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Úvod 

Cílem této práce je porovnat dvě případové studie. Jedná se o dvě muzejní instituce a 

kulturně-historický kontext s jejich existencí spojený. První budovou je Židovské muzeum 

v Berlíně a druhou Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě. Obě historická muzea, která 

představují specifický typ vizuální reprezentace pracující s ikonickou silou (Alexander 2012), 

jsem navíc spojil s konceptem kulturního traumatu holocaustu (v případě Němců a Židů) a 

kulturního traumatu Varšavského povstání (v případě Poláků). Obě muzea se nějakým 

způsobem k těmto dějinným kapitolám vztahují a znázorpují a tím i interpretují. Vůbec jejich 

vznik, činnost a způsob, jakým znázorpování a interpretace probíhá, se odehrává v prostředí 

podmíněném zejména politicko-historickými událostmi. 

Hlavní otázka mé práce zní: Jakým způsobem je kulturní trauma znázorněné v muzeu? A na 

ni navazuji tázáním po vztahu muzea a širšího kulturního okruhu, tedy zda muzeum svou 

interpretací narušuje zažitou představu o zobrazované události, či nikoliv. 

Téma považuji za sociologicky relevantní a aktuální v několika ohledech. Muzea – místa 

paměti (Nora 1998) nebo instituce vzpomínání (Zerubavel 2003) – si s ohledem na současný 

zájem o politiku paměti, kulturu vzpomínání nejen ze strany sociálních vědců (Assmann, 

Giesen, Alexander, …), ale i politiků a široké veřejnosti, zaslouží zvýšenou pozornost. Zájem 

veřejnosti o historická muzea dokládá následující statistika. Od svého otevření (2001) 

navštívilo Židovské muzeum do roku 2010 víc než 6,7 milionů návštěvníků, přičemž křivka 

návštěvnosti téměř setrvale stoupá. Z více než 1,5 milionu návštěvníků za rok 2009 až 2010 

jich 66% pochází ze zahraničí.1 Varšavské muzeum za sedm let jeho existence navštívily již 

více než tři miliony návštěvníků, 150 000 žáků všech typů škol se účastnilo pořádaných kurzů 

a workshopů.2 V ryze tuzemské perspektivě nás o aktuálnosti témat paměti, vzpomínání, 

kolektivní identitě a vyjednávání o vlastní minulosti přesvědčuje napjatá politická situace 

okolo Ústavu pro studium totalitních režimů, nebo kontroverze, která se vzedmula 

v souvislosti s chystaným audio-památníkem v Lidicích.3 

                                                            
1 Biennial report 2009 -2010 
2 Zdroj: www. 1944.pl 
3 Rozporuplné reakce vzbudil také projekt Židovského muzea v Berlíně, který se snaží „demystifikovat“ 
židovskou identitu v očích návštěvníků muzea tím, že mohou rozprávět na téma židovství s Židem sedícím ve 
skleněné vitríně, která je součástí výstavy. (Zdroj: www.nytimes.com) 
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Práce se bude odvíjet podle následujícího scénáře. Nejprve přiblížím teoretické pozadí, ze 

kterého vycházím, následné kapitoly věnuji metodologii a vymezení základních pojmů. 

V kapitole Kulturní trauma – schéma představím hlavní body, jež budou v kapitolách o 

národních podobách formování traumatu definovat sociologickou perspektivu. V kapitolách 

Vznik muzea a Foucaultova heterotopie svou pozornost obracím ke genezi muzea, která 

podmínila jeho dnešní podobu a systém znázorpování. V následující části nejprve podle dále 

navržených kroků prozkoumám případ Židovského muzea v Berlíně a následně Muzeum 

Varšavského povstání. Následuje Závěr, v němž zhodnotím výsledky svého bádání. 

Vedle těchto „objektivních“ motivů vychází má práce i z vlastní osobní zkušenosti. Návštěva 

obou muzeí, kterou jsem podniknul v krátké době po sobě, ve mně probudila potřebu 

hlouběji prozkoumat způsoby, jakým je v muzeích nakládáno s historií. 

 

Obrazový obrat a vizuální sociologie 

S vizuálními zobrazeními se dennodenně setkáváme na všech úrovních lidské existence, v 

grafickém rozhraní počítače, v obrazových návodech i ve veřejném prostoru zahlceném 

reklamou a billboardy. Prostoupenost světa četnými obrazovými reprezentacemi dala 

vzniknout nové větvi sociologického bádání, kterým je vizuální sociologie. Vizuální 

sociologové nejčastěji upozorpují na dva povahové rysy přechodu od Gutenbergovy galaxie 

ke světu obrazů. Tou první je právě onen masivní nárůst vizuálních informací, které jsou nám 

zcela běžně k dispozici, druhou je různorodost a pestrost škály nejrůznějších zobrazení 

(např.: Sztompka 2007). V této souvislosti mluví W. J. T. Mitchell o takzvaném „obrazovém 

obratu“, tedy situaci, kdy se obraz stává znepokojivým tématem vědeckých diskusí (Mitchell 

1995: 13), a to nejen v prostředí vizuální sociologie, ale i psychologie, marketingu, 

neurokognitivních výzkumů a podobně. 

Vizuální sociologie byla dlouhou dobu spojována převážně s fotografií. Ta ale není výlučným 

zdrojem vizuálních dat, za ty můžeme považovat všechny objekty, které jsou nám přístupné 

skrze zrak, tedy i muzeum a artefakty v něm vystavené. Důležitý aspekt analýzy vizuálních 

dat představuje zejména kontext, v němž je obraz představován. Někteří autoři mluví o 

rámcích a rámcování jako o výkladovém okruhu nebo souboru kulturních vědomostí a 
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znalostí, v němž dochází k interpretaci díla (Emmison a Smith 2000). Vizuální sociologie spíš 

než k obrazovosti per se, míří k významům, které jsou vizuálním datům přiřazovány sociální 

praxí. Nedůvěru, kterou tato sociologická perspektiva vyvolává v řadách „tradičních 

sociologů“, lze do jisté míry vysvětlit povahou vizuálních znázornění, na níž se shodují nejen 

sociologové (Rose 2001; Bartlová 2012), a tou je mnohovýznamovost obrazů, která ztěžuje 

jejich jednoznačnou interpretaci. Na druhou stranu, většina zobrazování probíhá v místní a 

časové konvenci (Baxandall 1988: 30 – 33). Proto nemohu o svastice objevující se v prostoru 

východních náboženství uvažovat v kontextu nacismu 20. století. Interpretace musí probíhat 

v širším kulturním kódu vzniku díla. 

 

Metodologie 

Ve své práci se budu postupně zabývat dvěma případovými studiemi, Židovským muzeem 

v Berlíně a Muzeem Varšavského povstání ve Varšavě. Následující kapitoly míří k vyjasnění 

několika terminologických a teoretických konceptů, s nimiž dále pracuji. V další části se již 

zaměřím na konkrétní případy. U každého se nejprve budu věnovat historickým událostem, 

v nichž docházelo ke konstruování traumatu. Důraz kladu zejména na kulturní a politickou 

situaci daných zemích, neboť ta významným směrem určovala, jak bude o traumatu 

rozmlouváno. Pro tyto potřeby použiji epistemologického nástroje kulturního traumatu 

navrženého Alexanderem (Alexander 2004). To mi v první řadě umožní kulturní trauma 

v dané společnosti identifikovat a následně popsat jeho fáze. Zárovep mi otevírá možnost 

vyjadřovat se ke dvěma výrazně odlišným historickým fenoménům, aniž bych ustoupil ze 

sociologických pozic. Důkladný popis většinového diskursu, který se v souvislosti s muzei 

objevuje, mi v závěru umožní formulovat vztah samotné instituce ke kulturním praktikám 

s její existencí spojených. 

 

Ikonicita, ikonická síla 

V částech, ve kterých se již věnuji muzeu jako takovému, vycházím z nového sociologického 

proudu, který vedle tradičních teoretických zdrojů zárovep čerpá z dějepisu umění a 

sémiotiky. Autoři do svého bádání zapojují nové epistemologické koncepty, které dovolují i 
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materiální povahu objektů zkoumat prizmatem kulturní sociologie. V tomto případě se jedná 

především o koncept ikony, ikonického vědomí, ikonické síly (Alexander 2012). 

Ikona je strukturována do dvou nehierarchických částí: setkání s ní definuje její viditelná, 

estetická kvalita, která zárovep odkazuje ke spirituální nebo morální dimenzi. Je zde 

rozvíjena durkheimiánská teorie totemů, s nimiž je ikona srovnávána. Totem – ikona funguje 

jako kolektivní reprezentace, která má sílu ovlivpovat společnost, komunikuje posvátné i 

profánní významy a skrze rituály soustředěné okolo své materiální formy je schopna 

vzbuzovat intenzivní emocionální identifikaci. Tuto performativní povahu ikony 

zprostředkovává především její estetická kvalita a setkání s ní vyvolává v divákovi zážitek 

(Alexander 2012: 25 – 27). Protože ikona není primárně definována substanciálně, ani 

formálně, ale určuje ji její schopnost transcendovat své estetické kvality na hlubší významy, 

není spojena s jediným typem zobrazení. Statusu ikony může nabývat i objekt zcela všední, 

který se však stane nositelem jiných, pro společnost důležitých významů. Ikonou se vedle 

klasického obrazu může stát i plakát, automobil, ale i budova muzea (Alexander 2012: 28 – 

35). V bohaté sociální ikonosféře (Sztompka 2007) mých muzeí jsou ukazovány takové formy 

a obsahy, které odkazují ke kulturním traumatům, proto se touto analýzou zabývám. 

 

Sémiotická analýza 

Ve vlastní metodě zkoumání muzeí budu vycházet z ikonografické tradice dějepisu umění. 

Ikonografii, primárně se zabývající popisem, identifikací hlavních motivů a vztahů mezi nimi 

(Panofsky 1981), rozšířím o ikonologickou interpretaci. Jejím cílem bude vyložit obrazový 

program muzea s ohledem na kulturní dimenzi, historii a politiku (Belting 2005). V sémiotické 

analýze, tak jak je navrhována sociálními vědci (Ball, Smith 1992; Rose 2001), se zaměřím 

především na vztah mezi znaky, respektive systémem znaků a širšími strukturami významu. 

