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holokaust	ako	rámec	
dobra	a	zla.	Bratislava, 
19. prosince 2012.

Slovenské bádání v oblasti holocaustu, 
potažmo židovské menšiny a postholocaus-
tu, je charakteristické na jedné straně urči-
tou personální sevřeností (za vůdčí centrum 
bádání lze označit Bratislavu, vůdčí obor 
etnologii v úzké spolupráci s historií; jako 
významnou charakteristiku je pak mož-
né identifikovat i jistou propojenost bada-
telské scény se scénou aktérskou), na stra-
ně druhé pak silným zaujetím a intenzitou 
výzkumu. Tato výchozí situace se nutně pro-
mítá do povahy bádání, které – ve srovnání 
s českým odborným diskurzem – v důsled-
ku soustavné kumulace poznatků a soustav-
né reflexe nejen epistomologické a subjek-
tivní, ale zejména také právě reflexe terénu, 
směřuje ke kladení si neotřelých otázek, hle-
dání nových cest k porozumění holocaustu 
a jeho významu v současné společnosti.

Právě toto pátrání po smyslu, hledání 
souvislostí a východisek, bylo charakteris-
tické i pro konferenci Holocaust jako rámec 
dobra a zla, uspořádanou Ústavem etnoló-
gie Slovenské akademie vied a Dokumen-
tačním střediskem holocaustu v prostorách 
Židovské náboženské obce v Bratislavě. 
Pořadatelé oslovili několik autorit z růz-
ných oborů (filosofie, psychologie/psychiat-
rie, sociologie, etnologie), aby z pozic svých 
odborností, potažmo z pozic svých zkuše-
ností, promysleli význam a důsledky holo-
caustu v (současné) (slovenské) společnosti. 
Záměrně přitom, jak na úvod setkání zmí-
nil Peter Salner, neoslovili historiky: nešlo 
jim o poznání minulosti, nýbrž o promýšle-
ní důsledků minulosti. Výsledkem byla šes-
tice zhruba dvacetiminutových vystoupení, 
jimž naslouchalo a o nichž živě diskutovalo 

publikum různým způsobem „odborné“: 
od těch, kteří se z různých hledisek zabýva-
jí problematikou holocaustu, přes ty, kte-
ří sdílejí oborovost toho kterého přednáše-
jícího, až po ty, kteří mají s problematikou 
vlastní zkušenost, tj. pamětníci holocaustu 
či lidé hlásící se k židovské náboženské obci 
či židovství v jakékoli jeho podobě.

Jinými slovy, na všech stranách spektra 
(přednášející, publikum, nastolená témata) 
šlo o setkání multidisciplinární, multipa-
radigmacké, a především multidiskurziv-
ní. Právě tato mnohost perspektiv vyús-
tila v zajímavý kvas nastolující podnětné 
otázky.

