížený. Otec se vyjádřil jasně. Ty nejsi Žid! pronesl s jízlivostí novodobého Mínóse. A když se nad 

tím tak zamyslím, není to poprvé, co z něj něco takového vypadlo. Není to poprvé, co mě takhle uráží. 

... 

Přišlo mi přirozené zeptat se otce, jestli už se rozhodli, kam mě uloží, ale dostalo se mi odpovědi, že o místo 
nejde, místo by se našlo, ale já že tam nemůžu spo- činout s ním a s ostatními. Požádal jsem ho, ať mi to 
vysvětlí, ať se vyjádří přesněji. Ale on mi nechtěl odpovědět. Tak jsem se ho zeptal, jestli jde o to, že mě nechce 
mít vedle sebe. Řekl mi, že o jistých věcech on nerozhoduje. „Danieli, ty nejsi Žid! Jsou pravidla a zákazy, které 
jsou vyšší než my...“ a bla, bla, bla... 

......... 

A teď se to rčení opakuje: Ty nejsi Žid! Ale tentokrát s při- těžující okolností všech těch lidí kolem. Teď je to 
přísný a jednoznačný rozsudek, který nade mnou vynesl jeden z mála lidí, kteří by mě měli chránit.  105 

 

Sklamanie a odmietnutie vlastnej rodiny spôsobí, že Daniel prichádza o oporu, ktorú by 

mu vlastná rodina mala poskytnúť, a ocitá sa v defenzíve. V podobnom duchu sa nesie jeho 

fungovanie v rámci rodiny Sonninovcov. Na jednej strane je on a na druhej stojí celá jeho 

rodina, ktorá pre jeho rozpoloženie nenachádza pochopenie. Každý je ponorený do spleti 

vlastných starostí a príbehov, ktoré nám hlavný hrdina postupne rozpráva.  

 

                                                
103 Piperno, A.: Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, 2009, str. 46 
104 tamtiež, str. 47 
105 Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 42 
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Tu non sei ebreo! Perchè sbalordirsi, in fondo? Questa è semplicemente la tua condanna: essere ebreo per i gentili 

e gentile per gli ebrei!106 

 

Ty nie si žid! Prečo sa vlastne tomu diviť? To je jednoducho tvoj trest : pre gójov byť židom a pre židov byť 

gójom.107 

 

Daniel si uvedomuje si, že stojí kdesi na rázcestí medzi tým, ako sa vníma on sám, a 

ako ho vníma jeho rodina a spoločnosť. Túžba byť niekým, kým nie je, poznamenáva jeho život 

a jeho komplikovaný vzťah k židovstvu. On sám polovičný žid nahnevaný na celé židovstvo 

skonči v dospelosti ako spisovateľ, ktorého prvá kniha má názov Tutti gli ebrei antisemiti. Da 

Otto Weininger a Philip Roth 108  čo veľavravnejšie potvrdí ambivalentnosť jeho vnútorného 

prežívania. Sám verí, že nie je nič autentickejšie, ako polovičný žid, ktorý zapuďuje židov. 

Polovičný žid stojaci proti židom, obviňujúci ich z rasizmu a polovičný katolík obviňujúci 

kresťanov z ekumenizmu.109 Nedokáže židom odpustiť, že ho zavrhli, a kresťanom, že ho prijali 

iba formálne. Vnútorne sa cíti byť židom viac ako katolíkom. Svoju zlosť si vylieva v svojej 

prvej knihe, ktorá má byť akousi pomstou voči celej židovskej komunite a svojej židovskej 

rodine. Celú mladosť bol obklopený židmi, na ktorých žiarlil a závidel im ich príslušnosť. Oni 

stáli, koniec koncov, za všetkým jeho vnútornými traumami. Na margo románu sa Piperno v 

rozhovore pre taliansky web venovaný súčasnému talianskemu románu vyjadril :  

 
"Credo però che la risposta più autentica sia quella che ho già dato, e cioè che Daniel Sonnino vuole a tutti i costi 

somigliare ad un ebreo e che quindi automaticamente incarna la parodia dell’ebreo. Però tutto il romanzo in 

qualche misura è postmoderno perchè è costruito su una serie infinita di citazioni: la prima parte del romanzo è 

una parodia della saga familiare, la seconda del romanzo di formazione, anche se in realtà il mio è un romanzo 

di deformazione perchè il protagonista non approda a nessuna conoscenza." 110 

                                                
106 tamtiež, str. 47 
107 z hebr. gój – neobrezaný, príslušník iného než židovského národa alebo náboženstva 
108 v preklade Všetci židovskí antisemiti. Od Otta Weiningera až po Philipa Rotha 
109 Piperno,A.: Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, 2009,str. 49 
110 "Myslím, že najautentickejšia odpoveď je tá, ktorú som už poskytol a to, že Daniel Sonnino sa chce podobať 

za každú cenu židovi a teda automaticky predstavuje paródiu žida. Ale celý román je v nejakom rozmere 

postmoderný pretože je poskladaný z nekonečnej sérii citácií: prvá časť románu je paródiou rodinnej ságy, druhá 

je románom formujúcim, aj keď v skutočnosti je môj román románom deformujúcim, pretože hlavný predstaviteľ 

sa nepriblíži k žiadnemu poznaniu."  

( A.Piperno pre: http://www.lospecchiodicarta.it/2011/07/12/intervista-a-alessandro-piperno/) 
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Hlavný hrdina sa zámerne odkláňa od svojej rodiny, pretože si uvedomuje, že je na 

všetko sám. Púšťa sa do zložitého pátrania po tom, kým vlastne je a kým sa chce stať. V závere 

kniha vrcholí jeho druhým zlomovým a najdôležitejším momentom, ktorý mu definitívne 

spečatil jeho osud "lúzra". 

 Ako už bolo vyššie spomenuté, jeho snaha podobať sa židovi pripomína skôr paródiu. 

Daniel je humoristickou postavou v zmysle toho, ako Pirandello definoval humor. Na prvý 

pohľad nás jeho mládežnícke strasti pobavia, ale následne v nás jeho postava vzbudzuje ľútosť. 

A naozaj, príbeh hlavného hrdinu naozaj pripomína chvíľami bildungsroman, avšak bez 

akéhosi zjavného prerodu. Nedochádza k sformovaniu hlavného hrdinu, ale k jeho deformácii. 

Ten sa v závere vzdáva všetkých ideálov a zmieri sa s tým, že už nič nebude ako predtým. Jeho 

svetlo zhasína ešte skôr, než stihlo naplno zažiariť. Sám seba nazýva druhým židom spravodlivo 

ukrižovaným rímskou oligarchiou. Zároveň to nazýva aj príbehom o vyhnaní z raja, alebo o 

ukrižovaní, po ktorom už nikdy nenastane zmŕtvychvstanie. 

Problematická identita Daniela Sonnina je poznamenaná konfliktom, ktorý mal hlavný 

hrdina so spoločnosťou. Pre neho je židovstvo spojené s pocitom spolunáležitosti, byť súčasťou 

komunity, súčasťou celku. Nemá žiaden hlbší religiózny obsah. Židovstvo je v jeho očiach 

spojené s kultúrou a zvykmi, ktoré v nej panovali od čias jeho starého otca Beppyho. Daniel 

popiera existenciu pravidiel, ktoré prísne určujú židovský pôvod a nezohľadňujú pri tom 

biológiu. V tomto príbehu odpoveď spoločnosti na otázku Či sa dá Ž/židom stať je sprevádzaná 

zvukom smiechu. 

 
"E va bene.",replico piccato. "Te lo concedo: non sono ebreo. A patto che tu ammetta che sono la cosa più 

simile a un ebreo, che tu abbia mai conosciuto." E lì che lui prende a ridere:è allora che mio padre si piega in 

due, sghignazzando come un matto, senza riuscire a smettere di fronte a tutta quella gente consternata di fronte 

alle tombe monumentali, al cospetto del conclave di cadaveri Sonnino... 111 

 

„No dobře,“ odvětím dotčeně, „připouštím, že máš pravdu: nejsem Žid. Ale ty zas musíš uznat, že jsi v 
životěnepoznal nic podobnějšího Židovi, než jsem já.“ A v té chvíli se otec rozesměje, právě tehdy se zlomí v 
pase, chechtá se jako blázen a nedokáže přestat, před všemi těmi konsternovanými lidmi, před monumentálními 
hrobkami, v přítomnosti konkláve nebožtíků Sonninů… 112 

 

                                                
111  Piperno,A.: Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, 2009,str. 45 
112  Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 40 
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Spoločnosť predstavuje v tomto prípade rodinu, ktorá Daniela, na vzdory všetkým 

snahám, odmieta. Jeho titanská snaha sprevádzaná uštipačnými poznámkami, iróniou je 

doprevádzaná splínom a teatrálnosťou. Patetický hlavný hrdina, ktorý sa cíti ako obeť  

komplotu, ktorému nedokázal vzdorovať, ktorého výsledkom je to, akým je dnes. Človek 

stojaci mimo čas a priestor neschopný prežívať v prítomnosti, pretože ešte stále nemá vyriešenú 

minulosť. Možná nádej svitá až na posledných stránkach knihy, kedy sa Daniel vydáva 

vzdorovať svojim démonom z mladosti, avšak výsledok nám ostane neznámy.  

Na závere môžeme vzťah Pipernovho alter-ega k židovskej identite definovať ako 

problematický. Ide o akýsi typ schizofrénie, pretože preňho nikdy nebude možné, aby bol 

stopercentným  židom, no napriek tomu sa sám stáva obeťou antisemitizmu.113  

7.2 "Lo strappo nell' anima“ 

 

Stefania, hlavná hrdinka knihy Lo strappo nell'anima od Eleny Loewenthal, trpí oveľa 

tradičnejšou krízou identity a snaží sa nájsť odpovede na otázku Kto som? Na rozdiel od 

Daniela, predstavuje druhú post-holokaustovú generáciu Židov, ktorých predkovia zažili 

holokaust. Stefania bola o svoju identitu pripravená ešte pred tým, než sa narodila. Jej otec sa 

rozhodol zo dňa na deň vymazať ich židovský pôvod v dôsledku rasových zákonov a kniha Lo 

strappo nell'anima je opisom cesty, ktorou si musela Stefania prejsť, aby pochopila a osvojila 

si to, kým je.  

Na začiatku tejto cesty je malým dievčatkom na vidieku neďaleko od Ríma počas  

obdobia 2. sv. vojny a netuší, čo sa stalo, a prečo na svojom pozemku ukrývajú nemecký 

obrnený transportér. Až ako dospelá si uvedomuje tento hrozivý paradox. Pozostatok jednej 

vyhladenej talianskej židovskej rodiny, ktorá pomáhala Nemcom. Toto obdobie nazýva biela 

stránka. Od tohto momentu sa až do konca života snažila znovu zaplniť to prázdne miesto.  
 

Dicono che i bambini di guerra abbiano dentro una materia malleabile dove ogni cosa si deposita lasciando 

tracce nitide, indelebili. In me la guerra è stata silenzio tenace, pagina bianca come quel muro... 

... 

....da quel momento penare una vita per recuperare qualcosa, riesumare per uccidere, riconoscere per negare, 

nascere di nuovo per non morire più ogni giorno. 114 

                                                
113 Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia Gaiga, eds., Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational 

Approach, University Library Utrecht, 2007, str. 301  
114 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 12-13 
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Hovorí sa, že vojnové deti majú v sebe takú poddajnú hmotu, že každá vec sa zapíše nechajúc po sebe jasné, 

nezmazateľné stopy. Vo mne bola vojna zarytým tichom, bielou stránkou ako ten múr... 

.... 

... od toho momentu musíme trpieť celý život, aby sme niečo získali späť, exhumovať, aby sme mohli zabiť, 

rozpoznať, aby sme mohli poprieť, znovu sa narodiť, aby sme neumierali opäť každý deň. 

 

Jej cesta v snahe znovuobjaviť samú seba začala až v dospelosti. Dovtedy si 

neuvedomovala, že pôvod jej nenaplneného života vychádza z onoho prázdna, ktoré v sebe celý 

život nosí. Na rozdiel od Piperna tento príbeh sa plne sústredí na prežívanie hlavnej postavy a 

s ňou súvisiace udalosti z minulosti alebo prítomnosti. 

 Z naratívneho hľadiska dej nie je koncipovaný chronologicky, takže je pre čitateľa 

náročnejšie vytvoriť si celistvejší obraz o živote hlavnej hrdinky. Príbeh začína, ako sme už 

povedali, v úvode, opisom detstva a pocitov na vidieku. Naznačuje ťaživú atmosféru doma a 

neurotické stavy matky. Plynule prechádza do dospelosti a k svojim zážitkom z ciest.  

V rámci tejto úvodnej kapitoly je zaujímavé, ako Stefania hneď definuje svoj vzťah k 

svojim maďarským koreňom. Spomína na neúspešný výlet za poznaním do Budapešti, ktorý 

nepriniesol žiadne odpovede. Ako hovorí v knihe: "L'Ungheria non mi dice nulla." 115 Na jej 

mieste nachádza frustráciu z toho, aké je jej to miesto cudzie. Neľutuje ani neprežíva ľútosť 

voči tomu, čo vie, že sa stalo, alebo voči tomu, čo sa už nikdy nedozvie. V jej hlave neožíva 

žiaden obraz ani necíti nostalgiu minulých časov. Vinou otca, ktorý ich nikdy neučil maďarsky, 

ani sa im nesnažil svoj pôvod nijako priblížiť. Stefania v svojom rozprávaní spomína na 

sviatočný rodinný portrét v duchu židovských tradícii, ktorý nikdy v svojom dome nevidela : 

"...lo prenderei come una nota di folkore altrui" 116 Pre ňu títo príbuzní predstavujú čosi 

abstraktné, nikdy neexistovali, a preto pre nich nikdy nevyronila ani slzu. Minulosť je obrazom 

početnej židovskej rodiny, ktorej však tváre chýbajú.  