Nejprve (i) zaměřím budovu muzea ve vztahu k dalším místům paměti (Nora 1998) města; (ii) 

prozkoumám, jakým způsobem skrze vnější fasádu muzeum komunikuje s minulostí a jaké 

k tomu používá výrazové techniky; (iii) provedu rozbor členění architektonického prostoru; 

(iv) zaměřím se na samotné exponáty v muzeu a způsob jejich prezentace. 
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Definice pojmů 

Reprezentace 

Jedním z klíčových pojmů práce je anglický termín representation. „Podle kontextu jej 

překládáme jako znázornění (tedy konkrétní hmotnou či mentální konstrukci); tento pojem 

ale také označuje činnost vedoucí k nějakému zobrazení, tedy znázorňování.“ (Kesner 2005: 

46, závorka v originále) Budu se k němu tedy uchylovat též, eventuelně nahradím anglické 

representation počeštěným slovem reprezentace, se kterým zárovep spojím názor, že: 

„…reprezentace je proces (a jeho výsledky), jímž se zastupuje nějaká skutečnost ve formálním 

aparátu lidské komunikace a vnímání, rozumí se, že tím dochází k určité redukci či jiné 

proměně výchozí skutečnosti.“ (Bartlová 2012: 72, závorka v originále)  

 

Kulturní trauma 

Termín reprezentace se svou dvojí podstatou, znázornění i znázorpování, tvoří jednu ze 

základních kategorií procesu utváření kulturního traumatu, neboť kulturní trauma je 

přístupné pouze skrze různé reprezentace, jejichž formy i obsahy jsou utvářeny kulturní 

praxí. Kulturní trauma je definováno následovně: „Kulturní trauma se objevuje u členů 

skupiny, která cítí, že byla vystavena zážitku natolik hroznému, že zanechal nesmazatelné 

stopy na skupinovém vědomí, poznamenávajíc jej navždy a měníc skupinovou budoucnost 

skupinové identity zásadním a nezměnitelným způsobem.“ (Alexander 2004: 1) Právě 

koncept kulturního traumatu jako epistemologického nástroje mi otevírá cestu k analýze 

dvou odlišných typů vizuálních reprezentací: Židovského muzea v Berlíně a Muzea 

Varšavského povstání ve Varšavě. Jakkoliv jsou původní historické skutečnosti/zkušenosti 

více či méně jedinečné v očích svědků a později i historiků, mnou přijatá optika se zaměřuje 

zejména na následný sociální proces tvorby kulturního traumatu, v němž muzeum sehrává 

důležitou roli. Mým prvotním cílem není vyjadřovat se k odlišným osudům Němců, Židů a 

Poláků, především se zaměřím na ty aktéry a děje, jež se podílely na konstruování kulturního 

traumatu, se kterým se střetáváme v okamžiku, když se krize přesune z oblasti sociální do 

kulturní (Alexander 2004: 10). 
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Kulturní trauma – schéma 

Alexanderovo pojetí se od osvícenského nebo psychoanalytického přístupu k traumatu liší 

zejména tím, že neklade důraz na událost samotnou, ale na způsob, jakým se k ní postižená 

skupina zpětně vztahuje, a jaké významy jsou jí v následných sociálních procesech 

přiřazovány. V dalších bodech sleduji Alexanderem navrženou strukturu, v níž se konstrukce 

traumatu odehrává. 

 

Vznik nositelských skupin (agenti a agence) 

Prvotní podmínkou zrodu kulturního traumatu je vznik takzvaných nositelských skupin,4 

které formulují nárok na vypořádání se s nějakou dějinnou událostí.  Ve významovém poli 

kulturního traumatu mluvím o agenci a agentovi, kdy pod prvním pojmem rozumíme 

činnost, která vede ve vzniku konkrétního nároku a slovo agent neoznačuje personální 

subjekt, nýbrž rozptýlenou osobu – jedince vpletené do široké struktury sociálních vztahů 

(Bartlová 2012: 63). Činnost agentů (carrier groups) probíhá v kontextu agence (činnosti 

zaměřené na dosažení určité změny nebo cíle) a zárovep je tento kontext činností agenta 

proměpován (Bourdieu 1998). V případě konstruování německého a židovského kulturního 

traumatu sehrály zásadní roli společenské změny v šedesátých letech (Giesen 2004). Více 

prostoru těmto událostem věnuji v samostatných kapitolách. 

 

Změna historické situace a posluchačstva 

Za další bod ve schématu vzniku kulturního traumatu je označena změna historické situace a 

posluchačstva. V Polsku tato změna nastává zejména s rokem 1989. Mluvčí původně pochází 

ze skupiny traumatem postižené, aby se trauma mohlo rozvinout, musí dojít ke kvantitativní 

proměně posluchačstva. Tím se v ideálním případě stává široká veřejnost. Neboť je ve vtahu 

mluvčí – posluchač trauma vytvářeno narativně, nahlížejí jej autoři jako diskursivně utvářený 

řečový akt (Alexander 2004: 11). 

 

                                                            
4 V originále: „carrier groups“ (Alexander 2004) 
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Kulturní trauma jako dominantní narativ 

Aby se kulturní reprezentace traumatu stala novým dominantním narativem, je třeba, aby 

byly ukázány tyto čtyři body. Neprobíhají nutně konsekventně a často se obsahově překrývají 

(2004: 12 – 15). 

- Podoba bolesti 

- Podoba oběti 

- Vztah oběti a diváka 

- Připsání odpovědnosti 

Proces znázorpování se přitom neodehrává nikdy přímo, ale vyjednávání probíhá souběžně 

ve více arénách: náboženské, estetické, právní, vědecké, mediální a státně byrokratické 

(2004: 15 – 19). 

Vznik muzea 

Od počátku svého vzniku prošla muzea četnými proměnami. Proměnila se nejen architektura 

a technické vybavení, které dnes kurátorům dovoluje připravit vysoce interaktivní a 

intenzivní zážitek z návštěvy, ale v mnoha případech i poslání muzea, které dnes svým 

rozšířením o kavárny a obchody se suvenýry saturuje i potřeby zábavy a nejen edukace. I 

dnes však platí, že muzea, stejně jako ve svých počátcích, plní specifické mocenské funkce. 

V následujícím historickém exkursu o vzniku a fungování muzeí budu pozornost věnovat 

genezi funkce a národní (i politické) identity muzea, neboť tyto charakteristiky jsou v mých 

muzeích přítomné i dnes. 

 

Historická funkce muzea 

Vznik a následnou existenci muzea podmínily hluboké společenské změny, které se odehrály 

na přelomu 18. a 19. století. Již v polovině 18. století darovala Anna Maria Luisa de' Medici 

celou galerii Uffizi státu, otevírá se královská sbírka v Drážďanech, Düsseldorfu, ve Vídni. 

Rozhodujícím krokem ve vzniku muzea se stala konfiskace francouzských královských sbírek 

a ustanovení Louvre za Muzeum Francouzské republiky (Kesner 2000: 20). Kontinuita 

existence muzeí může často svádět k přehlédnutí vnitřního vývoje této veřejné instituce. Že 

vznik muzea na přelomu 18. a 19. století byl podmíněn změnou politického klimatu, ukazuje 
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například Douglas Crimp. Zpřístupnění původně královských a aristokratických sbírek bylo 

aktem majícím legitimovat politické elity i stát samotný (Crimp 1987). Od svého počátku plní 

muzeum různé funkce, často v závislosti na politickém kontextu, ve kterém vzniká. Pro celé 

19. století, i s ohledem na odlišnou rychlost vývoje a změn, však platí, že muzeum se stává 

stále demokratičtější5 institucí se vzrůstajícím potenciálem zasahovat do veřejného života 

širokých společenských vrstev. Úzce spjaté s osvícenskou filosofií, dává muzeum vzniknout 

specifickému způsobu zobrazení a interpretace, která je často založená na přísné chronologii, 

ideji pokroku a kategorizace témat i objektů (Kesner 2000). Návštěva etnografického muzea 

v Lodži nebo Moravského Zemského muzea je dobrým příkladem pro tvrzení, že si mnohá 

historická muzea uchovala značnou část tohoto dědictví až do dnešních dní. Výrazně 

problematickou klasifikační kategorií se dnes stal přívlastek národní. Posilování role muzea 

spjaté s rostoucím významem národního státu způsobilo, že klasifikace objektů probíhala na 

bázi, která mnohdy respektovala původní kulturní kontext vzniku díla jen minimálně. 

V českém případě se jedná zejména o jazykovou příslušnost autora, a tak ve sbírkových 

fundusech nenalézáme díla například německy mluvících autorů působících ve zdejším 

kulturním prostředí, což výsledný obraz silně deformuje (Bartlová 2009). 

 

Foucaultova heterotopie 

Jak jsem napsal v úvodu, jedna z hlavních otázek, které se zde kladu zní: jakým způsobem 

muzea znázorpují události stojící na počátku kulturního traumatu Německa a Polska? Abych 

na ni mohl zodpovědně odpovědět, musel jsem předchozí odstavce věnovat národnímu a 

osvícenskému diskursu, s nímž je vznik muzea tak úzce spjat, neboť otázka znázorpování 

zejména v historických muzeích s nimi zůstává v různé míře spjata i na počátku 21. století. 

Není tomu jinak ani v případě varšavské a berlínské instituce. Problematiku znázorpování 

bych nemohl zodpovědně sociologicky zodpovědět v případě, že bych se věnoval pouze 

vizuálním zobrazením. I na tak omezeném prostoru mých muzeí nabývají natolik pestrých a 

rozličných podob, že postulování obecnějšího soudu je prakticky nemožné. 

 

                                                            
5 Demokratičtějšímu ve smyslu, že se muzea stávají přístupná většině populace.  
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Systém znázorňování 

V této kapitole mi nepůjde proto v prvé řadě o to, jak muzea znázorpují traumata vizuálně, 

ale vyjdu z názoru, že muzeum ponejvíce ukazuje systém znázorpování (Lord 2006: 6). Jinými 

slovy, muzeum představuje specifický řád věcí. Prozkoumání systémů znázorpování berlínské 

a varšavské budovy mi snad umožní fundovaně si vyjádřit k znázornění kulturního traumatu. 

 

Heterotopie 

Velmi užitečný analytický pojem jsem nalezl ve foucaultově termínu heterotopie. Foucault jej 

vysvětluje jako realitu, jejíž řád sice odráží okolní svět, nicméně s odlišnou povahou vztahů a 

prostoru mezi věcmi. Jedná se též o systém s rozdílným pojetím času, ten je zde 

představován sice ve výsecích, ale s tendencí obsáhnout nekonečnost, odlišná časová kvalita 

činí z heterotopie také heterochronii. Příkladem heterotopie budiž orientální zahrada, 

knihovna, hřbitov nebo muzeum – archiv, do nějž je donekonečna ukládán provoz 

časoprostoru (Foucault 1998). Foucault sice přiřadil muzeu statut heterotopie, ale neboť 

jeho fungování spojil s reprodukcí osvícenského řádu světa, přehlédl potenciál, který 

muzeum coby heterotopie skýtá pro jeho archeologii vědění (Lord 2006), ač jej sám výslovně 

formuluje v souladu s etymologií vlastního slova heterotopie: 

„…věci zde jsou ‚položeny ‘, ‚dány‘, ‚disponovány‘ v místech tak moc odlišných, že je 
nemožné najít pro ně nějaký prostor přijetí, definovat na základě jednoho či druhého 
nějaké společné místo… Heterotopie zneklidňují bezpochyby proto, že tajně 
podkopávají řeč, protože zabraňují jmenovat toto nebo tamto, protože tříští obecná 
jména nebo je navzájem zaplétají, protože dopředu ničí ‚syntax‘, a nejenom tu, jež tvoří 
věty – ale i tu méně zjevnou, jež „drží pohromadě slova a věci (jedny vedle druhý a 
zároveň jedny proti druhým).“ (Foucault 2007: 3, závorky v originále) 

 

Pokud bude instituce svým programem spoluvytvářet či posilovat vládnoucí diskurs o určité 

události a nevyužije svého potenciálu – napětí generovaného svou odlišností – 

k přehodnocování trvajících myšlenkových struktur, nebude vskutku víc než didaktickým 

nástrojem výkonu moci (Lord 2006). Nebo může skrze svou jinakost poukázat na nahodilosti, 

nesrovnalosti v převládajícím výkladu světa, odmítnout jeho samozřejmost a stát se zdrojem 

soupeřících diskursů. 

