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Abstrakt
Ve své práci ukazuji na sv deckých záznamech přístupných v Centru Vizuální Historie
Malach jakými způsoby je utvářeno sv dectví. To ve své práci vnímám jako specifický žánr,
který je ovlivňován zároveň diskursem a pravidly vypráv ní. Ve své práci se pokouším ukázat
způsoby, kterými k tomu dochází, a tím přisp t k lepšímu pochopení sv dectví jako takového.
Důvodem této snahy je pak mimo jiné i vzrůstající míra využívání sv dectví k vzd lávacím
účelům, ve kterých se z původn

doplňkové funkce ve vztahu k historiografii dostává

sv dectví stále více prostoru i jako vlastnímu zdroji informací. Skrze výpov di pam tníků je
sv dectví schopné přenášet nejen prosté informace, ale díky své autenticit také emoce a
morální apel. Ve své práci na materiálech USC Shoah Foundation Institute ukazuji způsoby,
kterými dochází jak k omezování vypráv ní diskursem, tak příklady, ve kterých nachází
vypráv ní v diskursu oporu, či taková, ve kterých se projevuje moc vypráv ní nad diskursem.
K tomuto záv ru docházím na základ analyzování oficiálních dokumentů nadace USC Shoah
Foundation Institute. Mezi n patří podklady pro tazatele a pam tníky, které mají zmiňovaní
k dispozici dříve, než je videozáznam pořizován. Dále pak návody pro katalogizování a
indexování získaných sv deckých záznamů a příručka pro uživatele archivu. Ve druhé části
analýzy se pak soustředím na obsah sv dectví, k čemuž využívám zastřešujícího vypráv ní
pro utvoření pozadí jednotlivých sv dectví a dále pak hlubší analýzy tří sv deckých výpov dí.

Abstract
In my thesis I analyze ways of production of testimony records accessible via CVH
Malach. Testimony is considered a special genre influenced by discourse as well as by rules
forming narration. Testimony has recently been profusely used for educative pursues due to
its ability to transfer emotions and also moral commitment. For better understanding of this
genre I present in my thesis possible ways, in which discourse restricts narration, as well as
those in which narration restrains itself upon discourse or those, in which there is fully visible
subversive potential of narration over discourse. Those conclusions are results of two-step
analysis composed of analysis of official documents of USC Shoah Foundation Institute for
Visual Memory and Education that collected testimonies analyzed in the second step. Second
part focus was centered upon chosen narratives, for whom I constructed meta-narrative from
18 testimonies of European holocaust survivors, and even more detailed analyze of 3
presented narratives.
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Úvod
Ve své práci se zabývám sv dectví kvůli tomu, abych byl schopný určit, jakými
způsoby je utvářeno a potažmo, jaká omezení z t chto způsobů vyvstávají. Je tomu tak
proto, že sv dectví je nejen ve výuce hojn využívaným prostředkem, u kterého je
vyzdvihována jeho autenticita, možnost přenášení emocí a morální rozm r. Je
považováno za prostředek přenosu hloubky určité zkušenosti díky subjektivit
vzpomínání. Je jedním ze způsobů, kterými rozumíme sociálnímu sv tu kvůli závaznosti
jeho morálního rozm ru, jež nás informuje o stavu sociálního řádu v minulosti, čímž na
n j vytváří závazky v současnosti. Díky t mto kvalitám je sv dectví využíváno jako
protiklad historiografických údajů. Autenticita je u tohoto žánru klíčovou kvalitou a to i
navzdory tomu, že práv kvůli ní bylo v minulosti sv dectví pokládáno za irelevantní
zdroj informací pro v du.
V jednom z pohledů je sv dectví pokládáno za příliš subjektivní, a proto z
pohledu sociální v dy a historiografie irelevantní. Je vnímáno jako zajímavé, ale
nepodstatné, jelikož nepřináší stejný druh informací, jako oficiální dokumenty, které jsou
považované za zdroje dat. S tímto přístupem se u sv dectví holocaustu můžeme setkat
brzy po konci druhé sv tové války, kdy byly vzpomínky pam tníků využívány pouze
jako doplňkový materiál soudních líčení. V tomto sm ru pak následovaly i práce raných
historiků, kteří se tématem holocaustu zabývali. Ti ve svých pracích, stejn jako soudci,
upozaďovali hlasy přeživších se zdůvodn ním, že se jejich vzpomínky nemohou vyrovnat
ve své kvalit oficiáln zaznamenaným informacím. Tak například Gerard Reitlinger ve
své knize The Final Solution vylučuje hlasy přeživších jako doplňkové s tím, že tito lidé
byli zřídkakdy vzd laní (Reitlinger 1953, s. 531ě. Sv dectví je v tomto pohledu chápané
za příliš subjektivní na to, aby m lo šanci vypovídat n co podstatného o dob , o které
vypráví. Jeho subjektivní charakter je považován za nevýhodu, zkreslení.
Oproti tomuto trendu upozaďování pozd ji vystupují jiní badatelé jako například
Soshana Felman a Dori Laub ĚFelman, Laub, 1992ě, které sv dectví chápou za klíčový
útvar práv kvůli tomu, že přenáší bezprostřední informace o zkoumané skutečnosti. V
jejich pohledu je subjektivita výhodou oproti strohé historiografii kvůli tomu, že
zprostředkovává kvalitativní hloubku zkušenosti, která se jinak v historiografii vytrácí.
Přistupují ke sv dectví jako k materiálu, ze kterého je možné získávat informace jiného
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charakteru, než se kterými pracuje historiografie. Osobní charakter sv dectví je zde
vyzdvihován kvůli přímé zkušenosti pam tníka s událostí a vlastní vnitřní kvality
sv dectví, jako například tichá místa, nejsou nadále považována za nedostatky, ale
naopak za výhody. Subjektivita sv dectví je vyzdvihována díky její schopnosti přenášet
emoce z pam tníků na posluchače nebo diváky sv dectví práv kvůli tomu, že události, o
kterých tito pam tníci vypráví, ve svém vzpomínání prožívají znovu spolu s emocemi,
které v nich zažívali. Díky tomu je pak možné opomíjet faktické nedostatky a
nepřesnosti, jejichž vyjasn ní připadá historiografickému bádání. Přistupují ke sv dectví
přesn obrácen , než je tomu v případ historiografie.
V mé práci však sv dectví chápu jako diskursivn tvarované vypráv ní, jako
určitý žánr. V tomto žánru pak dochází k mísení nadosobních pravidel s ryze
subjektivním obsahem vypráv ní. Nahlížím na n j z místa průsečíku výše uvedených
pohledů, jako na útvar, který sice obsahuje subjektivn vypráv né pasáže, ale svoji
celkovou podobu nutn vt snává do prostoru, který je mu vymezován zvenčí. Pokouším
se na sv dectví zam řit v procesu jeho tvorby, kdy by se, dle mého názoru m la, projevit
tato vn jší omezení.
V mé práci potom zkoumám sv dectví v archivech USC Shoah Foundation, která
uchovává video nahrávky rozhovorů s přeživšími holocaustu. Holocaust je jako událost
stále aktuální, našt stí ne ve své vlastní existenci, ale ve svém odkazu, který je pro
západní civilizaci důležitý. Jak píše Zykmund Bauman ve své knize Modernita a
holocaust (Bauman, 2003ě je pro nás poselství holocaustu také varováním před tím, kam
je snaha o maximalizaci efektivity schopna zajít, pokud je zbavena svého morálního
rozm ru. Poukazuje zde na způsoby, kterými byl holocaust sice n čím historicky
neobvyklým, ale ve vztahu ke způsobům organizování moderních společností
neodvratným vyúst ním modernizačních procesů. Technické pokroky a důmysln jší
byrokratický aparát jsou pro Baumana hlavními mechanismy, které nechaly tuto
historickou katastrofu přerůst do dříve nepředstavitelných rozm rů. Proto se odkaz
holocaustu stává pro každou moderní společnost zdviženým prstem varujícím před
vlastním vnitřním potenciálem. Svůj výklad staví Bauman do protikladu k teoriím
využívajícím k vysv tlení historické události vnitřní kvality tehdejších N mců a naopak
staví do středu zájmu společenské uspořádání. V jeho pohledu se totiž nejednalo o fatální
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selhání jednoho národa, ale o výsledek mnoha dílčích procesů, ve kterých se objevují
Hitlerovi fanatické vize přijímané za státní politiku, stejn

jako autoritářsky řízená

společnost a v ni obyčejní lidé pokoušející se plnit jim zadané úkoly. Redukce holocaustu
na záležitost ob tí, popřípad strůjců a ob tí, jak se tomu d lo t sn po Druhé sv tové
válce, nechává sice dnešní západní společnosti klidnými. Reprezentuje holocaust jako
n co pro nás vn jšího a cizího. Jako událost, která se nás týká pouze okrajov a není ji
proto nutné v novat hlubší pozornost. Ale minimáln podle Baumana tomu tak není.
Holocaust se stává odstrašujícím příkladem, který je třeba zkoumat, abychom se
nevyhnuli možnosti vyvarovat se podobných rozhodnutí v budoucnosti. Stejn dobře na
n m ale odhaluje mechanismy fungování naší vlastní společnosti v současnosti.
Historickou událost holocaustu máme k dispozici už jen zprostředkovan , pomocí
jejího obrazu. Tento obraz je zprostředkováván různými způsoby od vzd lávacího
procesu až po populárn kulturní produkty jako jsou filmy nebo videohry. Pro uchování a
předávání sv dectví o holocaustu existují i specializované instituce, které si přímo za svůj
cíl kladou připomínání jeho ob tí a předávání poselství budoucím generacím. Různé
reprezentace politik identit se odrážejí v různých reprezentacích holocaustu. V případ
archivních institucí je pak možné hovořit o situaci, kdy explicitní pravidla platná pro
danou organizaci fungují zároveň i jako pravidla platná pro výslednou reprezentaci,
minimáln v jejich restriktivním potenciálu. Kvůli častému připomínání holocaustu jak v
pop-kultuře tak při vzd lávání je dobré podrobit kritice krom jeho jednotlivých
reprezentací i způsoby, kterými tyto reprezentace vznikají. Na jednu stranu to může
napomoci k lepšímu pochopení konkrétní historické události, na druhou pak k
porozum ní způsobu vzniku a fungování t chto reprezentací jako takových.
Práce je strukturována tak, že v první kapitole představuji teoretická východiska,
ze kterých vycházím. Soustředím se zde na diskurs, který vypráv ní tvaruje, dále pak na
sv dectví jako žánr, a také na vypráv ní, za které každou sv deckou výpov ď zároveň
považuje. V následující kapitole se v nuji analyzování instruktážních materiálů USC
Shoah Foundation Institute. Tyto materiály sloužili pro navázání kontaktu s přeživšími
holocaustu, pro jejich seznámení s tím, jak bude pořizování sv dectví probíhat, pro
orientaci tazatelů při pořizování záznamu sv dectví, pro katalogizování a indexikaci
pořízeného sv dectví, stejn

jako pro konečného uživatele při jeho orientaci v
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uchovávaných sv dectvích. Při analyzování t chto materiálů jsem se soustředil na různá
omezení nebo naopak upřednostňovaní jistých informací před jinými. Zjišt ní z této části
analýzy pozd ji konfrontuji s hloubkovými sondami do sv dectví. Nejprve představuji za
pomoci zastřešujícího příb hu pozadí, ze kterého jednotlivé sv decké výpov di vystupují.
V n m se pokouším poukázat na obecn jší trendy, které se ve sv dectví objevují. Po takto
představeném pozadí přikračuji k další části analýzy, ve které se soustředím na podrobný
rozbor třech sv dectví, u kterých předkládám i jejich hrubý přepis. V nich se pokouším
na konkrétních místech ukázat různé způsoby, kterými ve sv dectví dochází ke
vzájemnému konfrontování žánru sv dectví s diskursem holocaustu. Předkládám jak
příklady míst, kde je vzpomínání usm rňováno do takové podoby, aby odpovídalo
diskursu holocaustu, stejn jako případy toho, kdy je vypráv ní o stávající diskurs opřené
a čerpá z n j svoji dův ryhodnost nebo různé informace, stejn tak jako situace, ve
kterých dochází k převaze vypráv ní nad diskursem. K tomu bývá nejčast ji využíváno
výjimky, které subjektivní vzpomínku z diskursu vyčleňuje a dává mu nad ním autoritu.

1

Teoretická

východiska:

diskurs

holocaustu,

narativ,

svědectví
Cílem mé práce je přisp t k pochopení vztahu výpov dí ke sv dectví skrze
popsání procesu jeho vzniku a pohledem na n j perspektivou diskursivn tvarovaného
žánru. V následující kapitole proto představuji východiska, ze kterých při uvažování o
t chto pojmech vycházím. Následující kapitola je proto člen na na oddíly v nující se
diskursu holocaustu, naratvu a sv dectví jako žánru.

1.1 Svědectví
Sv dectví je obvykle chápáno v protikladu k historiografii kvůli jeho schopnosti
zprostředkovávat emoce naproti strohým údajům a autenticit , kterou reprezentacím
minulosti přidává. Stejn tak je pro sv dectví důležité také to, že obsahuje morální apel.
Tím, jak popisuje osoby nebo události v minulosti, předává členům společnosti v
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současnosti morální zásady, které jsou pro n platné i v jejich současnosti. Kvůli této
vlastnosti je proto o sv dectví možné hovořit i jako o jednom ze způsobů, kterými lidé
rozumí sociálnímu sv tu a potažmo i společnosti. Sv dectví je využíváno k edukativním
účelům stále čast ji nejen k dopln ní historiografických údajů, ale pro svoje vlastní
kvality jako samostatný zdroj informací. Navzdory vysoce cen né autenticit
jednotlivých výpov dí je možné hovořit o určité stejnosti, která je prostoupena všemi
jednotlivými výpov ďmi daného sv dectví. Za touto stejností je možné hledat pravidla,
která jsou tomuto žánru vlastní a jejichž účinky je proto možné sledovat napříč celým
sv dectvím. Chceme-li proto porozum t sv dectví a jeho omezením, je třeba tato pravidla
odhalit. Ve své práci se na tato pravidla pokouším nahlédnout perspektivou diskursů.
Jednotlivé výpov di jsou vypráv ními Ěnarativyě svých autorů, za důkaz čeho je možné
chápat i jim vlastní autenticitu. Celkové sv dectví je pak souhrnem všech výpov dí, které
se uvnitř n ho navzájem doplňují a přeskupují podle jeho vlastní logiky. Z toho důvodu si
myslím, že je o sv dectví možné uvažovat jako o diskursu, který v n m obsažené
výpov di organizuje podle svého vnitřního řádu. Jelikož předpokládám, že existují
pravidla společná pro celé sv dectví, prostupující jeho jednotlivé části, rozhodl jsem se
svoji snahou kopírovat tento předpoklad a analyzovat v jedné části práce pravidla
přítomná při jeho formování a ve druhé se zam řit na jejich konkrétní projevy u
výpov dí. Tím se pokouším přisp t k pochopení toho, jak se proces utváření sv dectví
projeví v jeho obsahu, potažmo u jednotlivých výpov dí.
Sv dectví o určité události vzniká skrze jednotlivé výpov di, které o ni její
účastníci vytvořili. Stává se jejím obrazem, nebo jinak reprezentací, v sociálním život
členů daného společenství. Krom materiálních artefaktů, které k dané události přímo
odkazují je tak ukotveno hlavn v jazyce. Přesn ji v jednotlivých jazykových projevech
t ch, kteří jsou daným sv dectvím oprávn ní svými promluvami danou událost popisovat,
a tím pádem rekonstruovat. Jelikož není možné Ěa v mnoha případech ani cht néě události
prožívat znovu, zůstávají po nich v průb hu času dochována hlavn ona sv dectví, která
v sob krom konkrétních informací o osobách a průb hu nesou i sd lení o tom, co pro
budoucí členy společenství znamená podíl na sdílené minulosti. Nesou v sob informace
o minulosti společnosti a událostech, kterými procházela díky projevům konkrétních
osob. Ty jsou svými vypráv ními tvůrci obrazů minulosti, která tak vzniká vyobrazena z
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jejich pohledu, ve kterém jsou zahrnuty jejich hodnocení té dané doby stejn tak, jako její
popis. Tím dávají příklady a možné morální závazky pro své adresáty. Sv dectví jsou
tím, co dává strohým historickým informacím významový obsah. Vykračují z časové osy
do dalšího rozm ru, do vnitřní kvality jednotlivých záznamů, a je interpretují. Existuje
zde proto jistý řád, podle kterého jsou sv dectví na události navázána a který se tak bude
odrážet i do jejich možností a omezení. Pro tento řád existují pravidla, která jsou sice
schována za maskou toho, že samotné historické události byly takovými významy
obdařeny. Pokud se ale nenecháme tímto klamem zmást můžeme sledovat práci t chto
pravidel v neúprosnosti jim vlastní.
Ve své práci pojímám sv dectví jako určitý žánr, ve kterém se odráží diskurs, v
mém konkrétním případ

diskurs holocaustu uchovaný v archivech USC Shoah

foundation. Tato organizace uchovává sv dectví holocaustu ve form video-záznamů
rozhovorů s jeho přímými účastník. Můžeme tedy tvrdit, že pravidla uplatňovaná touto
organizací při pořizování rozhovorů a jejich následném indexování jsou výchozí pro
pravidla platná pro daný diskurs.

1.2 Diskurs/Diskurs holocaustu
Nejobecn jší d lení debaty ohledn pojmu diskurs je vedeno v poli ohraničeném
z jedné strany Foucaultovým chápáním a z druhé etnometodologickým přístupem. Ve
foucaltovské perspektiv označuje diskurs autonomní realitu ĚVávra 2008, s. 206-7),
která dává podn t k určitému organizování pojmů, k určitým přeskupením objektů,
k určitým typům vypovídání, jež podle stupn koherence, přesnosti a stability formují
témata nebo teorie…“ ĚFoucault, 2002, s. 99ě. Existuje mimo jednotlivou výpov ď, ale
jeho vliv je patrný i v každé z nich. Není možné tvrdit, že by se celý diskurs vyjevoval v
jedné výpov di jako celek, je obsažen v jejich součtu, je přítomný již myšlení mluvčí
jednotlivých promluv. Diskurs vystupuje do jednotlivých výroků tím, jak se jím nesené
významy dále v t chto promluvách replikují. Ohraničuje pro jím obsažené promluvy
prostor, ve kterém se mohou vyskytovat tím, že tyto promluvy organizuje jednu ke druhé
a práv

významovými omezeními, která jsou přenášena spolu s významy. Tomuto
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diskursivnímu prostoru jsou pak vlastní a) formy následnosti, ke kterým patří různá
uspořádání řad výpov dí, různé výpov di, různá teoretická schémata kombinace skupin
výpov dí, bě formy koexistence, které načrtávají pole přítomnosti Ěvýpov di uchované
jinde a převzaté pro uznání pravdivostiě a pole sounáležitosti Ěvýpov di se týkají jiných
diskursů ale n jak na sledované výpov di působíě a pole pam ti Ějiž nijak výpov di
neovlivňují, ale lze vzhledem k nim zjišťovat vztahy filiace, geneze, transformace,
historické kontinuity a diskontinuity), c) procedury intervence (Foucault 2002, s. 89-93).
Takto vymezené pole je poté závazné pro jednotlivé výpov di. Je závazné v rovin
významů přenášených do jednotlivých výpov dí, stejn jako vymezuje vztahy t chto
výpov dí jejich řazení.
Z etnometodologické perspektivy je však za relevantní považováno pouze to, jaké
konverzační metody a strategie využívají jednotliví členové společnosti ve svých
každodenních interakcích. Autorství textu není předm tem diskusí a spíše se jednotlivý
autoři soustředí na konkrétní formy re/prezentace. Různí autoři se zároveň shodují na
tom, že různé sv decké výpov di mohou být ovlivn ny různými způsoby získávání
výpov dí, rozdíly ve form záznamu autobiografické výpov di ĚCheek 2003; Stanley
1993ě. Přesto ale přetrvává společná shoda na důležitosti sv dectví jak pro jejich samotné
vyprav če, kteří převypráv ním znovu konstruují prožité zkušenosti nebo i posluchače,
kteří se díky nim mohou n co dozv d t ĚFelman 2000, s. 105-6ě. Zároveň je sv dectví i
způsobem rozum ní sociálnímu sv tu a potažmo i společnosti, která je v n m ukotvena.
Skrze morální apel obsažený ve sv dectvích se lidé dozvídají o fungování morálního řádu
v minulosti a tím pádem i jeho současným přesahům. Hodnocení různých osob či událostí
morálními aspekty utváří a dále utvrzuje vnímání dobrého a zlého v očích posluchače a
tím formuje jeho morální cít ní, pomocí kterého je pak vykládána současná situace
posluchačů v jejich vlastním myšlení.
Jednotlivé výpov di dávají dohromady sv dectví pouze tak moc, jak je jim
sv dectvím dovoleno. Nejviditeln jším příkladem může být už sama skutečnost, že očití
sv dci události jsou chápáni jako povolan jší k informování o ni, než ti, kteří se ji
neúčastnili. Ale i zúčastn ným není povoleno hovořit o čemkoli jakkoli. Kvůli tomu, že
se v jednom sv dectví b žn neobjevuje pouze jedna výpov ď dochází k tomu, že spolu
jednotlivé výpov di soupeří o váhu, která jim bude adresátem přisouzena. Pokud by
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neexistovaly principy a hierarchie, podle kterých dochází k vylučování a omezování
jednotlivých výpov dí, vypadala by sv dectví dost možná jako nekončící debaty a
dohady mezi jednotlivými hlasy. Tak tomu ale není. Jednotlivá sv dectví mají jasn
určené, kdo do nich patří a kdo nikoli, stejn jako i co je v nich ten který jedinec
oprávn n říct. Dalo by se tedy hovořit o pravidlech pro vstup a pravidlech pro pohyb v
daném sv dectví. Je tomu tak proto, že pravidla pro sv dectví prostupují i do jeho částí,
které, stejn jako celé sv dectví, částečn přeskupují.
Diskurs je ve společenských v dách hojn diskutovaný termín obsahující mnoho
různých, často abstraktních významů ĚFairclough 2003, s. 124ě. Termín diskurs v jednom
pojetí zahrnuje systém významů, který vytváří subjekty a objekty uvnitř sebe sama
ĚParker, 1992ě v tom smyslu, že jednotlivci o takto formovaných objektech hovoří jako o
reálných i mimo diskurs. Diskursy jsou v tomto pohledu „reprezentativní praxí“
(Woolgar, 1988). V jiném skupinu myšlenek nebo ustálených forem myšlení, které
mohou být identifikovány jak v textové, tak verbální komunikaci a ukotveny v širších
sociálních strukturách. Jednotlivé definice se od sebe navzájem však liší v tom, jaká
teoretická stanoviska jejich autoři využívají (Cheek, 2004, s. 1141-1142ě. Můžeme se
setkat s lingvistickými přístupy, které jej chápou za kontext určitého komunikačního
případu, ať už se jedná o novelu, novinový článek nebo interakci ve tříd či mezi příteli
ĚThompson, 1988ě, až po takové, které kladou důraz na sociální teorii, a ve kterých
znamená skupinu myšlenek a vzorců myšlení přítomnou v širších společenských
strukturách ĚLupton, 1992ě. Nejznám jší náhled na diskurs, o který se zároveň ve své
práci opírám, přináší ve svém díle Michel Foucault ĚFoucault, 1994, 2002, 2004).
Diskursy jsou pro n j autonomními realitami, které samy určují pro jednotlivé výpov di
možnosti jejich výskytu a vztahy jedné k druhé, stejn jako vztahy diskursů vůči sob
tím, jak předepisuje významy ješt dříve, než se v konkrétních promluvách vyjeví sv tu.
Protože se v mnou sledovaných sv dectvích vyskytovala obdobná místa popisovaná
obdob , soudím, že je možné vycházet při mém zkoumání z této perspektivy.
Protože je sv dectví složené z jednotlivých výpov dí, vnímám pro jeho analýzu
podstatné neopomenout jednotlivé části. Všechny výpov di jsou originály v tom smyslu,
ve kterém zachycují interpretaci subjektivní zkušenost konkrétního člov ka s historickou
událostí, o které vypovídají. Každý z pam tníků vzpomíná na jistý úsek svého života ze

10
svého pohledu. Odráží do n j svá přání a obavy a poukazuje jím na část sebe jako
takového, kterého si pamatuje, svého vlastního předchozího „já“. Oproti této originalit
jsou však všechny výpov di různými variacemi téhož jazykového útvaru – vypráv ní.
Vypráv ní utváří sv dectví z druhé strany než diskurs, jelikož svoji práci provádí v každé
jednotlivé výpov di a to odlišn od působení diskursu. Diskurs pro sv dectví určuje, kdo
může mluvit, ale vypráv ní, jakožto žánr, formuje obsahy jednotlivých vypráv ní.
Protože jsou ale všechny výpov di vypráv ními, je možné zp tn tvrdit, že i podoba
tohoto žánru určuje celkový obraz předávaný sv dectvím.
Vypráv ní je také jako jazykový útvar vázané určitými pravidly. Protože se ale již
jedná o jednotlivé výpov di a ne jejich shluky je k popsání jich organizujících pravidel
výhodn jší použít postupy, které jsou vztaženy na jazyk v jeho konkrétních projevech.
Vyprav č je totiž vychován v určitém sociálním prostředí, ve kterém jsou pravidla pro
vypráv ní předávána v průb hu jeho výchovy, stejn tak jako pozd ji v průb hu života.
Tak jako různé ze životních situací vyžadují různé druhy vypráv ní, učí se vyprav či i
způsoby, kterými je dobře provedené vypráv ní podané. Forma totiž zodpovídá za jeho
přijetí do skupiny vypráv ní. Vypráv ní, nebo jinak naracím, začala být ve
společenských v dách v nována pozornost v průb hu dvacátého století v návaznosti na
tzv. jazykový obrat, který tato vzd lanostní v tev v té dob prod lala.