V ďalšej kapitole sa sústredí na svoj život - práca v butiku, synova nehoda, vzťah s 

bývalým mužom. Toto je zároveň jediná kapitola, v ktorej sa opisuje život jej dospelého syna 

Fabrizia  na ostrove Procida pri Neapole. Ten vedie tichý a samotársky život v dome pri mori 

so psom a mĺkvou priateľkou Monicou, po búrlivom živote plnom drog, zmiznutí a konfliktov 

s vlastnou matkou. Čo však spája syna s matkou je rovnaký pocit neúplnosti.  

                                                
115 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 21 
116 "... brala by som to ako príklad cudzieho foklóru." (z Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli 

Editore, 2005, str. 21) 
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"Sai che ti dico vorrei andare a Gerusalemme un giorno o l'altro." dice al cielo Fabrizio ora che è tornato, e lo 

dice senza punteggiatura, come fosse il titolo di un racconto.117 

 

"Vieš čo ti poviem, chcel by som ísť jedného dňa do Jeruzalema." hovorí k nebu Fabrizio, po tom čo sa vrátil, a 

hovorí to bez interpunkcie, ako keby to bol názov nejakej poviedky. 

 

Jej syn cíti rovnakú potrebu návratu ku svojim koreňom, avšak tu jeho príbeh končí. To, 

ako sa Fabrizio musel cítiť, sa ďalej dozvedáme len z rozprávania Stefanie, ktorá si na jeho 

príklade uvedomuje, že nejde o obyčajný rozmar znudenej paničky.  

 

Fabrizio venne al mondo disarmato come sua madre di fronte al suo stesso male d'identità: la domanda "chi 

sono?" cominciò a rimbombare già in sala parto e poi fiottò insieme al latte della prima montata.... e ogni punto 

interrogativo allargava ancora un poco lo strappo nell' anima, infittiva il vuoto buio intorno alla loro storia.  118  

 

Fabrizio prišiel na svet bezbranný ako jeho matka voči trápeniu s vlastnou identitou: otázka "kto som?" začala 

burácať už v pôrodnej sále a potom vytryskla spoločne s prvým mliekom....a s každým otáznikom rozširovala 

naviac máličko trhlinu v duši, zahusťovala prázdnotu okolo ich príbehu tmou. 

 

Fabrizio prichádza na svet tri mesiace po tom, čo Stefania s manželom navštívili 

Dachau. O jej pocitoch z návštevy sa nezmieňuje. Uvedomuje si však, že v očiach jej syna rastie 

prázdno rovnaké aké rozpoznáva sama v sebe. Z tohto sústavného pocitu nenaplnenosti pramení 

jej životná nespokojnosť. Rozvod, problémy so synom, pocit nespokojnosť práci, pocit 

odcudzenosti v spoločnosti. Neschopnosť sa k niekomu pripútať a vytvárať trvalé zväzky. 

Stefaniina prílišná snaha priblížiť sa stratenej minulosti: ona sama ju pracovne nazýva hlad po 

živote 119. Takto definuje svoju nespokojnosť, silu, ktorá ju ženie ďalej skúšať a poznávať.  

Riešenie prichádza v podobe radikálnej zmeny do ktorej nás prenesie kapitola s názvom 

Respirare le radici (v prekl. Nadýchnuť sa koreňov). Stefania sa sama vydáva po stopách svojej 

minulosti, predáva butik a veľký dom, aby mohla cestovať. Odchádza tak nakoniec študovať 

archeológiu do Izraela. Tu sa snaží vyskladať svoju identitu kúsok po kúsku. Rozložiť bolesť 

                                                
117 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell ’anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 43 
118 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 130 
119 tamtiež, str. 123 
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na menšie kúsočky - strach, zmätok, bezmocnosť, zlosť, nenávisť a prílišná láska, ilúzie, 

neprítomnosť.120  Izrael je miesto, kde sa jej dýcha oveľa slobodnejšie a kde sa cíti dobre. V 

súvislosti hľadaním identity je u Stefanie Izrael prostriedkom spoznávania seba samej. Silne jej 

dopomohol v snahe objaviť a pochopiť svoju minulosť.  

Problém jej vlastnej identity je zasadený do širšieho rámca, pretože z jej rozprávania je 

evidentné, že táto udalosť nezasiahla len ju, ale aj zvyšok rodiny. Jej spomienky siahajú k 

ťaživému a trápnemu dusnu rodinných víkendov a večerí. Neuróza a posadnutosť jej matky, 

ktorá trpela utkvelým pocitom nedostatku peňazí. Vždy zaneprázdnený otec, ktorého jediné 

chvíľky osamote spočívali buď v dlhých telefonátoch so svojim mladším bratom Štefanom, 

alebo v židovských modlitbách. Otec naďalej uchovával židovskú tradíciu avšak osamote sám 

pre seba.  

Ďalším paradoxom v Stefaniinom živote sú hodiny katechizmu vyučované mníškami. 

V obývačke zavesená soška Ježiša na kríži a počas Vianoc dokonca malý betlehem a vianočný 

stromček.  

 
E confusione, ancora : un' ignoranza arruffata dove i crocefissi appesi al muro convivevano con le preghiere in 

ebraico del padre, perse per strada come briciole secche quando usciva dallo studio, dopo. 

.... 

Perché in casa non c' era tradizione d' amore ma soltanto di buoni costumi, l' affetto che mamma e papà 

riversavano era fatto di premure e attenzioni ma non radici, cioè quella cosa che serve per stare uniti e 

condividere, soffrire e stare allegri insieme.121 

 

Je to zmätok, a ešte k tomu: popletená nevedomosť, kde na stenách pribité krucifixy spolunažívali spoločne s 

otcovými židovskými modlitbami, roztrúsené po ceste ako uschnuté omrvinky,  keď potom vychádzal z pracovne. 

... 
Pretože doma nebola láska zvykom, len dobré spôsoby, náklonnosť, ktorou nás mama a ocko zahŕňali 

pozostávala zo starostí a pozornosti, ale nie z koreňov, to jest to, čo slúži k tomu, aby udržalo ľudí pohromade, 

aby zdieľali, trpeli a boli šťastní spoločne. 

 

Prvotná emócia prevládajúca už z detstva bol zmätok, ktorý vniesli do jej života rodičia. 

V snahe byť konformní a nepútať pozornosť. Uprednostňovalo sa ticho pred odpoveďou a 

ignorácia pred porozumením. V škole jej zo strany mníšok, bol pôvod často vyčítaný. Nebolo 

                                                
120 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 53 
121 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 119 
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tajomstvom, že Stefaniina rodina nebola stopercentne pravoverná. S jej vierou boli od detstva 

spojené negatívne asociácie, preto sa netreba diviť, že proces prijatia nebol taký jednoznačný 

a hladký.  
„Che cosa vuoi che serva, insegnarti queste cose, visto che tanto a casa siete ebrei...“ 122 

K čomu je aby sme ťa učili tieto veci, keď aj tak doma ste židia... 

 

Napriek tomu je dôležité je že Stefania svoj židovský pôvod nikdy nezahmlievala ani 

v detstve, ani v dospelosti. Trpezlivo znášala všetky príkoria, ktoré z neho plynuli a trvalo jej 

dlhých desať rokov, kým pochopila, kým vlastne je.  

Ak by sme chceli príbeh Stefanie začleniť do naratívnej konštrukcie, ktorú pre potreby 

skúmania 2. generačných identít vymyslela E. Hamar, mohli by sme ho nazvať príbehom o 

hľadaní a nájdení. Jej príbeh je v mnohom podobný príbehu Kláry, ktorý rozčlenila do troch 

častí : 1. prológ - obdobie nejasnosti 2. zauzlenie deja - zlom  3. rozuzlenie - nájdenie 123 

Obdobím nejasnosti by sme u Stefanie jednoznačne mohli označiť detstvo. Množstvo 

nevypovedaných otázok, protikladné náboženské tendencie doma a nemecký transportér u nich 

na dvore. Židovstvo sa ignorovalo bez vysvetlenia a bez hlbšej praxe a porozumenia. Prvé 

náznaky zauzlenia nastávajú v rannej mladosti, kedy si začína uvedomovať nefunkčnosť rodiny 

ako celku. Tušila, že niečo nie je v poriadku. Neskôr manželstvo, rodina a narodenie syna na 

chvíľu vyzerá, že dokážu zaplniť vnútornú prázdnotu a nespokojnosť, ale nestane sa tak. 

Niekoľko neúspešných vzťahov, ktoré vždy skončili viac menej rovnako. Zlom nastáva po 

autonehode, ktorú mal jej syn. Ich vzťah sa vyhrocuje a Stefania si naplno uvedomuje, že to, čo 

sa zdalo ako len jej problém, už ním nie je. V tejto fáze uvedomenia dochádza k stotožneniu 

pocitu nejasnosti s hľadaním vlastnej identity. Doteraz tento problém nebol jasne vymedzený. 

V poslednej fáze, fáze rozuzlenia, Stefania nachádza podobu svojej osobnej identity- stáva 

židovkou. Komplikáciou v tejto fáze je jej potreba hlbšieho vysvetlenia, ktorého nemala od koho 

dočkať. To spôsobilo, že tento proces nachádzania a pochopenia sa natiahol na desať rokov. V 

rámci tejto snahy začala študovať hebrejčinu, pôsobiť pri archeologických výkopoch v 

Libanone a Izraeli. 

Významným spúšťačom tohto procesu boli u Stefanie udalosti holokaustu. Tak ako aj u 

Kláry 124  je holokaust štruktúrny prvok jej života. Nezabudnuteľný 16. október 1943. V 

                                                
122 tamtiež, str. 112 
123 Hamar, E.: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 167 
124 tamtiež, str. 185 
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kapitole Treni (v prekl. Vlaky) hypotetizuje, ako by bol vyzeral ich transport. Dokonca priznáva, 

že jej jediný spôsob uzdravenia by spočíval v tom, aby aj ona skončila v Osvienčime.   

 

Quante volte ho pensato che avrei preferito morire ad Auschwitz, piuttosto che patire quello che ho patito io per 

colpa di quella notte in cui il vuoto è entrato nella vita mia e della mia famiglia, per sopravvivere ma come? 

Come? 125 

 
Koľkokrát som myslela, že by som bola radšej umrela v Osvienčime, ako trpela to, čo som trpela vinou tej noci, 

v ktorej prázdno vstúpilo do života môjho aj mojej rodiny, len preto aby sme prežili, ale ako? Ako? 

 

Jej nešťastná skúsenosť má podobu naplnenia prázdnej identity významom. Na rozdiel 

od Daniela, u ktorého je pociťovaný rozpor medzi vonkajšou vnútenou kategóriou identity a 

vlastným prežívaním. Príbeh Stefanie je príbehom prijatia, prijatia vlastnej identity ako súčasti 

seba samého. Sprvu beztvará kategória identity kdesi pod povrchom, kde byť židovka 

neznamenalo nič špecifické len množstvo nejasností. Byť židom znamenalo rodinnú kontinuitu, 

pomenovanie pre rodinnú príslušnosť. Pre vytvorenie vlastnej osobnej identity je nutné však 

pochopiť. Nádej, že jedného dňa bude môcť si prestať klásť otázku Kto som? a bude môcť na 

ňu bez zaváhania odpovedať. Zmieriť sa stým čo cíti, kým je a kým sa chce stať.  

Ukončenie príbehu odkazuje do budúcnosti. Jej prerod nie je ešte kompletný, avšak 

poukazuje na to, že jedinou istotou v jej živote je fakt, že jej práca ešte neskončila. 126  
 

Ieri,oggi e anche domani. Questo è lì unica cosa che ancora adesso so fino in fondo. Nessuna  certezza.127 

 
Včera, dnes a aj zajtra. To je jediná istota, ktorú ešte viem teraz skrz na skrz. Žiadna istota. 

 

Nová identita nie je ešte absolútnym riešením. S novou identitou podľa E. Hamar 

prichádzajú nové otázky. Je to prvý krok, nájdenie ako ona hovorí  tzv. správnej obce.128 

Avšak v prípade Stefanie sme sa dočkali určitej metamorfózy, absolútneho prerodu. V 

poslednej fázy sa zmenila z impulzívnej a vyhladovelej na nasýtenú a hĺbavú. Dnes ako dnes, 

                                                
125 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 98 
126 tamtiež, str. 148 
127 Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 148 
128 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 184 
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ak by už predsa len nenašla odpovede na otázku Kto som?, ostala by pokojná. Ako hovorí v 

záverečnom odstavci : "Per tornare bisogna perdersi, prima." 129   

7.3 "La seconda Dora"  

 

Dielo Silvie Ballestry La seconda Dora je z pohľadu skúmania identity úplne iné ako 

predošlé dve. Hlavná hrdinka Dora nepracuje s otázkou svojej identity priamo. Nezamýšľa sa 

nad tým, kým je a do akej miery ju židovstvo poznačilo. Dora sa na dôchodku snaží usporiadať 

svoje spomienky z minulosti. 

Po formálnej stránke je kniha rozdelená do troch častí, v ktorej sú kapitoly Dorinho 

života usporiadané chronologicky. Ako stará pani sa vracia do doby, keď bola 17 ročným 

dievčaťom, do obdobia kedy byť žid a byť súčasne fašista nebolo nič neobvyklé. Spomína na 

radosť, akú prežívala v dobe, keď neskôr dostala svoj vlastný preukaz príslušníčky fašistickej 

strany .  
 