Způsob, jakým muzeum skrze svůj program, prezentaci sbírek či výzkumnou činnost 

znázorpuje kulturní trauma, se stává klíčem k porozumění jeho pozice ve společenském 

diskursu. 
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Paměť a historie 

Ač muzeum svým vytržením z tradičního pojetí času nabývá charakteru jisté bezčasovosti 

(Lord 2006: 3), stále se svým působením nějakým způsobem vyrovnává s minulostí, nějak se 

k ní vztahuje a nějak znázorpuje. V různých textech často narážím na dva opakující se pojmy, 

paměť a historie. Jejich překrývající se obsahy v dílech různých autorů rozostřily původně 

jasné kontury obou pojmů. Nora píše: „Paměť je život…je otevřená dialektice vzpomínky…je 

bezbranná…Historie je rekonstrukce – vždy problematická a neúplná…Paměť je vždy 

aktuální…Historie je představením či zobrazením minulosti.“ (Nora 1998: 41) Podle 

Assmanna: „Existuje totiž sice množství kolektivních pamětí, ale pouze jedna historie, která 

vyškrtla jakékoliv spojení se skupinou, identitou…“ (Assmann 2001: 43) Protože mi Norovo 

rozlišení paměti a historie mi přijde příliš schematické a i s Assmannovo tvrzení o existenci 

pouze jedné historie lze, budu oba pojmy používat v kontextu původních zdrojů, ovšem bez 

nároku na příliš úzké vymezení. V obou případech těmto pojmům rozumím především jako 

vztahování se k minulosti. 

 

Muzea a utváření identit 

Interpretační možnosti, které obě instituce nabízejí, pramení v mém případě především 

z jejich dvojí povahy. V rovině obrazové analýzy muzea představují materiální objekty 

definované výrazovými prostředky – obrazy, nápisy, členění prostoru i vystavovanými 

artefakty. Zárovep jsou nám nabízeny – abych parafrázoval Maxe Webera  – jako člověkem 

zavěšené v pavučinu významů, které mu utkal (citováno v Geertz 1973: 5). Vznik muzeí 

pojednávajících o kulturním traumatu se pojí s historií (nebo pamětí) konkrétních 

kolektivních identit, neboli skupin, které trauma způsobily, eventuelně jim bylo způsobeno. 

Obecná shoda autorů nad skutečností, že kolektivní identita traumatem zasažená je 

vytvářena v širším společenském narativu (Alexander 2004; Linde 2009), obrací moji 

pozornost směrem k těmto diskursivním praktikám. 

Diskursivní praxe utváření kolektivní identity je v případě muzea – obrazového média navíc 

rozšířena o možnosti zrakového vnímání. Význam muzeí především spočívá v tom, jakým 

způsobem je vnímáme, vidíme. „Vidění je však také sociální a kulturní praxí, které sjednocují 
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příslušníky určitého společenství v jejich vizuální aktivitě.“ (Kesner 2000: 95) Tímto citátem 

mířím především k otázkám druhotné socializace, kdy se člověk stává součástí širšího 

kolektivu a dochází k přijímání skupinové identity (Berger a Luckman 1999), jejíž jednu 

z forem představují i návštěvy muzea a jejich sbírek, které se tímto stávají zdrojem společné 

vizuální zkušenosti. Samozřejmě, že se liší míra identifikace jednotlivých skupin návštěvníků 

s programy muzeí, ale přesto mohu téměř libovolnou populaci rozdělit na ty, které 

muzeum/muzea navštívili, popřípadě nenavštívili. Návštěva se tímto stává hranicí skupinové 

identity (byť v tomto případě velmi vágní a vnitřně heterogenní). 

 

Muzeum jako místo paměti 

Obě muzea jsou místy paměti par excellence (Nora 1998). Skupina vždy pro své potřeby 

vytváří konkrétní místa, v nichž je skrze kulturní paměť a figury vzpomínání reprodukována 

skupinová identita (Assmann 2001). Jinými slovy, vyjednáváním a ustanovováním minulosti 

se upevpují kolektivní identity (Alexander 2004). Na úrovni muzeální tyto negociace o 

minulosti přirozeně probíhají nejen skrze výstavní, ale i vědeckou, edukační a publikační 

činnost. Muzeum Varšavského povstání za sedm let své existence nejenže hostilo více než 

150 000 studentů a žáků v různých typech workshopů,6 patří též k zakládajícím členům 

vzdělávacího projektu Evropské unie „Platform of European Memory and Conscience“. 

K Židovskému muzeu patří i bohaté archivy zaměřené na sběr a uchovávání informačních 

medií, výzkum a edukační činnost v prostorech Výukového centra Rafaela Rotha. 7 

V souvislosti s tvrzením, že je se školskými institucemi spojena reprodukce především těch 

hodnot, které jsou žádoucí z pohledu vládnoucí elity (Bourdieu 1998) by bylo zajímavé blíže 

prozkoumat i edukační programy muzei organizované a zjistit, jestli pomáhají sdílenou 

sociální realitu spíše potvrzovat, nebo jí naopak dekonstruují. 

Aktivity těchto institucí mě nutí částečně korigovat Norovu výpověď o muzeích, místech 

paměti. Příliš schematickým oddělením historie a paměti vzniká dojem muzea, jako místa, 

které brání paměť před tím, aby byla přepsána historiky. Raději muzea začlením do neustále 

se měnícího, dynamického pole kulturních dějin, v němž tyto instituce naplpují onu 

                                                            
6 Zdroj: www.1944.pl 
7 Biennial report 2009 – 2010 
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podvojnost pojmu reprezentace – tedy znázornění i znázorpování zárovep. Neboť: „Minulost 

nevzniká přirozeným růstem: je to kulturní výtvor.“ (Assmann 2001: 46) 

 

Případová studie 1 – Židovské muzeum v Berlíně 
 

Historie německého diskursu 

Jaké kulturní prostředí dalo vzniknout výpovědi, jejíž materiální částí tvoří Židovské muzeum 

v Berlíně? Především musím na začátku poznamenat, že zde budu mluvit nikoliv o 

holocaustu a jeho významu pro Židy, nýbrž pro Němce, neboť i pro ty se stal neustále se 

vracejícím námětem formálních i neformálních setkání, literatury, filmů nebo současné 

politiky. V závislosti na historických změnách se v Německu proměpovala povaha 

společenského diskursu o holocaustu. 

 

Léta poválečná a léta padesátá 

Poražené Německo se po válce muselo vyrovnávat s vlastní nacistickou historií. Léta těsně 

poválečná i léta padesátá byla příznačná svým mlčením o vlastní minulosti. Norimberské 

procesy (listopad 1945 až říjen 1946), na kterých byli jasně označeni hlavní individuální viníci 

spáchaných hrůz, mimo jiné narýsovaly jasnou demarkační linii, jež rozdělila Němce na dva 

zcela odlišné tábory: démoničtí barbaři v čele s Hitlerem (oni) a my, všichni ostatní a 

normální. Individuální vina nacistických vůdců zde implikovala kolektivní nevinu zbytku 

Německa, které v té době již nemohlo být spojeno pod jednotícím narativem německého 

národa. Nacionalistický narativ byl nahrazen důrazem na pravé německé ctnosti: disciplínu a 

pracovitost, jejichž akcentování probíhalo i v duchu ekonomické obnovy země (Giesen 2004). 

 

Léta šedesátá a hlásání kolektivní viny 

Změnu v tomto vývoji znamenají především léta šedesátá: v roce 1961 se koná soudní proces 

s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě, vedle toho dospívá první poválečná generace, jež se 

odmítla podílet se i nadále na kultuře mlčení a nést na sobě vinu svých otců (Giesen 2004). 

Vznik takzvaných nositelských skupin (agentů) formulujících konkrétní požadavky a jejich 



18 
 

činnost (agence) vedoucí k dosažení těchto požadavků je jednou z několika podmínek 

nutných pro vytvoření kulturního traumatu (Alexander 2004). Jako jeden z požadavků Nové 

levice a studentských bouří z roku 1968 zaznívá výzva na přehodnocení vlastní (nacistické) 

minulosti (Giesen 2004). 

Za ikonický moment, jímž se počíná nová podoba rozpravy o německé vině, je považováno 

pokleknutí Williho Brandta před pomníkem Varšavského ghetta při oficiální návštěvě Polska 

v prosinci 1970. V této souvislosti je již méně pozornosti věnováno skutečnosti, že účelem 

návštěvy komunistického Polska bylo podepsání smlouvy, v níž Německo potvrzovalo 

zachování hranic podle Postupimské konference. 

Gestu se sice dostalo mezinárodního ohlasu, ale německá reakce byla spíše rozpačitá: 48 % 

západních Němců označilo pokleknutí za přehnané a 41 % za přiměřené,8 přesto jím začíná 

další z etap proměny německého traumatu. Willy Brandt na sebe dobrovolně uvalil tíhu za 

jím nespáchané zločiny, čímž vytvořil precedens pro další rituály hlásání kolektivní viny. 

V tomto sociálním a politickém klimatu o traumatu nacismu, do té doby těsně spjatého 

s osobní pamětí, mohou začít ve vědecké aréně vyjednávat profesionální historikové a 

vytvořit objektivní narativ (Giesen 2004). 

 

Holocaust – prototyp universálního zla 

Na rozdíl od traumatu Varšavského povstání, které má více regionální charakter, symbolizuje 

dnes holocaust „Posvátné Zlo“.9 Avšak tento zvláštní a universální status nevzniknul sám o 

sobě, ale teprve v kulturních procesech, které druhé světové válce následovaly (Alexander 

2009). Byť s jinými agenty a mnohem širší agencí, konstruování traumatu holocaustu se 

odehrává ve stejném schématu, které jsem již popsal v případě vývoje německého diskursu. 

Aby ke vzniku holocaustu – metafory universálního zla mohlo dojít, musel se především 

změnit dominantní společenský meta-narativ. Svědectví osvoboditelů koncentračních táborů 

přinášela zprávy o „zvěrstvech“, které se zde děly, ale ta neměla ještě žádného zvláštního 

statusu. Tehdejší meta-narativ pokroku10 viděl v těchto událostech kapitoly, které byly 

přepsány vítězstvím spojenců. Zárovep dochází v poválečné situaci ke změně kódování 

                                                            
8 Zdroj: www.spiegel.de  
9 V originále „Sacred Evil“ (Alexander 2009) 
10 Tento meta-narativ je převážně spjat s osvícenstvím a modernou 
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událostí. Německý antisemitismus de facto zničil antisemitismus západní, ten je posléze 

nahrazen anti-antisemitismem. V této atmosféře výrazně posilují aktivity nejrůznějších 

židovských organizací. I v prostředcích symbolické produkce vyvstává nový obraz „židovství“. 

Alexander poukazuje na proměnu kulturní produkce, která postupně způsobila, že se 

„zvěrstva“ nestala dalším případem typického válečného násilí (nacistů), ale byla přepsána 

na genocidu a posléze holocaust, čímž se těmto událostem dostalo nové, atypické a 

jedinečné identity (2009). Identifikovat se s oběťmi holocaustu umožpuje fakt, že holocaust 

přestává být zobrazován jako celek, ale vyprávěn skrze individuální příběhy obětí, jakou byla 

například Anna Franková a její deníky. 