Osu konference a diskusí tvořilo šest 
příspěvků. Setkání otevřel Egon Gál (Vina 
obetí) úvahou nad „pravdou lidské zkuše-
nosti“ a možností její transmise, jež vrcho-
lila důrazem na nutnost kultivace empatie, 
protože právě schopnost vcítit se do druhé-
ho člověka, soucítit s ním, může zamezit 
konání zla. Jozef Hašto (Ľudská prirodze-
nosť a páchanie zla) se soustředil na poznat-
ky experimentální psychologie a diskutoval 
typy chování, které mohou ústit ve zlo (pod-
řízenost autoritě, tendence ke konformitě 
a hledání nepřítele na straně jedné a vůdce 
na straně druhé ve stavu ohrožení či znejis-
tění). Referent se zaměřil též na nepatolo-
gické funkce agrese (teritorialita, ochrana 
dítěte, sexuální konkurence) a neopomněl 
ani připomenout slavné Zimbardovy expe-
rimenty. Peter Hunčík (Premeny recep-
cie holokaustu v čase) si na základě srov-
nání povahy předválečného antisemitismu 
v Polsku a Maďarsku a realizace samotného 
holocaustu na těchto územích kladl otázku, 
co je nutné k adaptaci antisemitského myš-
lení v majoritní společnosti (případ Maďar-
ska) a v čem se pak jednání takové spo-
lečnosti liší od jednání společnosti, jejíž 
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aktéři „sají antisemitismus s mateřským 
mlékem“ (podle autora případ Polska). Po 
bohaté diskuzi nad všemi příspěvky, jež se 
během přestávky přelila i do kuloárů, násle-
doval druhý blok příspěvků. Martin Bútora 
(Holokaust z pohľadu sociologa) se nejpr-
ve pozastavil nad tematickými okruhy, kte-
ré si v souvislosti s problematikou holocaus-
tu a postholocaustu klade sociologie, a poté 
se soustředil primárně na otázky banaliza-
ce, stereotypizace a pokleslé medializace 
holocaustu, a z opačného pohledu na mož-
nost reprezentace holocaustu jako metana-
rativu zla (Y. Bauer) a local moral universe 
(F. E. Katz). Monika Vrzgulová (Holokaust 
na Slovensku – perspektíva „divákov“) na 
podkladě reflexe své současné zkušenosti 
s realizací projektu rozhovorů s by-standers 
(„diváky“) holocaustu (aktéři mají popiso-
vat konkrétní události holocaustu, kterých 
byli přímými svědky) identifikovala přetr-
vávající trauma těchto aktérů, jež se repro-
dukuje jak mezigeneračně, tak horizon-
tálně napříč celou majoritní společností. 
Řešením tohoto traumatu by podle Vrzgu-
lové mohla být důsledná komunikace růz-
ných podob zkušeností holocaustu nejen 
směrem k (židovské) minoritě, ale přede-
vším směrem k  (holocaustem traumatizo-
vané) majoritní společnosti. Závěrem pak 
Peter Salner (Kto zachránil ľudský život, 
zachránil celý svet?) konfrontoval situa-
ce, kdy zločinné jednání bylo u téže oso-
by doprovázeno akty, které (ať už záměr-
ně, či nikoliv) vedly k záchraně jiných osob, 
a v souvislosti s talmudským „kdo zachrá-
nil jeden život, zachránil celý svět“ si kla-
dl otázku, zda „dobrý“ či „k dobru vedou-
cí“ skutek může být hodnocen jako „dobrý“ 
i tehdy, je-li doprovázen zločinem, nebo 
dokonce je-li součástí zločinu (příkladem 
budiž J. Mengele). 

Jak vidno, témata jednotlivých příspěv-
ků byla rozmanitá a adekvátně tomu se 
také odvíjela diskuse. Namísto podrobné-
ho popisu se pokusím identifikovat, která 
témata se účastníkům setkání jevila jako 
významná, tj. která se v průběhu konferen-
ce neustále vynořovala. Klíčovým pojmem 
se ukázala být „lidská přirozenost“ a disku-
ze nad tím, je-li v nějaké podobě „zlo“ je-
jí součástí, resp. kdy a za jakých okolnos-
tí je zlo vůbec možné. Důraz byl při tom 
aktéry kladen na situační podmíněnost zla 
prostřednictvím dehumanizace člověka. 
K tomuto tématu se vázala diskuse, jak zlu 
zabránit, a skloňovány byly na jednu stra-
nu pojmy jako konformita a loajalita a na 
stranu druhou především empatie. S tou 
souvisela otázka možností přenositelnos-
ti zkušenosti (tedy otázka reprezentací té-
to zkušenosti). Aktéři konference se shodo-
vali na tom, že zabránit novým genocidám 
lze jedině tak, že prostřednictvím předá-
vání konkrétních subjektivních zkušeností 
se mohou nové generace učit citlivosti vůči 
diskriminaci menšin, principu kolektivní 
viny a násilí – publikem významně rezo-
novaly připomínky současné diskrimina-
ce romské menšiny, stejně jako genocidy 
ve Rwandě, Ugandě, Kongu, Kambodži… 
Skoro by se snad dalo shrnout, že se v dis-
kuzích vyjevila zvýšená ostražitost men-
šiny, jež má sama zkušenost s diskrimina-
cí (tj. židovské menšiny s antisemitismem), 
vůči diskriminaci jiných menšin. Právě toto 
propojování vlastních zkušeností s refle-
xí (současného) světa se jevilo jako nejvý-
znamnější rovina, zřetelně se prolínající 
celou konferencí.