Chi non l' ha vissuto, ha pensato Dora per tutta la vita, non può immaginare com' era un regime. Eri imbevuto di 

quella ideologia. 

... 

E lei che era ebrea, credeva nel duce e giurava coi suoi futuri persecutori e si confondeva in mezzo a loro. 

Sembra un sogno, ma non è un sogno.130  

 
 

Kto to nezažil, myslela si Dora celý život, nemôže si predstaviť, aký bol režim. Bol ste tou   

ideológiou nasiaknutý. 

... 

A ona, ktorá bola židovka, verila v Duceho a prisahala so svojimi budúcimi prenasledovateľmi a stála pomiešaná 

uprostred nich. Zdá sa to byť sen, ale nie je to sen.  

 

Dora neodmieta svoju fašistickú minulosť ani s ňou nebojuje. Chápe dôvody, pre ktoré 

tomu v tej dobe bolo tak. Prvá časť knihy končí príbehom o jej konvertovaní. Na základe 

súdneho nariadania Provvedimenti per la difesa della razza italiana 131 sa ona a jej sestra ocitajú 

                                                
129 "Aby sme sa mohli nájsť, musíme sa najprv stratiť." (z Loewenthal, E.: Lo Strappo nell’ anima, Frassinelli 

Editore, 2005, str. 155) 
130 Ballestra, S : La seconda Dora, Rizzoli Editore, Milano, 2006, str. 40-41 
131  v preklade Opatrenia na ochranu talianskej rasy 
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vo veľkom nebezpečí ako potomkovia zmiešaného manželstva. Jej matka reagovala v tú chvíľu 

veľmi promptne a nechala svoje dcéry pokrstiť ako katolíčky.  

Ak by sme opäť chceli pracovať s naratívnym rámcom E. Hamar, tento príbeh by mal 

inú štruktúru ako ten predošlý. Príbeh Dory pripomína príbeh Pétra, ktorý v prológu má názov 

stratený raj, fáza zauzlenia má názov inakosť a fáza rozuzlenia zmierenie. 132 

Strateným rajom môžeme nazvať v jej prípade obdobie do jej 17-tich rokov. S jej 

židovskou identitou sa spájajú len radostné spomienky na život v Ancone a návštevy u 

židovských príbuzných vo Florencii. Dora vykresľuje bezstarostný, ideálny život spojený s 

materiálnym a sociálnym blahobytom. Avšak, ako aj na príklade vyššie uvedenej citácie sú 

jasné náznaky toho, že tento stav nepotrvá večne  a dôjde k nepriaznivým zmenám. 

Inakosť je spojená so zauzľovaným deja, kedy si Dora začne na plno uvedomovať, čo 

to znamená židovská prináležitosť. Uvedomovanie si určitých charakteristík spojovaných so 

židovstvom. V tomto bode obdobie bezstarostného života končí.  
 

Così, in quell' autunno del 1938 lei era una ragazza ebrea convertita, che nel suo enorme piccolo, aveva 

immaginato progetti meno complicati per il proprio avvenire e doveva, invece, rispondere a questa chiamata 

misteriosa e riflettere e capire cos' aveva significato per lei l'appartenenza a un popolo eletto di cui gli italiani 

provavano adesso vergogna. 133 

 

A tak v tej jeseni roku 1938 bola konvertovaná židovka, ktorá  si vo svojej ohromnej malosti predstavovala svoje 

budúce plány menej komplikovane, a napriek tomu musela odpovedať na to záhadné volanie, premýšľať 

a pochopiť, čo pre ňu znamená príslušnosť k vyvolenému národu, za ktorý sa teraz Taliani tak hanbia. 

 

Zamýšľa sa nad tým, čo pre ňu byť židovkou vlastne znamená. Do akej miery je to pre 

ňu dôležité. Uvedomuje si, že dôležitá je pre ňu vlastne viera, ktorej sa nechce vzdať bez ohľadu 

na to, aká je. A keďže vidí súvislosti a problémy aké vyplývajú z toho byť iný, byť žid, volí si 

vieru, ktorú jej ponúkli.  
 

Ma per lei, in quegli anni, rinunciare alla religione sarebbe stato semplicemente inconcepibile . Non conosceva 

nessuno che fosse ateo, nessuno che non fosse credente. 134 

 

                                                
132 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 169-173 
133 Ballestra, S : La seconda Dora, Rizzoli Editore, Milano, 2006, str. 54 
134 tamtiež, str. 53 
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Pre ňu, v tých rokoch, vzdať sa náboženstva bolo jednoducho nepredstaviteľné. Nepoznala nikoho, kto bol 

ateista, nikoho, kto nebol veriaci. 

 

Možnosť byť židovkou jej síce bola odoprená, avšak ponúkali jej možnosť nahradiť ju 

iným náboženstvom. Na rozdiel od Pétera sa Dora tejto možnosti v živote chytila, pretože viera 

ako priorita bola v jej živote veľmi hlboko zakorenená už od detstva. Po zvyšok života 

chodievala do kostola, dodržiavala kresťanské sviatky, chodievala na spoveď dokonca ako 17 

ročná mala aj prvé sväté prijímanie. Avšak naozaj sa tomu začala venovať až na dôchodku, 

kedy vyučovala náboženstvo mladých, ktorý sa pripravovali na birmovku.  

 
La morte del padre avrebbe segnato profondamente la sua vita. Aveva il culto, Dora, della sua memoria, e in 

casa teneva un ritratto del suo genitore, e a accanto a quel ritratto sistemava sempre dei fiori freschi insieme a 

una stella di Davide incisa sul legno. Disponeva i fiori accanto alla stella e qualche volte pregava. Non proprio 

una preghiera, ma un frase che anche il prete aveva detto in chiesa, negli ultimi anni. Era una frase che ripeteva 

dentro di sé: "Shemà Israel, Shemà Israel." . "Ascolta. Ascolta, Israele." 135 

 
Smrť otca hlboko zasiahla jej život. Dora uctievala svoje spomienky a doma mala obraz svojho otca, vedľa ktorého 

vždy ukladala čerstvé kvety a do dreva vyrytú Dávidovu hviezdu. Umiestňovala kvety vedľa hviezdy a niekedy sa 

aj modlievala. Nebola to vlastne modlitba, skôr fráza, ktorú aj kňaz vyslovil pred niekoľkými rokmi v kostole. 

Bola to veta, ktorú opakovala v sebe : "Shemà Israel, Shemà Israel" . "Počuj. Počuj Izrael."  

 

Od tohto momentu môžeme v Dorinom živote hovoriť o fáze zmierenia. Je príkladom 

toho, že Dora sa vo vnútri nezriekla tradícii. Prijíma ich a akceptuje, bez ohľadu na okolnosti, 

ktoré ju k tomu viedli. V smrti svojho židovského otca našla zmierenie sama so sebou a svojím 

židovským ja.  

V tejto analýze sme sa stretli s tromi odlišnými druhmi židovskej identity. Prvý, Daniel, 

pociťoval rozpor medzi identitou pripisovanou vonkajším prostredím a tým, čo sám cítil. 

Danielovi jeho židovská identita vnútorne nesmierne chýbala po celý život a hlavne v detstve. 

Nepodarilo sa mu ju však osvojiť skrz prísne pravidlá Halachy. Stefanii tak isto chýbala jej 

židovská identita, ktorá na rozdiel od Daniela jej bola umelo odňatá. Stefaniin príbeh je 

príbehom o uvedomelej a niekoľkoročnej práci. Je o seba-osvojovaní a budovaní vlastnej 

identity, kde v závere nachádza konečne mier. Posledná Dora, o svoju identitu prišla rovnakým 

spôsobom ako Stefania. Ona však prijala a našla oporu v svojej novej identite. Rozdiel v prijatí 

je silne determinovaný prostredím, v ktorej obe hrdinky vyrastali. Stefania vyrástla v zmätku a 

                                                
135 Ballestra, S : La seconda Dora, Rizzoli Editore, Milano, 2006, str. 114 
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tichu bez akýchkoľvek odpovedí. Dora vyrástla v milujúcej rodine, v ktorej sa otec svojho 

pôvodu napriek všetkému nevzdal. Dora si tak osvojila si dôvody, pre ktoré sa stala kresťankou. 

Uvedomovala si , že bez toho nebolo možné uskutočniť svoje sny. V závere sa aj ona vracia k 

svojim židovským koreňom, pre ktoré nachádza úctu a pochopenie.   

 
 

8 Zabúdanie vs. spomínanie 

 

 

V predošlej kapitole sa zameriavali na vzťah medzi jednotlivcami a ich ponímaním 

vlastnej identity. V tejto kapitole venovanej 2. a 3. generačným svedectvám sa budeme zaoberať 

formou a spôsobom nahliadania na minulosť. Akú formu a spracovania a prečo volia autori, a 

aké tendencie u nich v súvislosti s minulosťou budú prevládať. Existujú zovšeobecňujúce rysy 

alebo charakteristiky týkajúce sa jednotlivého spracovania? Prevláda skôr snaha pripomínať 

alebo zabúdať na minulosť?  

V prvej podkapitole sa budeme venovať 2. generačným svedectvám a to v súvislosti s 

štyrmi dielami: od Silvie Ballestry La seconda Dora, Eleny Loewenthal Lo strappo nell'anima 

a Giorgia van Stratena L'amore in tempo di guerra. Špecifickým bude prípad Alessandra 

Piperna na konci a jeho diela Con le peggiori intenzioni, ktoré sa bude vyskytovať v podkapitole 

venovanej ako 2. generácii tak aj 3. generácii. V druhej podkapitole si predstavíme dve diela z 

pohľadu 3. generácie a to od opäť Con le peggiori intenzioni od Alessandra Piperna a od Giorgia 

van Stratena Il mio nome a memoria. A záverečná podkapitola bude samostatne venovaná 

jednému jedinému dielu, ktoré stojí mimo obidve kategórie, ale nutné je ho spomenúť, a tým je 

dielo od Eleny Loewenthal Conta le stelle se puoi.  

8.1 2. generačné svedectvo 

 

Druhogeneračná skúsenosť bola formovaná na pozadí konfliktu medzi snahou prijať a 

vysporiadať sa so spomienkami na holokaust. Hovoriť sa o nej začína na prelome 60/70-tych 

rokov, kedy sa začína formovať obraz holokaustu ako kultúrneho symbolu zla a ľudského 
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utrpenia. V 90-tych rokoch je táto téma vyústi do rozšírenia univerzálneho diskurzu o 

holokauste, ktorý zosobňuje tragédiu celého ľudstva. 136 

Život 2. generácie je poznamenaný traumatickými udalosťami, ktoré sa prihodili ich 

rodičom. Jedná sa o určité historické okolnosti, ktoré ich priamo obišli. Skutočnosť 

potvrdzujúca medzigeneračný prenos traumy bola po prvýkrát identifikovaná v 60-tych rokoch 

na klinikách v Kanade. Tento fakt je kľúčovým, pretože na jednej strane nám odhaľuje možnosť 

vzniku medzigeneračnej traumy u obetí vojny všade vo svete, a na strane druhej, je to jeden z 

prvých pokusov o zadefinovanie fenoménu druhej generácie. 137 

8.1.1 Miriam, Stefania, Dora 

V našom prípade v rámci analýzy svedectiev 2. generácie sa budeme zaoberať troma 

výpoveďami. Prvá Miriam, hrdinka príbehu Storia d'amore in tempo di guerra, ako jediná 

pocítila priame dôsledky holokaustu. U ostatných dvoch - Stefanie a Dory bola situácia odlišná, 

keďže sa ich rodinám podarilo zachrániť. Je teda na mieste otázka: ide teda o 2. generačné 

svedectvá a čo vlastne 2. generácia je? Ak hovoríme o 2. generácii, máme na mysli potomkov 

prvej generácie tzn. Tí, ktorí prenasledovania mašinérie holokaustu prežili.138 V kontexte 

udalostí budeme v tejto práci vychádzať z tézy, že rodičia Stefanie, ale aj Dory sú taktiež 

"preživšími", a teda začlenenie ich príbehov je na mieste. V súvislosti s Miriam môže byť táto 

definícia sporná, nakoľko Miriam nie je potomkom preživších, avšak je potomkom generácie, 

ktorá priamo zažila holokaust, a teda by ona sama mohla byť definovaná ako preživšia. 

V súvislosti so židovským pôvodom je dôležitým aspektom spôsob nahliadania na 

udalosti 2. sv. vojny, kde do veľkej miery závisí na spôsobe interpretácie v domácom prostredí. 

Či boli tieto udalosti bremenom alebo zdrojom nebezpečenstva alebo strachu. S tým súvisí aj 

schopnosť začleniť tieto témy do rodinného dialógu alebo uprednostniť zamlčovanie. 

Zamlčovanie židovského pôvodu na verejnosti, alebo neschopnosť o týchto témach hovoriť v 

domácom prostredí. Toto je príkladom rodiny Stefanie, kde sa ako sama hovorí: E invece in 

casa del dottor H. si taceva, anzi più che tacere si ignorava, e si cresceva ignorando, e si 

ignorava con un' indifferenza costruita sopra il desiderio di normalità e sopra una chiazza di 

                                                
136 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 128 
137 tamtiež, str. 130 
138 tamtiež str. 116  
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scolorina.139 V prípade Dori Levi bola situácia opäť v niečom odlišná, nakoľko bola zo 

všetkých troch románových hrdiniek najstaršia, a v tom čase sa už formovala sama mimo 

vplyvu svojej rodiny. Napriek tomu, že sa tieto udalosti priamo dotkli len jej otca, jej rodina ich 

prežívala zomknutá spoločne. Po celý život si Dora udržala veľmi blízky vzťah so svojim 

otcom, ktorý mal v jej živote špeciálne miesto. V prípade Miriam, o ktorej sa z nasledujúcej 

ukážky dozvieme, že sa rozhodla minulosť úplne vytlačiť v dôsledku straty celej rodiny, je tento 

postoj úplne pochopiteľný. O zavádzaní žiadneho dialógu teda nemôže byť reč. 