Kulturní změnu nejen s holocaustem spojenou doprovází i změna vládnoucího meta-

narativu. Alexander dává přechod od osvícenského (modernistického) meta-narativu 

pokroku k nietzschovu věčnému návratu, do souvislosti s Eichmannovým procesem 

v Jeruzalémě nebo Milgramovými experimenty, které holocaust rámují zcela novým 

způsobem. Zlo již není definováno zvráceností nebo selháním jedince, ale nabývá banálního 

charakteru, v podstatě jej může páchat každý, kdo své morální závazky přesune mimo svou 

osobu, čímž se dalece rozšiřuje okruh možných pachatelů zla. V tomto novém, tragickém 

meta-narativu, ve kterém dochází ke stírání hranic mezi dobrem a zlem zaujímá holocaust 

bod, jenž bude fungovat jako symbolické centrum otázek dobra a zla v dalších generacích. 

Tato universalita má však své hranice definované kulturou Okcidentu (2009). 

 

Historie Židovského muzea v Berlíně 

 

1933 – 1938 

V lednu 1933 je na Oranienburgstrasse, tehdejším centru berlínských židů, otevřeno 

Židovské muzeum. Již v samotných počátcích se objevuje diskuse ohledně vztahu „němectví“ 

a „židovství“ zde vystavovaných autorů. První ředitel muzea se snažil prosadit 

integracionistický model, který by slučoval mnohočetné identity umělců. Uvědomoval si, že 

označení „židovský“ vyčlepuje autora z jeho přirozeného kulturního a sociálního berlínského i 

evropského milieu (Young 2000: 4). Přítrž sporům ohledně smíšených berlínských, 

německých i židovských identit rázně učinily Norimberské zákony, které nepovolily než 

výstavy židovských autorů. Tímto bylo v berlínském prostředí vytvořeno kulturní ghetto, 
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jehož obsah dostal nálepku zvrhlé, zdegenerované umění (entartete Kunst).11 Sbírky muzea 

byly následně zkonfiskovány nacisty a budova zničena v roce 1938 (2000: 6). 

 

1945 – 2001 

Po druhé světové válce reprezentovalo německou a židovskou kulturu Märkisches museum, 

rozdělením města v roce 1961 se instituce ocitla ve východním bloku. V západní části proto 

berlínský senát v roce 1962 schválil zřízení Berlínského muzea, které od roku 1969 sídlí 

v opravené barokní budově bývalého Nejvyššího soudu na Lindenstrasse. Od sedmdesátých 

let vznikají iniciativy podporující vznik Židovského muzea v Berlíně. Představitel Berlínské 

Židovské obce Heinz Galinsky požaduje, aby se dostalo Židovskému muzeu vlastní důstojné 

budovy namísto nacisty zničené. A tak Berlínský senát v roce 1975 zřizuje Židovskou sekci 

Berlínského muzea. Mezitím ve Frankfurtu vyrůstá nové Židovské muzeu a v Berlíně je 

založen Klub přátel Židovského muzea. Obecně platí, že se zde střetávají dva názory na 

samostatnou budovu Židovského muzea, buď jako součástí Berlínského muzea, nebo jako 

samostatné instituce. Nakonec roku 1988 senát souhlasí s alokací finančních prostředků na 

„Rozšíření Berlínského muzea s oddělením Židovského muzea.“12 V soutěži vítězí v roce 1989 

Daniel Libeskind. Po dalších průtazích spojených se sjednocením Německa je v listopadu 

1992 při příležitosti vzpomenutí na Křišťálovou noc položen základní kámen budovy. Stavba 

je dokončena v roce 1999 a slavnostní otevření muzea se koná 9. září 2001. Židovské 

muzeum v Berlíně tedy dnes tvoří dvě budovy, barokní budova Colliegenhausu a nová 

Libeskindova stavba, které se věnuji v následující kapitole. 

 

Nová budova muzea 

 

Mentální mapa Berlína 

Architekt Daniel Libeskind se narodil polské židovské rodině roku 1946, rodina nejprve 

odjíždí do Izraele, poté do Spojených států. Teprve zde se začíná orientovat na architekturu, 

                                                            
11 Stejnojmenná výstava (Entartete Kunst) započala své putování v roce 1937 v Mnichově. Byly zde 
shromážděny sbírky odporující nacistickému kánonu krásy. V opovržení se ocitly obrazy výjimečné kvality, 
němečtí expresionisté, abstraktní malba a mnohá další, dnes již klasická díla (Zdroj: www.moma.org)  
12 Zdroj: www.jmberlin.de 
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původně měl být hudebníkem, jak ukážu dále, původní vzdělání se promítá i do uvažování o 

architektuře. 

„Podstata symbolismu tkví v tom, že skrze jednu věc je znázorněna (re-prezentována) jiná, a 

že objekt materiální povahy vede k abstraktním dimenzím.“ (Firth 1973: 15 v Ball, Smith 

1992: 32) Libeskindova stavba svou silně konceptuální kvalitu započíná již napojením se na 

mentální mapu Berlína. Z pamětních knih obětí holocaustu vybíral architekt jména svých 

oblíbených umělců, dohledával na mapách a spojoval přímkami. Podle jeho vlastních slov se 

budova dotýká jednoho vrcholu zborcené Davidovy hvězdy vzniklé z průsečíků linií (Libeskind 

2004: 91 – 2) a u počátku jeho projektu stála četba Einbahnstrasse Waltera Benjamina.13  

 

Mezi liniemi 

Architekt vysvětluje poetické jméno projektu „Mezi liniemi“ svou hudební minulostí, 

stavební zprávu zaznamenal na notový papír (tamtéž). Na jiném místě se setkávám 

s interpretací mnohem sofistikovanější: „dvě linie hovoří o dvou modech myšlení, organizace, 

vztahu… rozvíjí se architektonicky i programově v omezeném, ale přesto skutečném 

dialogu…“ (Libeskind v Young 2002: 11)14 Dialog asi není nejvhodnější slovo ve chvíli, kdy 

jednu stranu v této dvojici znázorpuje, respektive zpřítompuje jenom její vlastní absence, zde 

architektonicky vyjádřená přerušovanou linií tvořící jednu osu budovy, která se vynořuje 

v místech, kde protíná zubatý trakt budovy (Obrázek 1). Tato prázdna15 jsou prostory 

prostupující celou výškou stavby, jejich stěny nenesou žádné ozdoby, ani umělecké 

předměty. Kromě jednoho prázdna, jehož podlahu pokrývají „lidské tváře“, nejsou tyto 

prostory odnikud přístupné. Znázorpování německé a židovské historie, jež se odbývá 

v cikcak traktu, nemůže vytvořit díky těmto prázdnům přímočarý narativ společné historie, 

jenž by nebyl zatížen traumatem druhé světové války. Prázdna, negativní prostory sice 

nemohou být nikdy překonána, nikdy zahojena, nicméně nejsou zamlčována, a proto 

Libeskindova budova otevírá možnosti reflexivně přistupovat k otázkám německé identity 

(Huyssen 1997). Další symbolické pole otevírá vnější fasáda budovy, jejíž nepravidelně 

                                                            
13 Walter Benjamin pocházel z židovské rodiny. Jako mnozí další židé opouští v roce 1933 Německo a v roce  
1940 spáchá sebevraždu ve snaze uniknout před zatčením Gestapem. 
14Anglické Between the lines je stejně jako v češtině idiom: (číst) mezi řádky. 
15 V originále: „voids“ (Huyssen 1997, Young 2000) 
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rozmístěná okna jsou podle architektových slov snahou o „dopsání“ třetího aktu 

nedokončené opery Arnolda Schoenberga Mojžíš a Áron (Libeskind 2004: 92 – 93).16 

Kulturní trauma holocaustu, které spojuje i rozděluje německou a židovskou historii vtělil 

Libeskind do architektury muzea, symbolickými odkazy na Schoenberga nebo Benjamina 

vytvořil ještě širší symbolický kontext, v němž se budova nalézá. A přestože jsou tyto rysy 

dobře zpracovány literaturou (Huyssen 1997, Young 2000) a otevřeny sociologické 

interpretaci, vyvstává otázka, jakým způsobem vnímá tuto stavbu běžný návštěvník. Odkrytí 

a rozpoznání veškerých kulturních a náboženských odkazů, kterými je budova prostoupena, 

vyžaduje notnou dávku předporozumění. Jelikož informační leták, který je k dispozici u 

vstupu, zdaleka nevysvětluje všechnu symboliku budovy, lze očekávat, že ne všechny 

významy, jež budova zprostředkovává, dojdou u všech návštěvníků plného pochopení. Pokud 

budova nezprostředkovává maximum informací, mohu tvrdit, že ve své funkci do určité míry 

selhává. 

 

Podzemí a jeho symbolika 

 

Tři osy 

Zatímco vnější tvář architektury působí poněkud nejasně, plán a ikonosféra podzemí vytváří 

mnohem srozumitelnější metaforu osudu evropských židů. Hlavní vstup do komplexu je 

realizován přes původní budovu, ta ztělespuje historickou dimenzi příběhu. Ale před 

samotným vstupem do libeskindovy stavby musí návštěvník sestoupit do hlubokého 

podzemí, které obě stavby spojuje, neboť nová budova nemá svůj vlastní oddělený vchod. 

Minimalistický, téměř přísný a strohý plán podzemí nelítostně vymezil třemi koridory (osami) 

možné osudy Židů ve 20. století. Osa holocaustu (Obrázek 2) lemovaná nápisy „Treblinka,“ 

„Majdanek“ či „Sobibor“ ústí do samostatně stojící, 24 metrů vysoké Věže holocaustu 

(Obrázek 3); betonového komínu osvětleného jen malým průzorem vysoko nad hlavou, kam 

doléhají tlumené zvuky města. Při vstupu zažíváme téměř fyzický šok způsobený náhlou 

temnotou a chladem. Návštěvník si výrazně uvědomí své vlastní tělo, neboť z něj se v tuto 

                                                            
16 Arnold Schoenberg se svým odchodem v roce 1933 z Německa zařadil mezi tisíce dalších židovských 
uprchlíků, kteří z důvodů o vlastní bezpečnost opouštějí Německo po zvolení Adolfa Hitlera Říšským kancléřem. 
Libreto opery je založeno na Knize Exodus. Touto intertextuální metodou včlepuje Libeskind budovu do širšího 
židovského universa. 
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chvíli stalo médium zprávy o zplynování. Druhý tunel (Osa Exilů) nás dovede do Zahrady E. T. 

A. Hoffmanna, jinak nazývanou též Zahrady exilu. Ve čtvercovém rastru vystupuje ze země 

v metrových rozestupech 49 betonových pilířů vysokých sedm metrů a nahoře osázených 

vrbami. Pilíře sice ze země vystupují kolmo, nicméně sama podlaha je mírně nakloněná, 

takže při průchodem zahradou je návštěvník neustále konfrontován se ztrátou rovnováhy. 48 

pilířů je naplněno berlínskou zeminou a čtyřicátý devátý půdou pocházející z Jeruzaléma 

(Young 2000: 18). Ačkoliv v bezpečí exilu, návštěvník nemůže nepocítit jistou bezmoc, neboť 

se vlastně nalézá ve vybetonovaném bazénu se dnem hluboko pod úrovní okolního terénu. 