Jazykovým

obratem se označuje zm na paradigmatu ve společenských v dách, ke které došlo v
návaznosti na fenomenologickou filosofii a hlavn dílo Ludwiga Wittgeinsteina. V práci
t chto filosofů byl kladen důraz na jazyk jako nástroj, kterým lidé svůj sv t nejen
popisují, ale zároveň také ve svém myšlení reprodukují a kterým se k takto vzniklému
sv tu staví. Jazyku se tak dostává důležitosti už ne jako prostředku, kterým je možné sv t
popisovat, ale i jako místu jeho vzniku. Tyto myšlenky se do společenských v d záhy
překlopily v podob

interpretativních snah v sociologii v průb hu první poloviny

dvacátého století.
Ve své práci se proto zam řuji na pravidla organizující celkové svědectví jako
diskurs, stejn jako na ta, která platí pouze uvnitř jednotlivých výpovědí. Za materiál
vhodný zkoumání jsem potom vybral video-záznamy rozhovorů s přeživšími holocaustu
přístupné v Archivu vizuální historie MALACH existujícím při Matematické fakult UK.
Ten zprostředkovává archivy USC Shoah Foundation, ve kterých je uloženo přes 52 000
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sv deckých výpov dí přeživších holocaustu pořízených v letech 1994-1999. Pořizování
t chto záznamů probíhalo standardizovaným způsobem, kdy byly jednotlivý přeživší
původn kontaktování buďto na základ reklamní kampan nebo lokálních aktivit. Týden
před samotným pořízením záznamu byl s přeživším vypln n dotazník, který m l za cíl
zjistit biografické informace o jednotlivých lidech, ale také utvořit prostor zamyšlení se
nad tím, co dalšího Ěpřesahujícího rámec jednotlivých otázekě by do záznamu dotazovaní
rádi připojili. Díky tomuto archivu již vzniklo na 140 akademických prací, ze kterých je
v tšina historiograficky zam řena1. USC Shoah Foundation dále avizuje, že i v současné
dob nahrává rozhovory pomocí stejné metodologie, kterou shrnuje v příručkách pro
tazatele, kameramany a v příručkách pro indexování a katalogizaci. Dále poskytuje
oficiální příručky pro práci s archivem.
Sv dectví je možné chápat i jako specifický literární žánr propojující pam tníka
dané události s jeho výpov dí o jejím průb hu a z tohoto úhlu pohledu jej i zkoumat. Z
historického hlediska není tento žánr v naší kultuře přítomný dlouho.
Liz Stanley Ě1993ě řadí jeho vznik do doby osvícenectví, potažmo počátku
industriálního kapitalismu. S nástupem dostupnosti písemných pomůcek a narůstající
gramotnosti populace dochází i ke zvyšování zájmu o literární žánry kopírující vypráv ní
vlastních zážitků jejich popisem ze sv decké pozice. N kteří autoři uvádí, že naše doba je
odlišná i díky tomuto relativn novému žánru, jehož specifikem však je, že svými
možnostmi přesahuje za literární kritiku ĚFelman, 2000ě. Milníkem pro etablování tohoto
žánru a jeho získání akademické pozornosti bývá nazýván holocaust. Ten si kvůli své
vnitřní složitosti a hrůzostrašnosti vyžadoval aplikovat nové studijní metody, z nichž
n které se pokoušejí o jeho rekonstrukci pomocí výzkumu sv deckých výpov dí
pam tníků. Aby bylo možné uznat sv dectví za zdroj informací, bylo nejprve nutné určit
metody jeho zkoumání a možného využívání.
K tomu však nejprve potřeba zm n, které prod laly sociáln -v dní obory v
průb hu 20. století. V první etap datované zhruba do 60. let minulého století byl
rozšířený názor, že historie jednotlivých marginalizovaných skupin je možné poodhalit

1

http://sfi.usc.edu/academic/publications?page=5

12
tehdy, kdy budou výzkumníci schopni shromáždit dostatečn „reprezentativní“ vzorek,
díky kterému bude možné „obnovit“ zkušenosti t ch, kteří byli klasickými výzkumnými
přístupy umlčeni. Tento proud stále upřednostňoval množství sebraných výpov dí před
jejich vnitřními kvalitami, čehož typickým příkladem mohou být práv účastníci raných
rozhovorů s přeživšími holocaustu. Pokud k nim vůbec došlo tak kvůli tomu, aby
posloužily jako průkazný materiál k válečným soudům. Nedocházelo přitom ke
zohledn ní hloubky takové prožitku na jednotlivé přeživší, což se odráželo i do způsobů,
kterými byly tyto rozhovory vedeny. V této fázi nebylo do rozhovorů zahrnuté
antropology vnímané přesahy současnosti a budoucnosti do vypráv ní o minulosti, jinými
slovy - projektování vyprav čovi situace a ambic. V přístupech vnímajících jednotlivá
sv dectví jako případové studie, které se ale objevují až koncem 20. století, jsou tyto
složité vnitřní dynamiky naopak zohledňovány dostatečn , případy jsou zde brány vážn
jako takové, které práv tyto dynamiky rozvíjí a díky tomu mohou poodhalovat svoje
vlastní vnitřní mytologie a rozpory, jak je například možné sledovat v Myth we live By
autorů Samuela a Thompsona ĚSamuel R., Thompson P., 1990ě.
K prvním případům využití sv dectví mimo rovinu osobních rozhovorů docházelo
již záhy po konci Druhé sv tové války na půd soudů s válečnými zločinci. Tyto soudy
však často marginalizovaly sv decké výpov di oproti důkazům ve form oficiálních
dokumentů. Tento přístup reflektoval jak právní tradici Spojených států, tak nedostatek
statusu a respektu, kterého se ob tem nacismu dostávalo. Pro ilustraci tohoto přístupu je
možné uvést rané práce historiků, kteří vycházeli z materiálů shromážd ných při
soudních líčeních a stejn

tak jako ony podléhali předsudkům proti sv dectvím

přeživších. Tak například Poliakov Ě1956) ve své knize Harvest of Hate uvádí, že pro
předejití námitkám dává přednost citacím popravčích před ob ťmi. Stejn tak Gerard
Reitlinger v The Final Solution Ě1953ě po vzoru Poliakova, vylučuje sv dectví
„vytrvalých přeživších“, protože „byli zřídkakdy vzd laní“ ĚReitlinger 1953, s. 531ě. V
této dob

se již začíná ustavovat diskurs holocaustu. D je se tomu tak práv

s

upozad ním hlasů pam tníků a podle oficiálních dokumentů i za pomocí výše zmín ných
prací historiků. V této dob diskurs hlasy přeživších upozaďoval a využíval je pouze pro
dopln ní skutečností zaznamenaných v dobových dokumentech.
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Zm na přístupu nastává na přelomu 70. a 80. let minulého století, za příklad čeho
může posloužit široce uznávané dílo Winston Gilberta The Holocaust (Gilbert, 1987).
Gilber v n m zobrazuje pohyblivou sociální historii události prostřednictvím „přiblížení
sv dkům, t m, kteří byli nejblíže destrukci a skrze jejichž sv dectví je možné říci n co o
utrpení t ch, kteří zmizeli, a byli navždy umlčeni“ ĚGilbert, 1986, s. 18). Navzdory
tomuto ve své dob ojedin lém pokusu však stále přetrvávalo využívání sv deckých
výpov dí pouze k dokreslení. Jako důvod obratu, kterého je The Holocaust (Gilbert,
1987ě příkladem, uvádí Friedlander zm ny v „ konstrukci pam ti v populární kultuře a
masových

médiích,

které

v pozdních

70.

letech

posílily

rostoucí

pozornost

profesionálních historiků na historii holocaustu“ ĚFriedlander 2002, s. 211). Na rozdíl od
klasických autobiografií bylo díky využívání formy video-sv dectví možno odstoupit od
klasické centrální pozice ega Ětedy vyprav čeě ve vypráv ní, a celý příb h formulovat
jako soustřed ný okolo hlavní události – v tomto případ holocaustu. Strukturou tento
nový žánr nekopíruje b žná vypráv ní, ale událost holocaustu, jeho vražedné teleologie
s fázemi exkluze, persekuce, uv zn ní a vyhlazení.
Dalším důležitým rozdílem mezi klasickou autobiografií a tímto žánrem je
moment vzniku příslušného příb hu. Zatímco klasické autobiografie vznikají z vůle
autora utvořit vypráv ní o svém život , které by bylo sd litelné ostatním, sv dectví
formou video-výpov dí bývají iniciována příslušnou institucí, která o jejich archivaci a
zpracování projevila zájem. Audio-vizuální formát se také odráží na obsahu jednotlivých
výpov dí, jelikož dotyční autoři nedisponovali stejným časem na přípravu a následnou
úpravu svých příb hů tak, jak tomu u klasických tišt ných autobiografií bývá. I proto se
v audio-vizuálních záznamech zachycujících rozhovory s přímými sv dky n jaké události
vyskytují tichá místa, pauzy, úseky mlčení, nedokončené v ty a různé náznaky. Podstata
t chto sv deckých výpov dí je zároveň dialogická. Dotyčný vyprav č bývá doptáván a
iniciován k vypovídání i tam, kde by informace sám nezmínil. Zároveň je zde díky videu
přítomná i obrazová reprezentace životní zkušenosti práv v postav vyprav če, který
jako autentický pam tník události fyzicky manifestuje to, jak se průb h a následná
rezonance skutečnosti odrazili do roviny individuálního prožívání ĚAssman, 2006ě
Navzdory tomu, že jednotlivá sv dectví obsahují tyto vnitřní rozpory, stejn tak
jako se v nich mohou vyskytovat fakticky mylné informace, je důležité k nim přistupovat
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ne jako k nedostatkům nebo vadám jednotlivých sv dectví, ale jako k prvkům, které jsou
tomuto stylu vypráv ní vlastní. Hartman ve svých studiích Yale Fortunoff Video Archivu
poukázal na fakt, že ve sv dectvích se vyskytují „zjednodušení, která mohou být popsána
jako metonymie“ ĚHartman 1996, s. 141ě, tedy využití vyprav čské techniky, která pro
přiblížení události používá jejich vnitřní podobnosti se známými událostmi, aby je učinila
pochopiteln jšími. Na druhou stranu ale dodává, že zde stále zůstává „obdivuhodná míra
preciznosti, jelikož pam ť zla je za prvé a hlavn pam tí útlaků, nezávislého na utrp né
nespravedlnosti“. Stejného názoru je také Yvonna Lincoln (Lincoln, 2010). Ta ve svém
článku rozebírá debatu, která se týkala práv historických nepřesností ve sv deckém
žánru. Ve druhé polovin devadesátých let se tento spor rozhořel okolo díla I, Rigoberta
Menchů. Různí autoři ĚGilbert, 1996; Stoll, 1999, Zimmerman, 1996) po porovnání
v knize uvedených informací s různými oficiálními dokumenty dosp li k záv ru, že
součástí tohoto díla jsou jak také pasáže, které neodpovídají dochovaným informacím a
jsou proto nepravdivé. Rigoberta Menchú na tyto připomínky na jedné tiskové konferenci
poznamenala, že se jedná o výsledky editorských zásahů. Yvonna Lincoln zde dodává, že
ve špan lštin nese výraz testimonio jiný význam než jeho anglický ekvivalent testimony.
Na rozdíl od důrazu na přímý zážitek sv dka kladený v západní kultuře označuje
špan lský termín žánr, ve kterém jde autorovi o co nejv tší zaujetí a přesv dčení publika.
Dle jejich doporučení je ke sv dectvím, zvlášt pak k t m vytvořeným ve špan lském
jazykovém okruhu, přistupovat jinak než k nefiktivním textům. Neplatí zde klasické
historické pravdy, ale spíše pravdy narativní, které nám poskytují jiný druh informací.
Konkrétn se jedná o takové informace, které se týkají vyprav čova současného stavu.
Moje práce se v nuje sv dectví typu testimony . Je produkováno jednou osobou na
základ její subjektivní zkušenosti což, však nevylučuje možnost, že se v n m občas dají
najít i formy využití žánru testimonia.

1.3 Narativ
Výpov ď v této práci vnímám jako specifický druh narativu. Patricia Ewick a
Susan S. Silbey (Ewick & Silbey, 1995ě přistupují k vymezení narativu skrze jeho tři
základní prvky. Každý narativ vychází ze selektivního přiblížení minulé události a
osobám v ní obsažených, je vzpomínkou vyprav če na úsek jeho minulosti. Dále pak

15
musí být části uvnitř tohoto narativu časov uspořádané od začátku, přes střed ke konci, i
navzdory tomu, že vypráv ní tuto časovou osu nenásleduje. Za třetí musí být události a
osoby v narativu obsažené vzájemn propojené n jakou přesahující strukturou, často v
kontextu opozice nebo t žkosti, jinými slovy zápletkou (Ewick & Silbey 1995, s. 200).
Akademické pozornosti se této lidské činnosti dostává již ve 30. letech minulého století
prostřednictvím Chicagské školy. Na druhou stranu je nutné upozornit, že zprvu bylo toto
pole v dního zájmu vylučováno na druhou kolej. Jak například napsal Read Bain ĚBain,
1935, s. 486) - sociologie dávající přednost příb hům před čísly zůstane „navždy
mizernou disciplínou“ obsahující „sm sicí domyšlených slov, náhodných pozorování,
spekulací, názorů, nad jí a strachů, postojů, přání, sofistikované logiky a literárních
náplastí“. Tento odmítavý přístup se postupn m nil díky studiu vypráv ní zvlášt pak ve
vztahu k právu a sociologii.
Ke konci dvacátého století dochází pak ve společenských v dách k tzv.
jazykovému obratu. Toto slovní spojení je využíváno pro popis paradigmatické zm ny
uvnitř společenskov dních disciplín, na základ které se začal klást v tší důraz na jazyk
jako prostředek konstrukce významů, které jsou pro lidské subjekty sm rodatné. K
pochopení lidského jednání je z této perspektivy výhodn jší vycházet práv z jazykového
základu, protože za orientující je zde pojímána významová rovina udávající způsoby,
kterými je možné se k jednotlivým v cem vztahovat. Důsledky tohoto obratu je možné
pozorovat i na příkladu toho, že v osmdesátých a devadesátých letech je již ustálený
pohled na narativ jako na sekvenci tvrzení propojenou jak časovým tak morálním řádem
ĚRicoeur 1984, 1985ě. Tedy jako na n co, co je schopné překlenout b žné denní interakce
na jedné stran , a sociálních strukturu na stran druhé ĚReissman, 1993ě. Skrze příb hy o
sob tak lidé své vlastní životy zároveň popisují, ale i konstruují. Narativy nejsou pouze
formou

připojenou

k

sociálnímu

životu,

ale

spíše

konstitutivním

prvkem

reprezentovaného ĚSomers, 1992ě. Příb hy popisují sv t tak, jak je prožíván a chápán
jejich vyprav čem ĚEwick & Silbey 1995, s. 198ě. Narativy jsou také uschopn ny
performativní evokovat chyb jící součásti pro své publikum tím, jak reprezentují minulé
zkušenosti vypráv jícího a konfrontují je s ustálenými výklady minulosti. Krom
vyřčeného představují platformu pro nevyřčené, stejn jako estetický prostor, ve kterém
je tento nepřítomný sv t evokován ĚPark-Fuller, 2000, s. 23ě. Tato evokativní složka
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procesu vypráv ní je tím, co z n j činí diskursivní praxi. Jak uvádí Felman a Laub
„sv dčit – slíbit výpověď, p islíbit a produkovat svoji vlastní řeč je materiálním důkazem
pro pravdu – je to dosahování ečového aktu, spíše než prosté formulování tvrzení. Jako
performativní řečový akt míří sv dectví na ty části historie, které jsou akcí přesahující
ukotvené významy, a na probíhající důsledky, který dynamicky vyhodí do vzduchu
jakékoli konečné konkretizace/reifikace a jakékoli další vymezení“ ĚFelman and Laub,
1992, s. 6).
Příb hy jednotlivých sv dectví obsahují i jiné osoby, než je jejich vyprav č. Druzí
bývají do vypráv ní zapojování nepřímo. Dochází k tomu pomocí různých hlasových,
výrazových nebo psychických způsobů, kterými jsou zapojované charaktery citovány.
Jinak monologická dimenze vypráv ní je díky tomu rozšiřována o další dimenze, které
mohou sloužit k podpoře různých aspektů toho kterého vypráv ní. Při zapojování dalších
charakterů je zapojováno také jejich politické pozadí (Fuller-Park, 2000, s. 31). K
zapojení politického pozadí dochází pomocí identit, které tyto postavy ve vztahu k
vyprav čov reprezentují.
Narativy jsou sociáln organizované fenomény ovlivn né pravidly performance a
normami určujícími obsahy daných příb hů. Jsou interaktivní ve vztahu ke kontextu, ve
kterém se vyjevují, a který zároveň utvářejí. Vypráv ní se nevyjevují náhodn , ba
naopak. Kdy/Za jakých okolností je příb h vyžadován, očekáván nebo naopak neuznán je
určováno sociální organizací narativu, jeho kontextem vyjevení. Obsahová pravidla, která
se liší napříč kulturami, určují, co vytváří přijatelný a úsp šný narativ. Určují
srozumitelnost, relevanci a v rohodnost tím, jak vymezují potvrzující odpov ď nebo
kritické odmítnutí (Derber, 1979). Stejn tak je sociáln ukotven i způsob, jakým jsou
příb hy vypráv ny, tedy to, co Herrnstein Smith nazývá „narativní transakce“. Kvůli
interaktivní povaze narativů zde existují speciální pravidla participace, která vymezují jak
roli vyprav če a publika, tak také to, kdy a kým může být vypráv ní přerušeno,
rozšiřováno dotazy či jinak rozvíjeno. Vypráv ní je strategické - vyprav či svými
narativy sledují určitý cíl nebo zájem. Tím se dostáváme k otázce, proč jsou příb hy
vypráv ny? Může tomu tak být z různých důvodů – pro pobavení, přesv dčení, osv tlení,
instruování, ospravedln ní nebo obvin ní. Ať je tomu jakkoli, jsou příb hy konstruovány
okolo pravidel, očekávání a konvencí daných situací ĚEwick & Silbey 1995 , s. 206-208).
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Kvůli konvencionalizovanému charakteru vyjadřují narativy ideologické nároky a
hegemonické předpoklady. Struktura, obsah a performance příb hů je definována a
regulována v sociálním prostředí, které často nepovolí jiné příb hy než takové, které
reprodukujíc stávající mocenské vztahy a nerovnosti (Ewick & Silbey 1995, s. 212).
Hegemonie je v tomto pohledu chápána v návaznosti na Silbersteina jako „m nící
se prostředí, ve kterém jsou dominantní vztahy zachovány, zatímco jejich manifestace
zůstávají vysoce flexibilní. Hegemonie se musí neustále vyvíjet a zotavovat se z
alternativních hegemonií“ ĚSilberstein 1988, s. 127 in Ewick & Silbey 1995 , s. 232).
Narativ může podporovat existující hegemonie svým potenciálem fungovat jako
prostředek sociální kontroly instruujíc o očekávaném a varujíc před důsledky
nekonformního. Dále také tím, že kolonizuje v domí s přítomnými, avšak implicitními
úvahami o sociální kauzalit . Jak na příkladu partikulárních rasistických narativů
poukazuje Van Dijk Ě1993ě, tyto příb hy jsou hůře empiricky testovatelné než
generalizující tvrzení o podřadnosti nebo nebezpečí určitých skupin, svoji strukturou
kopírující individuální zkušenost však nabývají na dův ryhodnosti. Za třetí přispívají
narativy hegemoniím tím, že zakrývají sociální organizace vlastní produkce a
přijatelnosti. Tedy ty struktury, které ovlivňují jak jejich formu, obsah, možnosti vyjevení
a pochopení.
Subversivní příb hy naproti tomu líčí partikulární zkušenosti jako z části
zakořen né a z části zahrnující kulturní, materiální a politický sv t přesahující hranice
lokálního. První podmínkou pro to, aby mohl být narativ považován za subversivní je
marginalita vyprav če, další je jeho znalost toho jak se tato hegemonie ustanovuje jako
probíhající záležitost, jinými slovy znalost pravidel a nahlédnutí skryté agendy zvyšuje
šanci na intervenci a odpor. Třetí podmínkou toho, aby mohl být subversivní příb h
vygenerován leží v okolnostech jejich vypráv ní, kde určitá instituce vytváří jak obecnou
možnost vypráv t tak sdílený obsah této narace, čímž odhaluje kolektivní organizaci
osobního života ĚEwick & Silbey 1995, s. 219-221).
Subversivní potenciál narativu se tedy projeví v případ , že mluvčí konstituuje
svůj vlastní autobiografický příb h tak, aby jeho vlastní „já“ stálo proti opresivní
objektivizující moci stávajícího diskursu. Tím si performer uv domí vlastní moc jak nad
terapeutickým účinkem takového vypráv ní, tak hlavn

nad jeho publikem. Různí

18
sv dkové narušují hegemonii daného diskursu tím, jak různ sv dčí nejen k událostem
v minulosti, ale i proti rámcům a mytologiím, které obklopují krize a t žkosti v t chto
událostech obsažené. Stejn

tak jak jsou podrývány významy a rámce minulých

interpretací, dochází při sv deckém procesu k zpřítomn ní chyb jící budoucnosti,
takového sv ta, ve kterém by partikulární příb hy nebyly potřeba, jelikož by nebylo ani
překážek, které k jejich vypráv ní vedly ĚFuller-Park, 2000, s, 26-28).