Spoločným znakom všetkých troch príbehov sa stáva snaha typická pre predstaviteľov 

2. generácie, a teda považovať tieto udalosti za veľmi osobné a súkromné. 140 Nechcú sa so 

svojimi príbehmi a pocitmi s nikým deliť na verejnosti, a niekedy ani v súkromí.  
 

Dora: 
Nonostante l'evidenza del suo cognome da ragazza, non avrebbe mai rivelato di essere ebrea poiché nel 

cuore del suo cuore ne prova ancora oggi timore .... In ogni caso, lei non raccontava niente di sé e non parlava 

mai né del passato né del guerra. 141   

 

Napriek zjavnosti svojho dievčenského priezviska, nebola by nikdy prezradila, že je židovka, nakoľko v 

hĺbke srdca stále cítila obavy... V každom prípade, nerozprávala nikomu nič o sebe, nerozprávala nikdy o 

minulosti ani o vojne. 

 

Stefania : 
La chimera di una vita normale, però impossibile senza rimuovere o anche soltanto parlare di quel 

vuoto d'identità che abitava dentro... 142  

 

Vidina normálneho života, nemožná bez odstránenia alebo len rozprávania o tej prázdnej identite, ktorú 

nosila vo vnútri... 

 

                                                
139 A naproti tomu sa v dome doktora H. viac než mlčalo, ignorovalo. A rástlo sa ignorujúc, a ignorovalo sa s 

ľahostajnosťou postavenou na prianí normálnosti e na škvrne od bielidla. ( Loewenthal, E: Lo strappo nell’anima, 

Frassinelli Editore, 2005, str. 119) 
140 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 124 
141 Ballestra, S : La seconda Dora, Rizzoli Editore, Milano, str. 45 
142 Loewenthal Elena: Lo Strappo nell’anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 126 
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Miriam : 
Al mio futuro marito, Joseph Adlerblum, quando mi chiese se volevo sposarlo dissi che di tuto quello 

che era successo prima non avremmo mai dovuto parlare...143 

 

 Môjmu budúcemu manželovi Josephovi Alberblumovi som povedala, keď si ma chcel vziať, že o tom 

všetkom, čo sa stalo predtým, nebudeme nikdy hovoriť... 

 

Spomienky na minulosť sú príliš bolestivé, alebo nebezpečné. Jedná sa o akúsi formu 

izolácie individuálne prežívaných problémov.144 Pocit jedinečne prežívaného utrpenia, s 

ktorým sa títo jedinci nemôžu nikomu zveriť, častokrát vyústi do krízy, ako tomu je napríklad 

u Stefanie. Dora neprežíva krízu identity z dôvodov, ktorým sme sa venovali v kapitole 

venovanej židovskej identite. Miriam sa rozhodla mlčať, pretože ako pokračuje ďalej: 

...altrimenti la tristezza e il dolore sarebbero penetrati nella nostra nuova famiglia, 

ammorbandola. 145 

Podľa Jeffreyho C. Alexandra, ešte než trauma môže byť zakúsená na kolektívnej 

úrovni, musia byť nájdené odpovede na podstatné otázky a tieto odpovede sa samozrejme 

behom času menia. 146  V prípade Miriam nebola snaha hľadať odpovede na otázky. Riešením 

bolo otázky úplne pochovať. Dora sa zmierila s chodom sveta uvedomujúc si, že je len obyčajná 

učiteľka a to, čo sa vo svete deje, je pre ňu priveľké sústo.  
 

Lei era solo un' ex insegnante elementare e non si era mai fatta illusioni sui limiti di ciò che esattamente era. 

... 

Lei immaginava che sarebbero state sollecitate a farlo per una quantità di motivi che una semplice ex 

insegnante elementare non riusciva a comprendere nella loro esistenza.147 

 

                                                
143 van Straten, Giorgio: Il mio nome a memoria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, str. 16 
144 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 124 
145 ...pretože inak smútok a bolesť by boli prenikli do našej novej rodiny, skaziac ju. (van Straten, G: Il mio nome 

a memoria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, str. 16) 
146 Alexander, J. C : On the Social Construction of Moral Universals: The 'Holocaust' from War Crime to Trauma 

Drama, European Journal of Social Theory February 2002, vol. 5, str. 5-85, str. 10 (dostupné na internetovej 

stránke : http://est.sagepub.com/content/5/1/5.full.pdf+html) 
147 Ballestra, S : La seconda Dora, Rizzoli Editore, Milano, str. 162 a 164 
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Ona bola len bývalá učiteľka na základnej škole a nikdy nemala ilúzie o limitoch toho, kým naozaj bola. 

 ...  

Predstavovala si, že to, čo urobili, bolo podmienené množstvom dôvodov, ktoré jedna obyčajná bývalá učiteľka 

základnej školy nemôže v ich existencii pochopiť. 

 

Dora sa vzdáva odpovedí. Prijíma prirodzený chod tohto sveta bez nároku na odpovede. 

Ale Stefaniin príklad presne odpovedá definícii J. C. Alexandra v spôsobe, ktorým pri hľadaní 

identity postupovala. Najprv sa snažila nájsť odpoveď na dôležité otázky a teda Čo so mnou nie 

je v poriadku? Kto som ? a až v samom závere knihy preukazuje vôľu čeliť konfrontácii : Per 

questo ho dovuto capire e provare, almeno provare a rimediare... Ma a lui, al buco nell'anima 

di Fabrizio dovevo una spiegazione. 148 

Z toho je možné dedukovať, aká poloha v jednotlivých príbehoch prevláda. U Miriam 

jasne prevládala snaha zabudnúť a vytesniť udalosti zažité v dôsledku hrôz druhej svetovej 

vojny. Ako sme už spomínali v časti teoretickej jedným zo spôsobov vyrovnávania sa s 

holokaustom na kolektívnej úrovni, bolo aj dialogické zabúdanie. Miriam volí zabúdanie na 

úrovni individuálnej pochopiteľne z osobných dôvodov. Nezaoberá sa postojom ani vnímaním 

spoločnosti voči nej samej. Dora sa rozhodla spomínať a reflektovať nad minulosťou, avšak s 

určitou dávkou odstupu. V kapitole 26. nám opisuje, ako dostáva od svojich vnukov rôzne 

darčeky s holokaustovou tématikou, ako napríklad zborník spevov odsúdených, zbierky 

poviedok preživších alebo eseje o židovskom humore.  

Come mai?, si chiedeva. Era semplice. Perché immaginavano di farla contenta, ma non 

è che queste cose loro interessassero più di tanto. Non gli interessavano, però ritenevano che 

a lei, invece, dovessero interessare. 149   

Pre ňu ako by okolitý svet v daný moment neexistoval. Existovalo pre ňu len jej vlastné 

utrpenie a utrpenie jej rodiny. Nezaujímalo nijak obzvlášť, čo sa dialo niekde inde, aj napriek 

tomu, že nejaké vzdialené informácie mala. Dnes na dôchodku má už dostatok času, aby 

prijímala tieto úvahy s pokorou adekvátnou k jej veku.  Stefania celý doterajší život až do fázy 

zmierenia len spomína na minulosť. Vedela, že jedine systematickým rozpracovaním a 

                                                
148 Pre to som musela pochopiť a zakúsiť, aspoň skúsiť to odčiniť... Ale jemu, trhline v duši Fabrizia dlžím 

vysvetlenie. (Loewenthal Elena: Lo Strappo nell’anima, Frassinelli Editore, 2005, str. 154) 
149 Ako to?, pýtavala sa. Bolo to jednoduché. Mysleli si, že ju robia spokojnou, ale nie je to tým, že ich tie veci 

nejak obzvlášť zaujímali. Nezaujímali, ale mali za to, že naopak ju by to zaujímať malo. (  Ballestra, S : La seconda 

Dora, Rizzoli Editore, Milano, str. 161) 
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pochopením udalostí z minulosti bude schopná sebaurčenia dôležitého nie len pre ňu, ale aj pre 

budúcnosť jej syna.  

Všetky tri príbehy majú formálne podobu rozprávania, v snahe prostredníctvom 

životných príbehov dosiahnuť seba-porozumenie. U každej je však miera tohto seba-

porozumenia rôzna v závislosti od ich vzťahu k prežitej minulosti. Rozprávanie, vo forme 

spomínania na minulé udalosti a ich interpretácie z pohľadu prítomnosti je podľa Jakuba 

Mlynářa jedným z kľúčových spôsobov, ktorým je utváraný proces sociálnej re-konštrukcie 

identity, či už na úrovni individuálnej alebo kolektívnej. Ukazuje sa, že pri rozprávaní sa 

celistvý obraz upevňuje keď ak sa neutvára. 150  Druhá generácia pracuje ešte s priamymi 

svedectvami, čo je tak isto jeden z dôležitých rozdielov, ktorý ju, mimo iné, bude odlišovať od 

tej 3. generácie.   

Z pohľadu naratívnej konštrukcie môžeme u týchto rozprávaní identifikovať tri hlavné 

zložky, ktoré v svojej práci Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních 

židovských identít definovala Eleonóra Hamar.151 Prvá je zložka autobiografická, kde 

samotným rozprávačom je sám hlavný hrdina, ide o rozprávania s vnútornou fokalizáciou. Táto 

zložka je zo všetkých troch najvýraznejšia a prevláda vo všetkých rozprávaniach. 

Ďalšia vrstva je eventografická, tzn. rozprávač sa posúva do roly vedľajšej postavy. 

Predmetom sa stávajú udalosti, ktoré sú z hľadiska celku životného príbehu dôležité. Táto 

zložka je u všetkých najslabšia. Jedná sa väčšinou len o jemné náznaky. Väčšina príbehu je 

silne sústredená na hlavné postavy - Miriam, Doru a Stefaniu. V prípade Miriam ide náznaky 

týkajúce sa života jej lásky Enrica. V prípade Dory sú to momenty kedy spomína na momenty 

strávené so svojou sestrou Lorenzou, a u Stefanie je to jedna jediná časť venovaná životu jej 

syna Fabrizia na ostrove Procida. 

Posledná historiografická vrstva odkazuje k historickým udalostiam. Hlavná hrdinka 

môže byť prítomná fyzicky, alebo ak nie je, môže sa v nich identifikovať a hovoriť o tom, aký 

vplyv na ňu tie dané historické udalosti mali. To je prípad Stefanie, ktorá sa síce narodila a žila 

v Ríme, avšak 16.10.1943 mala len tri roky. A na základe pozbavenia svojej židovskej identity 

nemohla byť súčasťou veľkého vyplienenia židovského ghetta 152, pretože v tom čase bola na 

                                                
150 Mlynář, J: Paměť a narativa, z Maslowski N., Šubrt J. a kol. : Kolektívní paměť. K teoretickým otázkam, Praha,  

vyd. Karolinum, 2014, str. 220 
151 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 146 
152 viď kapitola 5.2 Mussolini a rasové zákony, str. 13 
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kdesi na vidieku. V kapitole Treni  sa k tomu dňu vracia a predstavuje si, ako to asi mohlo 

vyzerať. Na pozadí rovnakého dátumu sa odohráva aj nešťastie Miriam. Tá v svojom rozprávaní 

spomína na obdobie predtým a potom. Približuje nám, ako vyzeral Rím v tom období a aká 

bola atmosféra. Dora sa pristavuje pri dvoch zásadných rokoch, a to október roku 1938 153 a 

október, november a december roku 1943. Dora sa narodila a žila v tom období v Markách, 

takže jej príbeh ponúka náhľad na mimo-rímsku realitu.  

8.1.2 Karen, Luca  

Karen Ruben a Luca Sonnino sú dve vedľajšie postavy románu Con le peggiori 

intenzioni, ktoré tak isto predstavujú 2. generáciu. Ich spôsob na nahliadanie udalostí 

holokaustu je odlišný, preto predstavujú v tejto analýze samostatnú menšiu podkapitolu. 

Doteraz sme sa venovali tendenciám spomínať, tentokrát sa budeme prvýkrát u 2. generácie 

venovať opačnej tendencii, a to zabúdať. Nakoľko ide o vedľajšie postavy, nemáme toľko 

dostupných informácii k podrobnej analýze, ako je tomu v predošlej podkapitole. Napriek tomu 

je z rozprávania Daniela Sonnina možné zachytiť istú spoločnú charakteristiku oboch postáv 

ako predstaviteľov 2. generácie. 

Obaja sú predstaviteľmi vrstvy bohatých rímskych židov. Luca Sonnino je otcom 

hlavného hrdinu Daniela a  Karen Ruben je matka jeho najlepšieho a božského kamaráta Davida 

Rubena. Luca je synom zhýralého Beppyho Sonnina, ktorý pri vstupe do života venoval svojmu 

synove bezstarostné detstvo. Aj napriek istým fyzickým disproporciám, ktoré ho mali odsúdiť 

k sebaľútosti a pocitu menejcennosti. Beppymu sa podarilo vytvoriť majstrovské dielo v podobe 

svojho prvorodeného syna, z ktorého komplexu odlišnosti vytvoril istý typ povýšenosti 

a sebavedomia. Luca zosobňuje človeka s nevyčerpateľnou dávkou optimizmu a notorickou 

schopnosťou každému čokoľvek odpúšťať. Dokonca aj svojmu otcovi rodinný bankrot. Ako 

však takáto zdanlivo nesúvisiaca postava súvisí s tématom tejto kapitoly?  
 