Poslední možností, kterou nám podzemí nabízí, je vydat se z průsečíku osudů Osou 

kontinuity a nechat se vyvést do nadzemních prostor stálé expozice umístěné v nové 

budově. 

 

Sémiotická analýza symboliky podzemí 

Odosobněnost podzemí vytváří silný tlak na vnímání symbolické dimenze místa. Většinovou 

společností v zásadě nezpochybpovaný diskurs o osudech Židů se skrze výuku ve školách i 

vizuální zkušenost stal natolik silný, že stačí i minimální reference, aniž by došlo k riziku 

pomýlení. Stalo se tak proto, že z diskursu o holocaustu se postupně vyvinul meta-jazyk, 

jinými slovy mýtus. Neboli systém, který překračuje samotné hranice jazyka nebo obrazu. 

Slovo mýtus není užito ve smyslu smyšlenky, ale jako způsobu rozumění světu. O holocaustu 

mohu mluvit jako o mýtu proto, že v kulturní paměti není uchována minulost jako taková, ale 

fixní body v minulosti jsou sráženy na symbolickou rovinu, čímž se z historie stává mýtus 

(Assmann 2001: 50). Na jazykové úrovni se setkáváme s označujícím (konceptem) a 

označovaným (mentálním obrazem), které jsou spojeny v znak, který je již konkrétní entitou, 

třeba obrazem, slovem (Barthes 1993: 108). Tato triáda představuje však pouze první stupep 

významu. V rovině meta-jazyka se ze znaku stává označující, například na zdi napsané slovo 

„Treblinka,“ které je v předchozím systému pouhým znakem, v systému meta-jazyka 

označuje i holocaust jako celek, opět spojeno v třetím vrcholu vztahu, který Barthes 

pojmenovává význam, smysl (1993: 115). Pár znaků v chodbě na návštěvníka uvalí tíhu 

židovského osudu a nutí ho tu tíhu pochopit, porozumět jí. Je však potřeba si uvědomit, že 

jakkoliv silně na nás vizualita mytického podzemí může působit, jeho mytický rozměr je vždy 

získaný a intencionální. V tomto případě má návštěvník zažít skrze návštěvu podzemí 
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hluboký osobní zážitek, který ve spojení s výraznou emocionalitou zůstane dobře uložen 

v paměti. Architekt zvolil takto lapidární formu vyjádření navzdory skutečnosti, že holocaust 

patří mezi jednu z nejlépe fotograficky zpracovaných událostí 20. století. Učinil tak zřejmě 

v souladu s názorem, že fotografie nejsou nikdy schopny zachytit jej v celém rozsahu, neboť 

ten překračuje hranice lidské představivosti (Keilbach 2009). O to více je do interpretace 

zapojen divák, jehož imaginace musí zastoupit chybějící zobrazení. 

 

Prostory permanentních sbírek 

Valence holocaustu způsobuje, že se návštěvník muzea jen těžko vymapuje ze sémantického 

pole Šoa. Je proto poměrně obtížné si uvědomit, že prostory s permanentními sbírkami 

(Obrázek 4) nejsou primárně věnovány holocaustu, ale tématům každodennosti židovské 

kultury, prolínání náboženských hranic, umělecké tvorby a tradice. Návštěvníkovi jsou sbírky 

přístupné i skrze moderní technologické i interaktivní nástroje, což posiluje jejich atraktivitu. 

Ale Libeskindova dekonstruktivistická architektura svou nečitelností, surovostí a 

neočekávaností v návštěvníkovi vzbuzuje pocit napětí a nejistoty. Pokud podobné emoce 

zažívali i židé v neustále se měnících horizontech společenských událostí, snoubí se ve stavbě 

podivuhodným způsobem agresivita s empatií. Jak jsem již napsal výše, opakovaně při 

průchodu stálou expozicí narážíme na ona prázdna tvořící páteř budovy. 

 

Shrnutí kapitoly 

Tento dramatický, téměř teatrální modus operandi způsobený architektonickým členěním i 

barvami interiérů je z mého pohledu výrazně problematický. Větší neutralita prostředí by 

dovolila vzniknout alternativním čtením, které by otevřely novou rozpravu o holocaustu. 

Rozhodně tím nemíním zpochybnění jeho fakticity a historicity, ale mířím na skutečnost, že 

se stal nereflektovaným nástrojem dosahování mocenských a politických cílů (Finkelstein 

2000). 

Muzeum vzniklo právě proto, že se z holocaustu stala „překlenovací metafora“ zla (Alexander 

2009), že jedinečná historická událost nabyla v kulturní praxi podobu, jakou má dnes – 

universálního, nesrovnatelného a neopakovatelného podobenství o zlu, navíc zatíženého 

nemožností jej zobrazit, sdělit nebo komunikovat v celé jeho podobě. McLuhanovo medium 
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is the message (McLuhan 1995) platí v případě Židovského muzea v Berlíně dvojnásob, neboť 

(nejen) dekonstruktivistická architektura, na rozdíl od jiných médií pracuje s více technikami 

znázorpování, překračuje tedy limity výpovědí uchovávaných v tradičních médiích, jakými 

jsou například fotografie, kniha, obraz. Na úrovni estetické, prostorové i symbolické muzeum 

znázorpuje, jak se prolínaly osudy Němců a německých Židů ve 20. století. Vnitřní členění 

budovy však nedovoluje, aby vzniknul dojem přehledného, srozumitelného příběhu o soužití 

dvou kultur. Detailnějšímu zpracování se věnuji v závěru, neboť své soudy srovnávám 

s nálezy, které přináším až v následujících kapitolách. 

 

Případová studie 2 – Muzeum Varšavského povstání 
 

Historické okolnosti povstání 

Během druhé světové války probíhala paralelně dvojí agence za účelem osvobození Polska. 

Exilová vláda v Londýně vyjednávala o diplomatické a vojenské podpoře země a na vlastním 

okupovaném území se odbojové hnutí formovaly do později vzniknuvší Zemské armády 

(Armii Krajowej), plně funkční od konce roku 1942. Samo povstání bylo součástí širší 

vojenské operace Bouře (Burza), jejímž hlavním cílem bylo osvobodit zemi od německé 

nadvlády. Zárovep mělo osvobození Zemskou armádou zamezit postupujícím Sovětům 

v rozšíření mocensko-politického vlivu. V dlouhodobější perspektivě byly polsko-ruské vztahy 

výrazně ovlivněny historickou zkušeností Polska, které v minulosti opakovaně povstalo proti 

ruské nadvládě.17 Ke zhoršení vtahů došlo poté, co byla v dubnu 1943 publikována zpráva o 

masakru polských důstojníků v Katyni (Davies 2003). Dějinnou paralelu významu povstání 

dnes spatřuji v událostech na Balkáně, kde se Josipu Titovi podařilo osvobodit zemi bez 

významnějšího přispění Rudé Armády, a tak uhájit budoucí nezávislost Jugoslávie. Symbolem 

povstání se mělo stát osvobození Varšavy, před kterou se roku 1944 zastavily sovětské sbory. 

Touha po povstání byla živena i aktivitou Sovětů, kteří na již obsazeném území Polska 

dosazovali do místních správních orgánů vlastní lidi, popřípadě Poláky Sovětskému svazu 

loajální. O rychlé umlčení nepohodlných hlasů se staral NKVD. 

                                                            
17 Významu povstání v polské historii se věnuji dále. 



26 
 

 

Začátek a vývoj povstání 

V rámci celonárodního odboje Bouře byla 1. srpna 1944 spuštěna na příkaz hlavního velitele 

Zemské armády Tadeusze Bór-Komorowského. Naneštěstí se Němci o vypuknutí dozvěděli 

s hodinovým předstihem a stačili přemístit své jednotky. Povstalcům se sice nepodařilo 

dobýt všech strategických pozic a zmocnit se německé výzbroje, přesto během prvních čtyř 

dnů ovládli většinu města, byť za cenu velkých ztrát. 4. srpna se Němci, posíleni o nové 

jednotky, vydávají do protiútoku. Jsou sice zastaveni, ale zvláštní oddíly wehrmachtu, SS a 

policie začínají plnit Himmlerův rozkaz srovnat Varšavu se zemí. V okrsku Wola, kde se dnes 

nachází muzeum, je ten den zmasakrováno 20 až 50 000 civilistů; mužů, žen i dětí (Davies 

2003: 252). 

Povstání, které nemělo trvat déle než dva, maximálně tři dny, se postupně protahuje na 

týdny a mění se v typickou městskou guerillovou bitvu. Velmi nepřehlednou a vyčerpávající 

pro obě strany.   Nedostatečně vycvičení a vyzbrojení povstalci museli čelit zkušenějšímu a 

materiálně lépe zásobenému německému vojsku podpořenému i elitními frontovými 

jednotkami, přesto jejich odboj a vytrvalost nedovolil Němcům získat rychlé vítězství. 

Stalin nepovolil spojeneckým jednotkám, aby pro vytvoření vzdušného mostu na pomoc 

povstalcům využily blízká, Sověty ovládaná letiště. Jeho jednotky na předměstí Varšavy 

nečinně přihlížely postupné likvidaci odboje a navíc zatýkaly příslušníky Zemské armády, kteří 

se snažili dostat do města a připojit se k povstání (Davies 2003). 

 

Důsledky povstání pro Varšavu 

Po více než dvouměsíčních bojích byla 2. října podepsána kapitulace. Nikdy se nepodařilo 

přesně vyčíslit veškeré lidské oběti, odhaduje se, že padlo 15 nebo 16 000 povstalců a civilní 

ztráty jsou vyčísleny na 150 až 200 000 Varšavanů. Po ukončení bojů bylo z města 

vystěhováno 700 000 obyvatel, kteří byli posláni do koncentračních nebo vyhlazovacích 

táborů (Davies 2003). A do vyhnání Němců z Varšavy v lednu 1945 bylo zničeno 85% Varšavy. 
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Vývoj polského diskursu 

Výše popsané události tvoří jádro příběhu Varšavského povstání, který se začíná rozvíjet se 

značným zpožděním a navzdory nepříznivé politické situaci v Polsku. V následujících 

odstavcích se budu věnovat proměně společensko-politické situace, v níž byla historická 

zkušenost bojů a zničení města přetvářena do konkrétního vyprávění. Stejně jako v případě 

formovaní narativu o holocaustu v poválečném Německu, i v Polsku podmipovala politická 

situace formu této výpovědi. Fakt, že Polsko bylo až do roku 1989 nesvobodnou zemí, 

způsobil, že v následném vývoji konstruování kulturního traumatu Varšavského povstání 

mohu identifikovat dvě zásadně odlišné etapy vývoje. 

 

1945 – 1989 

V první etapě (1945 – 1989) označuje Norman Davies tři hlavní hlediska pohledu na 

Varšavské povstání (Davies 2005). 

- V padesátých a šedesátých letech jsou původci povstání označováni za zločince, ale je 

vyzdvihována chrabrost obyčejných lidí. Chruščovův projev na XX. tajném sjezdu KSSS 

je též vnímán jako milník politického diskursu (nejen) o povstání. Začleněním 

některých hlavních aktérů povstání do vládnoucího aparátu po roce 1956, navíc došlo 

ke zmenšení základny, z níž by se mohli rekrutovat členové nositelských skupin 

traumatu (agenti). 