2 Analýza
V první fázi jsem analyzoval oficiální dokumenty USC Shoah Founation. Jednalo
se o Cataloguing Guidelines, Indexing Guidelines, User Guide, Pre-inteview Questioner,
Outreach Flayer a Interview Guidelines. Cílem této snahy bylo nalézt pravidla platná pro
pohyb a řazení prostoru sv dectví jako takového, tedy taková pravidla, která ve své práci
chápu za platná pro celý diskurs. Část t chto pravidel byla přímo vypsaná v jednotlivých
dokumentech, část je odvozena z principů, na základ kterých byl navazován kontakt s
pam tníky, byl s nimi pořizován rozhovor, nebo na základ kterých byla jejich sv decká
výpov ď uchována a označena v archivech USC Shoa Foundation.
Při analyzování pravidel platných pro daný sv decký diskurs jsem je sledoval tak,
jak se sama na daný diskurs projeví. Studování materiálů poskytovaných USC Shoa
Foundation mi poodhalilo, že v podstat existují dva momenty, při kterých jsou na
sv decký diskurs n jaká pravidla uplatňována. Prvním momentem je utváření archivního
záznamu, tedy pravidla pro výb r respondentů a pravidla pro zařazování získaných
rozhovorů do archivu Ětedy pravidla pro katalogizaci a indexikaci). Druhým momentem
je pak zobrazování jednotlivých sv deckých výpov dí konečnému uživateli. Ve druhém
moment se projeví nepsaná pravidla vycházející z povahy seskupování a odd lování
momentů sv deckých výpov dí na základ indexů, například při vyhledávání podle místa
se i další nabídky řadí nejprve podle toho, jaké místní indexikální pojmy jsou u nich
uvedeny. Katalogizace je popsána v Cataloguing Guidelines a indexikace v Indexing
Guidelines vydávaných pro svoje účely, ale následn zveřejn né k dispozici veřejnosti
USC Shoah foundation Institute. Katalogickými údaji jsou myšleny „krátké vstupy o
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biografických údajích“ dané osoby a indexikací označování segmentů rozhovoru na
základ jejich obsahu.

2.1 USC Shoah Foundation Institute for Visual History and
Education
USC Shoa Foundation Institute je instituce archivující video-nahrávky rozhovorů
s pam tníky různých genocid. Ve své činnosti navazuje na Survival of the Shoa Visual
History Foundation založenou v roce 1994 Stevenem Spielbergem. V roce 2006 se pak
stal tento původní video archiv součástí University of Southern Carolina a od této doby
funguje pod svým současným názvem USC Shoah Foundation Institute for Visual
History and Education. Cílem této instituce je pak „předcházet předsudkům, intoleranci a
bigotností, a s utrpení s nimi spojenými, pomocí vzd lávacího využití sv dectví“
ĚIndexing Guidelines, str. 8ě. K tomuto účelu sbírá tato instituce rozhovory s pam tníky
třech historických událostí – Evropského holocaustu, genocidy Tutsiů ve Rwand v roce
1994 a Nanjingského masakru z let 1937-1938. Zkušenosti pam tníků Evropského
holocaustu jsou dále roztříd ny podle životní zkušenosti Ěexperience groupsě na:
Židovské přeživší, homosexuály, Sv dky Jehovovi, Osvoboditele a Sv dky osvobození,
Politické v zn , Zachránci a pomocníci, Romy a Sinthi Ěcikánští přeživšíě, Přeživší
eugenické politiky a Účastníky soudů s válečnými zločinci ĚCataloguing Guidelines, 3ě.

2.1.1 Analýza oficiálních dokumentů nadace USC Shoah Foundation
Institute
Jako úvodní d lení, které zde uchovávaný sv decký diskurs zařazuje do vztahu k
jiným, je výb r takových historických událostí, které je možné označit za genocidy. Že se
zde uchovávané sv decké výpov di vztahují pouze ke třem možným pak zároveň
odsunuje jiné Ějako například genocidu Arménůě do kvalitativn odlišných prostorů. Dalo
by se zde tedy hovořit o jistých privilegiích, z nichž výhody čerpají pouze institutem
zvolené historické události. Na základ jakých kritérií byly vybrány pouze tyto tři
události se v oficiálních materiálech neuvádí.
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Dalším roztřiďovacím mechanismem utvářejícím celkový obraz uchovaného
sv dectví, by se dalo nazvat navazování kontaktu s přeživšími. Krom korespondenčního
oslovování t ch, o kterých byla tato skutečnost známá, využili výzkumníci také novinové
inzerce a „metody sn hové koule“ - rozšiřování počtu dotazovaných pomocí upozorn ní
na n osobou, která již s poskytnutím rozhovoru souhlasila.
však zároveň pravd podobn

Takto označení lidé se

vyskytnou v Pre-inteview Questioner, tedy dotazníku

zasílaném přeživším před pořízením samotného rozhovoru. V n m krom

svých

biografických informací a bodového zápisu o průb hu své zkušenosti s holocaustem
uvádí také jména osob, které se v rozhovoru mohou vyskytovat. Tedy t ch, se kterými se
za doby nacistické perzekuce setkali, nebo pro n tyto osoby byly jinak důležité. Tato
skutečnost tak vylučuje ty, o kterých ani nebylo známo, že by byli přeživšími dané
historické události, ani nebyli zmín ni osobou poskytující rozhovor jako další sv dci.
Výhodu v podob

možnosti poskytnutí rozhovoru zde získali odb ratelé novin, ve

kterých byla inzerce zakoupena a ti, o kterých n kdo v d l, že jsou pam tníky.

2.1.2 Outreach Flayer / kontaktní leták
Tento stránkový formulář slouží USC Shoah Foundation Institute k získání
prvních informací od pam tníků. Ti v n m Institutu zašlou informace o své osob a
povaze jejich zkušenosti, pro jejíž letmý popis je zde ponecháno volné místo. Je tu také
prostor pro zmín ní důležitých osob, které se v rozhovoru mohou vyskytnout. Tím dává
pam tníkům nahlédnout do struktury, kterou bude rozhovor veden a dává jim prostor pro
zamyšlení se nad tím, kdo by v n m m l být zmín n.

2.1.3 Pre Interview Questioner (PIQ) / Předrozhovorový dotazník
Před uskutečn ním rozhovoru zasílala USC Shoa Foundation Institute
pam tníkům, kteří k pořizování rozhovoru svolili, 40 stránkový dokument, který je určen
pro předb žné zaznamenání témat, která se pozd ji v rozhovoru vyskytnou. Protože se
jedná o dokument, který je zasílán všem sv dkům Ěi když se jeho rozsah v průb hu doby
m nilě je o n m možné uvažovat jako o n čem, co je společné všem rozhovorům a
potažmo tedy i konečnému sv dectví. Do tohoto dokumentu vepisují přeživší informace,
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které mají nastínit povahu jejich zkušenosti v průb hu války. Otázky jsou d leny do 8
částí, jmenovit Obecné informace o rozhovoru, Informace o přeživším, Předválečný
život, Čas války Ědále d len na Ghetta, Koncentrační tábory, Skrývání, Odboj,
Uprchlictví, Pochody smrti a Dodatečné válečné otázkyě, Poválečné období, Rodinné
pozadí Ědále d leno na Otce, Matka, Sourozenci, Choť, D ti, Vnoučata, Širší rodinní
příslušníciě, Rodinná identita, Po-rozhovorové informace a Informace o tazateli.
Povahov sledují jednotlivé bloky časovou linii, podle které je veden celý rozhovor a také
situaci rodiny pam tníka. U jednotlivých časových úseků je pak kladen důraz na aktivity,
které pam tník nebo jím zmiňované osoby v danou dobu provád li. Sledováno je také zda
se osoby objevující se v rozhovorech účastnili náboženského života a pokud ano, tak
jakou víru vyznávali.
Pre Interview Questioner tak pro dané rozhovory plní funkci formy, do které se
jednotlivé zkušenosti vm stnávají podle toho, jaké informace jsou o nich požadovány.
Upřednostňovanými informacemi jsou ty o osobách a jejich aktivitách, dále pak jména
míst, kterými přeživší za svou válečnou zkušenost prošli. Nad t mito informacemi se
však rozepíná časová linie, kterou jsou všechny povinny sledovat. Zkušenosti jsou díky ní
řazeny za sebe podle jejich chronologické následnosti. Důležité detaily originální pro
jednotlivé sv decké výpov dí jsou zde upozaďovány na úkor udržení reprezentace
historické události jako celku. Na první místo se dostává určitý časový úsek, pro jehož
popis pak slouží souhrn všech v deckých výpov dí, ve kterých je zmín n.

2.1.4

Catloguing

Guidelines,

Indexing

Guidelines

/

Průvodce

katalogizací a Indexikací
Po pořízení rozhovorů dochází k jejich katalogizování. Při n m jsou jednotlivé
záznamy označeny na základ biografických údajů sv dků. Je při tom využíváno PreInterwie Questioner kvůli kontrole faktických informací. Do katalogového záznamu je
krom informací o pam tníkovi poskytujícím rozhovor také možné zahrnout informace o
osobách, které jsou v daném rozhovoru zmín né.
Je tedy možné hovořit o tom, že i v procesu katalogizování dochází k
privilegování určité skupiny osob oproti ostatním. Nejviditeln jším z t chto výhod je ta,
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že jen n které osoby jsou v záznamech obsaženy, je o nich známo, že se staly ob ťmi
nacistického režimu. Do této skupiny spadají lidé, kteří byli s pam tníkem v přímém
kontaktu. Jsou jimi jak rodinní příslušníci, tak i domácí pomocníci, příjemci pomoci,
učitelé, zam stnanci atd. ĚCataloguing Guide, 10ě. Pokud se pak nejedná o přímé rodinné
příslušníky jsou tito lidé označování na základ funkce/role, kterou k pam tníkovi
zastávali v dob , ve které se o nich ve vypráv ních objevují první zmínky. Jelikož jsou
tyto osoby na základ této funkce/role vedeny uvnitř vyhledávacích procesů archivu je,
možné hovořit o jejich upozaďování oproti rodinným příslušníkům tím, že jsou zde
vedeni pouze pod obecnými kategoriemi na rozdíl od vlastních jmen. Jejich jedinečnost
pro osobu sv dka je tak upozaďována vůči jejich vlastní aktivit .
Další skupinou, která v daném diskursu zastává zvláštní místo, jsou d ti. Dle
definice USC Shoah Foundation Institute jsou d tmi takové osoby, kterým bylo v dob , o
které je v rozhovorech vypráv no mén než 13 let Ěpokud tato informace není jasn
zmín na, nejsou za d ti počítányě. Zvláštnost této skupiny tkví jak v jejím přímém
označování, kde je do kolonky vlastního jména uvedeno „dít “, s tím že rodinné jméno
zůstává, nebo je možné d ti dále specifikovat pomocí označení „Master“ nebo „Miss“
(Cataloguing Guide, 10-11ě. Díky této klasifikaci se d ti dostávají při vyhledávání do
odvozené pozice. Určující je zde pro n rodinné jméno, případn pohlaví.
Katalogizováním se sv decké výpov di uvnitř sv dectví přeskupují podle
rodinných jmen, osob v nich zmín ných, a míst, kterými pam tníci prošli. Ty jsou
získávány z Pre-Interiew Qustioneru a zanášeny do katalogických záznamů u
jednotlivých sv deckých výpov dí. Z často více než dvouhodinových rozhovorů jsou zde
vyfiltrovány jenom určité údaje. Tyto údaje pak sv dectví přeskupují a staví na oči
konečnému uživateli archivní instituce.
Katalogizované rozhovory přicházejí spolu s Pre-inteview Questioner do rukou
osobám, které jsou zodpov dné za jejich oindexování. Při této činnosti jsou pak faktické
informace kontrolovány s PIQ a katalogickými údaji. Pravidla vznikající indexikací se
tak objevují pozd ji, než dříve zmín ná, jsou však stále platná pro moment vzniku
archivního záznamu. V indexikaci vznikají pravidla jemn jšího charakteru, než při
katalogizaci, nebo samotném pořizování záznamu. Svoji povahou rozvíjí dříve vznikající
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struktury a tím do nich vnášejí pevn jší řád. Dříve vzniklá pravidla jsou jimi rozvíjena a
tím utvrzována.
Samotné indexování získaných rozhovorů vede k utváření sít propojující různé
sv decké výpov di na základ

předem určených kódů. Seznam t chto kódů může

indexující osoba rozšířit o další, chyb jící slova. Tento seznam v současné dob obsahuje
na 50 000 výrazů, které jsou uvedeny v USC Shoah Foundation Institute Theasurus.
Povahou se jednotlivé termíny různí, najdeme zde 4 různé kategorie termínů – pro popis
osob, pro popis míst, pro popis pohybu osob a pro popis zkušenosti. Jednotlivé termíny
uvnitř t chto kategorií by potom m ly vyjadřovat snahu „o objektivitu tím, že
vynechávají emocionáln zabarvené, hodnotící a osobní soudy, ale využívají neutrálního
jazyka“ ĚIndexing Guidelines, 5ě. Tyto kategorie nám poodhalují, po jakých osách je
sv dectví konstruováno a tím pádem i podle kterých se pravidla, omezující další
přeskupování objektu uvnitř daného diskursu, dále rozšiřuj. Dochází zde k propojení osob
s místy pomocí rozlišení způsobů, kterými se na daná místa tyto osoby dostaly a v této
fázi i zam ření na zkušenost jako takovou.
Pokud se n jaké další osoby v rozhovorech objevují, jsou v indexikaci dále řazeni
do dvou skupin podle toho, zda m li s osobou poskytující rozhovor přímý vztah či zda se
jednalo o Známé nebo neznámé osoby (Famous and Infamous People) (Indexing
Guidelines, 7). Osoby zahrnuté do druhé kategorie získávají oproti ostatním výsadní
postavení v tom, že ony samotné působí jako místa organizující diskurs. Tím, že byly
zahrnuty do seznamu indexikálních termínů se dostávají v daném diskursu na stejnou
pozici, jako místa nebo jednotlivé zkušenosti. Jsou dalším z možných filtrů, skrze které je
návšt vníkovi archivu prezentován jeho obsah. Krom lidí z této kategorie je pro ostatní
osoby hlavní jejich funkce Ěnebo roleě, kterou ve vztahu k pam tníkovi poskytujícímu
sv deckou výpov ď zastávali. Dostávají se tedy do seskupení osob popisovaných pomocí
obecných charakteristik, ne už jako individua, ale jako stejn jednající osoby ĚIndexing
Guidelines, 9).
Indexikální termíny pro popis místa jsou uplatňovány, pokud je v rozhovoru
zmín no d jišt n jaké události, pokud je toto místo popisováno detailn ji nebo je-li ze
záb ru kamery jasn vid t, že se o toto místo jedná. Kódy pro označování míst jsou
d leny na specifické indexikální termíny a místn -časové termíny. První z nich mají být
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aplikovány na konkrétní události na daných místech a druhé pro označení obecných
informací o daném míst v dané dob anebo pro takové části vypráv ní, kde není známé
přesné datum. N která místa tak op t dostávají privilegované místo oproti jiným podle
četnosti jejich výskytu v jednotlivých sv deckých výpov dích.
V případ popisu pohybu osob vede hlavní d lící linie mezi tím, zda se jednalo o
pohyb osob dobrovolný nebo nucený. Do dobrovoln chápaného pohybu pak patří
migrace a út ch zatímco do nedobrovolného ghettoizace, deportace a přesun. O
ghettoizaci se pak dle metodiky USC Shoah Foundation Institute jedná pouze v případ
pohybu v rámci jednoho m sta. Nucené přesuny do ghett mimo původní bydlišt jsou
řazeny do kategorie deportace.
Podle příručky pro indexování existují dv

hlavní roviny, podle kterých k

indexikaci zkušenosti dochází – jsou jimi přímá a obecná zkušenost. Zatímco přímou
zkušeností jsou myšleny takové momenty a osoby, se kterými m l dotazovaný sv dek
přímou zkušenost, do obecné kategorie spadají ostatní. Jedná se například o tvrzení o
historii nebo o událostech, které mají dané osoby z doslechu (Indexing Guidelines, 6).
Tímto rozhodnutím je do sv deckého diskursu op tovn komplikován přístup takovým
osobám, které nebyly s dříve kontaktovanými sv dky v přímém kontaktu. Dřív jší
omezení, které se projevuje již v Pre-inteview Questioner, je tak dále prohlubováno a
institucionáln zakotvováno. Lidé, kteří nem li s účastníky rozhovorů přímý kontakt mají
tak dvojit ztíženou možnost přístupu do sv deckého diskursu.
K dalšímu d lení dochází ve vztahu k samotné povaze zkušenosti do 4 různých
podkategorií, kterými jsou V uv zn ní, Omezený přístup k bydlení, Falešná identita a
Skrývání/út k. Tyto kategorie vycházejí ze životní zkušenosti ob tí, stávají se tak mén
účinnými při označování uvnitř rozhovorů s ostatními skupinami dotazovaných, jako jsou
například účastníci poválečných soudů. Nejsou zde sice přímo zmín ná jakákoli omezení,
z povahy tohoto d lení zkušeností je tomu tak patrné
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2.1.5 User Guide / Uživatelská příručka
Dalším dokumentem, ve vztahu k n muž je možné hovořit o utváření vnitřních
hierarchií je User Guide – uživatelský manuál. Tento text má za cíl seznámit
potenciálního zájemce o práci s archivovanými rozhovory se způsoby orientace v archivu
tím, že jej seznamuje s povahou archivovaných rozhovorů a možnostmi jejich
vyhledávání. Krom seznámení s funkcemi uživatelského rozhraní v úvodu se tu tak čtenář
setkává s vysv tlením způsobů indexikace a katalogizace, podle kterých je samotné
vyhledávání provád no. Za základní rozlišení je zde označováno to, které video nahrávky
s rozhovory zařazuje do jedné ze tří skupin podle toho, o kterou z historických událostí
jejichž sv dectví se archiv pokouší uchovat se jedná ĚEvropský holocaust, Rwandská
genocida Tutsiů nebo Nanjingský masakrě ĚUser Guide, 25ě. V případ evropského
holocaustu pak dále dochází na rozlišování osob na základ jejich zkušenosti. Tím se ve
vyhledávání nadále utvrzují již dříve vzniklá omezení a privilegia vycházející z povahy
indexikálních termínů a způsobů, kterými je archivovaný materiál tříd n. Tato
organizující vlastnost indexů se projevuje nejviditeln ji v moment , kdy je uživateli
představována možnost vyhledávání pomocí Index Therm Choice – v té se totiž zobrazí
grafické znázorn ní jednotlivých indexikálních hesel spolu se vztahem, ve kterém se
nacházejí oproti termínům ostatním ĚUser Guide, 32ě. Pravidla pro vzájemné řazení
jednotlivých termínů jsou zde najednou vyjevena ve své vlastí podob .
Při volb této možnosti dochází k prezentaci sv dectví ve form organizované
podle indexikálních termínů. Místy pro vstup se stávají jednotlivé termíny, které kvůli
svému vztahu k jiným utvářejí různé výseky podle jejich povahy. Zachycené sv dectví se
v konečném důsledku jeví jako organizované buď podle obsažených osob, míst nebo
konkrétních zkušeností svých sv dků. Hlavním řadícím principem je v tento moment
podobnost, na základ které byla daná místa indexy označena. Jak uvádím výše, jenom
n která místa, osoby a zkušenosti byly vybrány za vhodné stát se indexikálními kódy. To
t mto termínům zároveň ud luje pravomoc přeskupovat archivované materiály podle
sebe sama.
Políčko uživatelského prostředí sloužící pro vyhledávání pomocí vepsání určitého
termínu je také propojeno s nápov dou ĚSuggestionsě, která se snaží zobrazovat podobné
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termíny. Existuje zde potom 5 principů, na základ

kterých jsou další termíny

navrhovány. Navrhovaná slova jsou tak buď z kategorie Synonym Ěslov se stejným
významemě, Podobných výrazů Ěslov s podobným významemě, Nadřazených termínů
Ěslova obecn jšího charakteruě, Termínů se širším významem Ěpodobnost je určována na
základ významové roviny termínu, rozšiřují původní výrazě nebo Termínů příbuzných
ĚUser Guide, 34ě. Jako organizující činitel sem vstupuje do hry jazyk, přesn ji jeho
slovník, který v aplikaci na seznam indexikálních termínů, rozhoduje o navržení dalších
termínů. Co zůstává stejné je naopak přetrvávající platnost pravidel soustřed ných okolo
indexů a principů jejich přiřazování.
Postoupíme-li, spolu s Uživatelskou příručkou, k vyhledávání osob, vyvstávají
před námi další možnosti přeskupování objektů uvnitř uchovaného sv dectví. Tyto
možnost op t vycházejí z toho, co je uživatelským prostředím s přístupným materiálem
umožn no provád t. Celkový počet vyhledatelných jmen se pohybuje okolo 1,2 milionu a
zahrnují jak vlastní jména sv dků poskytujících sv decké výpov di tak osoby, které byly
zmín né v Pre-inteview Questioner. K vyhledávání jmen jsou uživateli k dispozici 3
možnosti – Začínající na, Přesné jméno a Obsahující s dodatečnými volbami na výb r
Pouze sv dků poskytujících rozhovor nebo d lení dle pohlaví ĚUser Guide, 38ě. Při
vyhledávání jmen je dále využíváno Doporučení ĚSuggestioně vybírané podle fonetické
shody hledaného jména se jmény v databázi. Pro tato Doporučení je využíváno BeiderMorseovi metody fonetické shody založené jak na hláskové stavb