Era una canzone dei Supertramp,”Goodbye Stranger” un titolo così beffardamente profetico. Gli piaceva quel 

pezzo. Per quell’ estate era il massimo. E questo era il suo modo di dirmi “Ehi piccolo, io non sono nostalgico”. 

E in effetti lui non era un nostalgico. E non tanto perché non avesse nulla per cui provare nostalgia (tutt’altro), 

ma perché un uomo intelligente – secondo il peculiare significato da lui attribuito all’ intelligenza – non poteva, 

né doveva indulgere in nostalgie. Per mio padre l’ Avvenire era la dimora degli intelligenti. Lui odiava gli 

apocalittici o i passatisti. Era indispensabile interessarsi pervicacemente al presente.154 

                                                
153 viď kapitola 5.2 Mussolini a rasové zákony, str. 13 
154 Piperno,Alessandro: Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2009, str. 83 
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Byla to skladba od Supertramp: Goodbye Stranger, jak výsměšně prorocký název. Jemu se líbila. To léto to byl 
hit. A tohle byl jeho způsob, jak mi říct: „Hele, mladej, mě na stesk neužije.“ A skutečně ho na něj nikdo neužil. 
Ani ne tak proto, že by neměl nic, po čem by se mu mohlo stýskat (právě naopak), ale protože inteligentní člověk 
– v souladu s oním zvláštním významem, který inteligenci přisuzoval – se nemohl a ani nesměl topit ve stescích. 
Pro mého otce byla příbytkem inteligentních osob Budoucnost. Nesnášel škarohlídy a staromilce. Bylo 
bezpodmínečně nutné se tvrdošíjně soustředit na přítomnost. 155 

 

Luca sa odmietal v svojom živote obzerať dozadu. Byť súčasťou kolektívneho traumatu, 

ktoré sa podpísalo identite súčasných moderných židov. Aj keď nie je žiadna časť venovaná 

explicitne téme identity Luka Sonnina, z románu vieme dedukovať o aký typ postavy ide. Je to 

človek sebavedomý, optimistický, ktorý nemáva v živote pochybnosti. Luca predstavuje novú 

éru židovstva. Moderný a elegantný žid bez splínu, ktorý verí v Budúcnosť a pozitívne 

zajtrajšky. Ako hovorí Daniel na str. 88 : „Ecco qua la versione altolocata dell’ebreo errante, 

la trasposizione chich del milleriano viaggiatore.“  156  

Za to Karen Ruben bola iná, čo avizuje už hneď prvá veta : „Karen era allergica al 

passato. Si sarebbe detto che il suo modo di essere ancorata al presente avesse un che di 

malsano.“ 157 Jej príbeh bol poznačený vyvraždením rodiny v koncentračnom tábore 

v Buchenwalde. Na prvý pohľad vyzerala, ako keby tieto udalosti na nej nezanechali ani stopu, 

avšak opak je pravdou. Daniel to nazýva syndróm vylúčenej bytosti 158. Nikdy sa nedokázala 

zbaviť pocitu hanby a vylúčenia, pretože bola sirota. Závidela svojim priateľom rodiny, čo 

viedlo ku klamstvu. Vymýšľala si celú rodinnú genézu, vymýšľala príbuzných, rodinné výlety, 

príbytky nežijúcich strýkov a tiet.  

 
Tanto più che, a quel tempo, c’ erano molti disgraziati (un cugino di Beppy per esempio) che, colpiti dalla stessa 

sciagura di Karen per mano dei medesimi assassini, avevano sentito l’ esigenza di costruire intorno a quei parenti 

sterminati una specie di mausoleo della Memoria. Tutto il contrario di Karen che, per sbarazzarsi dei suoi morti, 

aveva edificato un tempio invisibile dedicato all‘ Oblio e al Depistaggio. 159 

 

                                                
155  Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 73 
156 „Tak tady máte vysoce postavenou verzi věčného Žida, elegantní adaptaci tisíciletého poutníka.“(z Piperno, 

A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 77) 
157 „Karen byla alergická na minulost. Řeklo by se, že ve způsobu, jímž se vázala na přítomnost, bylo něco 

nezdravého.” (z Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 146 
158  tamtiež str. 147 
159  Piperno, A. : Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2009, str. 169 
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Tím spíš, že v té době řada nešťastníků (kupříkladu jeden Bepyho bratranec), které postihla stejná tragédie jako 
Karen a vinou týchž vrahů, cítil povinnost vystavět kolem těch vyhlazených příbuzných něco jako mauzoleum 
paměti. Pravý opak Karen, která se svých zemřelých zbavila tím, že pro ně zbudovala neviditelný chrám 
zasvěcený Zapomnění a Falešným stopám.  160 

 

Jej život bol touto udalosťou naplno poznačený. Ovplyvnil ako aj jej výber partnera, tak 

aj výchovu svojho syna Davida. Jej predošlé vzťahy stroskotali, pretože Karen nebola schopná 

vzdať sa svojich lží. Hanbila sa priznať, že jej rodinu vyvraždili nacisti. Radšej obetovala vzťah. 

Jej súčasný manžel, Amos Ruben, znáša jej všemožnú snahu ho odjudaizovať. 161  Karen cíti, 

že vinou židovskej príslušnosti prišla o všetko. Chce svojho muža zbaviť jeho židovskej identity 

tým, že mu zabráni žiť ako žid - uctievať prikázané sviatky a stretávať sa a podporovať 

roztrúsených príbuzných. A bráni v tom nielen svojmu mužovi, ale aj svojmu synovi.  

Prvýkrát sa stretávame s pocitom hanby. Karen sa hanbí za minulosť, ktorá nie je to 

dostatočne elegantná, aby mohla tvoriť súčasť nóbl kruhov, v ktorých vyrastala. Tak vzniká 

potreba vytvoriť si novú minulosť a teda aj novú identitu primeranú spoločenským 

podmienkam. Čo ju spája s predošlými hrdinkami je snaha izolovať pravdu. Obháňa ju múrmi 

a uplatňuje si na ňu výhradné právo za cenu obety vlastného šťastia. Neskôr tejto novej pravde 

dáva nový šat, elaboruje ju k úplnej dokonalosti za pomoci svojho syna. Ten je žijúcim 

dôkazom plne podporujúcim matkine teórie. Ten jej bez jediného zaváhania dáva za pravdu,  

bez toho, aby sa trápil vymyslenými teóriami o svojej zosnulej rodine.  

Karen si volí cestu zabudnutia, pretože ozajstná minulosť je príliš bolestivá 

a nekorešponduje s jej snobizmom. Identita, ktorú si pre seba vymyslela, nezahŕňa príbeh malej 

židovskej siroty. Následkom čoho u nej vzniká hlboká duševná nevyrovnanosť a až chorobná 

posadnutosť prítomnosťou, spojená s tým, čo si o nej druhí myslia. Svoju bolesť s obľubou 

zaobaľuje do množstva extravagantných a nablýskaných večierkov. Nevynechala žiadnu 

príležitosť k exhibícii ani v podobe kresťanských sviatkov, ako sú Vianoce.  

 
Non era raro, per esemio, che, entrando nel salone di casa Ruben, un giorno qualsiasi di dicembre, ci si trovasse 

di fronte allo spetacolo imprevedibile offerto da un panciuto, luminiscente e pluridecorato albero di Natale al 

fianco del quale ardeva una hanukkia accesa da Amos. 162 

 

                                                
160  Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 147-148 
161  Piperno, A. :Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2009, str. 171 
162  Piperno, A. :Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2009, str. 175 
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Kupříkladu nebylo vzácné, že když jste některý prosincový den vešli do salonu domu Rubenových, naskytla se 
vám nečekaná podívaná, již nabízel bachratý, blikající a přezdobený vánoční stromek, vedle něhož hořela 
chanukija*, kterou zapálil Amos. 163 

 

Síce to vyzerá ako krásny prípad spolunažívania dvoch odlišných náboženských kultúr, ale 

opak je pravdou.  

U Luka oplakávanie minulosti nie je v súlade s jeho životným optimizmom, ktorý mu 

bráni zotrvať v negatívnom rozpoložení. Nejde o zámernú snahu izolovať skutočnosť. Môže za 

to aj prostredie, v ktorom vyrastal, ktoré nedávalo veľa priestoru pochybám a sebareflexii. 

Jednoducho Lukov život mal byť od začiatku až do konca perfektný, a to bez diskusie.  

 
Perché i Sonnino – è bene tenerlo a mente – sono allergici all’ interiorità.164  

 

“Protože Sonninovi – a to si dobře zapamatujte – jsou alergičtí na nitro.” 165 

 

Ako hovorí Alice Flemrová v doslove k tejto knihe : 

“Danielovo lapidární sdělení, že Sonninovi jsou „alergičtí na nitro“, vystihuje postoj Bepyho & spol. zcela 
přesně: nitro nás váže k paměti a ta zase k minulosti, k nepříjemným vzpomínkám, k dotěrným otázkám, k 
výčitkám. A tak nitro zůstává pečlivě skryto pod maskou cynismu a lehkomyslnosti. “ 166 

 

A to je skutočnosť, ktorá sa odrazila aj na Lukovom živote. Jeho vzťah k židovstvu 

a minulosti sa formuje skrz jeho otca Beppyho. Ako prvorodený syn bol vedený k tomu, aby 

zosobňoval isté Sonninovské návyky a postoje, pričom jedným z nich je aj schopnosť neriešiť 

minulosť.  

Karen a Luca sú dvaja predstavitelia tej istej generácie, ktoré spája rovnaký náhľad 

nenáhľad na pamäť a minulosť. Karen žije len pre organizáciu pompéznych spoločenských 

večierkov. Minulosť spojená so židovstvom pre ňu predstavuje bolesť. Vytvára si minulosť, 

v ktorej sa cíti bezpečne. Luka k svojej sebe-projekcii využíva s obľubou módu, potrpí si na 

                                                
163 * Devítiramenný svícen postupně zapalovaný během židovského Svátku světel Chanuka.  (z Piperno, A: 

S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 153) 
164 Piperno, A. : Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2009, str. 22 
165 Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 20   
166 Flemrová A. z pre Piperno, A: S těmi nejhoršími úmysly, nakladatelství Paseka, Praha, 2015,  str. 269 
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dobré víno, kvalitnú gastronómiu a umenie. Zbožňuje technologické vychytávky, pretože ich 

považuje nie len za úspech doby, ale aj za svoj vlastný.  

V spleti týchto povrchností sa skrýva snaha vytesniť a opomenúť minulosť. Nenaplniť 

obsah, skôr len dať nádobe luxusný obal v podobe neviazaného života. Neorientovať sa 

dovnútra, pretože by tým riskovali konfrontáciu s minulosťou. Minulosť je tabu a tá je 

z pohľadu Pipernových postáv častokrát bagatelizovaná, viď starý otec Beppy. Ťažko 

jednoznačne určiť, či tento povrchný vzťah k minulosti vychádza z pomerov, do ktorých sa 

narodili. Faktom ostáva, že Piperno nám ponúka obraz 2. generácie tvorenej rímskou 

smotánkou, ktorá trpí akousi kolektívnou amnéziou. 167 a nesnaží sa svoj vzťah k minulosti 

meniť.  

V závere tejto analýzy môžeme celkovo skonštatovať, že sa nedalo premýšľať o 2. 

generácii bez toho, aby sme sa nevenovali aj otázke židovskej identity a naopak. Jedno sa 

formuje a ovplyvňuje pod vplyvom druhého. Miriam, Dora a Stefania sa snažia so svojou 

minulosťou pracovať, uzavrieť mier s tým, kým som a čím som bol. Minulosť u Karen a Luku 

bola vydaná napospas Zabudnutiu. Tí sa nesnažia pracovať na svojom vzťahu k nej. Karen 

nevyhovujúcu minulosť pretvára na úkor svetskej roztopašnosti. Luka ju naopak úplne ignoruje 

vychádzajúc z jeho spôsobu uvažovania o  svete. 

Následky v podobe spôsobu nahliadania na minulosť sú v zásade individuálne. Minulosť 

je dôležitá v procese formovania, avšak nie je možné zovšeobecňovať spôsoby, ktorými sa 2. 

generácia prejavuje. Napriek tomu, spoločným rysom, ktorý poznamenal všetky rozprávania je 

téma holokaustu. Teda je dôležité uvažovať o holokauste ako o kľúči, ktorý celé toto téma 

identity a spomienok otvára. Je dôležitým z pohľadu prežívania jednotlivých postáv. 

  

8.2 3. generačné svedectvo   

 

V predošlej podkapitole sme sa venovali výhradne 2. generácii, v tejto podkapitole našu 

pozornosť obrátime na 3. generáciu a s ňou súvisiace diela Alessandra Piperna Con le peggiori 

intenzioni a Giorgia van Stratena Il mio nome a memoria.  

Aké sú rozdiely a čo má spoločné 2. a 3. generácia? Na rovnakom základe sa budeme 

snažiť definovať 3. generáciu, a teda aký volia spôsob a formu nahliadania na minulosť. Aké 

                                                
167 tamtiež, str. 268 
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sa u nich vyskytujú motívy. Prevláda individuálna, alebo kolektívna pamäť? Stretneme sa u 

nich po prvýkrát s formou rodinnej ságy a pojmom tzv. post memory.  