Hedvika	Novotná
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vojvodovské	setkání	
Nový Přerov, 22. září 2012

Setkání uspořádané v první řadě pro voj-
vodovské rodáky, o jejichž životní osudy 
se již mnoho let intenzivně zajímají antro-
pologové Marek Jakoubek a Lenka Jakoub-
ková Budilová, bylo výjimečnou událos-
tí. Tzv. bulharských Čechů, kteří alespoň 
část svého života prožili v krajanské obci 
Vojvodovo a v letech 1945–50 přesídlili do 
Československa, nevyhnutelně ubývá. Nej-
starší žijící (ex)Vojvodovčané již překroči-
li devadesátku. Pořadatelé z Občanského 
sdružení Vojvodovo, v čele s již zmíněnými 
manželi Jakoubkovými a Bořivojem Kňour-
kem, a z obce Nový Přerov (v níž část „bul-
harských Čechů“ žije) se už z tohoto důvo-
du obávali malé účasti. Ukázalo se však, že 
zbytečně. V kulturním domě v Novém Pře-
rově se během sobotního odpoledne postup-
ně sešlo na 120 osob. Zhruba čtvrtina z nich 
se narodila ve Vojvodovu, dále dorazili jejich 
potomci, jiní příbuzní a přátelé, přítom-
no bylo také několik badatelů (Tomáš Hirt 
a Michal Pavlásek se přitom zhostili natá-
čení celé akce).

Samotné setkání s možností přátelsky 
si popovídat a zavzpomínat jistě předsta-
vovalo dostatečný důvod pro účast. Krom 
toho na přítomné již v předsálí čekaly dvě 
výstavy snímků z Vojvodova zachycují-
cí jeho minulost i současnost, jež připravi-
li Petr Klepáček a Bořivoj Kňourek. Navíc 
se účastníci mohli probírat desítkami vojvo-
dovských fotografií, u nichž se dosud nepo-
dařilo přesně zjistit, jaké aktéry a/nebo 
v jaké době zachycují. Vojvodovčané nad 
snímky přichystanými Lenkou J. Budilo-
vou živě debatovali a doplnili většinu chy-
bějících údajů. Dále si návštěvníci v předsá-
lí prohlíželi výstavku krojů, kterou zajistila 

paní Anna Svobodová, a odnášeli si také 
písemné materiály, které dodal jeden z nej-
starších vojvodovských rodáků, pan Alois 
Filip z Valtic. Nemalá část účastníků se cho-
pila možnosti přinést občerstvení, včetně 
bulharských jídel, která se v rodinách voj-
vodovských Čechů stále ještě vaří.

Přítomné uvítali manželé Jakoubkovi, 
k nimž se připojil Petr Klepáček (ten Vojvo-
dovo opustil jako sedmiletý). Slova se ujal 
také Bořivoj Kňourek, který připomněl fun-
gování stránek www.vojvodovo.cz. Po něm 
vystoupil Michal Pavlásek, student etnolo-
gie z Masarykovy univerzity, a představil 
svůj pětadvacetiminutový dokumentární 
film Vzpomínky na Vojvodovo. Film vznikal 
jednak v Bulharsku během expedice Vojvo-
dovo 2011, jednak na jižní Moravě. Začíná 
pohledem přes pole na současné Vojvodovo 
doprovázeným nahrávkou sborového zpě-
vu Vojvodovčanů. Hned po prvních tónech 
písně byl však zpěv z reproduktorů upoza-
děn hlasy samotných přítomných Vojvo-
dovčanů, kteří se spontánně dali do zpě-
vu. Alespoň zčásti se tak zpřítomnilo to, 
na co obyvatelé Vojvodova v tomto filmu 
nebo v knize Vojvodovo: kus česko-bulhar-
ské historie (CDK, Brno 2012) rádi vzpomí-
nají: vlak ve Vojvodovu záměrně stavěl déle, 
aby cestující mohli naslouchat svátečně odě-
ným vojvodovským Čechům, kteří v nedě-
li po shromáždění pravidelně chodili zpívat 
na nádraží. Film prostřednictvím výpovědí 
tehdejších i současných obyvatel Vojvodova 
zachycuje především nostalgii po krásných 
časech, kdy Vojvodovo bývalo vzornou čes-
kou obcí – a právě takové si ho Vojvodovča-
né chtějí pamatovat.