slova, tak na

lingvistických vlastnostech různých jazyků ĚUser Guide, 39ě. Dalo by se tedy mluvit o
řazení na základ jazyka Ěstejn jako Doporučení v Indexikálním vyhledáváníě s tím
rozdílem, že hlavní roli zde již nehraje slovník daného jazyka ale jeho fonetická stránka.
Při zvolení vyhledávání na základ jmen se uživateli zobrazí rozhovory, ve kterých je
dané jméno zmín no a jejichž náhled je dopln n o seznam jmen, která se ve sv decké
výpov di objevují. V situaci, kdy si pro vstup uživatel zvolí hledání na základ vlastních
jmen, se poté všechen archivovaný materiál jeví jako řazený na základ jmen. Že se jedná
pouze o jednu z možných reprezentací daného sv dectví je zřejmé už z principů
indexování Ějsou zde vynechána místa a zkušenosti sv dkůě.
Místa se také dají vyhledávat třemi možnými způsoby – buďto podle jmen
obsažených v seznamu indeixkálních termínů, kde se dále aplikuje d lení podle toho, zda
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se jedná o konkrétní lokalitu nebo podle typu zařízení, nebo podle hledané lokality či
přímým prohlížením interaktivní mapy. Pro Evropu jsou na této map

zachovány

historické hranice z doby druhé sv tové války. Dále je uživatel upozorn n na to, že při
vyhledávání na interaktivní map může dojít ke zkreslení kvůli tomu, že do této mapy
nejsou zanesena všechny místa. Stejn jako na jiných místech, kde jsou uplatňována
n jaká pravidla organizující uchované sv dectví k prezentaci, i zde hraje neodmyslitelnou
roli seznam indexikálních termínů, který slouží jako základ pro vyhledávání podle
místních jmen a lokalit.
Uživatelská příručka je pak dopln na o obrazový materiál, který má zájemci
napomoci k pochopení popisovaných částí. Příručka je pak zakončena 4 konkrétními
příklady, které mají za cíl demonstrovat různé možnosti vyhledávání v archivovaných
materiálech. Na tyto příklady Ějak ty objevující se napříč textem tak ty zmín né na konciě
jsem se soustředil z toho důvodu, že jimi zobrazované v ci vnímám jako
upřednostňované před t mi, které se příklady nestaly. Napříč celou příručkou je
pracováno s indexikálním termínem „Bedzin, ghetto“, dalšími místními názvy jsou pak
Dabrowa Górnicza (Poland), Ghetto in Poland (verified), Somiton (Bulgaria,
concentration camp), Kamenec-Podolski (Kamenec-Podolski, Ukraine USSR ghetto),
Bialystok (Poland, voivodship), Riga (Latvia, ghettoě, ze zkušenostních indexikálních
termínů je zde pracováno s Hladem v ghettu, Žíní při transportu, Ukrývání se v ghettu,
Kulturním životem v ghettu a Odbojové činnosti, ze jmenných termínů je exemplárn
využíván Sztein a Goldman Ěu obou je na obrázkovém materiálu zaškrtnuta možnost
výb ru pouze mužských sv dkůě ĚUser Guide, 39-40ě a Sam Goldman Ětentokráte již se
zahrnutím i ženských sv dkyňě. Při zkoumání t chto momentů jsem se pokoušel nalézt
to, co mají společné a zároveň tím odhalit, jaké v ci jsou díky tomu upozad ny. Příklady
uvád né v Příručce jsou vztaženy pokud možno na židovské přeživší evropského
holocaustu. Nenachází se zde žádná ukázka práce s materiálem týkajícím se jiných
skupin, s nimiž byly rozhovory provád ny.
Toto tvrzení, tedy preferenci židovských přeživších evropského holocaustu nad
jinými osobami, je možné vztáhnout na všechny analyzované oficiální dokumenty. Tato
skupina pam tníků je sice zastoupena v archivu nejhojn ji, není zde ale jedinou.
Rwandská genocida Tutsiů stejn

jako Nenjinský masakr jsou také oficiáln
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proklamovanými tématy. Možnosti jejich prezentace v oficiálních materiálech však
využito není. Neúm rnost reprezentací jednotlivých událostí, je dále zjevná ze seznamu
indexikálních kódů. V tšina z nich je op t zam řena na osoby, místa nebo zkušenosti,
které jsou spojené pouze s evropským holocaustem. Je tedy možné tvrdit, že konečná
reprezentace uchovávaná v archivech USC Shoah Institute Foundation upřednostňuje
vzpomínky pam tníků evropského holocaustu nad ostatní zahrnuté skupiny přeživších.
Toto tvrzení se opírá jak o celkové zastoupení pam tníků jednotlivých kategorií, tak o
pravidla a principy platné pro katalogizování a indexování pořízených rozhovorů ze
kterého vycházejí následné možnosti vyhledávání jednotlivých sv dectví, stejn jako o
oficiální dokumenty organizace.

2.1.6 Závěry analýzy oficiálních dokumentů
K organizování sv dectví dochází již při kontaktu s pam tníkem tím, jaké
materiálu USC Shoah Foundation přeživšímu zašle. Ty vybízejí k organizování
vypráv ní vzpomínek okolo časové osy s důrazem na osoby a místa. Za důležitá jsou
považována jména osob, které se v příb zích objevují a jejich aktivity v danou dobu. Dále
pak ta míst, kterými tyto osoby prošly. Přednostní pozici zde mají pam tníci sdílející své
vzpomínky v rozhovorech oproti t m, o kterých je mluveno – jejich místo je totiž
definované odvozením.
Při Katalogizování a Indexování, stejn

jako při vyhledávání, dochází k

následnému uplatňování organizačního principu platného v Seznamu Indexikálních
Pojmů. Op t se zde objevují hierarchie původních a odvozených termínů. Při vyhledávání
jsou navíc tyto hierarchie přímo sugerované přidanou funkcí. Ta má za cíl navrhovat
koncovému uživateli termíny na základ

příbuznosti nebo shody jednotlivých

indexikálních termínů. V oficiálních materiálech jsou pak zmiňováni nejvíce pam tníci
evropského holocaustu. USC Shoah Foundation Institute se prezentuje jako organizace,
která se svoji aktivitou pokouší pokrýt i další historické události, konkrétn genocidu
Tutsiů ve Rwand a Nenjingský masakr, ale pravd podobn z důvodu toho, že tyto další
události byly k původn

přístupnému archivu přibrány až dodatečn , není jejich

zastoupení v rozhovorech tak výrazné.
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2.2 Analýza svědectví
Pro vyfiltrování užšího t la výpov dí jsem využil možnosti tříd ní pomocí
indexikálního výrazu týkajícího se místa, konkrétn

terezínské Malé pevnosti

Ě„Theresienstandt – Small Fortress ĚCzechoslovakia Prisoně“ě a jako jazykový filtr jsem
nastavil Češtinu. Tím jsem se dobral k 18 sv dectvím Ě10 ženským a 8 mužskýmě, jejíž
aktéři prošli v průb hu své válečné zkušenosti terezínskou Malou pevností, která v té
dob sloužila jako policejní v znice pražského Gestapa. Všechny z t chto rozhovorů byly
nahrány v letech 1996 a 1997 a pořízeny dvanácti různými tazateli. Z t chto 18
rozhovorů je 12 klasifikováno jako rozhovory s Židovskými přeživšími, 4 jako rozhovory
s Politickými v zni Ějednalo se o lidi aktivní v domácím odbojiě a dv ma rozhovorům se
Zachránci a pomocníky perzekuovaným osobám. Židovské osudy zkoumané v takto
vybraných rozhovorech se pak dají rozd lit na ty, kteří a které se do Malé pevnosti
dostaly z terezínského ghetta a na ty, kteří a které zde skončili za nedodržování
protižidovských zákonů na okupovaném území. Jeden z t chto rozhovorů, ze skupiny s
Židovskými přeživšími, zmiňuje terezínskou Malou pevnost jen okrajov . Jedná se o
případ, kdy má dotyčný přeživší informace o tom, že v tomto v zení gestapo vyslýchalo
jeho otce, ale přímou zkušenost s ním nemá.
Video-nahrávky rozhovorů jsou z legislativních důvodů přístupné pouze z Centru
vizuální historie Malach. Rozhodl jsem se proto pro metodu přepisování rozhovorů a
jejich následného analyzování bez jejich vizuální stránky. Při přepisování jsem se
nesoustředil se stejnou důslednosti na takové pasáže rozhovorů, které rozvád jí pro moji
snahu mén podstatná témata, jako například otázka na první vzpomínku z d tství, stejn
tak jako místa, kde bylo mezi přeživším a tazatelem vyjednáváno n co ohledn
samotného pořizování záznamu – například upozorn ní na konec pásku ve videokameře.
Toto rozhodnutí mi zároveň ulehčilo pozd jší hlubší analyzování materiálů díky tomu, že
se mi analyzovaný materiál ztenčil na n co okolo 60 stran přepsaného textu a také na to,
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že prvotní seznámení s rozhovory a předb žná redukce samotného obsahu již prob hla
dříve.
Samotnou analýzu jsem provád l pomocí programu ATLAS.ti, který uživateli
umožňuje kódovat jednotlivá místa v textu a následn usnadňuje práci s hledáním mezi
takto okódovanými místy. Samotné kódy jsem poté přid loval jednotlivým místům na
základ toho, že se mi jevila podobná jako jiná místa v jiných rozhovorech. Jednalo se o
kódy jak obecné Ějako například kulturaě, tak hodn konkrétní Ěnapř. „Piňďa“ Jöckel).
Kódování jsem nemezoval pouze na úseky rozhovorů týkající se Malé pevnosti, ale
pokoušel sem se jimi prostupovat celým t lo přepsaného textu – tedy všemi přepsanými
úseky ze všech rozhovorů. Při poslechu a následné analýze přepsaných rozhovorů jsem
soustředil pozornost také na osoby tazatelů a tazatelek, kvůli jejich odpov dnosti za to,
jaký materiál do konečného záznamu může vstoupit. Při vlastním kódování jsem
nekopíroval již přid lené indexkální kódy. V n kterých situacích se sice mé vlastní a
instituci přid lené kódy shodují, ale je tomu tak pouze v t ch případech, že jsem při
utváření kódu postupoval podle stejných principů, kterých využila též USC Shoah
Foundation Institute.
Navzdory tomu, že jsou rozhovory vybrány na základ stejného termínu,
se jednotlivé sv decké výpov di vzájemn odlišují. Je tomu tak proto, že terezínská malá
pevnost sloužila jako v znice pražského Gestapa, a tím pádem přechodná stanice pro
v zn při jejich dalším odeslání do pracovních nebo koncentračních táborů. N kteří z
v zňů sem byli přeposláni z pobočky pražského Gestapa po výsleších na Pankráci a v
Petchkov paláci, jiní se sem dostali z terezínského ghetta, ve které bylo historické m sto
Terezín okupační vládou přem n no. Stejn tak se jejich jednotlivé životní dráhy po
opušt ní tohoto „lágru“ Ěvýraz pro v zení a koncentrační tábory využívaný samotnými
přeživšímiě rozcházejí do různých sm rů podle toho, kam byli jednotliví lidé nacistickou
okupační administrativou převeleni. N kteří v zni a v zenkyn zde strávili celý čas
války, jiní byli transporty odesláni přes Drážďany dál do koncentračních táborů Osv tim,
Buchenwald nebo Mauthausen, nebo přes Prahu na západ do Flossenbergu. Navzdory
tomu se ale všechny rozhovory v n čem podobají. Nemám na mysli přímou podobnost na
základ toho, že se ve všech případech jedná o rozhovory s přeživšími zam řenými na
popis konkrétní historické epochy. Zaznamenané materiály začínají otázkami na rané
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d tství dotazovaných a pokoušejí se zachytit i události, které nebyly s holocaustem nebo
nacismem přímo spojené.
V samotném kódování jsem se proto pokoušel odstoupit od jednotlivých
odlišností sm rem k hlubším rovinám, které jsou společné pro všechna vypráv ní.
Soustředil jsem se na obdobné formy vypráv ní nebo na místa, kde dotazovaní hovořili o
podobných skutečnostech. N které z kódů tak označují konkrétní historické osoby nebo
události např. „Pinďa“ Jöckel“ sloužící pro označení obávaného velitele Malé pevnosti,
jiné byly naopak obecn jšího rázu, zde může jako příklad posloužit „kultura“ - kód pro
označování míst, na kterých přeživší hovoří o kulturním život nebo aktivitách, které se v
jednotlivých v znicích konaly.
V další fázi jsem se soustředil na síť mnou užívaných kódů, kteroužto jsem v
návaznosti na to zúžil na 4 hlavní kategorie, a 7 kategorií vedlejších. Ty jsem dále
používal jenom pro rozšíření pochopení kategorií hlavních, jelikož by se ve vztahu k nim
daly nazvat odvozené – detailn ji se v nující jednomu konkrétnímu momentu
zahrnutelnému do n které z kategorií hlavních. Hlavní kategorie jsem dále rozšířil o
jejich vlastní vnitřní kódy, které mi pomáhaly se uvnitř nich lépe orientovat.
Pro moji práci hlavní kategorie jsem nazval „Solidarita“, „Sadismus“, „Rozdíl v
chování k ne/Židům“ a „Odboj“. Názvy prvních tří kategorií odkazují k určitým formám
nebo rozdílům v jednání, o kterých je v jimi označených místech hovořeno zatímco čtvrtá
slouží k označení míst, kde je hovořeno o jak domácí, tak v zeňské odbojové činnosti.
Díky této kategorii jsem tak mohl sledovat odlišné peripetie lidí, kteří nebyli
perzekuování na základ své etnické příslušnosti. „Solidarita“ jako kód sloužil pro taková
místa, ve kterých se zmiňované osoby chovaly vůči přeživším dobře i navzdory situacím,
ve kterých se vyskytovali. Při dalším sledování t chto míst v přepsaném textu jsem se
zam řil na rozlišování Aktéra, Průb hu aktu, Místa, Výsledku snahy a dále pak
přidružených osob Pomocníka a Protivníka Ěvelká písmena slouží pro označení užitých
podkódůě. Pro orientaci v textu jsem využíval kódu „Sadismus“ pro označení takových
míst, ve kterých se přeživší zmiňují bezdůvodn chování ve vztahu k jiným osobám,
které ústilo ve zhoršení životní situace nebo přímé smrti poškozeného. V tomto kódu
jsem dále sledoval Odůvodn ní, Aktéra, Průb h d je, Místo a také přidruženého
Pomocníka a Protivníka. U kódu „Rozdíl v chování k ne/Židům“ jsem se pak dále
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zam řil na Hodnocení rozdílu, Význam Ěpro vypráv jícího přeživšíhoě, Expresivní
výrazy, Aktéry a Překonávání rozdílů/pomoc. U částí textu označenými jako „Odboj“
jsem se pak důrazn ji zam řoval na Identitu vztahující se k odbojové činnosti, Konkrétní
činnost, Nev domí pro zachycení množiny toho, co členové odboje nev d li nebo v d t
nesm li či necht li, ale týkajícího se jejich aktivity a dále pak Zapojení pro označení
vstupu vyprav čů do odbojové organizace.

2.2.1 Analýza svědeckých narativů, zastřešující vyprávění
V této kapitole se v nuji rozboru sv deckých narativů kvůli tomu, abych byl
schopný poukázat v nich na ta místa, kde dochází k protínání diskursu holocaustu a žánru
sv dectví. Ze začátku představuji obecn jší tendence, které se objevují napříč různými
sv deckými narativy, kterými demonstruji obecn jší trendy, které zaznamenaná sv dectví
demonstrují. V další části představuji hloubkovou analýzu tří vybraných sv deckých
narativů, u kterých přináším i jejich hrubý přepis. Na t ch se pokouším přímo ukázat
konkrétní úseky, ve kterých se diskurs holocaustu a žánr sv dectví vzájemn doplňují,
nebo kde si naopak rozporují. Pro představení úvodních obecn jších trendů jsem zvolil za
nejvhodn jší představit všechny jednotlivé narativy sdružené do jednoho zastřešujícího, u
kterého se snažím popsat jak obecné trendy platné pro všechna jednotlivá vypráv ní, tak
využít pro popis citací z mnou pořízených přepisů video nahrávek. Takto vzniklé
zastřešující vypráv ní má za účel zasadit následn představované rozhovory do prostředí,
ze kterého pocházejí. Toto prostředí je pak svoji povahou převážn jazykové, je tvořené
výpov ďmi přeživších uchovanými v USC Shoah Foundation Institute. Protože jsou v
n m jednotlivé rozhovory vzájemn propojené pomocí indexů, považuji za vhodné tuto
skutečnost ve své práci tímto způsobem zohlednit. Zároveň u toho vnímám nedostatky
takového zjednodušení, při kterém dochází ke skreslením a vytrácí se jedinečnost
jednotlivých zkušeností. Jelikož však takto vzniklého zastřešujícího vypráv ní využívám
pro dokreslení pozadí pozd ji představovaných příb hů usuzuji, že je dostatečné.
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Pilotními kódy pro vlastní analýzu se pak staly „Solidarita“ a „Sadismus“, které
tím, jak zastávají opačné konce pomyslného spektra možností lidskosti utvářejí osu,
podle které je možné se v zachyceném sv dectví orientovat. V jimi vyhraničeném
prostoru se při analýze začne rozprostírat pole, do kterého je možné zasadit jednotlivé
osoby na základ jejich aktivity vůči přímým sv dkům a místa a instituce podle toho, jak
jej lidé na n m se pohybující a pod jejich správu spadající prožívali.
V této volb jsem vycházel i z prvotního poslechu rozhovorů. Celkov na m v
nich zachycené sv dectví působilo jako vypráv ní ze sv ta, ve kterém neexistuje
normální každodennost, jelikož je její celková zkušenost brutalizována dobou, ve které
probíhala. V takovém sv t se pak jednotlivé případy lidskosti stávají sv tlými místy,
která celkov krutý sv t narušují, čímž zároveň upozorňují na jeho celkovou zvrácenost.
Státní moc je reprezentována negativn , v opozici proti občanům jimi spravovaných
území. Orgány státní moci jsou přenosnými mechanismy této negativity na osoby, které
je zastupují. Celková hrůzostrašnost doby se promítla i do toho, jak na sv t kolem sebe
nahlíželi lidé ji postižení, jak můžeme sledovat v útržku vzpomínky Františky H.:„...v
Osvětimi jsem viděla umírat hodně lidí, jeden čas tam leželo hodně vězňů na hromadách,
mrtvých, po čase jsme si na to zvykli“, nebo Jiřího B., tentokrát z terezínské pevnosti:
„umírali tam lidé, ale byli jsme tak otrlí, že ta smrt spoluvězně byla ulehčením, protože v
židovské cele číslo 3 na Malé pevnosti byli v počtu asi 100 vězňů. Byly tam dvě pryčny, na
které se skládali. Takže když někdo zem el, a to bylo každou chvíli, z podvyživení nebo
namáhavé práce, tak v tu dobu byli celkem rádi, že tam je o jednoho míň. Až byli krutí...“.
Mezi výkonnými orgány státní moci pak existuje ve sv dectví d lení na ty, které
byly přímo zřízené nacistickou vládou (SS, Gestapo...) a ty, které se adaptovali na
okupovaných území (Protektorátní policie). První z nich jsou reprezentovány jako
celkov zlé a nepřátelské, ale navzdory tomu se v nich nachází výjimky v podob
jedinců, zatímco druhé jsou popisovány jako ob ti okupace s tím, že v řadách příslušníků
existují příklady t ch horších. Příkladem tohoto d lení může být útržek sv dectví
Bohumila K. :“.. když nás dovezli antonama do vlaku (na Masarykovo nádraží v Praze,
odkud byli dále deportování do Terezína), tak tam byli normální občané a nějaká
organizace, která házela do vlaku chleba, knedlíky a peníze. Ta organizace snad
existovala do konce války. Nádraží hlídala jenom policie a ta nebyla tak ostrá jako SS-
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mani. Na masaryčce se najedli a na to vzpomínají všichni, kte í tamtudy projížděli, že tam
k nějakému jídlu p išli.“ Jako jediná instituce z tohoto d lení vybočuje Todtova
organizace, která je v

sv dectví popisována jako laxní, částečn

senilní skupina

převážn starců, jak o nich hovoří například Jan Š.:“odvezli je do Slezka, do Opilí, kde
byla vesnička Kleinstein (Malý Kamionek polsky) a tam dělali letiště a hlídala je Todtovi
pracovní organizace, to byli nacisti 3. t ídy, kte í se dali i korumpovat a bylo s nimi
soužití možné. „
Nejvíce postiženou skupinou v područí nacistické diktatury byli bezesporu Židé. I
ve zkoumaném sv dectví obývají příslušníci tohoto etnika odlišné místo od ostatních, jak
dokládá úryvek z sv decké výpov di Jana Š.:“ Svědek ekl, že Heidrichiádu likvidovali
ještě 24 íjna, možná i později. Je to i v Totenbuchu- knize mrtvích. Tam jsou jenom mrtví,
kte í byli zast eleni nebo popraveni jinak. Tak jako v Terezíně měli židé seperáty, tak tady
byli taky oddělení a měli horší podmínky a ví se, že to komando bylo nejpozději do 10 dnů
zrušeno a zlikvidováno. Málokterý politický to p ežil, ale Židé to měli spočítané. Nelze
srovnávat osud Židů s ekněme perzekucí ostatních, i když se to občas podobalo, ale
neměli to p edem spočtený. Byli nejvíce ponižovaní. Ostatní byli t eba zabiti, ale ne
ponižování.“. Z jejich nejt žšího útlaku vycházejí nežidovští pam tníci při hodnocení
svých vlastních situací, v tom smyslu, že na tom nikdy nebyli tak špatn jako Židé, jak
vzpomíná Alena H.:“Malá pevnost byla policejní průchozí věznice, která pat ila
pražskému gestapu a byli tam posílání lidé s ukončenými výslechy, než je poslali dál. Ona
tam byla asi 6 týdnů. Mohla odtamtud dát zprávu rodině, mohlo se psát na formulá ích,
sdělil kde je, bylo jich tam hodně, tisíce blech, špatné hygienické podmínky. Dneska to je
k neuvě ení, že to lidé mohli vydržet. Byly tam židovské cely, ve kterých byli i váleční
zajatci a ti měli horší podmínky“. V zňové a v zenkyn v Židovských celách byli
vystaveni horšímu zacházení a jejich příd ly jídla byly menší. Míra vlastního utrpení je
tím relativn

znevažována a dále rozm lňována projevy solidarity ze stran dozorkyň a

dozorců, kterých bylo ve vztahu k Židovským v zňům mén , jak ve svých vzpomínkách
zmiňuje Bohumil K.:“dvakrát se dostal do Židovského komanda, protože na dvo e stál
vzadu. A tam se skutečně s Židama zacházelo hrozně. P enášeli se kolejnice, vězni na to
měli kleště, kterýma to nosili, ale Židé to nosili rukama, a oni jak byli zesláblí, tak to
nemohli unést a SS je ezali, aby to nosili (Nežidé měli červené trojúhelníky) a chtěl-li
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politický pomoc, tak je odehnali k nežidům se chovali normálně; V poledne pro ně a SS
vozili oběd, ale Židům se nevozilo nic, ti dostali něco ráno a večer...“. V n kterých
případech se solidarita s Židovskými spoluobčany stává důvodem zatčení a následné
perzekuce. Ve zkoumaném sv dectví obývají příslušníci tohoto etnika odlišné místo od
ostatních, jak dokládá úryvek ze sv decké výpov di Jana Š.:“ Svědek