- V letech sedmdesátých a osmdesátých vzniká prostor pro racionální diskusi, otevírají 

se témata „Londýnského tábora“ a jeho stoupenců.18 

- Za průlomový mezník je označováno období Solidarity v letech 1980 až 1981, ale 

opravdu demokratická rozprava o povstání doprovází až vznik svobodného Polska po 

roce 1989. 

Úloha povstalců byla redefinována v duchu sovětské politiky, čímž se z vojáků, kteří bojovali 

proti nacistům, stali zrádci, o nichž bylo referováno výhradně negativně, v horším případě 

                                                            
18 Pod spojením Londýnský tábor se rozumí polská exilová vláda, která v Londýně během války fungovala. 
Komunisté o jejích členech často referovali jen velmi negativně. 
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vůbec. Přecepována naopak byla úloha vojáků, kteří bojovali v komunistické Lidové 

armádě.19 

Protože z vládnoucích pozic však nikdy nedošlo ke změně oficiální politiky ve vztahu 

k Varšavskému povstání, nemohu očekávat, že se tomu mohlo dostat opravdu kritického a 

objektivního historiografického i politologického zhodnocení. Vztyčování pomníků, vydávání 

publikací nebo pořádání konferencí v letech ´64, ´74, ´84 ukazuje na vznik alternativních 

diskursů, nicméně minoritních a podřízených tomu oficiálnímu. Podle knihy Powstanie 

Warszawskie polská exilová vláda působila proti zájmům demokratického Polska a hrdinní 

obránci Varšavy se stali obětí její zločinné politiky (Kirchmayer 1964). Podle Chodakiewicze 

nemohly žádné vyčerpávající rešerše proběhnout až do roku 1989 (Chodakiewicz 2004: 8). 

I v případě Polska mohu mluvit o kultuře mlčení, na rozdíl od Německa byla tato kultura 

vynucená z vnějšku. Neboť skupina traumatem postižená neměla přístup k prostředkům 

symbolického vyjádření, stala se ze zkušenosti povstání takzvaná „neúspěšná zkušenost“20, 

která nastává v okamžiku, kdy v době zkušenosti není přítomný odpovídající diskursivní 

rámec, neboť došlo k jeho pozdržení. Tuto „neúspěšnou zkušenost“ tak mohu nahlížet jako 

trauma (van Alphen 1999: 36). V tomto světle nejenže komunistická moc nezpůsobila, že 

vztah k události nezaniknul, ale naopak přispěla k tomu, že začíná se jako trauma formovat. 

 

Po roce 1989 

Nová politická a společenská situace po pádu Železné opony nastavuje nová pravidla debat o 

vlastní minulosti, která teprve teď může dojít kritičtějšího zhodnocení. Alespop ve vztahu 

k oficiální politické moci. Namísto jediného historického vyprávění o Varšavském povstání, 

které do té doby bylo převážně hodnoceno negativně, se objevují nové, soupeřící 

interpretace. Absence oficiálního politického diskursu způsobila, že bylo nutné, například pro 

potřeby škol, vytvořit nové školní osnovy (Davies 2003). V současnosti prostoupené 

soupeřícími narativy, se historikové shodují, že povstání selhalo vinou nedostatečné podpory 

jak ze strany Sovětů, tak i Západních mocností (Davies 2003, 2005; Chodakiewicz 2004). Tato 

historická interpretace je z mého pohledu, v následujících rozpravách přítomná jen 

                                                            
19 Lidová armáda byla zřízena v lednu 1944, aby podpořila Sovětské ozbrojené síly. Odmítla připojení k mnohem 
silnější Zemské armádě (Davies 2003). 
20 V originále: „failed experience“ (Van Alphen 1999) 
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minimálně. Převládají hlediska zaměřená na vlastní povstání. Pohled, jenž označím za 

„pragmatický,“ zejména poukazuje na lidské a materiální ztráty a minimální efekt povstání ve 

smyslu politickém. Vzhledem k rozsahu ztrát, které Polsko v důsledku povstání utrpělo, 

objevoval se tento názor – nejspíše z pietních důvodů – zatím ve veřejném diskursu spíše 

sporadicky. Na opačné straně názorového spektra nacházím „romantický“ nebo 

„idealistický“ výklad událostí. 

 

50. výročí Varšavského povstání 

 

Rozbor projevu Lecha Wałęsy 

Slavnostním připomínkovým projevům, které ve Varšavě zazněly při padesátém výročí 

povstání, se věnuji proto, že reprezentují oficiální názorový proud ve vztahu k povstání. 

Z oficiálních projevů více přiblížím zejména řeč pronesenou spoluzakladatelem Solidarity, 

nositelem Nobelovy ceny míru, bývalým prezidentem Polska, Lechem Wałęsou, který svojí 

řeč buduje v duchu polského politického mýtu. Již v díle Tryzny od Adama Mickiewicze je 

představena myšlenka Polska coby Krista a tato metafora se objevuje i ve vzpomínkovém 

projevu Wałęsy. Polsko – spasitel národů svým obětováním přináší svobodu ostatním. 

Zejména je vyzdvihována morální povaha boje, která je nadřazena vojenské povaze události. 

Wałęsa tím čerpá z romantické a náboženské tradice Polska (Galisioski 2003). Čemuž 

odpovídá i názor, že každá společnost si vytváří své vlastní žánry a formáty pamatování, 

respektive vyprávění, které jsou podmíněny strukturou sociální paměti (Zerubavel 2003). 

Kościuszkovo povstání z roku 1794; „Listopadové povstání“ z roku 1830 – 31; „Lednové 

povstání“ roku 1863; polská paměť přetvořila tuto původně nesouvisející sérii dějinných 

událostí do zdánlivě koherentního historického narativu (2003), na nějž svým projevem 

navazuje Lech Wałęsa. Repetitivní povaha události navíc dává povstání odlišnou povahu 

v dějinné struktuře. Varšavské povstání jako součástí kontinuitního procesu polského pojetí 

vlastních národních dějin nabývá mnohem většího potenciálu pro to, aby se stalo jádrem 

narativu o národní identitě. A to zejména proto, že s pojmem národa – nejuniversálnější síly 

politické legitimity – se úzce pojí právě pojem kontinuity (Anderson 2006). 
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Zcela názorný příklad znázornění polského historického narativu založeném na opakování 

představuje monument Poznapského povstání (Obrázek 5). Datum na levém kříži se vztahuje 

k Poznapské revoltě, pravý odkazuje na různé další protesty, stávky a střetnutí 

s komunistickým režimem. 

 

Dopis Jana Pavla II. 

Ještě významnější příspěvek vztahující se k náboženské dimenzi celého příběhu předkládá ve 

svém dopise tehdejší papež Jan Pavel II.21 I on umisťuje povstání do souvislé časové osy, když 

píše: „Byla to (povstání) velká událost, a to jak ve svém hrdinství, tak i tragičnosti, byla to 

také událost, která má své místo v logickém sledu dějin naší otčiny alespoň v kontextu 

posledních dvou staletí“ (Jan Pavel II. v Steinke 2003: 211). Zvláštního statutu však nabývá 

v očích papeže tím, když praví: „Je nemožné zodpovědět otázku (oběti) v striktně politických 

nebo vojenských kategoriích.“ (tamtéž) Smysl oběti, kterou Poláci svým odbojem přinesli na 

oltář svobody, byl konečně završen, když národy Střední a Východní Evropy nabyly v roce 

1989 samostatnosti. Důraz v jeho listu je navíc kladen na roli, kterou církev během povstání 

sehrála (2003: 212). 

 

Křesťanský meta-narativ 

Touto figurou vzpomínání (Assmann 2001) zdůrazpující křesťanskou myšlenku obětiny a 

spásy na oba mluvčí překračují národní hranice historického narativu. Mesianistickou 

rétorikou jej ukotvují ve vyprávění mnohém širším a universálnějším meta-narativu. Na 

druhou je však téměř veškerá pozornost posluchače strhávána na polské hrdinství, boj, oběť 

a smrt. Jak je tímto výrazným způsobem podporována, popřípadě vytvářena polská národní 

identita, je pro ne-Poláka potom pravděpodobně mnohem těžší identifikovat se s přímými 

aktéry událostí. A právě identifikaci označuje Alexander za jeden z klíčových momentů 

v procesu utváření kulturního traumatu (Alexander 2009). Otázka, ke které se vrátím 

v závěru, zní: má specifické kulturní trauma Poláků naději, že se skrze křesťanskou symboliku 

v následných procesech reprodukovanou stane přístupné i širšímu, ne-polskému publiku? 

                                                            
21 Již krátce po svém zvolení papežem přijíždí Karol Wojtyla do Polska, již jako Jan Pavel II., a během varšavské 
homilie v červnu 1979 mluví o výjimečné povaze Varšavského povstání v polské historii. (Zdroj: www.1944.pl) 
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Povstání  - kulturní trauma 

Můžu tedy konstatovat, že způsob, jakým bylo polské kulturní trauma konstruováno, výrazně 

podmínila politická situace. Agence, která by téma podporovala, mohla probíhat pouze na 

neoficiální společenské úrovni, z čehož vyplývá, že i skupina agentů byla omezená. 

Nositelskou skupinu, která se navíc zmenšila o ty členy, kteří se stali součástí komunistického 

systému, tvořilo polské podzemní hnutí, ozvěny povstání proto nalézáme například v hnutí 

Solidarita (Solidarnośd). Lze se oprávněně domnívat, že historická změna (1989) zásadním 

způsobem nastavila nové prostředí pro konstruování traumatu. K varšavským událostem se 

otevřeně hlásí polská (nejen) politická reprezentace (papež Jan Pavel II.) a významným 

způsobem se kvantitativně i kvalitativně proměnilo posluchačstvo, jak dokazuje účast 

zahraniční politické reprezentace na slavnosti k 50. výročí v srpnu 1994 (Ensink, Sauer 2003). 

S ohledem na výše popsané schéma kulturního traumatu a body, jimiž je vytyčeno, mohu i o 

událostech s povstáním souvisejících prohlásit, že jsou k tématu relevantní. V následující 

kapitole prozkoumám, jak je trauma reprezentováno i prezentováno v budově muzea a jeho 

sbírek. 