Badatelský zájem nepochybně přispí-
vá k zájmu aktérů (Vojvodovčanů a jejich 
potomků) o Vojvodovo. Současně tito 
aktéři svým zájmem a aktivitou obohacují 
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odborné vědění o Vojvodovu (jak se během 
setkání nejnápadněji ukázalo při doplňování 
údajů k fotografiím z Vojvodova). V odbor-
ných publikacích, v dokumentárním filmu 
a zvláště pak během setkání, jakým bylo 
toto, ožívá „duch“ vojvodovského spole-
čenství, sice již fakticky dávno zaniklého, 
stále však ovlivňujícího myšlení a jednání 
jeho příslušníků. Na akci, jakou bylo Vojvo-
dovské setkání, si také můžeme uvědomit, 
v čem spočívá síla antropologie – v hlubo-
kém (odborném) porozumění fungování 
společenství lidí, kteří si udržovali specific-
kou identitu v cizině a na své vojvodovské 
kořeny nezapomněli ani více než šest desí-
tek let po reemigraci.

Jitka	Zalabáková

konference	slezský	
protestantismus		
v	16.	–	19.	století	
a	jeho	kulturní	dědictví	
Praha, 1. března 2013

První březnový den Praha, respekti-
ve Fakulta humanitních studií UK hosti-
la mezinárodní konferenci věnovanou sil-
ně opomíjenému tématu slezských dějin, 
konkrétně vývoji tamního luterství, a péči 
o jeho kulturní dědictví, které charakteri-
zuje i zápis svídnického a javorského evan-
gelického kostela na seznam památek svě-
tového dědictví spravovaný UNESCO. 
Nevýhodou Slezska je, že přestalo existo-
vat jako samostatný státní útvar, rozděli-
ly si je mezi sebe Polsko (původně Němec-
ko) a Česká republika, zpřetrhány byly 
rovněž vazby na Rakousko – a z Varšavy, 
Prahy, Berlína nebo Vídně je „příliš dale-
ko“ do Vratislavi, neřkuli menších slez-
ských měst. Slezská tematika tak přes svoji 

bohatost a zajímavost zůstává spíše regio-
nální záležitostí, která nepoutá dostatečnou 
pozornost. Nejen vzhledem k tématu kon-
ference by si ji přitom rozhodně zasloužila: 
slezská protireformace byla mnohem slab-
ší a kratší, než tomu bylo v jiných částech 
habsburské monarchie (s výjimkou Uher), 
což podmínilo i to, že luterství na Těšín-
sku bylo v 18. – 20. století vůbec nejpočet-
nější v celé „předlitavské“ části monarchie, 
a dodnes si slezské evangelictví uchovalo 
specifické rysy. 

Nejsou-li doposud slezské dějiny stan-
dardní součástí historického povědo-
mí a výzkumu v „nástupnických“ zemích, 
mohou být naopak vděčným předmětem 
mezinárodní spolupráce (vzpomeňme ostat-
ně na zdařilou výstavu o slezském umění 
středověku a raného novověku, kterou spo-
lupořádala Národní galerie v roce 2007) 
a podpory ze strany Evropské unie. Právě 
mezinárodní výzkumný projekt Men and 
Books umožnil konání pražské konferen-
ce, i když s sebou nesl zároveň jistá ome-
zení či spíše „schizofreničnost“. „Průchod-
nost“ projektu přes všechna úskalí evropské 
(akademické) byrokracie umožnila jeho fak-
tická dvojkolejnost, zaměření jednak na 
konkrétní, v daném případě hlavně restau-
rátorsky orientovaný výzkum svídnické-
ho evangelického archivu, a za druhé na 
širší historický a uměleckohistorický kon-
text jeho vzniku a dalších osudů. Projek-
tu se proto účastní devět institucí z Polska, 
Rakouska a České republiky, z nichž zhru-
ba polovina náleží spíše do oblasti apliko-
vaných přírodních věd, a tomu odpovídalo 
také složení referujících.