ekl, že

Heidrichiádu likvidovali ještě 24 íjna, možná i později. Je to i v Totenbuchu- knize
mrtvích. Tam jsou jenom mrtví, kte í byli zast eleni nebo popraveni jinak. Tak jako v
Terezíně měli židé seperáty, tak tady byli taky oddělení a měli horší podmínky a ví se, že
to komando bylo nejpozději do 10 dnů zrušeno a zlikvidováno. Málokterý politický to
p ežil, ale Židé to měli spočítané. Nelze srovnávat osud Židů s ekněme perzekucí
ostatních, i když se to občas podobalo, ale neměli to p edem spočtený. Byli nejvíce
ponižovaní. Ostatní byli t eba zabiti, ale ne ponižování.“. Z jejich nejt žšího útlaku
vycházejí nežidovští pam tníci při hodnocení svých vlastních situací, v tom smyslu, že na
tom nikdy nebyli tak špatn jako Židé, jak vzpomíná Alena H.:“Malá pevnost byla
policejní průchozí věznice, která pat ila pražskému gestapu a byli tam posílání lidé s
ukončenými výslechy, než je poslali dál. Ona tam byla asi 6 týdnů. Mohla odtamtud dát
zprávu rodině, mohlo se psát na formulá ích, sdělil kde je, bylo jich tam hodně, tisíce
blech, špatné hygienické podmínky. Dneska to je k neuvě ení, že to lidé mohli vydržet.
Byly tam židovské cely, ve kterých byli i váleční zajatci a ti měli horší podmínky“.
V zňové a v zenkyn v Židovských celách byli vystaveni horšímu zacházení a jejich
příd ly jídla byly menší. Míra vlastního utrpení je tím relativn

znevažována a dále

rozm lňována projevy solidarity ze stran dozorkyň a dozorců, kterých bylo ve vztahu k
Židovským v zňům mén , jak ve svých vzpomínkách zmiňuje Bohumil K.:“dvakrát se
dostal do Židovského komanda, protože na dvo e stál vzadu. A tam se skutečně s Židama
zacházelo hrozně. P enášeli se kolejnice, vězni na to měli kleště, kterýma to nosili, ale
Židé to nosili rukama, a oni ja byli zesláblí, tak to nemohli unést a SS je ezali, aby to
nosili (Nežidé měli červené trojúhelníky) a chtěl-li politický pomoc, tak je odehnali k
nežidům se chovali normálně; V poledne pro ně a SS vozili oběd, ale Židům se nevozilo
nic, ti dostali něco ráno a večer...“. V n kterých případech se solidarita s Židovskými
spoluobčany stává důvodem zatčení a následné perzekuce.
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Naproti tomu obyčejní lidé vstupují do sv dectví v opozici proti této státní moci,
jako nositelé vzájemného pochopení a pomoci, díky kterým je možné t žkosti doby
snášet, jak je hezky ilustrovatelné na útržku sv decké výpov di Jiřího B.:“...tak jsme jeli
několik dní, než jsme p ijeli do Moravské Ostravy, kde stáli naho e (nad vlakovou tratí)
lidé a házeli jim dolů jídlo, ale museli p estat, jelikož p íslušníci SS do nich st íleli. Z
vlaku nebylo kam prchnout, ani síly nebylo“. Jedná se jak o rodinné známé, kteří různ
pomáhali svým židovským přátelům před začátkem druhé sv tová války a v jejím
průb hu. Stejn tak se ale jednalo o různé jiné lidi, jako o zam stnance železnic, kteří
sbírali a rozesílali v zeňské motáky upoušt né z vagonů jak na n vzpomínají Petr
S.“...odvezli je vlakem do Mostu, byla tam stráž, ale nebylo jich moc. Dalo se napsat pár
ádek a hodit to někomu z okna, aby byl tak hodný a dal to na poštu dokonce.“ nebo
Bohumil K.:“ vyhodil dva motáky v Drážďanech a vyhodil je na nádraží a nádražáci je
oba poslali domů a tak mu bratr ještě stihl dát balíček s prádlem na Pankrác“. Stejn tak
se solidarita projevovala i mezi spoluv zni, jak vzpomíná například Miloš K.: „...
organizace (ilegální, nejspíše p edtím důstojnická; potom p evážně ze členů
komunistického odbojového hnutí) organizovala pomoc oběma celám (Ruské i Židovské).
Sbírali potraviny z balíčků, které k nim chodily a část dávali ve prospěch židovské a ruské
cely, kde s nimi bylo zacházeno krutěji“. Pravidlo solidarity platilo i pro odbojáře, kteří
sami o sob mluví jako o skupin lidí, uvnitř které platilo nepsané pravidlo solidarity se
všemi postiženými, jak jej popisuje účastník domácího odboje Jan Š.:“...v odboji platilo
nepsané pravidlo solidarity se všema postižejnejma. Nebylo možné to, že lidé, kte í sice
bojovali proti němcům, se projevovali i jako aktivní antisemiti a prováděli pogromy.“.
Solidárn se tedy v této dob projevovali jak jednotlivci, tak i organizace Ěkteré byli často
ilegálníě. Případy, ve kterých občané spolupracují se státní mocí kvůli tomu, aby si
uškodili navzájem, jsou hodnoceny jako výjimečné a v nich figurující jedinci jako tací,
kteří selhali. Obývají opačný kolem pomyslného pole než stát a z n j se vychylují ve
výjimečných případech do moráln horších pozic, jak je možné pozorovat ve sv decké
výpov di Jana Š.:“A tam byl nedoštudovanej právník Picka, zaho klý, který byl
kolaborant. A ten hajzlík se dal k policii, k české protektorátní policii a sloužil ji v
Dejvicích v Dostálce. Byl to jeden lump vedle druhýho tam. A oni se specializovali na
Židy, chytit žida, zav ít pro nějaký delikt a p edat gestapu, a než p íjde gestapo na
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prohlídku tak tam zajít sami a ukrást, co se dalo. Gestapo jim to pak zarazilo, páč
pochopili, že ten lup si nechává česká polici.“.
Přímo do konfrontace se státní mocí vstupují ve zkoumaném sv dectví jak
jednotliví lidé a odbojové organizace, které se pokoušeli zmírňovat perzekuci
postižených, tak kulturní aktivity organizované ve v zeňských zařízeních samotnými
v zni. Na kulturní události z lágrů vzpomíná například Miloš K.:“...v neděli se
nepracovalo a tak jsme se pokoušeli p ipravit si nějaký kulturní program. Političtí vězni
byli často vzdělaní a tak vyprávěli, kdo co znali a zpívali si národní písně a písně
Voskovce a Wericha z Nebe na Zemi, Ježkovi bluesy, nebo i recitovali básně“, nebo Alice
D.:“byla tam ř0ti letá žena, která znala Goeteho básně zpaměti, dělali jsme co sme mohli,
aby to bylo aspoň trošičku lidský“. Na stejnu skutečnost vzpomíná i Eva E.:“mrzelo mě,
že jsem školu skončila ve 13 letech. V Terezíně bylo sposta lidí vzdělaných a ti se nechtěli
spokojit se živo ením a tak, jak to šlo, tak se snažili po ádat p ednášky, recitovat, hrát
divadlo nebo tak. A pokud jsem se o tom dozvěděla, tak jsem tam šla. Jedna Ruska mě za
trochu polévky učila Rusky, snažila jsem se tomu nepodlehnount. Knihy měli v knihovně,
nebo si každý nějakou dovezl a ty se půjčovali“. Kultura vstupuje do opozice ke státní
moci v tom smyslu, že trpícím z jejich úd lu napomáhá uniknout zp t do sv ta, ve kterém
fungují v ci normáln – je lidský.
V tuto podivnou verzi sebe sama se Sv t začal prom ňovat již v roce 1939, kdy je
ve sv dectví vzpomínáno na vzájemnou pomoc mezi rodinami. Obyčejní lidé v tomto
sv t upadali do zvůle státní moci často z důvodů, které sami ani neznali anebo o nich
v d li, že jsou vymyšlené. Na základ t chto zatčení pak procházeli sériemi různých
v zeňských zařízení, z nichž n která sloužila k jejich přímé likvidaci. V takto vymezené
dob se projevy ať už obyčejné lidskosti nebo i zamýšlené solidarity zdají být n čím
nepatřičným, co své aktéry vymyká z b žných situací a povyšuje na výjimečné a hodné
zapamatování. Nejviditeln ji je to možné pozorovat na případ dozorců, z nichž ti, kteří
byť jen ignorovali jim sv řené v zn

při pln ní pracovních úkolů, jsou nakonec

vzpomínání jako výjimky, které narušují celkový obraz instituce, kterou zastupují –
příkladem může být příslušník SS, na kterého vzpomíná Miloš K.:“Jeden SS na motorce,
se kterým měl kontakt, ten nevystupoval ve pospěch nacismu a Hitlera alespoň ve vztahu
k vězňům, jelikož se staral, aby do kuchyně došlo co nejvíce potravin, stýkal se s vězni,
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rozdával cigarety a tak... Sismelhohaus se asi jmenoval“. Ti jsou pak pamatováni podle
jmen, jako individua, což je vyzdvihuje ze skupiny, ze které pocházejí do pozice osoby,
která ji svým jednáním přesahuje.
Nejdůležit jší instituci pro jednotlivce se v tomto sv t stala rodina. Předávání
informací mezi nebo o rodinných členech, kteří byli též zavřeni, je popisováno jako
známky solidarity a pam tníky vysoce cen no, jak je možné doložit na útržku vzpomínky
Hedviky P.:“ tam jsem se seznámila s jednou Češkou, která měla p ed propuštěním a byla
tam proto, že si o den prodloužila dovolenou. A tak jsem znova napsala moták, který ona
pronesla tetě dole v lemu zašitý. Psala jsem tetě, že jsem na cestě do Osvětimi“. Díky
tomu se pomoc prostřednictvím předávání zpráv ať už od zam stnanců drah, kteří motáky
sbírali a rozesílali, nebo od spoluv zňů, kteří je při svém přesouvání pronášeli mimo
brány lágrů stává ve vypráv ní často zmiňovanou a zároveň pozitivn hodnocenou.
Stejn tak jsou potom výslechové metody gestapa, při kterých docházelo ke konfrontaci
se členy rodiny, hodnoceny jako ty nejhorší ze všech, jak například vzpomíná účastník
domácího odboje Miloš V.na výslechové metody Gestapa:“Bili p ede mnou matku, abych
mluvil, nebo mne p ed ní – to byly ty nejhorší věci. Ale kvůli nim jsem si začal vážit víc
rodičů“.

2.2.2 Představení tří svědeckých narativů
V následující části představuji podrobn jší rozbory příb hů třech vybraných
zástupců. Na nich se pokouším poukázat na ta místa, na kterých je vypráv ní tvarováno
diskursem holocaustu, a na kterých žánrem vypráv ní, nebo také kde jsou ob tyto
tendence ve vzájemné shod . Tímto postupem se pokouším podrobn ji představit
jednotlivé trendy, které jsem ve vypráv ních zachytil. Mnou vybranými zástupci, jejichž
vypráv ní se v následující části v nuji podrobn ji, jsou Miloš V., který byl odsouzen za
svoji odborářskou činnost, Vlastimila K., která je v archivu USC Shoah Foundation
institute vedena jako politická v zeňkyn a Eva E., židovská přeživší.
Pan Miloš V. se zapojil do odboje v dob svých studií na gymnáziu, kdy se jej
rodinný známý zeptal, zda by necht l do ilegální organizace vstoupit z důvodu toho, že
jako mladý chlapec nebude budit tolik podezření. V té dob byla již Milošova rodina do
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odboje zapojena. U nich v dom , který se nacházel na okraji m sta, se scházela pozd jší
Obrana Národa – odbojová skupina složená z bývalých důstojníků z povolání. Jeden z
t chto důstojníků m l pak rodinné vazby na zam stnance pošty, který do organizace
zapojil pošťáky. Pozd ji se přidali i zam stnanci drah. Pro tuto odbojovou skupinu
pracoval pan Miloš jako poslíček a malíř karikatur, kterými v nelegálním tisku
zesm šňoval nacistické funkcionáře. Po prozrazení této odbojové skupiny byl pan Miloš
zatčen a v zn n v Táboře. Tam byl vyslýchán na tento úkol přivolanými příslušníky
Gestapa z Prahy, konkrétn z Petchkova paláce. Brutální výslechové metody přečkal bez
toho, aby n koho vyzradil. Z Tábora byl po výsleších převezen do terezínské Malé
pevnosti, která tou dobou sloužila jako v znice Gestapa. Zde byl zařazen do pracovního
komanda spolu s židovskými spoluv zni. Pozd ji m l být zařazen do jednoho z
transportů mířících do Osv timi, ale jelikož spojenecká vojska bombardovala železniční
trat a tím přerušila dopravu, byl odsud převezen do pražské pankrácké v znice, kde se
setkal se svým otcem. Miloš, i se svým otcem, byli z Pankráce odvezeni do
koncentračního tábora Flossenberg v Bavorsku. Tento tábor byl zřízen v roce 1939 na
míst

žulového kamenolomu poblíž Českých hranic. Tento koncentrační tábor byl

přezdívaný „Bavorská Sibiř“ a se správou nacistickým orgánům pomáhali v zni, kteří
sem byli odsouzeni za kriminální činnost. V zni zde byli nasazeni na t žké, a často
zbytečné, práce, cílem čehož byla jejich fyzická likvidace. Součástí tohoto
koncentračního tábora byla krom

kamenolomu také továrna na N mecká válečná

letadla, kam byli v zni na práci nasazováni. V této továrn se pan Miloš, spolu s dalšími,
pokoušel o různé sabotáže, které by výrobu pozdržely. Ve Flossenburgu, spolu se svým
otcem a dalšími v zni, zůstal do 20. dubna 1945, kdy odsud byly vypraveny pochody
smrti sm rem do Dachau. Jelikož se však již blížila fronta, dorazil tam z t chto pochodů
pouze jeden, zatímco ostatní byly po cest opušt ny svými hlídači, kteří prchli před
spojeneckými vojsky. Díky jim se dostalo i panu Milošovi osvobození. Po n m se panu
Milošovi povedlo získat potvrzovací papíry o tom, že jsou bývalí v zni z koncentračního
tábora na cest domů, vým nou za bednu pomerančů. S t mi se vrátil do vlasti.
Druhou vybranou osobou, jejíž vypráv ní zde představuji, je Vlastimila K. Ta je v
archivech USC Shoah Foundation vedena jako politická v zeňkyn . Vlastimila se sice
také účastnila domácího odboje, konkrétn tím, že přepisovala učebnici pedagogiky
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Jiřiny Pikové, dále pak rozmnožovala odbojové letáky, ale také shán la pro odbojovou
skupinu zbran . Tyto všechny skutečnosti se ji však podařilo při výsleších Gestapem
zamlčet. Podařilo se ji vyslýchající přesv dčit, že letáky dostala od n koho neznámého, a
že je nikomu dále nerozšiřovala. Navzdory její odvaze však n kteří jiní členové odbojové
skupiny brutální výslechové metody nevydrželi, a prozradili různé další osoby, které na
n byli napojené. Po dlouhých výsleších je tak všechny odvezli na terezínskou Malou
Pevnost. Tam se Vlastimila setkala se spoluv zeňkyn mi z Petchkova paláce a osobami
zadrženými v souvislosti s atentátem na říšského protektora Reinharda Haidricha. Na
Malé pevnosti byla Vlastimila uv zn na až do 18. července, kdy byla spolu s jinými
v zni odvezena k soudu v Drážďanech. Odtud byla vlaky převezena do Osv timi, kde
byla stále vedena jako politická v zeňkyn . Kvůli tomu byla ke konci války převezena z
Osv timi na práce do Ravensbrucku, kde se dočkala i konce války.
Třetím hloub ji představovaným sv dectvím jsou vzpomínky Evy E., židovské
v zeňkyn . Evy rodiče si pln uv domovali nebezpečí, které pro Židy znamená nástup
Hitlera k moci, a proto se snažili svoji dceru poslat k rodin do Velké Británie. To se jim
bohužel nepovedlo. Eva pak byla z rasových důvodů vyloučena za gymnázia, stejn jako
byla i celá její rodina postižena omezeními vycházejícími z Norimberských zákonů. Také
se účastnila domácího odboje, konkrétn rozšiřování letáků, na základ čehož byla
pozd ji dopadena a uv zn na Gestapem. Byla podrobena výslechům v Petchkov paláci a
ve v znici na Pankráci, které trvaly zhruba m síc. Poté je auty odvezli do terezínské
Malé pevnosti, kde strávila asi 3 týdny. Z Malé pevnosti převezli Evu op t do Prahy,
tentokrát k Veletržnímu paláci, odkud byla odvezena transportem do terezínského ghetta.
Tam byli pozd ji odvezeni i její rodiče. V terezínském ghettu se Eva při práci v kuchyni
také seznámila se svým budoucím mužem Luďkem. V terezínském ghettu byla Eva
zadržována zhruba dva roky, do října 1944, kdy byla v transportu odvezena do Osv timi.
Z Osv timi byli však v zni zanedlouho evakuováni kvůli blížící se válečné front . Tak
byla Eva převezena do jiného koncentračního tábora v Horním Sasku. Z tohoto tábora
však byli záhy odvedeni jedním z pochodů, ze kterých se Ev , spolu s dalšími, podařilo
uprchnout. Po krátkém ukrývání se před vojáky se Ev a dalším podařilo vyjednat od
zam stnanců drah lístky na vlak do Prahy. V Praze se Eva ukrývala pod falešnou
identitou až do osvobození v kv tnu 1945.
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Ve všech přepisech jsem se pokoušel také zaznamenávat výrazy, které se v
nahrávkách objevují. Využitá expresivní vyjádření jsou tak ve všech případech užita i v
materiálech archivů USC Shoah Foundation Institute.

2.2.3 Příběh pana Miloše V.
V následující části představuji příb h Miloše V. spolu s debatou jeho částí ve
vztahu k tomu, zda se v nich projevuje síla diskursu, nebo žánru vypráv ní.
Nepředkládám zde úplný přepis rozhovoru, ale pouze jeho vybrané části, na kterých jsou
dle mého názoru výrazné trendy, o kterých v této práci pojednávám. Jak uvádím výše,
rozhovory jsem přepisoval v Centru Vizuální Historie Malach, které zprostředkovává
přístup do archivů USC Shoah Foundation z toho důvodu, že kvůli ochran osobních
údajů nejsou z území České republiky dostupné jinde, než práv v CVH Malach.
Rozhovor s panem Milošem je zachycen celkem na 6 video páskách. Celé video je tak
d leno do šesti zhruba půlhodinových úseků s tím, že na posední nahrávce předkládá pan
Miloš fotografie ze svého života, při jejichž diskusi zmiňuje osudy rodinných příslušníků,
kteří jsou na fotografiích zachyceni. Této poslední části rozhovoru se ve své práci
nev nuji, stejn jako vzpomínkám na rané d tství. Proto nejsou v následujícím přepise
zahrnuty. Rozhovor s panem Milošem provád l Pavel Kraus, který je mimo tento
rozhovor v mnou zkoumaném výb ru pam tí zastoupen ješt u dvou dalších rozhovorech.
Na úvodu každého přepisovaného záznamu je uvedeno číslo, které značí minutu, ve které
se na daném pásku vzpomínky nachází.
1 v kvintě ho požádal rodinný známý, jestli by se k nim nep idal, že jako mladý chlapec
bude nenápadný
...
3 V domě jeho rodiny se děla odbojová činnost, protože byl dob e schován na okraji
města
...
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5 Obrana Národa tam vznikla, bývalý důstojníci z povolání, a jeden z nich byl p íbuzný s
pošťákem, který sehnal pro organizaci pošťáky. Později se p idali i nádražáci.
…
7 Nosil věci ve futrálu na housle, a nesměl se zajímat o víc, než co mu ekli. Všechno v
čase a obsahu, v jakém mu pověděli.
Už od 1ř3ř se rodiny podporovaly mezi sebou. Na pátou nosil věci k Židovským rodinným
známým
8 byli u nich Ěv dom na okraji m staě ukrývané osoby
ř v roce 1ř3ř dostal za úkol provázet a poslouchat muže, prý že se jmenuje ídící
Houdek, to ale bylo krycí jméno.
10 Ětento mužě Byl školním iditelem, který byl později popraven za to, že žáci ve škole
nezdravili vztyčenou pravicí
...
22 něco z toho Ějak fungují nacistické koncentrační táboryě věděl už tenkrát, ale ne
všechno.Ěodpov ď na otázkuě
Zde vstupuje do vypráv ní diskurs skrze osobu tazatele. Ten vnáší do rozhovoru
téma znalosti nebo v domosti skutečností koncentračních táborů na území tehdejšího
nacistického N mecka, o které pan Miloš nemluvil. Při zohledn ní časové roviny
skutečností, na které se tazatel ptá, je jasné, že bez znalosti celého diskursu holocaustu by
tato otázka v potaz nepřicházela. Vzpomínání je tak přerušeno a t žišt hovoru se odklání
sm rem k potvrzování nebo vyvracení diskursu. Protože však v tomto míst nedochází ke
konfliktu diskursu s vypráv ním, můžeme mluvit o posilování diskursu.
23 oni věděli, že to je profesionální Československý voják
bylo tam smůla v organizaci, že ne všichni udržovali konspiraci, že se nesmí mluvit
24 po heidrichiádě se hledalo nové spojení na Prahu. V lednu zatkli učitele H. Ějiný člen
odbojové skupiny) a voják musel Ěz domu, ve kterém Miloš bydlelě pryč
25 (voják) plánoval se však vrátit, ale pak vyslíchali učitele H., který se pokoušel oběsit,
pod ezal se skly z brýlí, chtěl se utopit v kýblu, zbláznil se potom.
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V únoru 44 za ním p išel jeho nad ízený z organizace a povídá, že zatkli 6 lidí a padlo i
jeho jméno

