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Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho.  
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Oponentský posudek 

 

Diplomová práce Elišky Pekárkové nás přivádí do fascinujícího a u nás téměř neznámého 

světa německo-židovských výtvarných umělců první třetiny 20. století. Ústřední postavou tu 

je rodák ze Zerkowa u Poznaně a představitel německého, židovskými tradicemi 

ovlivněného, expresionismu Jakob Steinhardt. V Berlíně, kde Steinhardt prožil velkou část 

života, tento umělec propojoval řadu dalších osobností spojených s expresionismem, 

kulturním sionismem i tzv. židovskou renesancí – a představuje proto vhodný výchozí bod 

pro sledování této komunity i cest, jimiž se mezi umělci šířily jak motivy spojené s židovskými 

náboženskými tradicemi, tak i expresionistické přístupy. 

Autorka si v úvodu klade celou řadu otázek a úkolů: zasadit Steinhardta do kontextu 

německo-židovských dějin prvních tří dekád 20. století, rekonstruovat okruh umělců, do 

něhož patřil, analyzovat různé způsoby konstruování židovské identity, posoudit relevanci 

tzv. židovské renesance pro sledované aktéry před 1. světovou válkou a po ní, posoudit jejich 

finanční a vnitřní motivace nebo analyzovat vztah kulturního sionismu a židovské renesance.   

Autorka se přibližně na deseti stranách zabývá metodami a teoretickými východisky svojí 

práce. V této souvislosti se hlásí k rekonstrukci kulturních transferů, analýze vizuálních 

pramenů, transnacionálním dějinám, historickému výzkumu sítí (historische 

Netzwerkforschung) a klade si za úkol analyzovat konstrukce identity. Po přibližně 

patnáctistránkovém historickém úvodu, který čtenáře uvádí do kontextu kulturního sionismu 

a tzv. židovské renesance, zpřítomňuje diskurzy o židovském umění na počátku 20. století a 

připomíná ambivalentní vztah asimilovaného židovského prostředí v Německu či obecněji ve 

střední Evropě k východním židům, následuje nejobsáhlejší část práce. Ta je tvořena 

především řadou v podstatě prosopografických studií Steinhardtových učitelů, přátel a 

kolegů, v kterých autorka sleduje vzájemné inspirace, parelely a rozdíly v životních cestách i 

zaměření umělecké tvorby.  

Za silnou stránku práce považuji rozkrytí souvislostí mezi konstrukcemi židovské identity (v 

kulturně sionistickém německém prostředí), židovskými náboženskými tradicemi a 

německým expresionismem. Jakkoli se autorka spíše kriticky vymezuje k pojmu „židovského 

expresionismu“, na okruhu lidí okolo Jakoba Steinhardta vcelku přesvědčivě ukazuje, že 

expresionismus poskytl umělecký nástroj nejen k vymezení se proti akademickému realismu, 

ale právě i pro promítnutí náboženského myšlení, v tomto případě židovských duchovních 

tradic, do moderního umění. 



Jakkoli je tedy vlastní stať práce originální a přesvědčivá, nepodařilo se ji zcela provázat 

s částí teoretickou. Velké množství metodologických přístupů rozebírané v úvodních pasážích 

tak místy působí poněkud ornamentálně, protože velká část následujícího výkladu by byla 

stejně sdělná i bez těchto pasáží. Je naopak škoda, že se autorka více nevěnuje upřesnění 

některých pojmů jako je v první řadě samotné vymezení židovství (a také židovského umění 

či „židovské historiografie“), s nímž autorka pracuje poněkud samozřejmě, ačkoliv je ve 

skutečnosti, zejména ve 20. století, komplikované a nejednoznačné.    

Atypické je postupné dávkování literatury k tématu;  například o dosavadní odborné 

literatuře i některých pramenech k centrální postavě práce, Jakobu Steinhardtovi, se 

dozvídáme až ve třetí části práce. Zcela chápu, že toto oddělení má v práci jistou logiku; ta 

ovšem poukazuje na výše naznačený obecnější rys, totiž na nedostatečné provázání mezi 

jednotlivými částmi práce (zejména první a třetí, tedy teoretickou a empiricky-

prosopografickou částí). 

Práce je sepsána v němčině. I když nejsem rodilý mluvčí, registroval jsem poměrně velké 

množství chybných tvarů, chybějících či přebývajících písmen, pravopisných chyb i chyb ve 

větné stavbě. To je škoda, protože to v této míře znesnadňuje čtení – byť to pro výsledné 

hodnocení samozřejmě není to nejpodstatnější.  

Autorka vycházela z velkého množství poměrně málo známé odborné literatury i 

z pozoruhodných pramenů včetně egodokumentů. O to více mě mrzí, že seznam pramenů a 

literatury na konci práce neodpovídá požadavkům oboru. Zejména primární prameny, jsou 

odbyty v polovině případů jen jednoslovně (deníky, návštěvní knihy), bez udání datace či 

místa uložení. V seznamu literatury se zase volně vyskytují (vydané) prameny, tyto dva typy 

zdrojů by přitom měly být jasněji oddělené. 

Práci navzdory těmto připomínkám doporučuji k obhajobě a navrhuji výsledné hodnocení 

velmi dobrá. 

 

V Praze 18. ledna 2018  

Mgr. et Mgr. Matěj Spurný 

 