Pojem 3. generácia je relatívne novým pojmom. Objavuje sa v roku 1985, ale tentokrát 

nie v Amerike, ale v samotnom Izraeli. Psychológ Dan Bar-On z univerzity Beer-Sheeva v 

Izraeli zistil, že bolo oveľa jednoduchšie komunikovať s vnukmi preživších holokaust ako so 

samotnými ich deťmi. Taktiež zistil, že pre vnukov Shoah nemá žiaden bližší význam. Títo 

jedinci poznali históriu, ktorú ich starí rodičia mali za sebou, vedeli, ako trpeli, avšak osobne 

cítili odstup. Na druhej strane, našli sa stále aj jedinci, ktorí boli minulosťou svojich starých 

rodičov dodnes prenasledovaní. Psychologička Bonnie Bienstock zistila, že dokonca preživší 

majú častokrát bližší vzťah so svojimi vnúčatami, ako so svojimi vlastnými deťmi, s ktorými o 

tom nedokážu hovoriť.168 Psychológ Mark Yoslow v svojej doktorandskej práci zistil, že 3. 

generácia sa cíti pyšná na to, že pochádza z rodín, ktoré holokaust prežili. 169 

Na ramená 3. generácie leží veľká zodpovednosť a teda reprodukovať udalosti 

holokaustu, na koľko sú poslednými, ktorí majú možnosť byť v kontakte s preživšími 2. sv. 

vojny. Táto generácia vyrástla v dobe, kedy sa ostych predošlých generácii mení v pýchu. Hrdo 

reprodukuje a tým dopomáha získať 1. generácii späť ich dôstojnosť a vymaniť ich tým z 

prizmy pasivity.  

To je prípad aj našich dvoch autorov, ktorí sa rozhodli interpretovať rodinnú genézu vo 

forme rodinnej ságy. U Alessandra Piperna je to jeho hlavný hrdina Daniel a u Giorgia van 

Stratena je to on sám ako Giorgio. Giorgio van Straten sa vracia až k zakladateľovi rodu van 

Stratenů do roku 1811. Alessandro Piperno mapuje rodinný príbeh počnúc jeho excentrickým 

non-konformným starým otcom Beppym, a teda niekde okolo 30/40-tych rokov minulého 

storočia. Obaja sú vnukmi preživších 2. sv. vojny a obaja pochádzajú zo zámožných, pôvodom 

židovských rodín.  

Tak ako u predošlej generácie všetko nejakým spôsobom súviselo s holokaustom, v  

týchto dvoch románoch 3. generácie je možné zaznamenať určitý, vyššie spomínaný, odstup. 

Síce autori túto skutočnosť neopomenuli, avšak má len faktografický charakter. Giorgio van 

Straten sa akoby držal slov Prima Leviho, keď hovorí o udalostiach z koncentračných táborov:  
 

                                                
168 Fogelman, E. z článku Psychological Dynamics in the Lives of Third Generation Holocaust Survivors, 

publikové v čas. The Hidden Child Vol. XVI (2008),  dostupné na web. stránke:                                                                                 
http://www.drevafogelman.com/_psychological_dynamics_in_the_lives_of_third_generation_holocaust_survivors__94110.htm 
169tamtiež: http://www.drevafogelman.com/_psychological_dynamics_in_the_lives_of_third_generation_holocaust_survivors__94110.htm 
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Non credo che si possa raccontare un campo di sterminio, non credo vi possa riuscire del tutto neppure chi l'ha 

visto, tanto meno è il caso che ci provi io. Non ne sono capace, e poi non voglio.170 

 

Neverím, že sa dá vyrozprávať skutočnosť koncentračných táborov, neverím, že dokáže povedať všetko aj ten, čo 

to videl, a tým menej, aby som sa o to pokúsil ja. Nie som toho schopný a ani nechcem.  

 

Uvedomuje si ale povinnosť, ktorú 3.generácia má, a tou je rozprávať. Avšak, ako už 

bolo vyššie povedané, nedá sa prerozprávať to, čo sa udialo. Neexistujú tie správne slová, a 

preto nám v závere len poskytuje zoznam. Epilóg pozostávajúci z mien svojich rodinných 

príslušníkov, ktorí neprežili a ako, prípadne ak sa im podarilo zachrániť. Tieto postavy nám v 

priebehu rozprávania boli postupne predstavované, takže čitateľ mal priestor na to, aby si k nim 

vytvoril nejaký vzťah. Tak ako Giorgio:  
 

Io sono le storie che ho raccontato, il lento cammino di un nome.... Ognuno di loro è entrato dentro di me, e 

minaccia di restarci, come se raccontare una storia non fosse una liberazione ma sottoscrizione di un patto con 

tutti coloro di cui si è parlato. Ora so che non devo dimenticare. che devo tenere il mio nome a memoria.171 

 

Ja predstavujem príbehy, ktoré som rozprával, voľná cestička jedného mena... Každý z nich do mňa vstúpil a 

vyhráža sa tým, že tam ostane, ako keby rozprávať príbeh nebolo oslobodením, ale podpísaním dohody so 

všetkými tými, o ktorých bola reč. Dnes viem, že nesmiem zabudnúť, že musím mať vždy na pamäti moje meno. 

    

Giorgiova pamäť je druhom kolektívnej pamäte, druhom kolektívneho rozprávania. 172 

Autor sa nechcel sústrediť na individuálne prežívanie, chcel uchovať kolektívny obraz rodiny 

van Straten v priebehu času. Nejde o izolované spomínanie, ako tomu je u 2. generácie. Autor 

si nenárokuje na súkromie, snaží sa interpretovať udalosti podľa najlepšieho svedomia, bez 

snahy zastierať. Tu je zásadný rozdiel, ktorý charakterizuje 3. generáciu, a tou je sloboda.  

 
Diciamo che appartenevo alla prima generazione di adolescenti che avesse la possibilità di vivere la libertà- 

conquistata dai nostri scalmanati predecessori..173 

                                                
170 van Straten, G: Il mio nome a memoria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2014, str. 271 
171 van Straten, G: Il mio nome a memoria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2014, str. 294 
172 spôsob, ktorým sú na úrovni spoločnosti alebo skupín reprodukované a interpretované ic vlastné dejiny a pamäť 

ako zložky kolektívnej identity (z Mlynář, J: Paměť a narativa, z Maslowski N., Šubrt J. a kol. : Kolektívní paměť. 

K teoretickým otázkam, Praha,  vyd. Karolinum, 2014, str. 226) 
173 Piperno,Alessandro: Con le peggiori intenzioni, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2009, str. 222 
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Povedzme, že som patril k prvej generácii mladých, ktorí mali možnosť užívať si slobodu - vydobytú našimi 

uštvanými predkami. 

  

Sloboda prejavu, ktorá môže byť dôsledkom rozdielnych podmienok, v ktorých autori 

vyrastali. Keďže 2. generácia častokrát vyrastala pod ťarchou ponurých udalostí holokaustu. 

Mala obavu klásť otázky zo strachu a rešpektu voči svojim rodičom. V 3. generácii tento fakt 

nie je tak zjavný, nakoľko nefunguje ako nejaký spínač, ale skôr historický fakt.  

V súvislosti s pamäťou a spomienkami 3. generácie je nutné spomenúť pojem tzv. post 

memory 174 , a teda post-pamäti. Jedná sa o druh pamäti, pri ktorej jej vzťah k jej objektu nie je 

sprostredkovaný spomínaním, ale vynaložením imaginárnej sily a tvorivosti. Post-pamäť 

vystihuje skúsenosť všetkých tých, ktorý vyrastali ovládaní príbehmi, ktoré predchádzali ich 

narodeniu. To je aj prípad Giorgia van Stratena, ktorý sa v rámci reštaurovania rodinného 

portrétu častokrát musel uchýliť k vlastnej kreativite: Devo dunque cominciare a inventarle, e 

nell'inventarle a metterci qualcosa al mio. Ecco cosa intendo quando parlo della difficoltà di 

mantenere il neccessario distacco, di non confondere ciò che è vero da ciò che ho solo 

immaginato. 175  Post-pamäť sa tak stáva miestom konfliktu medzi zanietenou túžbou po vedení 

s nevyhnutným nedostatkom faktov, ktoré by nám mohli pomôcť danej udalosti porozumieť. Z 

toho teda jasne vyplýva, že ide o nepriame svedectvá, v ktorých treba zohľadniť istú mieru 

subjektivity a možnú odchýlku od fakticity. A to je ďalší z rysov, ktorý odlišuje 2.generačné 

svedectvá od 3.generačných.  

U Alessandra Piperna  je tak isto prítomná kolektívna pamäť, avšak jeho rozprávanie 

súc o ostatných členoch rodiny, stále sa primárne odvíja od života Daniela. Jeho voľba je osobne 

motivovaná. Piperno sa nesnaží vytvoriť objektívny obraz a zámerne si volí postavy, ktoré sú 

nejakým spôsobom spojené so životom jeho alter-ega. Napriek tomu, je tak isto jeho 

rozprávanie z len polovice nepriamym svedectvom. Jeho kniha zároveň prepája minulosť 

a súčasnosť, kde on sám je hlavnou postavou. Podľa J. Mlynářa je každé autobiografické 

rozprávanie orientované k minulosti špecifickou momentálne subjektívne pravdivou verziou 

reality. Podľa neho je každé rozprávanie selektívnym a jeho súčasťou sú len určité relevantné 

                                                
174 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 153 
175 Musím si ich teda začať vymýšľať, a v ich vymýšľaní dať niečo zo seba. A to je to čo mám na mysli keď hovorím 

o odstupe, nepopliesť to, čo je pravdivé, s tým, čo som si len vymyslel. (z van Straten, G: Il mio nome a memoria, 

Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2014, str. 119) 
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prvky. Každý jednotlivec sa v rôznych okamihoch a rôznych kontextoch podáva rôzne pojatie 

rozprávania. 176 

Na rozdiel od van Stratena, ktorý vytvára niečo na spôsob "il vero storico" 177 a aj 

napriek použitiu vlastnej fantázie sa snaží byť objektívny. Na strane 117 dokonca sám priznáva, 

že na začiatku vedel ešte jasne rozlíšiť to, čo bolo skutočné, od toho čo bolo ako hovorí "il 

verosimile" 178. Teraz s rozprávaním, ktoré sa približuje jeho dobe je oveľa ťažšie ostať 

objektívny. V citácii nižšie jasne naznačuje svoj zámer ako by chcel s textom naložiť: 
 

Voglio fare ciò che ogni uomo ha, una volta o l' altra, sognato entrare nel quadro, come se la superficie della tela 

non fosse che una garza leggera, una lieve cortina di nebbia da oltrepassare senza timori.179 

 

Chcem urobiť to o čom každý človek raz sníval: vstúpiť do obrazu, tak akoby povrch plátna nebol ničím iným len 

jemnou gázou, hmlová clona, ktorú nebudeme mať strach prejsť. 

 

Tieto rozdielne tendencie definujú aj podobu literárneho žánru. Kým van Stratenova 

podoba rozprávania ma formu typickú pre rodinné sága, naproti tomu Pipernova kronika rodiny 

Sonnino stojí niekde na pomedzí autobiografického románu a rodinnej ságy. Avšak dôležitým 

a spoločným menovateľom oboch príbehov je vôbec snaha pojímať rodinný príbeh. Táto voľba 

môže súvisieť s tým ako sme si na začiatku 3. generáciu zadefinovali. Ide o generáciu, ktorá je 

pyšná na svoj pôvod a vzdáva mu patričnú úctu. Ak by obaja autori boli zvolili podobu výhradne 

autobiografického rozprávania, mohli by riskovať, že sa nepodarí uchovať to podstatné aj pre 

nadchádzajúce generácie. A to si uvedomuje aj Alessandro Piperno, aj keď to možno v tejto 

knihe, to nie je až tak zrejmé ako v jeho knihe Contro la memoria. 

 
Ecco perché l'Oblio è una violazione inaccettabile, lo schiaffo definitivo. Solo la Memoria può conferire uno 

spessore al dolore patito...E proprio perché se una cosa non viene ricordata è come se non fosse mai esistita, per 

le vittime della Shoah l'Oblio è prezzo troppo alto da pagare.180 
 

                                                
176 Mlynář,J: Paměť a narativa, z Maslowski N., Šubrt J. a kol. : Kolektívní paměť. K teoretickým otázkam, Praha,  

vyd. Karolinum, 2014, str. 232 
177  naratívna technika využívaná v románoch, pozostáva z príbehov, ktoré si autor vymyslel avšak na reálnom 

historickom podklade 
178  v preklade pravdepodobný,vieruhodný (naratívna technika, pri ktorej vzniká podobnosť medzi rozprávaním a 

skutočnosťou, ide o istú formu pripodobňovania skutočností) 
179 van Straten, G: Il mio nome a memoria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2014, str. 285 
180 Piperno, A: Contro la memoria, Fandango, Roma, 2012, str. 18 
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A je dôvod prečo Zabudnutie je neprijateľným zásahom, definitívna facka. Len Pamäť môže prepožičať silu 

zakúsenej bolesti... A to je dôvod prečo pokiaľ nejaká vec nie je spomínaná, je to akoby nikdy nebola existovala, 

pre obete holokaustu je Zabudnutie príliš veľká daň, ktorú by mali zaplatiť.  
 

Spojovníkom medzi minulosťou a súčasnosťou sa u Giorgia van Stratena nie je on sám 

ale meno. Rodinné meno slúži ako dôležitý prostriedok na uchovanie pamäte. Môže prežiť 

človeka a zároveň implikovať spomienky. Ako hneď v úvode hovorí  : La peggiore maledizione 

ebraica dice: sia cancellato il tuo nome e anche il ricordo di te. Per salvare un uomo si deve 

ripetere il suo nome, come in una liturgia. Ma il ricordo? Quello, come ho detto, si spegne con 

le persone che lo conservano. A meno che qualcuno non decida di transformarlo: di scriverlo 

su dei fogli... 181  Meno sa stáva nositeľom príbehu a garancia istej kontinuity. Úlohou autora je 

zaznamenávať jeho postup naprieč storočiami. Opäť sa tak potvrdzuje dôležitosť uchovávania 

spomienok v zmysle židovskej tradície Zakhor!. Dôležitým impulzom k tvorbe bola smrť jeho 

otca, ktorá mu pripomenula potrebu spomínať. Uvedomil si, že okrem spomienok a minulosti 

mu iná pamiatka nezostala. Preto sa rozhodol zrekonštruovať jeho život. To ho postupne 

priviedlo až k svojmu starému otcovi, a otcovi jeho starého otca a tak až do Holandska, do roku 

1811, kde sa traduje počiatok rodovej línie van Straaten ešte s dvoma "a".  