2/6
ĚMiloš seě zabýval karikaturou a tak je dělal pro odbojovou skupinu. P edával je V. N. na
poště dvě stanice od Tábora, a ten je vozil zase zpátky.
dělal karikatury proti Heidrichovi a tak
1 on si to t eba ani neuvědomoval, že by měl mít strach, dělalo mu dob e, že mu dospělí
vě í
2 spíš se bál, aby nikoho neprozradil, než sám o sebe.
Téma strachu je do rozhovoru vneseno otázkou ze strany tazatele. Miloš téma
strachu uchopuje po svém a namísto strachu o sebe tak mluví o strachu o své blízké. Tím
potvrzuje důležitost institutu rodiny v průb hu druhé sv tové války. Se stejným
momentem se setkáváme ve vzpomínání i o krátkou dobu pozd ji, konkrétn na 6.
minut . Zde je op t téma strachu odsouváno stranou na úkor starosti o blízké.
...
4 p i výsleších docházelo k fyzickému násilí. P išli na něj i gestapáci z Pečkárny, kte í
dělali „kolotoč“ jeden vyšet oval a dva čekali vzadu, než se vyměnili. P i výsleších zhubl
30 kilo
Neprozradili nikoho, jim šlo o ukryté osoby, ne o letáky. Někdo prozradil, že je u V.
parašutista.
5 nemá nikomu za zlé, že ekl jeho jméno, protože ví, jakými metodami gestapo
vyšet ovalo.
Bili p ed ním matku, aby mluvil, nebo jeho p ed matkou – to byly ty nejhorší věci. Ale
kvůli nim si začal vážit víc rodičů.
6 Spíše než strach pociťoval starost o rodinu; asi 200 lidí bylo zatčeno z Tábora,
Sudomě ic, Pelh imoa, Soběslavi atd... propojené dohromady to bylo (odbojové skupiny)
...
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ř vyšet ování u Gestapa trvalo od 2.2, kdy byl zatčen, a později 6.2 nebo 7, p evezen na
výslech a trvalo to do b ezna, zatýkání probíhalo na etapy
10 z Tábora „šel“ do Terezína do Malé pevnosti – policejní vězení, kam se dostal v
květnu
i jeho otec, matka a babička. tam jel, dva autobusy byly vypraveny. První za azení bylo
Štorch komando, které dělalo práce na Malé pevnosti, ničení malých šancí a zavážení
mok ad u velkých šancí
11 Bylo to psychycky nep íjemné komando; Byl na cele číslo 1. tzv. Ruská, vedle byla cela
číslo 3. Židovská cela a z té byli lidé likvidováni. Mrtvoly se skladovaly v místnosti, ve
které ležely, dokud jich nebylo dost na auto.
12 Židovští vězni měli dvě kolečka, s jedním běžěli a druhé se mezitím nakládalo. Dozorci
je tam uštvali, nechali je ležet v mokré trávě. Naost ovali jim hrany z koleček. Nechali je
modlit někde, kde na ídili jiným lidem je zasypat. Židé byli jedině v Štorch komandu.
13 dostali se tam za různé proh ešky proti íšské politice.
...
14 rasismus, který p išel s nacismem na něj působil hrozně těžce psychicky
15 potkal se tam z Ratibo ského údolí Goldfinger, ten měl u sebe sirotka, o kterého se
p ed válkou staral, vozil na vozíku za psem máslo, tvaroh a vajíčka, která směňoval s
jeho otcem
16 S Goldfingerem se dělil o jídlo, kterého měli víc než Židé; Goldfingera potom uštvali a
odvezli na márnici, kde se probral a hlásil se velícímu. Ten se rozzu il, vzal jej na velkou
šanci, kde jej svázali a bili, házeli do močálu, dokud nezem el
Na tomto úseku vypráv ní je zřetelná role, kterou v diskursu holocaustu zaujímají
Židé. Jejich pozice za války byla nejhorší možná, jak svým vzpomínáním pan Miloš
dokládá. Z důvodu toho, že byl na práce zařazen do stejného komanda jako Židé, může
tuto skutečnost demonstrovat osobní vzpomínkou. V té vystupuje Goldfinger, se kterým
se znal pan Miloš z doby před válkou, a se kterým se znovu setkal v terezínské Malé
pevnosti. Na osudu tohoto muže pak Miloš demonstruje hrůznost zacházení se Židy v
koncentračních táborech. Goldfingerovým zahrnutím do vzpomínek demonstruje, pomocí
konkrétního příkladu obecn jší trendy, o kterých mluví v předcházející pasáži. Dochází
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zde ke konfrontaci diskursu a žánru v tom smyslu, že vypráv ní doplňuje obsah pro
kategorie přenášené diskursem, v tomto konkrétním případ kategorie rasismu.
17 známý jej „zachránil“ p evelením do zednického komanda.
18 podle plánu jej vybrali na zedníka, vedoucí Soukup na ně mluvil „česky“ jenom,
nebyli-li gestapáci na blízku.
1ř Nastoupil do zednického komanda a p išlo jim za úkol p istavovat zdi u bramborárny,
kde se loupaly brambory. Zde zedničil se známými
20 Díky hospodě U K ížů, která byla v Tábo e, a byla zásobována budějickým pivem se
zahránil od zabití Soukupem (vedoucí pracovní čety, brutální)
Vedoucí Soukup byl původem z Českých Bud jovic, kde pracoval pro pivovar.
Rozvážel jejich pivo. Díky tomu v d l o hospod U Křížů, která se v Táboře nacházela a
byla zásobována práv bud jovickým pivem. Miloš o této skutečnosti v d l, což jej před
Soukupovým hn vem uchránilo. Tuto část vypráv ní je možné chápat jako subversivní
jelikož ukazuje, že i zdánlivé banality mohly v zňům pomoci s přežitím války. Vedoucí
Soukup je vzpomínán jako osoba brutální, která m la na sv domí hodn v zeňských
životů, ale také jako n kdo, kdo je schopen ze svého b sn ní slevit v případ , že se ve
vztahu k jeho ob ti vyjeví určité téma, které v zn propojuje se Soukupovou minulostí.
Oddanost nacistické ideologii je konfrontována s jeho minulostí, v jejíž přítomnosti
ustupuje stranou. Brutalita dozorce je subversivn vykreslována v sousedství s jeho
schopností slitovat se. Objevuje se zde tak subversivní potenciál vypráv ní. Osobní
vzpomínkou je rozrušována představa pouze záporné postavy, která je stejn nemilosrdná
ve všech situacích.
22 jiný den jej vytáhl (vedoucí Soukup), a že musí pracovat u něj a bude tam klepat
koberce. A také chodil trhat pampelišky, kterými krmil housata a králíčata v klecích za
ženským dvorem
23 jeho dcera (Soukupa) měla špatné známky z kreslení a tak to kreslil za ní, za krajíček
chleba

46
24 druhý den za adil i jeho otce k zedníkům, díky jeho iniciativě, že to se Soukupem
vyhandloval. Ve Štorch komandu byli jinam neza aditelní a Židé
25 když zjistil, že má matku na ženském dvo e, tak se pokusil se s ní propojit
27 Štorch ho chtěl utopit, i když dělal něco pro jiného vedoucího
Ale jednou jel „Piňďa“ Jöckel opitý s jedním komandantem a vybourali v Brozanech
most, a tak ho jeli spravit, dva zedníci a dva p idavači.
2ř Starosta Rosenkrantz měl na starost obchod se zeleninou a měl v plánu pana
komandanta pohostit, protože ze zbylích cihel chtěl vyspravit dvorek
3/7
Zůstal tam s dalšími vězni, jezdili na práci se starým četníkem, aby neutekli. Dvorek
vybetonovali
1 byli vybraní na celu čístlo 16, odkud měli jet do Osvětimi, ale protože byly
bombardovány tratě, tak je odvezli na gestapo do Kladna, kde byli v sokolovně, vězni z
Táborské skupiny, Plzeňáci a z Berouna někdo
3 na Kladně je hlídali čeští četníci v důchodu
5 některá komanda prohlubovala rybník, jiná dělala jiné práce. Chodili na práce s
četníky, kte í je hlídali
Jenom komando, které dělalo na Zorce, a jenom ku áci, dostávali cigarety, dvě.
6 večer se mohli vykoupat a on nějak, i bez fousů, dostal fousový lišej a nemohl chodit po
městě. Vrchní strážmistr L. za ním p išel a p ed praporčíkem íkal, že se nebude ulejvat a
byl odveden uklízet ke strážmistrům
Ř chytal tam od zahraničního rádia signál, strážníci hlídali, aby tam nikdo nechodil.
Informoval jak vězně, tak četníky
Na tomto míst je vid t subverzivní potenciál vypráv ní. Četníci, kteří jsou ze své
funkce zástupci státní moci, zde vystupují v pozicích odbojářů, kteří zajišťují poslech a
předávání informací ze zahraničního rozhlasu. Tato část vypráv ní tak narušuje představu
spolupracovníků nacistického režimu ve shod s tímto režimem. Tito četníci se aktivn
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nepodíleli na dodržování říšských nařízení a naopak je obcházeli. Dokonce si k tomu
vybrali spolupracovníka z řad v zňů, které m li střežit.
10 jednoho dne je naložili a vezli do Prahy, kde zastavili p ed Pečkárnou. Tam se mu
začalo dělat zle, ale jeho odvezli do vězení na Pankrác, kde spali na zemi. Ráno otev eli
transportní celu a tam byl jeho otec – brali je podle abecedního seznamu, takže byli spolu
a jeli směr Hoff* (neúplné místní jméno), kde se to dělili na Buchenwald a Flossenburg „Bavorská sibi “ podle seznamů. Oni jeli do Flossenburgu, o čemž se íkalo, že to je zlý,
protože samosprávu mají pod sebou zločinci z povolání.
Tento oddíl vyjevuje svůj subversivní potenciál v tom smyslu, že ze skupiny
spoluv zňů, pro které je v diskursu předpokládána vzájemná solidarita a spolupráce,
vyčleňuje dílčí podskupinu, pro kterou tyto atributy neplatí. Naopak se tato podskupina
přibližuje oficiálním mocenským strukturám. Tito kriminálníci jsou vzpomínáni jako
spolupracovníci nacistů uvnitř koncentračního tábora, na jehož organizaci a chodu se
svoji aktivitou podíleli. Jsou tak vnímáni negativn ve dvou rovinách, v první z nich jako
kriminálníci a ve druhé jako pomocníci nacistického režimu.

12 P ivezli je na pár dní do Wajdenu, odkud je náklaďáky vezli do Flossenburgu, kam se
dostali začátkem února 1ř44. V květnu 1ř3ř byl založen koncentačnní tábor Flossenburg
po sudetském sjezdu – byl zamě en na Čechy, byl blízko hranic, bylo tam věčně blbý
počasí a žulový kamenolom, probíhala tam likvidace prací
V tomto míst

je vypráv ní zasazováno do diskursu pomocí informací, které

vypráv ní situují do širšího rámce. Ve svém vzpomínání využívá pan Miloš informací o
míst , na kterém byl v zn n, které však nezapadají do vypráv ného příb hu přímo.
Nepronášejí je osoby ve vypráv ní obsažené a ani jinak není potvrzeno, že by byly
Milošovi známi v dob jeho v zn ní. Tato část vypráv ní tak slouží po zasazení osobních
vzpomínek do určitého místa, které je jako takové v diskursu ustavené za jeho součást.
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14 p išel tam p íslušník SS maskovaný za doktora a psal jim čísla 1-2 na hruď, 3 na čelo;
1 a 2 šli na práci a 3 na smrt.
15 byli s otcem za azeni do komanda kamenolom
16 dostávali civilní šaty s pruhy a nápisem KL, dostávali i prádlo, spodní košili, ale
spodky ne. Na nohy měli onuce a plátěný vršek u bot a podrážku z d eváků
17 zaváželi rozbitým kamenem rokle, zbytečná práce; po straně kamenolomu byli
kamenné schody, které na večer polévali vodou a po nich nosili kameny. Pokládali
kameny na lidi se zlámanými nohami. Kameny vynesené nahoru se házely dolů zase, aby
se daly nosit i druhý den
19 Dva lidé byli etězem p ivázáni k oji, aby se pokoušeli udržet vozík, i kdyby jim ujížděl
do rokle.
Chtěl se oběsit na elektriká ském drátu, ale nějaký Čech mu to rozmluvil – budoucí četník
ze Sušice.
20 bylo to Ěkoncentrační tábor Ravensbruckě stavěno pro 1000-3500 vězňů, začátkem
roku 1ř40 tak p išli první političtí vězni, protože Dachau bylo vyklízeno. První Češi p išli
začátkem roku 1ř40 a to byli Domažličtí, rukojmí za Smutka a potom nějaká skautská
ilegální organizace z Domažlic. Mezitím v 41-2 p išla první Židovská komanda, když se
tam dostal on, tak tam byli různé národnosti. Nesměli mít bloky podle národností.
...
22 dostal se na 11 blok, kde se dělala k ídla pro letadla
24 potkal tam F. S. z Moravy – který měl nízké číslo, byl tam dlouho. A ten se jej optal,
zda-li by uměl kreslit gratulačky, tam se osvědčil a dostal hodně materiálů, aby mohl
kreslit p áníčka.
25 dostali to od „zelených“ což byli kriminálníci z povolání (podle trojúhelníku)
V tomto úseku je dále rozvád no výjimečné postavení kriminálníků v
koncentračním táboře Flossenburg. Tito lidé m li nejen na starost zajišťování
samosprávy, ale také byli v takové pozici, ze které mohli ostatním v zňům nařizovat
úkoly dle své libosti. Kreslení vánočních přáníček pro tyto v zn zajistilo Milošovi jak
papír, tak také kontakt s t mito lidmi. Díky tomu byl pozd ji schopný pomoci i svému
otci, kterého nechal převelet z kamenolomu do továrny na letadla.
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4/6
2 Po p e azení z kamenolomu do továrny jenom jeden den nýtoval a pak se dostal do
skladu, na základě toho, že znal jazyky.
3 navrhl vedoucímu, že by mohl udělat něco z plechu na vánoce
5 povedlo se mu k sobě dostat i tátu, kterému ne ekl, že to zorganizoval
...
ř V továrně probíhaly sabotáže, někte í Rusové udělali sovětský znak na k ídlo, ale ty
zlikvidovali a ničemu to nepomohlo
10 Štefan R. (spoluvězeň) p išel na to, že když dá do plastu na dráty nýt s kulatou hlavou,
tak se s tím dá foukat, a cvičili se v trefování tím. Dále zjistili, že p i noční směně je v
jeho kancelá i 6-Ř náhradních žárovek. Hala C1 – civil 1; civilní mist i tam veleli;
12 ĚV zniě rozst elovali žárovky, aby zastavili výrobu. Nýty, pokud se pomíchali, tak se
probíraly, což brzdilo výrobu
...
14 Nebo vyhlašovali falešné poplachy
15 na štedrý večer 1ř44 pověsili vedoucí tábora 6 vězňů, na které museli všichni koukat,
u bodvy, ve které sídlilo SS byl strom s barevnými žárovkama. Vězni dostali 50 ran a
museli o všech vědět. K ísili je z bezvědomí
22 -25 p i vyklízení tábora se ničily všechny důkazy o násilí, 1ř44-45 tam zasedal soud, a
byli tam odsouzeni partizáni z Moravy, st íleli je, p ipravovali tam plynovou komoru.
(Její stavbu) Brzdil stavbu Kolakowski – polák, vedoucí stavby.
5/6
1 Začátkem roku 1ř45 dostal za úkol dělat nové kartoteční listy, kvůl tomu, aby podle
nich vybírali vězně na transporty
2 nejhorší to bylo s Maďary, kvůli jazykové barié e, odevzdával to 20. dubna, nebylo
vůbec nic k jídlu, jenom škopek od sirupu, ale v tu chvíli tam naběhli SS a napočítali 3
kolony po 400 – celkem 1200 na transport. A ty lidi se tlačili na sirup, p išli tam SS se
psi, kte í je roztrhali a ti hladoví seškrabovali z mrtvol sirup
...
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5 1200 lidí vyrazilo pěšky někam zase, SS se st ídali na autě a ti vězni, kte í jim nestačili,
tak ty st íleli.
6 byl ve špatné kondici, nedospalý byl, ti, kte í nemohli vstát, tak ty post íleli
7 několikrát jim Rus, kterému pomohl d ív, pomohl i s otcem dostat se na začátek
pochodu, aby se nezdržovali a nest elili je
Ř pěšky šli 2 dny, kde je v noci pak osvobodili američtí vojáci. Došli tak 60-Ř0 kilometrů
...
10 Jeden ze všech pochodů došel do Dachau
13 za půlbednu pomerančů vyměnili s Polskými ú edníky potvrzovací razíta na papíry, že
jsou z koncentračního tábora a Češi
….
25 75000 lidí zem elo ve Flosenbergu, Čechů taky dost. Do poloviny roku 44 dostávali
vězni čísla Ěpod kterými byli v koncentračním táboře vedeniě po mrtvých
Tato informace ukončující vypráv ní je také jiné povahy, než subjektivní
vzpomínání. Dodávání statistického údaje o počtu v zňů je součástí diskursu více, než
vzpomínání, přesto se v jeho záv ru objevuje. Slouží tak pro záv rečné znovupropojení
subjektivní roviny s rovinou diskursu. Nevykračuje z diskursem určeného rámce, nijak jej
nerozšiřuje, ale využívá jej pro dopln ní vzpomínek.
V Milošov vypráv ní tak můžeme sledovat ob zkoumané roviny, jak diskurs, tak
vypráv ní jako žánr. Diskursu je využíváno pro zasazení vzpomínání do širšího rámce.
Slouží jako pozadí, ze kterého samotné vypráv ní vystupuje, a které prohlubuje. Místy se
dostávají diskurs a vzpomínky do konfliktu, jako v případ

četníků, kteří Miloše

zaúkolovali starostí o rádio a předáváním z n j získaných informací jak samotným
četníkům, tak spoluv zňům. V tomto moment vypráv ní dochází k narušení obrazů
dozorců jako oddaných spolupracovníků nacistického režimu.
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2.2.4 Příběh paní Vlastimily K.
Další vybranou zástupkyní zkoumaného sv dectví je paní Vlastimila K. Stejn
jako v předchozím případ , tak ani na tomto míst nepředkládám kompletní přepis
rozhovoru, ale pouze jeho části. Op t se nesoustředím na dobu předválečnou a
vzpomínání nad fotografiemi zachycenými na poslední videonahrávce. Sv dectví
Vlastimily je zaznamenáno také na 6 zhruba půlhodinových nahrávkách, což odpovídá
původním 6 video páskám. Tazatelkou je v tomto případ Miriam Ledererová. Ta byla v
mnou zkoumaném výseku sv dectví tazatelkou celkem ve 4 případech.
…
14 s pučem v Německu a s objevením se kocentračních táborů začali být žáci ve
Výprachticích uvědomělý
...
17 v roce 1ř37 už chodily zprávy z Německa, co se tam děje.
20 na studijích ji někdo nosil levicové noviny a vrcholem bylo, že jediný Sovětský svaz
bude schopný, ale to oni nevěděli.
21 Začala si uvědomovat nebezpečí v roce 1ř3Ř, kdy nacisté a armáda čekala 5. b ezna
na hranicích a oni museli jít ke gymnáziu po silnici, kde p ijížděli Němci
Období p ed Mnichovem začala býtá deziluze,
22 na korzu se lidé hádali a vy izovali si názorové rozpory. Zatěmňovalo se už p ed
Mnichovem. P i obsazení až k Liběchovu p išli o část země, kterou znali, byl to pro ně
krach, zklamání
V této části soustředí paní Vlastimila svoje vzpomínky na předválečné období a
také to, jak tuto dobu vnímala. Vzpomíná na nejistotu, která se spolu s informacemi o
nástupu nacistů k moci šířila. Ve svých vzpomínkách rozvíjí nap tí popisující dobu t šn
před druhou sv tovou válkou. Navazuje tak na dotazy, ve kterých se toto téma objevuje.
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Opírá svoje vlastní vypráv ní o diskurs, který nejistotu a strach předválečného období
zahrnuje.
23 onehdá tam p išla Ji ina Piková učit na gymnázium, ze známé rodiny Saudků, z
kulturního prost edí a její rodiče byli p íteli Otakara B eziny.
26 Už 13. b ezna 1ř3ř byla dána na dovolenou, a to všichni státní ú edníci, kte í byli
Židé, museli odejít. Ona ji učila češtinu a jednala s nimi tak, že vzbuzovala u žáků
důvěru.
27 Založila kroužky, které byly anglický, ruský a také literární, kde se diskutovalo. Ona
spracovávala profil Boženy Benešové, nebo diskuse o Nezvalovi
2Ř odpoledne se šli s učitelkou Pikovou rozloučit, ona z toho byla zoufalá, věděla, že jde i
o jejího bratra a maminku.

2/6
2 Tuhle Pikovou znali hodně lidí díky její grafologii, se kterou pomáhala
spoluvězeňkyním na Pankráci
6 Ona psala z rukopisů pro Ji inu Píkovou učebnici pedagogiky. Vedle ní bydlela němka,
ona si na to vzala týdne dovolené, aby to mohla psát, když je pryč.
Vzpomínání na Jiřinu Píkovou vykračuje z chronologické návaznosti. Vzpomínání
se náhle soustředí na konkrétní osobu a vzpomínky s ní spojené. Z této tendence je
následn paní Vlastimila vyvedena tazatelkou, která ji usm rňuje zp t do časové osy. Tím
udržuje formu vzpomínání v souladu se strukturou diskursu. Podobných míst, kde
tazatelé nabádají přeživší, aby následovali časovou rovinu, jsem ve zkoumaném sv dectví
zaznamenal více. Tazatelé, kteří byli v instruktážních materiálech pro pořizování
sv dectví instruování k tomu, aby vedli vypráv ní podle časové osy, narušují proud
vzpomínání a usm rňují jej zp t do formy, která byla USC Shoah Foundation Institutem
preferovaná. Napomáhají tím k utváření obrazu holocaustu okolo časové osy. Jednotlivé
příb hy jsou upozaďovány a jejich vyjevují je povoleno až na jiném míst . Tím
napomáhají upevňování diskursu v předepsané form , kde jsou jednotlivé vzpomínky
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užíváno pro vykreslení jednotlivých momentů, jejichž místo a vztah k jiným je však již
dříve předepsán.