V „přírodovědně-restaurátorské“ části 
konference byly na konkrétním archivním 
materiálu řešeny otázky boje proti jedno-
mu z nejzhoubnějších likvidátorů archiválií, 
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mnohačetné říši hub, proti nimž bylo (i ve 
Svídnici) v minulosti zasahováno prostřed-
nictvím ethylenoxidu. Jeho používání kvů-
li vysoké jedovatosti Evropská unie (dočas-
ně) zakázala, projekt si proto klade za cíl 
určit účinnost, perzistenci i hygienicko-
toxikologické aspekty tohoto typu ochra-
ny písemných pramenů minulosti a vytvo-
řit všeobecně použitelnou metodiku pro 
konzervátorské využití ethylenoxidu, kte-
ré bude znovu povoleno od září 2013. Svíd-
nický evangelický archiv byl jako prubířský 
kámen zvolen v podstatě náhodou, protože 
obsahuje širokou paletu různých typů doku-
mentů a knih, díky použitým nedestruktiv-
ním technikám na tom však jednoznačně 
vydělá – „vedlejším produktem“ bude samo-
zřejmě komplexní restaurace pro výzkum 
použitých vzorků archiválií.

Historickou a uměleckohistorickou část 
projektu, na konferenci obohacenou rov-
něž o externí referáty, lze z pochopitelných 
důvodů označit za tematicky mnohem šir-
ší. Na konferenci zazněly mimo jiné referá-
ty o hudební historii svídnického evangelic-
kého sboru (Stephan Aderhold), Šporkově 
nákupu knihovny zesnulého svídnického 
luterského duchovního (Hedvika Kucha-
řová), složitém soužití evangelíků a státem 
protežovaných římských katolíků v Těší-
ně v první polovině 18. století (Veronika 
Chmelařová) nebo o komparativním studiu 

evangelických kostelních staveb v jednotli-
vých částech habsburské monarchie (Zde-
něk R. Nešpor & Blanka Altová). Tematic-
ká šíře projektu Men and Books, natož celé 
problematiky slezského evangelictví rané-
ho novověku a 19. a 20. století v kompara-
tivní perspektivě tím ovšem v žádném pří-
pade nebyla vyčerpána a lze snad doufat, že 
se v brzké době dočkáme také dalších zají-
mavých zjištění.

Přestože se pražské konference o slez-
ském protestantismu a jeho kulturním 
dědictví zúčastnilo 13 badatelů ze čtyř zemí 
a přestože přinesla řadu nových poznatků, 
z nichž mnohé mají širokou mezinárodní 
relevanci jak v oblasti akademického výzku-
mu, tak restaurátorství a ochrany kulturní-
ho dědictví, nelze se ubránit jistému zkla-
mání. Tím, že jednacími jazyky konference 
byla výlučně angličtina a němčina, přilá-
kala zjevně mnohem menší pozornost čes-
kých badatelů, archivářů a restaurátorů, 
než by si zasloužila. Více než dvacet let po 
pádu komunistického režimu je toto zjiště-
ní poněkud tristní, zůstává nicméně skuteč-
ností, že ke „světovosti“ – pro niž je zajis-
té předpokladem schopnost komunikace 
v mezinárodně srozumitelných jazycích, 
stejně jako schopnost aktivně se zapojo-
vat do mezinárodních projektů – má naše 
odborná scéna dosud daleko. 

Zdeněk	R.	Nešpor