Ak by sme oba romány chceli zasadiť do naratívneho rámca E. Hamar, ktorý sme použili 

v podkapitole o 2.generačných svedectvách, vyzeralo by to asi nasledovne. Autobiografická 

vrstva by bola najsilnejšie zastúpená v Pipernovom románe, zatiaľ čo u van Stratena je úplne 

opomenutá na úkor vrstvy eventografickej, ktorá prevláda. E. Hamar poukazuje aj na to, že na 

odlíšenie eventografickej vrstvy s vrstvou historiografickou, na základe formálnych 

charakteristík v životných príbehoch nemusí byť vždy jednoznačné.182  Čo by mohol byť aj 

príklad van Stratena, ktorý sa snaží do veľkej miery pridržiavať faktov. U Piperna je 

eventografická asi rovnako zastúpená ako vrstva autobiografická, a vrstva historiografická je 

asi najslabšia.  

Napriek tomu, že obaja autori boli židia len po otcovi, Giorgio van Straten nevenuje 

dileme zo svojho pôvodu ani stránku, kdežto u Piperna je silne rezonujúce téma, ktoré sme 

                                                
181 Ako hovorí najhoršia židovská kliatba: buď zmazané tvoje meno aj spomienka na teba. Teda na to aby sme 

zachránili človeka, musí sa opakovať jeho meno ako v liturgii. Ale spomienka? Tak ako som povedal, tá vyhasne 

spoločne s osobami, ktoré ju uchovávajú. Leda že, sa niekto rozhodne to zmeniť: zaznamenať to na papier... (z van 

Straten, G: Il mio nome a memoria, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2014, str. 22 
182 Hamar, E.: Vyprávěná židovství.O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

nakladateľstvo Slon, str. 149 
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rozanalyzovali v kapitole venovanej identite. Na základe toho však nemožno stanoviť 

univerzálnu charakteristiku týkajúcu sa skúmania identity u 3. generácie. Identita u 3. generácie 

je individuálnou záležitosťou. Môžeme len predpokladať, že ak pri 2. generácii otázka identity 

bola podmienená udalosťami holokaustu, pri 3. generácii už táto otázka nemusí hrať primárnu 

úlohu.  

Čo však môžeme jednoznačne potvrdiť je téza týkajúca sa obratu u 3. generácie, ktorý 

súvisí aj s odlišným ovzduším, v ktorom autori vyrastali. Tieto rodinné portréty, ktoré nám 

obaja autori načrtli sú odrazom úcty a hrdosti k svojim koreňom. Na rozdiel od 2. generácie ich 

pamäť je verejná, nesnažia sa ju izolovať. Obracajú sa tak do minulosti v snahe zachovať 

rodinný odkaz aj pre nadchádzajúce generácie bez ohľadu na ich rozdielne motivácie. K tomu 

im dobre slúži ako žáner rodinné sága, ktorý je u Piperna viac autobiografický a u van Stratena 

skôr historiografický.  

8.3 Elena Loewenthal: Conta le stelle se puoi 

 

"La Shoah, dunque, per me non è memoria." 183 

 

Dielo Conta le stelle se puoi z roku 2008 patrí tak isto do súčasnej talianskej tvorby. 

Nakoľko sme tvorbu Eleny Loewenthal už zaradili do nášho výskumu, považujem za jeho 

prítomnosť v tejto práci za opodstatnenú a to z niekoľkých dôvodov.  

Dielo Eleny Loewenthal na prvý pohľad pripomína rodinnú ságu v podaní Giorgia van 

Stratena. Opisuje rozsiahli rodokmeň židovskej rodiny Moisého Levi pochádzajúceho z 

Fossana v Piemonte. Dej sa plne sústredí ako hlavného predstaviteľa jeho detí, vnúčat a 

pravnúčat. V knihe Giorgia van Stratena nachádzame na jej začiatku dokonca načrtnutý celý 

rodinný rodokmeň počnúc Hartogom van Straatenom.  Rovnako je tomu aj u Eleny Loewenthal, 

len ho nachádzame na konci románu. Takže po formálnej stránke máme pred sebou dielo, ktoré 

disponuje rovnakou formou. Hlavným motívom je rodina a snaha o interpretáciu životného 

príbehu, ktorý sa odvíja od jej zakladateľa. Naproti van Stratenovi je však dielo epickejšie, má 

silnejšiu eventografickú vrstu a je dialogickejšie.  

Čím je teda toto dielo na toľko špecifické, že sme ho zaradili mimo obidve kategórie?  

Ide o spôsob nahliadania na minulosť. Doteraz sme sa stretávali s tendenciou spomínať a 

pripomínať udalosti Shoah, toto je však jediné dielo, kde autorka volí jeho presný opak. Na 

                                                
183 Loewenthal, Elena: Contro il giorno della memoria, Add editore, Torino, 2014, str. 6 
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prvý pohľad ide o normálny príbeh jednej židovskej rodiny, ale ak sa do neho začítate zistíte, 

že niečo nie je v poriadku.  

 

1924 - a Mussolini gli prende un colpo e crepa  (Mussoliniho raní mrtvica a zdochne) 

1938 - è fondato lo Stato d' Israele                     (je založený štát Izrael) 

           nasce la Repubblica Italiana                   (rodí sa Talianská republika) 

           Vittorio Emanuele III abdica   184           (Viktor Emanuel III. abdikuje) 
 

Elena Loewenthal vytvorila príbeh na pozadí ktorého Mussolini umiera po Pochode na 

Rím, Hitler ani Shoah nikdy neexistovali a vznik štátu Izraelu nebol sprevádzaný vojnovým 

konfliktom. Vytvorila akýsi ideálny obraz sveta bez holokaustu. Odmietanie života 

poznačeného udalosťami holokaustu vychádza z jej vlastného osobného priania. V svojom diele 

skúšala nájsť odpovede na otázku Aký by bol svet bez holokaustu? V záverečnom epilógu túto 

svoju iniciatívu vysvetľuje: Allora, ho volluto provare a non arrendermi alla verità della Storia. 

A immaginare una, inventata ma verosimile, come se non fosse successo quello che è successo. 
185 

Snažila sa teda do veľkej miery pridržiavať faktov aj napriek tomu, že tie negatívne 

vytesnila. O svojich pohnútkach rozpráva viac v krátkom manifeste zvanom Contro il giorno 

della memoria 186 (2014), v ktorom vysvetľuje dôvody, prečo pre ňu 27.1. v hebrejčine zvaný 

Yom haShoah je jediným dňom, kedy nemieni spomínať.  

 

Così ho finito per trovare una formula accondiscendente: «Mi dispiace ma nel GdM non parlo. Lo faccio in 

qualunque altro giorno, ma il 27 gennaio (e dintorni) mi sono consegnata al silenzio, per una questione personale, 

emotiva di fatto»187 

 

Tak som prestala hľadať nejakú ústupčivú formulu : "Ľutujem, ale v rámci Medzinárodného dňa pamiatky obetí 

Holokaustu sa nevyjadrujem. Budem to robiť v akýkoľvek iný deň, ale 27. januára (a okolí) sa odovzdávam 

mlčaniu, z osobných dôvodov, respektíve citových.    

 

                                                
184 A tak som sa snažila nevzdať sa pravdivosti Histórie. Predstaviť nejakú, vymyslieť niečo pravepodobné, tak ako 

by sa nebolo stalo to, čo sa stalo.  (Loewenthal, E: Conta le stelle se puoi, Einaudi Editore, Milano,2008,  str. 256) 
185 Loewenthal, E.: Conta le stelle se puoi, Einaudi Editore, Milano,2008, str. 253 
186 v preklade Medzinárodný deň pamiatky obetí Holokaustu 
187 Loewenthal, Elena: Contro il giorno della memoria, Add editore, Torino, 2014, str. 12 
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Nutné je podotknúť, že podobný názor na Medzinárodný deň holokaustu zastáva aj A. 

Piperno. Ten sa nestavia nepriateľsky k tomu, čo tento deň reprezentuje, ale k tomu čo sa z neho 

v priebehu rokov stalo.188 Ani Loewenthal sa tým nesnaží popierať význam udalostí, ktoré k 

vzniku tohto dňa viedli. Odmieta mu venovať pozornosť, práve v tento deň, pretože podľa nej 

to má presne opačný efekt. V tomto manifeste tak isto vysvetľuje aj dôvody, ktoré ju viedli 

k napísaniu knihy Conta le stelle se puoi: 
 

Per farmi un poco di spazio, scaricare il peso di quella presenza, nel 2008 ho scritto un romanzo che s’intitola 

Conta le stelle, se puoi...	Ovviamente non ho scritto questo libro per negare la Shoah ma per dimostrare che quella 

storia non era necessaria, come invece si è portati a credere, pur deplorandola. La Shoah poteva anche non 

accadere e non doveva accadere: invece la si sente come un evento ineluttabile.189 

  

Aby som si získala trošku priestor, zbavila bremena tej prítomnosti, som v roku 2008 napísala román s názvom 

Conta le stelle, se puoi... Samozrejme, nenapísala som túto knihu, aby som poprela holokaust, ale aby som 

dokázala, že tá minulosť nebola nevyhnutná,napriek tomu, ako sme nútení veriť, ačkoli jsme ho odcudzovali. 

Holokaust mohol aj nebyť a nemanapriek tomu sa berie ako nevyhnutná udalosť.) 

 

Snaží sa v nej ukázať, aký by boli mali židia život v Taliansku, keby nebolo vojny. Je 

zástankyňou toho, že Ž/židia majú na taký život nárok. Je to to najmenej, čo pre nich môže 

urobiť a hlavne pre seba. Jej postoj pripomína dialogické zabúdanie, avšak nie zo strachu z 

podnecovania nenávisti. Chce tak urobiť kvôli sebe. Táto kniha je pre ňu spôsob, ako uľaviť 

svojej duši. Aj keď si uvedomuje, že Ž/židia bývajú samy neprávom označovaní za tých, ktorí 

túto diskusiu podnecujú. Jej dôvody sú prevažne osobné a vychádzajú zo skutočností, v ktorých 

vyrastala :  
 

Come si fa a scendere a patti con una storia così? Come si fa a farci i conti? A togliersela dalla testa, a non 
trasformarla in un’ossessione, a evitare che ti si aggrovigli dentro? A pensare che possa lasciarti in pace anche 
soltanto un momento, per tutti i giorni della tua vita? Niente da fare. Te la trascini dietro. Sai che ci stai dentro 
e non ne esci più anche se sei nata dopo. 

... 

Per te che sei nata dopo, cioè per me, il vero sogno sarebbe poterla dimenticare, questa storia. Rimuovere la 

Shoah dall’universo della mia coscienza e dal mio inconscio, soprattutto.190 

 
Ako sa dá uzavrieť kompromis s takouto minulosťou? Ako sa s ňou dá zúčtovať? Vymazať si ju z hlavy, 

nepremeniť ju v obsesiu a vyhnúť sa tak tomu, aby sa vám zašmodrichala vo vnútri? Ako sa dá myslieť, že ťa len 

                                                
188 z web. stránky : http://www.kolot.it/2006/01/23/«sono-ostile-al-giorno-della-memoria»/ 
189 Loewenthal, Elena: Contro il giorno della memoria, Add editore, Torino, 2014, str. 7 
190  tamtiež, str. 80 
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na moment môže nechať na pokoji po celý zvyšok tvojho života? Nič sa nedá robiť. Tiahneš si ju vo vnútri. Vieš, 

že ju más vo vnútri, a nezbavíš sa jej, aj keď si sa narodila až potom. 

... 

Pre teba, ktorá si sa narodila potom, teda pre mňa, je ozajstným snom môcť zabudnúť, zabudnúť na minulosť. 

Odstrániť holokaust z vesmíru môjho vedomia a hlavne nevedomia.  
 

V tejto knihe uskutočňuje svoj vlastný sen. Sen, v ktorom sa identita nebude formovať 

pod ťarchou holokaustu. Osvienčim je pre ňu symbol popierania židovstva : Auschwitz è la 

negazione dell’ebraismo. Nessuna identità può fondarsi su una negazione.191 

Identita bola veľmi dôležitý faktor, ktorý vplýval na charakteristiku 2. či 3. generácie. 