12 Zatčena byla proto, že p íslušníci Gestapa našli u nějakého URLoga v ordinaci
poznámky od jiné skupiny, na kterou ona byla napojena od roku 1ř44, kdy měla
studentskou buňku se spolužačkami z gymnázia
13 sháněli peníze a lístky pro členy rodin zatčených
17 informovali o stavu na frontách, rozmnožovaly se brožury na cyklostroji, které sešívali
a p itom byla spousta dobrodružství. Když p išla její sest enice z bratrovy strany a ona ji
nepoznala a nevěděla, jak s ní mluvit a stránky měly na gauči pod pokrývku
1Ř zatýkaní začalo po Haidrichiádě, tam museli jít jako Národní odborová úst edna, ale
nechtělo se jí a měla od Ji iny Pikolové úkol, že má dojet k Mělníku pro zbraně
1ř ale už v roce 1ř40 na Mělníce zatýkali
21 po práci jela na Mělník, v neděli to vy ídila a odpoledním vlakem jela do Prahy. Vzala
si staré sportovní boty, kam chtěla vsunout revolver a zbytek dát do tašky a že to nějak
projde. Ale ve vlaku se ji chytil němec. Myslela si, že je to dobré.
22 Na nádraží se s ním rozloučila a že jede tramvají
23 Zatkli potom Hanuše P. z jejich skupiny, a p es něj se dostali k jejímu bratrovi a k ní
24 když zav eli Ji ího K. matku, tak pak ji z Malé Terezínské pevnosti dali do ghetta a
odtamtud odjela v íjnu 1ř44 do Osvětimi
25 za Ji ího K. ho seznámili s Hanušem P., její novou spojkou. On si byl vědom, jakou
nese odpovědnost. A tak chodil p es noc po Bohdalci a chodil k nim ráno spát, věděli, že
p íjde, tak ho čekali a on u nich spal a odpoledne zmizel.
V předcházející části vzpomínání se objevuje op t zásah ze strany tazatelky, která si
žádala dovysv tlení toho, kým byli osoby zmiňované ve vzpomínkách. Jiří K. stejn jako
Hanuš P., byli osoby zapojené do ilegální organizace, do níž patřila též Vlastimila.
Dochází tak op t k přerušování proudu vzpomínání, tentokrát však ne kvůli návaznosti na
časovou osu, ale doplňujícími otázkami. Zároveň v tomto míst převažuje celkový
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diskurs v tom smyslu, že vytváří prostor pro vystoupení jím požadovaných informací i
navzdory přerušení plynutí narativu.
27 měli doma legitimaci na Helenu G. a p i vyšet ování zjistili, že byla falešná. A p i bití
se ji ptali, jaký původ má ta legitimace, a kdo ji seznámil s Ji ím, kterého hledali.
Když ji tloukli, tak nechtěla p iznat, kde se legitimace vzala
2Ř a ptali se, kam chodí na školu a protože nechtěla nikoho prozradit, ekla, že je na
strojárně
3/6
1 na tu legitimaci ji začali tlouct, ale ona íkala, že nic neví. A Ji í K. pak začal mluvit o
letácích, které taky zapírala. P ivedli pak Ji ího, který ji ekl, že všechno prasklo a ať vše
prozradí. Pověděla, že dostala leták, který nikomu číst nedala
2 ale Ji í taky moc bití nevydržel a prozradil, že vzal leták Hanušovi P. a její tetě, matce
Ji ího.
První noc prospali na Pečáku v „biografu“ (známé místo).
ř 1Ř. íjna se dostala na Malou Pevnost v Terezíně, kde se potkala se známými
vězeňkyněmi z Pečkárny.
V íjnu 25. byl vypraven atentátnický transport, kde byli její p ítelkyně, Sokolové,
funkcioná i Červeného k íže, pak tam byli všichni z rodiny Kubišovi a taky lidé, kte í
nosili atentátníkům do kostela jídlo.
10 ti z kostela byli na jejich cele. Muži byli zast eleni a k tomu transportu byl p ipojen i
normální týdení transport a jeli tam i někte í další. A ti byli zast elení až nějak druhý den.
Ženy zplynovali
12 lidé kolem ji ekli, že v Maudhausenu byly plynové komory obsluhované vězni
Na tomto míst

dochází v rozhovoru k vyjednávání toho, zda o plynových

komorách v d li již v terezínské Malé pevnosti, či nikoli. Paní Vlastimila o této
skutečnosti mluví jako o takové, která byla v zňům známa. Naproti tomu vystupuje
tazatelka Miriam s tvrzením, že o jejich existenci nemohly v zenkyn v Terezín v d t.
Nakonec spolu docházejí k záv ru, že se o této skutečnosti Vlastimila dozv d la až
pozd ji. Na tomto míst

je vid t přímý rozpor stávajícího diskursu a vlastních
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vzpomínek. Osobou tazatelky je pak mezi nimi ustaven takový vztah, kde diskurs
předchází vzpomínkám, které jsou na jeho základ upraveny. Potvrzuje se zde tak
vzájemné postavení diskursu a vzpomínek. Ty, pokud jsou s diskursem v rozporu,
ustupují stranou a dokonce se i upravují tak, aby do celkového obrazu zapadaly a
nevykračovaly z n j.
14 on tam byla do 1Ř července do odjezdu do Drážďan.
Ženský dvůr byl (v terezínské Malé pevnosti) po pravé straně, cely s čísly 14-18, potom
marodka a pak Židovská cela. Jedna cela tam byl pro transporty
15 tam šli v sobotu a v pondělí ráno do Bohušovic na nádraží, odkud jeli na Drážďany.
16 na Malé pevnosti nemuseli pracovat, nebyly tam výslechy. P išly tam věci a zví ata z
Lidic
1Ř tak tam šily a něco páraly, opravovaly prádlo, které bylo na opravení a jinak nikdo
nepracoval. Jenom uklízecí komando, kde bylo 6 žen
1ř a když byl někdo propuštěn nebo vyslán, tak se tam dostal někdo další. Ona se tam
dostala, aby držela kozy, které byly zdivočelé
20 a když byla na držení koz, tak se dozorkyně neotáčela, a vězeňkyně, kterým bylo zle, se
mohly napít potají mléka
Jednou je volal Jöckel do kancelá e na mužském dvo e a aby tam byly co nejrychleji.
Bály se, co může chtít. A vyčůral se tam jeho pes a chtěl, aby to uklidily
21 Kousek pod průjezdem, který byl z kopce, bylo ve výši hliněné podlahy jedno okénko,
které vedlo do židovské cely
pak chodili uklízet Jöckelovi a Ssákům byt. A tam byla česká vězeňkyně jako kucha k, a k
nim on byl hodný, ale k ostatním vůbec.
Zde se op t objevuje nap tí mezi vlastní vzpomínkou a diskursem, tentokrát v
osob vedoucího Jöckela. Ten byl mezi v zni znám pro svou krutost. Skutečnost, že se k
Vlastimile a jejím spoluv zeňkyním, které mu uklízely byt, choval slušn , je vzáp tí
vyvracena konstatováním toho, že k ostatním tomu tak nebylo. Jeho dobré chování k
t mto vybraným v zeňkyním je tak líčeno jako neobvyklé. Dochází tím ke konfrontování
vzpomínky s diskursem tak, že vzpomínka je vnímána jako výjimka.
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23 v Německu je zklamalo, že nebylo bombardované.
24 v Drážďanech to bylo p eplněno a potkali se s Polkami, které si mysleli, že jsou něco
víc, protože měly USA občanství. Obsadily stůl a na ostatní se dívaly zvrchu
25 poté jeli dalším osobním vlakem do Osvětimi. Celý den nejedly, takže měly hlad. Jel s
nimi starý hlídač v penzi a ptali se ho, kam jedou. A on že Auschwitz a tak se ho ptali,
jaký je, a on ekl, že ne pěkný. Potom se s nimi rozdělil nad ránem o chleba se sádlem.
Na tomto míst je op t možné sledovat nap tí diskursu a vypráv ní. Objevuje se v
podob hlídače, který v zňům poskytl informace o jejich dalším sm řování a pod lil se s
nimi o chléb. Narušuje tak představu strážců jako oddaných posluhovačů nacistického
režimu. S takovými je možné se ve zkoumaném sv dectví setkat čast ji s tím, že ve
v tšin případů se jedná o osoby důchodového v ku. Narativ zde působí vůči diskursu
subverzivn narušováním pomocí výjimky.
26 Když p jeli do Osvětimi, tak je vyvedli na peron a jak otev eli dve e, tak na nich bylo
obráceným písem napsáno Auschwitz .
Šli pěšky, došli k bráně, bylo tam WC, umývárny v suterénu
27 byla mlha, nevlídno a cestou poznali, že padá mlha. Šli dlouhou alejí s topoly. Štěkali
tam psi

4/6
2 vyhlazovací metody se uplatňovali nejvíce na židovské vězeňkyně.
6 myslely si, že nebudou vystavovány stejným podmínkám jako Židovské vězeňykně a
zjistili, že ty, které p ed nimi odjely, jsou nemocné, na budách (trestná komanda) nebo
zem ely.
7 To je zděsilo, takové jasné zabíjení a hnusné podmínky. Nedalo se skoro dojít k
latrýnám a pot eba se vykonávala kde se dalo. D eváky se bo ily do bláta
12 nikdo se o ně nestaral, tma byla v bloku, byly tam jenom kóje, ony žádou neměly,
jenom některá místa dole byla prázdná
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13 nasoukaly se do jedné kóje hlavou ke zdi, kradlo se tam, hlavně d eváky, nevěděly, co
dělají lidé, jak tam byli dlouho tak z toho zešíleli.
Ráno vstávala a měla rozbité brýle, jenomže známá ji shovala svetr, na které měla psa z
hraničá ské uniformy. Její bratr v Maudhausenu zem el p i bombardování
14 a ten byl s Chody na hranicích a dal jí jej. Měla teplý svetr z vlny.
16 po týdnu hledali někoho, kdo umí německy na stroji a protože ona a její kamrádka to
uměly, tak se za týden dostaly na pracovní pozici, kde dostaly za práci zapisovat hlavní
knihu. Ty vězeňkyně, které zapisovaly do knih, taky tam měly kolonku kdy zem ely, nebo
kam je p esunuly.
1Ř Zvláštní znamení bylo SB a datum, což znamenalo – Sonderbehandlung – zvláštní
ošet ení – poslání do plynu z lágru. Nejhů e byly postiženy Židovky, a to z asi 7000 žen,
které byly poslány do Osvětimi, tak jich p ežilo necelých 400
1ř když si Němci stěžují, jak se s nimi zacházelo, tak se v nich va í krev. Protože kdyby je
evakuovali jako z Ravensbrucku nebo z Osvětimi, tak by si mohli stěžovat.
25 Bylo tam dětské komando, kam byla za zazena vzaly mladé slovenské dívky, které
nechtěly, nejd íve jim daly nějakou lehkou práci.
26 krom auseherky tam chodívala ještě jedna mladě vypadající a ta vedoucí kolony ji
vzala a jednoho dne si od ela patu. Takhle jedna vězeňkyně zem ela, že se ji tam dostala
infekce a ona zem ela. A tak se dohodla že, zůstane na bloku. A ona šla čekat k bráně na
své komando a ptala se, jestli se dětské komando už vrátilo
27 a zjistila, že se toto komando nevrátilo, ale šlo do plynu
5/6
18
srpna je poslali do sprch, po vykoupání studenou vodou v sauně p išly k ostatním
vězeňkyním. Došel transport a končil spalovací proces, nejprve hustý dým, potom jasnější
a nakonec bílé mráčky. A jak se mráčky rozplývaly
3 tak to byl její poslední zrakový věm z Osvětimi a myslela na všechny známé, které tam
zem ely.
Na jedné straně to byl radostný pocit, že odtamtud odjíždějí a na druhou stranu smutek,
kolik lidí tam zem elo.

.
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Byli vlaky p evezeny do Ravensbrucku.
5 Po p íjezdu z toho měly uplně jiné dojmy, než v Osvětimi. Měly tam postele s
prostěradlem,
6 dělaly v muniční továrně u Ravensbrucku, ale jí zhnisalo nehtové lůžko a byla
neschopná práce a tím způsobem zůstala s ostatními v Ravensbrucku.
ř život tam probíhal jinak, byla tam knihovna, měla tam nějakou historickou knihu o
Egyptě,
psaly tam básničky, že kdo nějakou znal, tak ji tam napsal. Jesenina psala básničky a
Věra F. je ilustrovala, ale jedna z nich je p i evakuaci odhodila a utíkala.
10 Ona tam sebrala nějaké české básničky, v roce 1ř44 po invazi začala sbírat
mezinárodní básničky, kdo co znal. Jednak se vztahovaly k lágru, k životu v lágru, Chvíle
ostatní (Věnováno Polkám), vztah matka a děti, které jsou odloučeny,
13 když tam nebyly dozorkyně, tak vedly i kulturní život
14 největší akcí tam byl Máchům Máj, který začali začátkem dubna tajně po nedělích
nacvičovat
16 v neděli na máje se jednou sešly a p edvedly si to. Nacvičování bylo zážitek a radost,
zapoměly, že byly v lágru
1Ř pro nově p íchozí z Osvětimi tam byl jenom stan, kde nebyly záchody, ale jenom
kbelíky,
1ř z toho Ravensbrucku ji prosila, aby napsala život ve stanu, když se ji ale bohužel
stěhovala dcera, tak tento dokument ztratila
...
25 V Ravensbrucku se pak dočkala osvobození spojeneckými vojsky.

2.2.5 Příběh paní Evy E.
Stejn jako v ostatních podrobn ji představovaných sv dectvích, ani u vzpomínek
paní Evy nepřináším kompletní přepis pořízeného rozhovoru. Zam řuji se v nich i na
předválečnou dobu a vzpomínky na d tství z toho důvodu, že paní Eva byla v zn na z
rasových důvodů, tedy na základ svého židovství, o kterém v úvodu hovoří. Vzpomínky
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paní Evy jsou zachyceny na 3 nahrávkách, každé zhruba půlhodinové. Jako tazatelka zde
vystupuje Marie Kalubová. Na rozdíl od ostatních představovaných vzpomínek
neobsahují ty paní Evy fotografie, jejíž obsah by byl diskutován na poslední video
nahrávce.

1/3
4 nebyla vychována židovsky, otec byl bez vyznání, matka z takové rodiny, kde se držely
svátky
5 oni svátky v rodině nedodržovali. Na Vánoce chodila ke známým. Svátků židovských se
účastnila leda u p íbuzných, ale její otec to nerad viděl.
6 o Židovském původu věděla, jelikož matky rodina byla zbožná a byla v ní samá děvčata.
7 neměla p edstavu, čím bude, až vyroste.
Ř omezení p icházela pomalu a postupně, takže to člověk zase tak tragicky nepociťoval.
Mobilizace byla, když ji bylo 13. Horší to bylo v roce 3ř, po zabrání. Její otec sledoval
Hitlera adu let a měl z toho obavy. Zjistil, že je možnost poslat dceru do Anglie do rodin
ř a p ihlásili se její rodiče tam. Navázali i styk s rodinou, s vdovou po léka i, vše bylo
za ízeno, měla odjíždět 1. zá í ale vypulka válka a neodjeli.
Jí to zase tolik netrápilo, tolik rozumu z toho neměla. Ale zanedlouho si začala
uvědomovat potíže, jelikož nesměla nastoupit do kvarty
10 rodiče se rozhodli, že musí dělat něco praktického a tak se chodila učit šít. Což ji nijak
moc nebavilo a ani nešlo. Postupně nesměli do biografu, do tanečních a tak si začali
uvědomovat, že budoucnost je nejistá.
Scházeli se po bytech a tancovali u gramofonu. Našla si potom jiné kamarádky,
11 p estala s nimi chodit do školy.
Nakonec otce po Norimberských zákonech vyhodili z banky a tak začal pracovat jako
čalouník.
12 poznali skupinu mladých

študáků, vysokoškoláků, kte í nemohli studovat a byli

levicově zamě ení. A ty je začali školit o Sovětském svazu, dávali jim knihy, začali je
p esvědčovat o správnosti a ony všechny tomu zaho ely, takže je zapojily do
rozmnožování letáků, sběru peněz a potravin pro lidi, kte í žili v ilegalitě
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13 postupně je tam zatahovali a rodiče o tom neměli zdání ani. Neví, zda se nějak
jmenovala. Potom p išel atentátn a Haidricha a pár dní potom začali prohlídky v Praze,
kde za jednu noc prošli všechny byty.
A ona měla doma hodně papírů a musela s pravdou ven, že má doma hodně papírů a
letáků, tak je spálili.
14 Tou dobou už nebydleli ve svém bytě, ale v bývalé kancelá í jejich strýce, který byl
advokát. A tak tam byl nápis, že tam je advokát.
Netrvalo dlouho a organizace byla nešťastně prozrazena. TO už byly jenom 3
15 a šly na ilegální schůzku v Praze na Vinohradech, kde už bylo gestapo. A kdo tam
zazvonil, tak toho tam nechali. Otev eli dve e a SS na ně, že už na ně čekají. Páč jeden
chlapec měl u sebe namalovaného pavouka, rozvětvení organizace bez jmen, ale ty z něj
dostali. Tak je na antonu odvezli do Pečkárny
16 a tam měli Getapáci vyšet ovny a sídlo. Tak je tam odvezli na výslech, bylo jim 16 a
snažily se hrát děti. Nechali je stát pár hodin čelem ke zdi, tak šly k výslechu, kde nic
ne ekly a odvezli je na 4ku na Bartolomějskou.
17 Neví p esně, zda o ní rodiče věděli. Ona byla na samotce, byli tam čeští strážníci, kde
se ji jeden snažil utešit a tak ho poprosila, zda-li by dal zprávu rodičům. Tak byli na 4ce a
vozili je na výslechy, než je p estěhovali na Karlák, kde už ale byly spolu.
Na tomto míst

se op t objevuje zvláštní postavení českých četníků. Ti sice

posluhovali nacistickému režimu, ale zároveň se jeho ob tem snažili porůznu pomáhat.
Tedy alespoň n kteří z nich. Tito jsou pak ve sv dectví zmiňováni, jelikož na n a jejich
pomoc pam tníci vzpomínají v dobrém.
1Ř Na výslechy jezdili na Pankrác, kde stály pár hodin čelem ke zdi, pak do Pečkárny k
výslechu, kde ne ekly žádná nic a trvalo to asi měsíc. Jednoho dne je naložili do antonu a
odvezli do Terezína na Malou pevnost.
Dali je do velkých cel na blok B, ale to se jí dost vymazalo z hlavy. Nevzpomíná si na to,
bylo to hrozné.
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1ř V Praze měly naději. Nebili ji sice, ale nechali je dělat d epy, t eba 500. Jedna z nich
padala a vyšet ovatel ji bil rákoskou do hlavy. Nakonec těch d epů udělaly 250, druhý
den nemohly chodit.
20 nebo je nepustily na záchod.
Na Malé pevnosti byly asi 3 týdny, hádá, byly na velké cele, odkud je vyvedli a odvedli do
bývalého bramborového sklepa, protože p ivezly Lidické ženy a děti. Tam ve sklepě jim
bylo úzko.
Potom je odvezli do Prahy a naložili u Veletržního paláce do transportu
21 vezli je auty. Tam odcházel jeden z transportů. Rodičům se nějak poda ilo se i nich
dovědět, s kamarádkami jeli jejich rodiče, jí tam matka jenom dovezla věci. Otec
pracoval na obci a byl proto chráněn od transportů.
22 Tam čekali asi dva dny, než to tam dali do po ádku Ěstrážníciě a osobními vlaky odjeli
do Terezína (ghetta)
Něco jako spacák dostala od matky, rozloučili se a odjeli. Nap ed je ubytovali v nějakém
domě, to byl červen 1ř42 a všechny domy byly prázdné, ležely tam na zemi. Byly tam
několik dní, načež někdo rozhodl, že ty mladé odvedly do kasáren, do většího pokoje, kde
byla samá mladá děvčata.
23 P idělili jim práci v zemědělství. Každé ráno je odvedli za město a tam pěstovaly
zeleninu
24 Že by byla šance něco si vzít si nevzpomíná. Věčně hladové byly, ani ve vězení se
nenajedly a tak se snažily být za azeny do kuchyně. Kam se nakonec obě dvě (Eva s
přítelkyníě dostaly a pracovaly v ní. Najedly se tam, ale také omyly, jelikož tam byla teplá
voda.
To trvalo asi do listopadu a p išli její rodiče. Neví proč, ale když se jich ptali, zda tam
někoho mají, tak se k ní nep ihlásili papírově.
25 Bydleli separovaně a jinde. Byli tam do ledna a pak p išli do transportu, sami, jelikož
se k ní nep ihlásili. Nepamatuje se na to vůbec
V kuchyni se později potkala se svým nynějším mužem. A tím pádem se to všecko zdálo
nějak snesitelnější, když na to byli dva.
26 pro ně, mladé zdravé a nehladové to bylo lepší než pro jiné, kte í byli závislí jenom na
tom, co fasovali. Úmrtnost tam byla obrovská.
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Z kuchyně se dalo něco vynášet, hlavně se to dělalo tak, že oni se tam najedli a svoji
p íděli dávali jiným.
27 nebo u rozdávání jídla se rozdávali rodinným p íslušníkům lépe.
U každé kuchyně bylo okénko a v době, kdy se rozdávalo jídlo, tak se to dalo k okénku a
člověk tam stál a st íhal lístky.
2Ř Pracovali podle toho, co se va ilo. Nastupovalo se ve 3 nebo 2, protože už ráno se
muselo rozdávat kafe. Nějaké budíky asi měly. Z kuchyně měli i propustky, nemuseli být v
8 hodin doma.
Ona se jako divák účastnila kulturních akcí v ghettu.
2ř snažila se něco poznat, bylo ji 16
2/3
mrzelo ji, že školu skončila ve 13 letech. V Terezíně bylo spousta lidí vzdělaných a ti se
nechtěli spokojit se živo ením a tak, jak to šlo, tak se snažili po ádat p ednášky, recitovat,
hrát divadlo nebo tak.
1 a dozvěděla-li se o tom, tak tam šla. Jedna Ruska ji za trochu polévky učila Rusky,
snažila se tomu nepodlehnount (živo ení). Knihy měli v knihovně, nebo si každý nějakou
dovezl a ty se půjčovali.
2 po delší době, co se seznámila s Luďkem, tak se dohodli, že jeden půjde z kuchyně, ale
tak si našla práci v knihovně.
Ty knihy se tam dostaly buď od lidí z transportů a možná něco p evzali, neví. Bylo co
půjčovat. Byla tam několik měsíců, dokud její muž neodjel transportem. Nejprve spolu
byli pracovně po ád.
On měl dva kamarády, jeden byl truhlá , který měl možnost
3 ukrást d evo a tak se odstěhovali na půdu, kde si vybudovali malý pokojík. Kde měli
stěny, postele, stoličku a dalo se to zamknout. Nějak se to z ídit dalo.
Jiné zaměstnání tam už neměla.
Něco p es dva roky byla v Terezíně (ghetto).
4 Jednoho podzimního dne si němci vzpoměli, že musí počítat lidi. Takže je všechny
vyhnali do Bohušovic na louku, kde je se adili a snažili se je počítat od rána do večera.
Mrholilo, lidé padali a až pozdě večer je pustili. Hodně lidí na to doplatilo.
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Nejhorší byl neustálý strach z transportů.
5 nevěděli, kam jdou. Ale v Terezíně se nějak žít dalo, a když odcházeli a nevěděli kam,
nechodili odtamtud zprávy, tak se tomu bránili.
Další byly štěnice, v létě často spaly venku, protože když někdo t eba rozžnul svíci, tak
padaly do postelí. Nemoce tam byly.
6 strava nebyla dostatečná, takže trpěli avitaminozou a tak. Pokračovala tam v ilégální
komunistické činnosti. Nedalo se toho dělat moc, ale nějak, asi p es četníky, tam občas
chodily noviny a zprávy z venku, které p episovaly a rozši ovaly.
Ona žádný vliv neměla, ale z ejmě někdo na transporty vliv měl.
7 V květnu 1ř44 p išla do Transportu, a den po ní její bratr, tak se p ihlásil i Luděk a
když pak odjížděli, tak ji vyhlásili, že nejede.
Ř Luďek odjel a ona tam zůstala, vrátila se do kuchyně, podporovala trochu jeho rodiče.
V zá í/ íjnu 1ř44 začaly odcházet transporty jeden za druhým.
V íjnu 44 odjela i ona. Ale to už byly tak šílené poměry, že každá věděl, že se tam nedá
udržet
ř tak sbalila nejnutnější věci, nějaké jídlo na cestu. To už jeli v dobytčákách, asi dva dny,
celou dobu byly ve tmě, dali jim tam jeden kýbl místo záchoda. Lidé na íkali, nikoho tam
neznala. Až dojeli do Osvětimi, netušili, kam jedou, jenom že na východ.
Na tomto míst je op t vid t konfrontování diskursu s vlastními vzpomínkami.
konkrétn je tomu tak na příkladu dobytčích vozů. Ty v diskursu figurují jako hlavní
dopravní prostředek pro cesty do koncentračních táborů. Oproti tomu přeživší vzpomínají
také na normální vlakové soupravy, nákladní nebo osobní auta, kterými byli mezi
v znicemi a koncentračními tábory přepravováni. Téma druhu dopravy je také často
předm tem otázek ze strany tazatelů/tazatelek.Na tomto míst pak paní Eva zmiňuje
dobytčí vozy tak, jako by se očekávalo, že jimi byla též přepravována. Jejich zmín ním
opírá vlastní vzpomínky o diskurs, čerpá v n m pro n autoritu a dův ryhodnost.
Nevěděli ani, co znamenalo Osvětim.
10 Ale když je tam k ráno dovezli, tak se vagony otev ely, bylo tam hodně vojáků se psi,
kápové Ěv zni s funkcíě a začalo vaní. Hnali je jak dobytek, kde došli kousek dál, kde
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jeden ukazoval palcem zda vlevo nebo vpravo a najednou zjistila, že je v chumlu samých
mladých dívek. Kam šli ostatní nevěděly.
Zahnaly je do tábora, nejd ív do jedné místnosti, kde odložily zavazadla
11 ve druhé se svékly do naha, a ve t etí je ost íhali a oholili. Ona jenom t ímala hodinky,
které jim nechtěla dát. Neví proč ani, rozhodla se, že je nedá. Prošla i s nimi. Nahnali je
dál, kde jim dali pruhované mundůry a odvedli je na barák
12 tam byly trojposchodově pryčny, a když spaly, tak byly jak sardinky. Když se chtěla
otočit jedna, tak musely všechny. Nevěděly po ád, co se děje a kde jsou. A druhý den
viděli, že venku někdo uklízí a tak se ho ptali a ostaní jim začali íkat věci, které nemohli
pochopit.
Ukazovali jim na komíny a došlo jim to.
Potom čas od času je začali nahánět na další selekce.
13 na ty kte í jakž takž vypadají a ty, kte í nevypadají. A tam se setkala se sest enicí
svého muže, se kterou se chytly a už se neoddělily.
Po ád je volali na apely, kam museli nastoupit a hodiny stát, jenom je tam počítaly,
nedělaly tam nic. Jenom po ád myslely na to, kdy vyletí komínem.
Jedno ráno jim dali dvojitou porci chleba a šli, a nevěděly kam. A mí ily ke sprchám a
myslely, že jdou do plynu.
14 Ale ona si v jednom domě všimla rozbitého skla, a tak je začala uklidňovat. Druhý den
už jim ekli o sprchách. Došly tam a byly to pravé sprchy, kde dostaly jiné oblečení a
ekli jim, že pojedou na práci, ale nikdo tomu moc nevě il.
A když je vyhnali ven, byla znova zima. A hodiny a hodiny venku čekaly
15 neví, jak dlouho. T eba den, den a půl. Čekaly, zda p ijede vlak nebo ne, až vlak dojel.
Byl to dokonce normální vlak a odjely z Osvětimi.
Z toho byly hodně šťastné, íkaly si, že nemůže být nic horšího. Po několika hodinách
dojely od většího města, kde vystoupili a šly. Byl to konec ína 44 a vedly je do nějaké
vesnice, za kterou byla ohromná stodola s ostnatým drátem.
16 st ílnami a vojáky. Byly tam trojposchoďové pryčny, vešlo se jich tam 1000. A druhý
den šly kopat protitankové zákopy
což dělaly, dokud nezmrzla zem. Neměly tam kuchyň nic, jednou denně jim dali kousek
chleba z komisárku a v poledne dovezli polévku, ve které nebylo nic
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17 teplá brynda a ráno černý kafe. Večer dostaly jednu lžičku umělého medu nebo
margarýnu nebo tak něco. Venku byla koryta s kohoutkama a jedna latrýna.
Neměly ani mýdlo ani ručník, nic.
Jakmile začalo mrznout a voda p estala téct, tak tam neměly nic.
1Ř Začal tam tyfus, úplavice, omrzliny... pracovaly dokud nezmrzla zem. Ruce byly v
pohybu, to šlo, ale nohy mrzly.
Potom tahaly klády z lesa. Tam jich 12-14 bralo kládu a táhlo to z lesa. Oni měly jenom
d eváky s plátnem
1ř , které nedržely na nohách, okamžitě bylo hodně zlomenin a vyvrknutí. Když někdo
nemohl a pustilo se to na něj, tak to dopadlo špatně. To dělaly do konce ledna. Krátkou
dobu p edtím si vedoucí lágru vymyslel, že chce elitní skupinu.
20 Vybral si 100 děvčat, která jakž takž vypadala, a p idělil jim civilní kabáty a chtěl, ať
cestou z tábora a do tábora zpívají hymnu německy, o mládí a jak se učí pracovat a tak.
Ale zpívat mohly i jiné písně a tak zpívaly písně od Voskovce a Wericha a jednu hymnu z
Terezína.
21 Ty 3 měsíce byly kruté.
22 ruská fronta se p iblížila tak, že se rozhodli, že je musí evakuovat. A tak šli jinam, kde
došli do jiné stodoly, kde jim dali něco trochu teplé. Šli takhle asi 6 dnů, ne všude jim dali
najíst, a kdo nemohl, byl zast elen. Druhý den p išla děvčata, která zahrabávala všechny
z marodky.
23 a se známými se rozhodly, že utečou. Horní Sasko to bylo. Slyšely st elbu, chtěly se
někde schovat a počkat na Rusy. První den se jim to nepoda ilo, našli je, ale nic jim
neudělali.
Druhý den byly na obrovském statku,
24 zamčeném, ale na různých místech a tam se jim poda ilo schovat. Druhý den zjistili, že
jich tam zůstalo asi 25. Počítání už neprobíhalo, protože Němci spěchali.
Ale byli tam zav ení a nikam nemohli, až to někdo odemknul a to byli nějací Belgičané a
Francouzi, kte í byli z ejmě zajatci.
25 Pohybovali se ale sami, tak se k nim p idaly na jeden den. Neměly zájem na tom s nimi
moc jít. A oni měly strach, že jich je moc a tak se rozhodli rozdělit.
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Když ještě šly, tak svítilo slunko, byl kolem sníh a po 3 letech si šly, kam chtěly. Potom
našly kolo a ta jedna, která uměla německy íkala, že něco vymyslí
26 tak se domluvily, že půjdou na ú ad, že tam byly na práci a že žádají ubytování a jídlo
a tak. Nebylo je poznat díky civilním kabátům od vězňů.