 

Historie Muzea Varšavského povstání 

Varšavská radnice zvolila k vybudování muzea odlišný přístup od radnice Berlínské. Muzeum 

nedostalo svou vlastní, novou budovu, ale pro jeho potřeby byla kompletně rekonstruována 

bývalá elektrická stanice zajišťující proud pro tramvaje Varšavy (Obrázek 6). Se stavbou se 

započalo v roku 2003 z iniciativy tehdejšího primátora Varšavy, Lecha Kaczyoského, 

dokončeno a slavnostně otevřeno bylo o rok později k 60. výročí povstání. Historie původní 

budovy sahá zpět do roku 1905, kdy bylo započato se stavbou rozvodny. Do provozu byla 

uvedena v únoru 1908. Svůj původní účel plnila až do roku 1939, kdy byla částečně poničena 

bombardováním. Po válce plní budova různé funkce, např.: skladiště.22 Stylově stavba zapadá 

do tradiční industriální architektury přelomu století s výrazně historizujícími prvky – v tomto 

směru budova žádným výraznějším způsobem nevyniká nad stavby podobného typu. Stejně 

jako v případě Židovského muzea v Berlíně, i tato stavba má své místo v symbolické 

topografii města. Jednak se nalézá v distriktu Wola, kde došlo k masakru civilistů v prvních 

                                                            
22 Zdroj: www.1944.pl   
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dnech povstání a zárovep svou pozicí komunikuje s pomyslnou hranicí židovského ghetta 

z roku 1940. V materiálech se uvádí, že na jejich pozemcích se v začátcích povstání střetli 

polské povstalecké oddíly s jednotkami wehrmachtu, 6. srpna potom zastřelili její civilní 

posádku.23 V těchto historických odkazech vidím snahu o podpoření autenticity a pravdivosti 

příběhu, jenž je návštěvníkovi nabízen. 

 

Vnější tvář budovy 

Vnější členění fasády v zásadě respektuje původní stav, ale kromě západní strany (pohled 

z ulice Przyokopowa) celou, původně cihlovou fasádu nahradila nová, šedivá vrstva, která 

snížila plasticitu exteriéru. Dvěma výraznými prvky přidanými během přestavby je věž a 

betonová konstrukce před hlavním vchodem. Tím, že město nenechalo postavit novou 

budovu, ale přistoupilo k přestavbě staré, ještě výrazněji podpořilo vztah k minulosti. Budova 

svoji novou rolí muzea přepisuje historické vrstvy městské krajiny, aniž by porušila kontinuitu 

příběhu a zárovep jej přidáváním nových, estetických vrstev a doplpků tvoří pro současníka 

atraktivnějším. 

 

Interiér a sbírky 

Jak stojí v materiálech muzea, inspiraci pro expozici načerpali její autoři například 

v Budapešti (Terror Háza) a Spojených státech (United States Holocaust Memorial Museum) 

a hlavním cílem expozice je: „…přenést návštěvníka do atmosféry bojující Varšavy, ale 

nevracet se pouze k ozbrojenému boji, nýbrž zdůraznit i prvek každodennosti přítomný 

navzdory válečným okolnostem…“24 

 

Obrazová kvalita interiéru 

Hlavním cílem tedy není nabídnout návštěvníkovi prostor pro vlastní interpretaci dějinné 

události, ale probudit v něm silný zážitek, zkušenost. Tato strategie významně ovlivpuje míru, 

v jaké se návštěvník podílí na budování významů vznikajících během návštěvy muzea. Tento 

                                                            
23 Zdroj: www.1944.pl 
24 Zdroj: www.1944.pl 
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cíl je realizován na několika úrovních. Použité nástroje a metody presentace a representace 

odráží moderní poznatky neurokognitivních věd nebo psychologie a vytváří působivou 

audiovizuální i prostorovou zkušenost. Již vstupní hala vytváří zcela novou obrazovou kvalitu 

oproti vnějšímu prostředí. Návštěvník se pohybuje po dlážděné zemi, na stěně jsou 

připevněny telefonní aparáty z válečných let a pohyb vymezuje instalace architektonických 

reliktů zničených budov. Jeden z dolních prostorů je opticky rozšířen velkoformátovými tisky 

dobových exteriérů (Obrázek 7). Fotografie je zde obecně hojně využívaným médiem, a to 

hned z několika důvodů. Znázornění opravdových účastníků povstání na fotografii otevírá 

brány empatickému vnímání pravdy minulosti, vytváří dojem, že my sami jsme událost 

skutečně prožili, fotografie, jako by jen oživovala naši vlastní vzpomínku (Barthes 1991; Lord 

2007: 358). Vedle toho je fotografie mocným nástrojem univerzalizace a návštěvníci muzea 

se skrze ně mohou s povstalci identifikovat. Identifikace nezúčastněné osoby s obětí je 

důležitým bodem v konstruování kulturního traumatu (Alexander 2004, 2009), v tomto 

směru muzeum přispívá k reprodukci traumatického zážitku Varšavského povstání. 

Ukázané materiální objekty doslova zpřítompují minulost, čímž se tato stává reálnou a 

návštěvník ji může opětovně prožít. „Srdce“ celého objektu tvoří několikametrový 

monument připomínající zeď, který prostupuje dvě patra. Z „děr po střelách“ se ozývají 

autentické audio nahrávky z povstalecké Varšavy. V jednom z horních pater je instalován 

obranný bunkr nebo kanál, z nějž vylézá povstalec, který pravděpodobně odkazuje k 

existenci podzemních skladů, továren i nemocnic (Davies 2005). 

 

Vnitřní členění 

Zvuková i obrazová stránka mají zde až divadelní charakter. V dalších částech budovy se 

naléhavost neprosazuje již s takovou měrou, v nich také nalézáme expozice, které se věnují i 

širším souvislostem povstání. V prvním patře se nachází několik výstavních panelů, které 

zhodnocují účast cizinců v povstání (zejména Slováků), zničení města a dohodu, kterou 

uzavřela „Velká Trojka.“ (Obrázek 8)25 Z celkového objemu prezentací tato tematická část 

zabírá jen velmi malou plochu, ve vztahu k ostatním tématům zůstává výrazně upozaděna, 

                                                            
25 Již na konferenci v Teheránu bylo de facto rozhodnuto o následujícím vývoji Polska, které připadlo do 
sovětské sféry vlivy. O dohodě podepsané Churchillem, Rooseveltem a Stalinem však nebyla Londýnská exilová 
vláda informována. 
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neboť se nalézá v jedné z okrajových částí expozice. Z původního interiéru budovy se 

v důsledku přestavby na muzeum nezachovalo téměř nic. Nově vybudované vnitřní členění 

prostoru tedy autorům umožnilo jistá témata situovat tak, aby tvořila páteř symbolického 

systému, jiná mohla být naopak snadno marginalizována. Organizace vnitřního prostoru 

zárovep dala vzniknout lineárnímu typu vyprávění povstalecké historie. Již od samotného 

vstupu do muzea se návštěvník napojí na linii příběhu povstání, tak jak se odvíjel den po dni. 

Záchytné body tvoří trhací kalendáře na zdech muzea, den po dni prochází návštěvník 

expozicí a na lístcích se dočítá o událostech jednotlivých dní. Z většiny částí expozice lze 

přehlédnout ostatní prostory, nedochází proto k tomu, že by se návštěvník „ztratil“, jako se 

to děje v berlínské budově, již prakticky nelze smyslově uchopit. 

 

Autenticita exponátů 

Obecně velký důraz kladli kurátoři na autenticitu vystavených exponátů. Na stránkách muzea 

je uvedeno: „Počátek každého poznávání historie přeci tvoří exponát, autentický zdroj: dopis, 

medailon s nápisem, fotografie, která přetrvala, nikoliv zvětšená nebo vyretušovaná.“26 

Tento názor odpovídá tvrzení, že pravda je inherentní původní podobě objektů (viz dále). 

Toto pozvání zpět k předmětům a tím i do minulosti, kde se nalézá „pravda“, přivádí 

návštěvníka zejména k bohatému arzenálu zbraní. 

Navzdory snaze o původnost se autoři v případě dvou stěžejních objektů uchýlili k použití 

umělých maket. Replika bombardéru Liberator B-24J, v němž Spojenci dopravovali zásilky 

pro povstalce, vévodí hlavní hale muzea. Kubuś, též replika v poměru 1:1 původního 

obrněnému transportéru sestavenému Zemskou armádou během povstání, představuje další 

z důležitých symbolů odboje, který přibližuje minulost. V případě takto důležitých objektů, 

kterými Liberator a Kubuś jsou, nehraje jejich nepůvodnost prakticky žádnou roli. Tím, že se 

z nich staly symboly, snáze překračují historickou jedinečnost a podílejí se diskursivním 

utváření kontinuity (Zerubavel 2003: 52). Důraz, který je ve sbírkách skrze prezentaci 

vojenských objektů kladen na hrdinskost, reprodukuje oslavnou rétoriku zaznívající během 

slavnostních ceremoniálů a tím artikuluje vztah k diskursivní podobě kulturního traumatu, 

jež jsem představil výše. 

                                                            
26 Zdroj: www.1944.pl 
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Systém znázorňování 

Navzdory technologické progresivitě muzeum jako celek stále setrvává v hranicích tradiční 

praxe muzejnictví 19. a 20. století. Ta se odehrává v napětí dvou představ: platónské a 

hermeneutické, ale obě spojuje jejich závislost na paměti. Platónská metoda vychází z dvou 

hlavních poznatků: i konkrétní objekty jsou nedokonalými příklady universálního; 27  a 

v setkáních s těmito objekty se jedinec s universálním může setkat v procesu rozpomínání. 

Hermeneutická metoda pracuje poněkud odlišně, ale s platónskou ji pojí představa, že 

pravda je inherentní původní podobě objektů. Interpretace, jež nám má učinit původní 

pravdu přítomnou, musí pečlivě sledovat tradici, která nám objekt zprostředkovala. 

Hermeneutická i platónská metoda pracuje s lineární představou časového kontinua, v němž 

je mezera mezi přítomností a minulostí překlenuta pamětí. Z tohoto pohledu může být 

pravda pouze opakována, ale nikoliv změněna (Lord 2007). 

 

Shrnutí 

V kapitole nazvané Foucaultova heterotopie si kladu otázku, jaký vztah zaujímá instituce 

svým systémem znázorpování k společenskému diskursu panujícímu mimo zdi budovy. Buď 

muzeum svým programem a činností podporuje většinový pohled na zobrazované události, 

nebo s mainstreamovým názorem může soupeřit (Lord 2006). Kterou z těchto strategií 

nakonec přijalo Muzeum Varšavského povstání? 

Na tuto otázku nemohu dát jednoznačnou odpověď hned z několika důvodů. Foucaultovo 

muzeum v interpretaci Beth Lord (2006) jistě může soupeřit s dominantním mocenským 

narativem, nikoliv v okamžiku, kdy takový neexistuje. Jak jsem již psal výše, muzeum 

představuje pouze jednu z variant tohoto historického vyprávění. Jeho duchovní autoři 

(zejména Lech Kaczyoski) si museli uvědomovat, že zejména instituce (místa) paměti se 

otevírají coby jedna z možných arén, kde se vyjednává o minulosti (Zerubavel 2003: 2). 

Ostatně na spojenectví moci a vzpomínání upozorpuje i Assmann (2001) a na vztah 

„historické pravdy“ a politické reprezentace především Braun (1994). Stavbou muzea vznikl 

prostor, do kterého se přenesly původně subjektivní vzpomínky účastníků, aby zde nabyly 

objektivního charakteru. Muzeum tedy svojí existencí, pořádáním studentských workshopů a 
                                                            
27 Tento názor do značné míry konvenuje interpretaci slavnostních projevů, v nichž je identita polských, 
respektive varšavských povstalců obohacena o biblický rozměr spásy a vykoupení – universálního poselství 
odboje. 
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participací na celé řadě dalších aktivit usiluje o prosazení své politiky pamatování. Zejména v 

zaměřenosti na mládež (přímo na stránkách muzea se dočítám: „aby mladí přišli do našeho 

muzea, musí být (muzeum) jako počítačová hra, jako současná televize.“28) vidím snahu, 

vtisknout nejen vizuální zkušenost povstání do myslí mladé generace v průběhu druhotné 

socializace. Minulost je vždy rekonstrukcí zohledpující současné, popřípadě i budoucí zájmy 

skupiny (Assmann 2001: 38), v tomto případě identifikuji dva hlavní zájmy, polskou národní a 

náboženskou identitu. Vzhledem ke skutečnosti, že vznik muzea byl do značné míry 

podporován jistou částí oficiální politické scény, mohu mluvit o určité mocenské praxi s ním 

spojené, bylo by ale chybou domnívat se, že nutně praxi všeobecně přijímanou a 

dominantní. 