V tomto prípade Loewenthal akúkoľvek diskusiu nepripúšťa. Pre ňu spôsob nahliadania na 

Ž/židov ako na "potomkov holokaustu" je neprijateľný: Come il «figlio» della Shoah. Che è 

una specie di bestemmia, un’aporia tremenda perché la Shoah è morte e la morte non genera 

nulla, men che meno dei figli. 192 A teda by nebolo by spravodlivé na základe tých vyjadrení 

zasadzovať ju do 2. či 3. generácie. Jej spôsob vnímania holokaustu v tejto knihe je natoľko 

jedinečný, že si zaslúži samostatnú podkapitolu. Nie je porovnateľný s rodinnými ságami ani 

Piperna, ani van Stratena. Nenesie v sebe trauma z minulosti a ani stopu po vnútornom 

konflikte. Ide o dielo tak čisté a zidealizované, že nezapadá do žiadnej z definícii, ktorými sme 

sa snažili charakterizovať 2. alebo 3. generáciu. Príznačná je akurát melanchólia a ľútosť, s 

ktorou tento príbeh venovala všetkým tým, ktorý zažili jeho skutočnú podobu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
191 Jak "dieťa" Holokaustu. Je to nejaký druh nadávky, desivá apória, pretože holokaust je smrť a smrť nemôže 

produkovať nič, a už vobec nie deti.  (z Loewenthal, E: Contro il giorno della memoria, Add editore, Torino, 

2014, str. 10) 
192 tamtiež, str. 11 
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9 Záver 

 

L’ebraismo è una cultura della vita, ha fede nella vita. Non coltiva la morte. (E. Loewenthal) 

 

V tejto práci sme sa snažili priblížiť, aká je identita a aká forma pamäte prevláda 

v súčasnej židovskej talianskej literatúre. U oboch je styčným bodom holokaust. Identita by sa 

nemohla formovať nebyť pamäti a formu pamäti zas ovplyvňuje identita toho, kto ňou nahliada. 

Na základe tejto reciprocity je potreba skúmať oba fenomény.  

Neexistuje univerzálna charakteristika týkajúca sa súčasnej židovskej identity. V našej 

práci sme sa stretli s troma odlišnými prístupmi. Prvý príbeh bol o odmietaní toho, kým som 

a kým nie som. Druhý bol založený na snahe zistiť, kto som, a tretí bol o snahe pochopiť to, 

kým som. Vo všetkých prípadoch však tento rozpor mal čo dočinenia so židovstvom. Tak, ako 

židovstvo nie je možné presne pojmovo vymedziť, tak nie je možné presne vymedziť ani 

charakter židovskej identity. Pretože to, aká je dnes, súvisí s rôznorodosťou odpovedí na otázku 

Čo znamená byť Ž/židom?. A keďže sme mali tri rozprávania, získali sme aj tri rôzne predstavy. 

Preto nemožno skúmať židovskú identitu inak, než len na individuálnej úrovni.  

V súvislosti so skúmaním pamäti je dôležité vnímať, z pohľadu koho nahliadame na 

minulosť. Preto som sa rozhodla rozdeliť postavy v závislosti od generácie, ku ktorej prináležia. 

Pri 2. generácii je stále citeľné trauma, ktorým si prešli ich rodičia. Pozorujeme snahu izolovať 

pravdu a zúžiť jej prežívanie na individuálnu úroveň. Napriek tomu sa musíme snažiť zasadiť 

a zohľadniť širší sociálno-historický rámec, v ktorom sa jednotlivé príbehy nachádzajú. U 2. 

generácie je stále možné badať snahu o re-konštrukciu vlastnej identity skrz pamäť. Čím sa 

odlišuje od 3. generácie, ktorá už svoju identitu nepestuje na udalostiach z minulosti. Tá si od 

udalosti 2. sv. vojny získala, doslova, väčší odstup. A to aj vďaka väčšej slobode, ktorej sa im 

v živote dostalo. Uvedomuje si svoju historiografickú povinnosť v snahe uchovať odkaz 

preživších pre nadchádzajúce generácie. Nadhľad im umožňuje podávať svedectvo, na základe 

ktorého môžu predošlé generácie získať späť svoju dôstojnosť. Pri 2. generácii funguje 

holokaust ako spúšťač, ktorý výrazne ovplyvnil formujúcu identitu. Ako je tomu napríklad aj 

u Eleny Loewenthal, ktorá je poznačená udalosťami holokaustu až do takej miery, že napísala 

príbeh o svete bez neho. Pri 3. generácii sa holokaust stáva podnetom k zamysleniu nad 

minulosťou, impulzom k skúmaniu svojich koreňov.  

Napriek tomu, že sú spôsoby a forma nahliadania rôzna, vo všeobecnosti však môžeme 

tvrdiť, že v našej analýze, rovnako ako vo svete, prevažuje tendencia pri/spomínať. Formu 
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rozprávania si volia autori, prevažne 2. generácie, ktorí sa snažia skrz príbeh o vlastnú seba-

interpretáciu. Formu rodinnej ságy uprednostňujú skôr autori 3. generácie s cieľom zachytiť 

dobový obraz. Výnimku predstavuje A. Piperno, ktorý stojí kdesi na pomedzí.  

Zabúdanie sa stalo výsadou tých, ktorí, ako v prípade Pipernovej rímskej smotánky, 

zaplňujú prázdne miesta majetkom. Tam by som ale neradila prípad E. Loewenthal, u ktorej ide 

o príbeh o svete bez holokaustu a nie o kolektívnu amnéziu.  

A čo znamená byť Ž/židom dnes a aký je obraz súčasného talianskeho žida?  

U Alessandra Piperna, je jedinec zbavený klišé pasivity. Je to moderný elegán plný 

sebavedomia, ktorý nenávidí ľútosť a nechce byť ľutovaný. Bojuje proti židovským 

stereotypom častokrát aj nonkonformným spôsobom, balancujúc na hranici medzi sarkazmom 

a antisemitizmom. Chce porušovať pravidlá a provokovať. Pre Silviu Ballestru znamená byť 

Ž/židom byť v súlade so svojim presvedčením. Byť vyrovnaný, prijímať tento fakt 

a prechovávať k svojmu židovstvu úctu. Pre Giorgia van Stratena je byť Ž/žid niečo silne späté 

rodinou a minulosťou. Nemá na mysli konkrétnu predstavu židovstva ani určitú spolunáležitosť. 

Pre neho je to rodinný odkaz, ktorý musí byť za každú cenu uchovaný a rešpektovaný. Spojenie 

kultúry, hodnôt a náboženstva pred ktorými nedokážeme ujsť nikde na svete, pretože nás vždy 

dostihnú. Postoj Eleny Loewenthal najlepšie odráža citát z úvodu : „Židovstvo je kultúrou 

života, verí v život. Nepestuje smrť.“  Pre ňu byť Ž/žid znamená byť silný. Mať vieru v život 

a v svoje schopnosti. Nevzdávať sa a bojovať. Jej Ž/žid je osamelý pútnik, ktorý nepotrebuje 

ľútosť. Osamelý, pretože žiaden národ si neprešiel tým s čím boli Židia konfrontovaní celé tie 

storočia.  

Takýto obraz nám autori v svojich dielach ponúkajú.  Samozrejme, nebolo cieľom tejto 

práce tieto závery uniformovať a aplikovať v rámci celej židovskej diaspóry. Bohužiaľ to ani 

nie je možné, vzhľadom na komplexnosť problému. Podarilo sa nám sformulovať individuálne 

závery v súvislosti s povojnovou klímou v Taliansku. Avšak, ani tie nie je možné aplikovať 

globálne, pretože pri práci so židovskou identitou a pamäťou je potreba mať vždy na pamäti, 

že každý príbeh treba vnímať v jeho jedinečnosti, tak ako aj dejiny celého židovského národa.   

 

 

 

 



 

 66 

10 Resumé 

V cieľom bolo  práce rozanalyzovať aký je vzťah pamäti a identity v súčasnej talianskej 

literatúre. Súčasnú literatúru predstavujú diela od Alessandra Piperna Con le peggiori 

intenzioni, diela od Eleny Loewenthal Lo strappo nell’anima a Conta le stelle se puoi, dielo od 

Silvie Ballestry La seconda Dora a dva romány od Giorga van Stratena Storia d’amore in tempo 

di guerra a Il mio nome a memoria.  

V prvej časti sme sa venovali problematike hľadania identity. Najviac priestoru sa 

v tomto ohľade dáva dielu Silvie Balestry La seconda Dora, Pipernových Con le peggiori 

intenzioni a uzatvára to príbeh Eleny Loewenthal Lo strappo nell’anima. V každom príbehu 

bolo odlišne vnímané téma identity. Dora je hrdinka, ktorá až po smrti svojho otca uzavrela 

kapitolu týkajúcu sa svojej židovskej identity. Daniel, hlavný hrdina románu Con le peggiori 

intenzioni, prežíval rozpor medzi tým ako ho vníma spoločnosť a ako sa vníma on sám. 

Bojujoval s tým, že pre spoločnosť ho ako žida neprijíma. Stefania, hlavná hrdinka rozprávania 

Lo strappo nell’anima sa musela k svojej židovskej identite prepracovávať dlhých 10 rokov.  

Druhá časť bola venovaná spôsobom a formám, ktorými títo autori nahliadajú na 

minulosť. Tu musíme rozlišovať vo vzťahu aký mala k minulosti 2. generácia a aký mala 3. 

generácia. Pretože 2. generácia spomínala z takpovediac osobných dôvodov. Stretávali sme sa 

s tendenciou spomínať v dielach  Storia d'amore in tempo di guerra, La seconda Dora a Lo 

strappo nell’anima. Na druhej strane, bola tendencia zabúdať príznačná pre dve vedľajšie 

postavy, Karen a Luku v románe Con le peggiori intenzioni. Vplyvom minulosti sa formovala 

aj ich identita na to na pozadí špecifického sociálno-historického kontextu. U 3. generácie sme 

vnímali určitý odstup kde ich vlastná identita nie je ovplyvnená tiažou udalostí 2. sv. vojny. Je 

tomu tak aj u hlavného hrdinu Daniela z románu Con le peggiori intenzioni a Giorgia hlavného 

hrdinu ságy Il mio nome a memoria. Samostatnú podkapitolu tvorilo dielo Eleny Loewenthal 

sága Conta le stelle se puoi, ktorá predstavuje imaginárny svet bez Hitlera, Shoah a Šesťdňovej 

vojny v Izraeli. Snažila sa ukázať svetu aký by bol život Židov bez týchto čiernych miest v ich 

histórii.  

Na základe tejto analýzy sme mohli sformulovať individuálne charakteristiky príznačné pre 

toho, ktorého hrdinu, prípadne tú ktorú generáciu. Bohužiaľ, nebolo možné sformulovať 

všeobecne platný záver, ktorý sme mohli uplatniť na celú židovskú komunitu, z dôvodu 

nedostatočnej vzorky skúmaných diel, ktoré boli súčasťou len talianskej literárnej scény. 

 Mohli sme však skonštatovať, že síce nevieme charakterizovať súčasnú modernú 
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identity avšak vieme, že prevládali tendencie pripomínať si udalosti, ktoré sa stali v súvislosti 

s 2. sv. vojnou.  

11 Riassunto 

 

Lo scopo principale di questo lavoro è analizzare qual è il rapporto della memoria e 

dell'identità nella letteratura italiana contemporanea. La letteratura contemporanea è 

rappresentata dalle opere di Alessandro Piperno Con le peggiori Intenzioni, opere di Elena 

Loewenthal Lo strappo nell'anima e Conta le stelle se puoi, l‘opera di Silvia Ballestra La 

seconda Dora e due romanzi di van Giorgia Straten Storia d'amore in tempo di guerra e Il mio 

nome a memoria.  

Nella parte prima, ci siamo concentrati sulla ricerca dell’ identità. Lo spazio più ampio 

viene dato all’ opera di Silvia Balestra La seconda Dora, di Alessandro Piperno Con le peggiori 

Intenzioni e conclude la storia di Elena Loewenthal Lo strappo nell'anima. In ogni storia  l’ idea 

dell‘ identità viene concepita diversamente. Dora è un’ eroina che solo con la morte del padre 

chiude il capitolo sulla sua identità ebraica. Daniel, il protagonista del romanzo Con le peggiori 

Intenzioni  subisce la contraddizione tra (il) come è percepito dalla società e come si percepisce 

lui stesso. Lotta con il fatto che la società non lo accetta come un Ebreo. Stefania, la protagonista 

della narrazione Lo strappo nell'anima ha dovuto elaborare la sua identità ebraica per lunghi 10 

anni.  

La parte seconda è dedicata al modo e la forma con le quali gli scrittori percepiscono il 

passato. Qui dobbiamo distinguere tra il rapporto con il passato che appartiene alla 2 ° 

generazione e alla 3° generazione. Dato che la 2 °generazione si sforza a parlare per i motivi 

personali. Ci incontriamo con una tendenza ricordare nelle opere:  Storia d'amore in tempo di 

guerra, La seconda Dora e Lo strappo nell'anima. Dall‘altra parte, è tipico tendere a 

dimenticare per due personaggi di supporto Karen e Luca nel romanzo Con le peggiori 

Intenzioni. La loro identità si forma sotto l'influenza del passato su uno sfondo specifico del 

contesto storico-sociale. Nella 3° generazione vediamo un certo distacco in cui la loro identità   

la quale non è influenzata dai gravi eventi della 2 ° guerra mondiale. Questo vale anche per 

l’eroe principale del romanzo Daniel, di Con le peggiori Intenzioni e Giorgio, il protagonista 

principale della saga Il mio nome a memoria. La sezione separata viene dedicata all‘opera di 

Elena Loewenthal, la saga Conta le stelle se puoi che dipinge un mondo immaginario, senza 

Hitler, la Shoah e la Guerra dei Sei Giorni a Israele. Loewenthal sta cercando di dimostrare al 

mondo come sarebbe stata la vita degli ebrei senza queste macchie nere nella loro storia. 
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 Sulla base di questa analisi possiamo formulare delle caratteristiche individuali, proprie 

a ciascun eroe o ciascuna delle generazioni. Purtroppo, non siamo in grado di stabilire una 

conclusione generalmente valida che potremmo applicare sulla intera comunità ebraica, a base 

dell’ insufficienza delle opere analizzate e che fanno parte della scena letteraria esclusivamente 

italiana. Tuttavia, possiamo affermare che anche se non riusciamo caratterizzare l'identità 

moderna contemporanea, sappiamo che prevale la tendenza di ricordare, degli eventi accaduti 

durante la 2 ° guerra mondiale.        
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