ekla, že jsou z Tothovi

organizace a že je tam nechali jako nemocné a že prosí o ubytování a stravování. Prošlo
jim to, ve škole byly slamníky a sladká kaše z mléka
27 tak tam p espaly, ale zjisitly, že to je moc velké riziko. Rozhodly se znova rozdělit, asi
t etina tam zůstala, druhá skupina šla směrem k domovu a íkaly, že jsou Tothovi a t etí
čekala na Rusi kousek dál.
P išly dál a potkávaly spoustu Němců, kte í utíkali.
2Ř nechtěli padnout Rusům do rukou. A jak šli, tak ona viděla, že z jednoho vozu upadla
za íznutá husa, kterou sebrala a p išly do jedné továrny, kde šla pára do kotlů a byla tam
voda. A tak se rozhodly va it husu, ale začalo bombardování.
Popadly husu a utíkaly, až utekly na kraj vesnice.
3/3
Šly do chléva, kde byla kráva. Takže jedly husu a zapíjely ji mlékem.
1 vesnice už byla opuštěná, a tak si tam v pokoji našla manžestrový oblek a nůž, po
kterém toužila.
2 pot ebovaly nějaký chléb, jedna se vydala kousek dál hledat peka e, jestli tam něco
nezbylo, našla tam i kousek chleba, ale i německé vojáky, kte í tam procházeli.
(Eva) se německy vymluvila a ptali se ji, co tam dělají a tak spustila zase o Tothově
organizaci.
3 A uplně se zarazili, proč nejedou domů teda. A tak se vypravily na stanicy dráhy, kde
byla lokomotiva a jeden vagon a tak šli za průvočím a ptali se, zda tam jezdí a jestli by je
vzal. A on je za oškubání slepice vzal. Asi za hodinu vlak jel.
4 Nebyly si jisté, jeslti jet s vojáky nebo ne. Až dojely do nějakého městečka, kde bylo
docela slušné nádraží i s teplou vodou. A tak se tam upravily a p emýšlely, co dál.
Bylo tam spousta Němek, které chtěly na západ, ale vlak nejel. A tak se vydaly do města a
změnily se na němky, které musely na rychlo utéct a že nic nemají, a že chtějí za
p íbuznými do Drážďan, a zda by jim
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5 něco vystavili. Takže jim na jméno, které si ekly, vystavily papír, na vymyšlené jméno,
na cestu. Dostaly ještě jídlo a propustku a zrovna vypravovali vlak do Německa. Tak tam
nastoupily i s Němkami, zvláštní pocit...
6 tak jeli a p ijeli do Gerlitz – Zho elec a slyšeli, že na nádraží vyvolávají vlak do
protektorátu, tak tam p ehuply a jely do protektorátu.
V Německu se od Němek moc nelišily, ale v českém vlaku tomu bylo jinak teda. A tak se
jich začali lidé vyptávat, ale ony měly strach odpovídat.
7 Všichni k nim byli hodní, dali jim jablko a koruny.
Na tomto míst je naopak vypráv ní v souladu s celkovým vyzn ním diskursu, ve
kterém jsou b žní lidé, pokud se ve vypráv ních vyskytují, v tšinou v opozici proti
nacistickému režimu. Jsou jim přisuzovány kladné vlastnosti, ze kterých je nejčast ji
zmiňováno práv obdarování. Nebo také nabídnutí pomoci, jak je vid t níže.
A dojely do Prahy na Hlavák a tam se domluvily ve vlaku, že se druhý den sejdou u
Kinského sadů, aby si pověděly, zda mají kde být. Jenom jedna z nich šla najisto. A když
vystoupila z tramvaje, tak za sebou vidí mladého muže.
Ř A bála se, že ji nechá sebrat. Dal ji ale lísteček s adresou, že kdyby neměla kam jít, ať
se staví k němu. Ona jela na Letnou, kde bydlela její kamarádka Soňa. A u té se chtěla
schovat. Tak tam p išla, její kamarádka tam byla na vzitce, ale nikde nikdo.
Tak šla k půdě, kde seděla do tmy.
ř A až byla tma, tak slyšela dva hlasy do bytu, kam šly. Vyt eštily na ni oči a nepoznaly ji
skoro. Tak ji vzaly dovnit a tam ji myly, oblékli, daly ji kakao a bábovku a začalo se
povídat. Když pracovaly, tak se mluvilo jenom o jídle. A ona si tam vymyslela kakao a
bábovku
10 vyprávění to bylo smutné, na hodiny. O osudu rodičů tušila. Tam ji uložily a ona se
jich ptala, jestli ji můžou schovat a povolily ji to. Druhý den se vypravila na Smíchov.
Jenom ta jedna, která to měla domluvené, tak neměla bydlení
11 jedna z nich tam měla kamarádku, která bydlela kousek dál a vzala je k sobě. Manželé
Zmatlíkovi to byli. A tam si to pověděly, Ma enka u nich zůstala a ostatní se vrátily tam,
kde našly noclehy.
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Jenže asi za 3-4 dny p išla Soňa, ze smíšeného manželství, že její matka má jít do
transportu. A tak se rozhodla napsat sebevražedný dopis a zmizet.
12 A tak musela (Eva) z bytu pryč, protože se čekaly prohlídky. Transporty šly do
Terezína. Den až dva byla u domovníka a tak její kamarádka hledala dál.
Až o ní ekla učitelce z obecné školy, která měla chatu kousek za Bohnicema. Ale v lednu
bez topení tam být je nebezepečné a topit tam je nápadné. Ale byla tam kamaráda, která
měla slepice a byla tam. Dojila kozu, pekla bramborové placky a tak. Na víkendy ale
musela zpátky do Prahy, což bylo bez dokladů nebezpečné, a ještě se chodilo p ez
p ístupové brány, kde se do Prahy proclívalo.
14 A tak ji lidé z odboje vymysleli, že ji opat í doklady. Pozvali fotografku, obstarali od
jiné dívky doklady a se svojí fotografií a cizími doklady šla hlásit ztrátu kenkarty a oni ji
vystavily náhradní. A s tou se mohla pohybovat
15 dalo se ově it, že ji vystavili. A byl tam někdo, kdo kopii žádosti úmyslně ztratil.
Změnila se na Elišku Š., lékárenskou praktikantku. Celou dobu tu legitimaci
nepot ebovala, až po osvobození.
Tak p echázela a bydlela porůznu.
17 Když začala revoluce, tak byla v Brnkách. Nevěděli, co se děje, p iběhlo tam nějaké
děvče, které tam nosilo jídlo partyzánům a s ní běžela Praze na pomoc. Ale už ji nechtěli
pustit p es most Barikádníků, došla zpátky na Letnou, kde se shledala se Soňou a její
matkou. Na Strossmayerově náměstí se začal dělat lazaret, dělaly se barikády. Vraceli se
lidi z věznic a koncentráků.
1Ř z Holešovic stahovali Němce do kina Oko, kde je hlídali s nenabitým revolverem. Až
do ř. května.
S mužem se shledali brzo, jelikož se dostal začátkem května do Terezína a když zjistil, že
je v Praze revoluce, tak utekl z Terezína do Prahy, kde p išel k p íbuzným, od kterých se
dozvěděl, že má v Praze slečnu. Soni a Luďka společná teta věděla o tom, že Luděk žije, a
věděla i o ni.
20 10. května se našli, p išel za ni na Smíchov.
Vypadal hrozně, měl humredém, edém z hladu, kulatou hlavu a b icho a kostnaté
končetiny.
Šla se podívat na Po íči, ale tam to bylo vybombardované.
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21 po osvobození bydlely v bytech po Němcích. Ona zůstala v tom domě, kde bydlel Ivan
Zmatlík. Dva nebo t i měsíce na to odvedli jejího muže na vojnu. A on byt pustil. Ona svůj
půjčila kamarádce, která odjela do zahraničí a nic ji ne ekla. A o byt p išla.
22 A tak neměli nic a museli odejít z Prahy.

2.2.6 Shrnutí analýzy svědeckých narativů
Ve zkoumaných sv deckých narativech jsem nejčast ji pozoroval konfrontování
narativů s diskursem skrze osobu tazatele/tazatelky, která kvůli dopln ní nebo upřesn ní
určitých vzpomínek proud vzpomínání přeruší a téma hovoru odvede. Stejn tak zde
vystupuje diskurs jako opora vypráv ní, které z n j čerpá informace, jimiž vzpomínající
osoby v dob , na kterou vzpomínají, nedisponovali. T mito informacemi bývají různé
číselné údaje, nebo historické údaje o určitém míst . V n kterých případech jsou ze
strany tazatelů/tazatelek vznášeny také dotazy na osoby, jejich křestní jména, nebo
vztahy k vyprav čům. Kde se naopak projevuje převaha vypráv ní je situace okolo
různých výjimečných událostí. Díky subjektivnímu charakteru jsou vyprav či schopni
konstruovat reprezentace určitých osob v protikladu k reprezentaci uchovávané
diskursem. K tomu dochází pomocí popsání osobní zkušenosti s touto osobou, ve které
tato osoba vystupuje jako kladná. Součástí takového vypráv ní může být i konstatování
v domí si výjimečnosti takové situace, případ jejího nepochopení vyprav čem.
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Závěr
Při svém zkoumání jsem podrobil sv decký diskurs přeživších holocaustu
uchovaný v USC Shoah Foundation Institute a dostupný skrze CVH Malach analýze
formální struktury a následn kvalitativnímu zkoumání dílčí vybrané části. Formální
stránka tohoto archivu v mé práci zastupuje první skupinu pravidel, která uchované
sv dectví organizuje. Prvním formování probíhá při kontaktu pam tníka s Pre-Interview
Questionerem, který předkládá časovou osu, na základ

které je poté samotné

vzpomínání vedeno. Z této časové osy vystupují do stran, a tím ji rozšiřují, taková místa,
která bylo možné zahrnout pod n který z užitých indexikálních výrazů nebo takové
osoby, které jsou zmín ny vlastním jménem a jsou v blízkém vztahu k přeživšímu
holocaustu. Při označování míst pořízených sv deckých výpov dí indexikálními kódy
dochází k další strukturaci jednotlivých vzpomínek podle podobnosti s místy v jiných
rozhovorech. Toto sekundární strukturování se již neprojeví při pořizování rozhovoru, ale
při vyhledávání v celém archivu. Seskupuje tedy jednotlivé vzpomínky k sob , a nebo je
naopak odd luje od sebe, podle toho, o čem daný pam tník v tu kterou dobu hovoří.
Tato strukturace se v kvalitativní rovin rozhovorů projevuje tak, že hodnocení
osob a míst zachycených ve sv dectví vychází primárn z jejich vztahu k vládnoucí moci.
Jelikož je celé sv dectví působí jako vypráv ní z nenormáln brutálního sv ta, je možné
toto pole vymezit jako z jedné strany ohraničené akcemi solidarity a z druhé sadismu.
Poplatn tomu jsou i všechny osoby a místa hodnoceny primárn na základ toho, v
jakém se nacházeli vztahu k vládnoucí moci, která ve vypráv ní zastupuje důvod
znelidšt ní dříve normálního sv ta. Osoby z vypráv ní d lí buďto na stranu ob tí
nacistického režimu, nebo na stranu jeho pachatelů. Na stran

solidarity zde stojí

obyvatelstvo okupovaného území spolu s takovými zástupci vládnoucí moci, kteří se
svému úkolu vzepřeli, ve kterém jsou speciální výjimkou odbojáři. Solidarita se pak
nejsiln ji projevovala ve vztahu ke spoluv zňům Ězvlášt v případ politickýchě a vlastní
rodin . Sadistický pól zde zastupují nacistické n mecké úřady spolu s jejich zástupci –
konatelé zm ny oproti původnímu Ěpředválečnémuě a konečnému Ěpoválečnémuě stavu.
Díky nim se mohl sv t prom nit v místo, ve kterém nadále neexistuje normalita, jelikož
je jejich zásahem celý zbrutalizovaný. Nejvíce pod jejich vládou trp li Židé, kteří si díky
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tomu ale zaslouží nejv tší míru solidarity. Figurují zde jako míra hodnocení vlastního
utrpení kvůli tomu, že byli vystaveni nejhoršímu zacházení jak ve v znicích, tak při
výkonu prací v jejich rámci.
V následující části práce jsem se zam řil na hloubové zkoumání třech narativů
pam tníků holocaustu. Prvním z nich je pan Miloš, který je v archivech USC Shoah
foundation institute veden jako účastník domácího odboje. V dom jeho rodiny se totiž za
druhé sv tové války sházela odbojová skupina Obrana národa, ve které Miloš, jako mladý
student, působil. Jeho úkolem bylo roznášení různých v cí mezi členy skupiny a také
pomoc důležitým členům, kteří tou dobou již působili v ilegalit . Miloš tou dobou také
kreslil politické karikatury, které byly vydávány v odbojovém tisku. Za tuto činnost byl
Miloš, spolu s dalšími členy skupiny, zatčen Gestapem a vyslýchán v Táboře. Odtud byl
odvezen na terezínskou Malou pevnost, která tou dobou sloužila jako v zení pražské
pobočky Gestapa. Zde byl zadržen pouze krátce, jelikož byl záhy odvezen vlakem do
Kladna, odkud m l být transportován do Osv timi. Kvůli spojeneckému bombardování
vlakových tratí tomu tak nebylo. Miloš byl spolu s ostatními spoluv zni transportován
přes v znici Pankrác do Flossenbergu. Pří evakuování tohoto koncentračního tábora jej
pak osvobodila spojenecká vojska. Druhým sv dectvím je vzpomínání paní Vlastimily,
která je v archivech USC Shoah Foundation Institute evidována v kategorii politických
v zňů. Ta byla zatčena za rozšiřování odbojových letáků a vyslýchána v Petchkov
paláci. Odtud byla pozd ji transportována do v zení v terezínské Malé pevnosti. Odtud
byla poté transportem odvezena k soudu v Drážďanech. Tam bylo rozhodnuto o jejím
dalším transportování do koncentračního tábora v Osv timi. Zde se jí povedlo dostat do
pracovní skupiny práv proto, že byla evidována jako politická v zeňkyn . Když se ke
konci války začala blížit ruská vojska, tak byla spolu s ostatními v zni evakuována do
koncentračního tábora Ravensbrucku. Poslední sv dectví, kterému se ve své práci
podrobn ji v nuji, patří paní Ev . Ta byla odsouzena z rasových důvodů jako Židovka.
Účastnila se však také odbojové činnosti, za kterou byla Gestapem zatčena a vyslýchána
v Petchkov paláci. Odtud byla pozd ji transportována do terezínského ghetta. Tam se
seznámila se svým budoucím mužem, se kterým tou dobou vykonávala práci v kuchyni.
Její budoucí muž byl pozd ji z ghetta transportován. Paní Eva se tou dobou pokoušela co
nejvíce pomoci jeho rodin , která v ghettu zůstala. Koncem roku 1944 byla Eva
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transportována spolu s dalšími spoluv zni do koncentračního tábora v Osv timi. Odtud
byla ke konci války deportována do koncentračního tábora v Horním Sasku. Při pochodu
smrti z tohoto koncentračního tábora se ji však podařilo, ješt s jinými v zeňkyn mi,
uprchnout a pozd ji se dostat do Prahy. Ve výše uvedených narativech jsem soustředil
svoji pozornost na místa, ve kterých se projevovaly různá pnutí mezi diskursem
holocaustu a žánrem vypráv ní.

Nejčast jším

z

nich

byly

přímé

vstupy

tazatelů/tazatelek do proudu vzpomínání. Docházelo k nim jak z důvodu upřesn ní n jaké
historické skutečnosti, tak i kvůli opravování či usm rňování vzpomínek do takové
podoby, aby se se stávajícím diskursem shodovaly. K tomu docházelo konkrétn na
míst , kde tazatelka opravovala vzpomínky pam tnice na období uv zn ní v terezínské
Malé pevnosti. Pam tnice si vzpomínala na tuto dobu jako na takovou, ve které již v d la
o vyvražďování v plynových komorách. Tazatelka však tuto vzpomínku opravila s
konstatováním, že tuto skutečnost v d t nemohla. V jiných případech zase diskurs
funguje jako prostředek, který vypráv ní zasazuje do širších historických rámců. V mnou
představovaných sv dectvích jsou k tomu využívány buďto různé početní údaje, nebo
jiné informace o určitých místech nebo osobách. N které z nich nemohli pam tníci při
kontaktu s nimi v d t, ale přesto je ve svých vzpomínkách uvád jí spolu se subjektivními
zkušenostmi. Žánr vypráv ní má naopak ve sv dectví převahu, pokud je využíván ve
vypráv ní n jaké výjimky, které se pam tníkům dostalo. V takových situacích je pak ze
strany přeživších využíváno konstatování toho, že si jsou v domi výjimečnosti určitého
jednání, ale že si jej sami nejsou schopni vysv tlit. Tím vyvazují své vzpomínky z
diskursu holocaustu a staví je proti n mu do opozice. Díky jejich strategii, která tuto
určitou vzpomínku z celkového diskursu vyčleňuje konstatování její výjimečnosti však
získávají nad diskursem převahu a jsou schopni hovořit proti n mu bez toho, aby bylo
jejich vzpomínání přerušeno.
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