Neboť v tuto chvíli nemám k dispozici žádná data přinášející hlubší rozbor role a vnímání 

muzea, pokusím se odpovědět alespop teoreticky. S tím, jak cílová skupina – tedy mládež – 

přiřazuje hodnotám náboženství a národa stále menší význam ve svém životě, bude mít 

muzeum stále větší problém přesvědčit tyto návštěvníky, aby se přimknuli k jeho výkladu 

dějin, založeném především na těchto „universaliích.“ Varšavské povstání stále zůstává 

symbolem boje za svobodu a vytvářelo předobraz mnoha dalších revolučních bojů v Polsku 

během komunismu.  

 

Závěr 

 

Základní otázka mé práce zněla: jakým způsobem je kulturní trauma znázorněné v muzeu? 

Druhá navazující otázka se ptá po vztahu mezi muzeum a společenským diskursem 

konkrétního traumatu. 

Muzeum jsem v optice recentních poznatků kulturní sociologie představil jako ikonu, tedy 

objekt, který svou estetickou a materiální podstatou odkazuje na společností sdílené 

významy. Ve vztahu historické události a muzea jsem vycházel z názoru, že: „Historické 

události se nerodí a nevypráví jen tak, ale jsou ukazovány. Nikdy nemluví samy za sebe. Nýbrž 

nabývají konkrétních vizuálních, materiálních, prostorových a performativních podob…“ 

                                                            
28 Zdroj: www.1944.pl (závorka přidána) 

http://www.1944.pl/
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(Bartmaoski 2012: 60) Abych mohl porovnávat dvě odlišné historické události a neupustit od 

sociologické perspektivy, užil jsem epistemologického konceptu kulturního traumatu, takto 

jsem mohl svou pozornost soustředit na kulturní procesy, v nichž je trauma konstruováno. 

Neboť je kulturní trauma konstruováno diskursivně (Alexander 2004), je vždy první část 

případových studií věnována této dimenzi. 

U vlastního muzea je zdůrazněn jeho funkce, historický vývoj a spojení s politickou 

reprezentací (Crimp 1987), neboť se jedná o faktory na chod muzea působící i dnes. Skrze 

Foucaultův termín heterotopie mohu zodpovědět otázku, zda muzea vytváří alternativní 

centra interpretace historických okamžiků k dominantnímu společenskému diskursu. 

Neboť jsou muzea objekty, jejichž prostřednictvím dochází k vyjednávání o vlastní minulosti 

a skupinové identitě (Assmann 2001; Alexander 2004), zodpovězení otázky o znázornění 

kulturního traumatu objasní i vztah dané skupiny k vlastní minulosti. Především: jakou roli 

hraje minulost v definování vlastní skupinové identity. 

Německá skupinová identita nemůže být odvozována od lineárního historického vyprávění, 

které klade důraz na kontinuitu německého národa, neboť tato kontinuita byla narušena 

nacisty spáchanými událostmi – holocaustem, který dnes symbolizuje universální zlo 

(Alexander 2009). Ani v muzeu se proto návštěvník neocitá v prostoru kontinuálního 

znázorpování historie, to je nahrazeno prázdny a přerušovaným, rozbitým narativem (Young 

2000: 14). Nemožností odvozovat národní identitu od historické kontinuity, které běžně 

představuje jádro národně-historických narativů, vzniká společenský tlak na hledání nových 

zdrojů identity. Domnívám se však, že opakované hlásání kolektivní viny, které má být 

zárukou vykoupení (Giesen 2004) je spíše politickým programem německé poválečné 

generace. Lze očekávat, že s postupnou generační obměnou se změní naléhavost, s níž 

holocaust ve společenském diskursu působí. 

Druhý případ naproti tomu ukazuje, že kulturní trauma povstání bylo začleněno do polského 

historického narativu jako kontinuitní prvek a stalo se zdrojem skupinové identity. Polský 

příběh se ale odehrává v odlišné politické situaci, Varšavskému povstání se nedostalo 

skutečně objektivního zhodnocení až do roku 1989. Navíc od samého počátku existovaly 

přinejmenším dvě soupeřící interpretace, oficiální a neoficiální. Diskursivní praxe, kterou 

jsem popsal a dnešní funkce a ikonografie muzea akcentují lineární pojetí historie, v němž je 
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povstání dalším ze série bojů Poláků proti útlaku. To je možné i proto, že Poláci nejsou, na 

rozdíl od Němců původci traumatu, ale jeho obětí. Ale přestože je znázornění povstání 

mocnou ikonou, která kombinuje obecné s jedinečným (Alexander 2012: 28) – tím, že se řadí 

do série dalších povstání, aniž by však pozbývalo své jedinečnosti, neboť: „se nikdy nestalo 

běžnou kapitolou historie.“ (Lech Wałęsa citováno v  Galisioski 2003: 44) – nestalo se natolik 

universálním, a to ani v rámci Polska, aby sjednotilo všechny posluchače do jednoho 

dominantního narativu. 

Koncept kulturní traumatu se ukázal jako nanejvýš vhodným pro zkoumání odlišných 

dějinných okamžiků, dovoluje sociologicky se vztahovat i k jedinečným, kvalitativně odlišným 

událostem. Bylo by však chybné přijímat jej bez výhrad. Zejména jeho poslední bod, 

sjednocení posluchačstva se v konkrétních historických případech ukázal jako problematický. 

V rovině morální je dominance pouze jednoho diskursu nevhodná, neboť: „pluralita je 

nejlepším preventivním lékem proti tomu, aby se morálně normální lidé dopouštěli morálně 

nenormálního jednání.“ (Bauman 2010: 230) 

Židovské muzeum v Berlíně se již ze své podstaty nemůže vymezovat proti holocaustu. Proti 

tomu Muzeum Varšavského povstání, jak jsem ukázal, reprezentuje jen jednu z variant 

výkladu historické události, do jisté míry tedy naplpuje charakteristiky heterotopie. Jeho 

existence je však spjata s určitými mocenskými skupinami, které prosazují své zájmy. Další 

výzkumy znázorpování traumat v muzeích by měly být rozšířeny i foucaultovskou optiku 

zkoumající moc a její zájmy, neboť ta v Alexandrových pracích není dostatečně rozpracována. 
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http://www.jmberlin.de/main/EN/Pdfs-en/About-the-Museum/Annual-Reports/Biennial-Report_2009-2010.pdf
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43822427.html?name=KNIEFALL+ANGEMESSEN+ODER+%26Uuml%3BBERTRIEBEN%3F
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43822427.html?name=KNIEFALL+ANGEMESSEN+ODER+%26Uuml%3BBERTRIEBEN%3F
http://www.1944.pl/o_muzeum/o_nas/historia_muzeum/jak_budowalismy_muzeum/
http://www.nytimes.com/2013/04/05/world/europe/berlin-exhibition-on-judaism-hits-a-nerve.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2013/04/05/world/europe/berlin-exhibition-on-judaism-hits-a-nerve.html?pagewanted=all
http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10077
http://www.1944.pl/historia/encyklopedia/po_powstaniu/pamiec_o_powstaniu/
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Srovnávací studie se zabývá různými způsoby znázorpování kulturního traumatu v muzeích. 

Představeny jsou dva případy: Židovské muzeum v Berlíně a Muzeum Varšavského povstání 

ve Varšavě. Zárovep se studie věnuje vztahu těchto institucí k širšímu diskursu. Ve 

Foucaultově perspektivě jsou muzea představena jako heterotopie, které mají potenciál 

vytvářet alternativní čtení panujícího diskursu traumat. Pro srovnání dvou jedinečných 

historických událostí je užito epistemologického konceptu kulturního traumatu navrženého 

Alexanderem. To se zaměřuje nikoliv na události samotné, ale na to, jakých forem nabývají 

skrze následnou kulturní praxi. Druhá rovina analýzy se zaměřuje již na vlastní budovy 

muzea. Teoretickým rámce pro tuto část práce představuje současná kulturní sociologie, 

která obrací pozornost k tomu, jaké významy jsou přiřazovány materiálním objektů. 

V samotné analýze muzeí je důraz kladen především na sémiotickou analýzu a ikonologii. 

Práce vychází z názoru, že historická muzea jsou instituce, která se významnou měrou podílí 

na vyjednávání o vlastní historie a politice paměti. Proto je hlavním cílem zjistit, jakým 

způsobem muzea historii znázorpují. Zda svým fungováním dominantní společenský diskurs 

reprodukují, nebo zda ho dekonstruují. 

Rozsah práce: 86 932 znaků 

Klíčová slova: muzeum, kulturní trauma, reprezentace, diskurs, holocaust, povstání, historie, 

paměť, heterotopie 
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This comparative study examines different modes of representation of cultural traumas in 

museums. This paper includes two examples: the Jewish Museum in Berlin and the Warsaw 

Rising Museum. Subsequently, the study examines the relationship between the two 

museums next to a broader discourse on trauma. For this purpose, both museums are 

introduced from the perspective of Michel Foucault who conceives museums as heterotopy, 

possessing the ability to challenge structures of power. With the view to analyzing the 

cultural practice following two traumatic historical events the approach engages an 

epistemological tool of cultural trauma designed by Alexander, which allows for shifting the 

focus from the event itself to the cultural practice and construction of meanings. The second 

part of the analysis is dedicated to describing and interpreting the distinct aesthetic qualities 

of each of the mentioned museums. This part of the paper is based on the theoretical 

framework set by recent approaches of cultural sociology that concentrate on attributing 

social meaning to material objects. This method corresponds with the analysis of semiotics 

and iconology. According to this paper’s conviction museums are historical institutions that 

significantly contribute to ongoing discussions and negotiations regarding the topics of 

memory and history. To explore whether the museums reproduce or deconstruct the main 

discourse concerning trauma is what this paper aimed to achieve. 

Key words: museum, cultural trauma, representation, discourse, holocaust, uprising, history, 

memory, heterotopy 
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Obrázek 1 Situace muzea (Zdroj: www.wikipedia.org) 

Obrázek 2 Osa holocaustu (Zdroj: fotoarchiv autora) 
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Obrázek 3 Věž holocaustu (Zdroj: fotoarchiv autora) 

Obrázek 4 Prostory permanentních sbírek (Zdroj: fotoarchiv autora) 
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Obrázek 5 Poznaňské kříže (Zdroj: www.wikipedia.org) 

Obrázek 6 Muzeum Varšavského povstání (Zdroj: www.wikipedia.org) 
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Obrázek 7 Interiér muzea (Zdroj: fotoarchiv autora) 

Obrázek 8 "Velká Trojka" (Zdroj: fotoarchiv autora) 
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