
DVOJÍ OPTIKA POSTAVY ŽIDOVSKÉ DÍVKY V TEXTECH JOSEFA 

ŠKVORECKÉHO 
Alena Zachová (Pedagogická fakulta, Universita Hradec Králové) 

 

 S postavami židovských dívek nebo mladých žen s osobní zkušeností holocaustu se v 

textech Josefa Škvoreckého, stejně jako s celým jeho fiktivním světem, seznamujeme 

ponejvíce prostřednictvím vypravěče – reflektora v ich-formě, který v textu zaujímá tu 

zvláštní roli, že existuje pouze ve své vlastní promluvě a zobrazované události jsou 

představovány prostřednictvím jeho vnímání a hodnocení, prostřednictvím jeho způsobu 

vidění světa.1  

 I když se postava židovské dívky, vypořádávající se s válečnými zkušenostmi, 

objevuje v řadě Škvoreckého děl,2 za reprezentativní představitelky lze pokládat především 

Rebeku z povídkového souboru Sedmiramenný svícen a Lenku z románu Lvíče.3 V obou 

těchto textech je děj zasazen do počátku padesátých let a vypravěčem je mladý muž, 

prožívající s židovskou dívkou milostný vztah. Příběh o Rebece je z roku 1958, 

Sedmiramenný svícen vyšel v roce 1964, román Lvíče byl dokončen v roce 1967, vydán byl o 

dva roky později. Časový rozestup mezi dobou, v níž se děj odehrává, a dobou vydání textů je 

téměř zanedbatelný, o to zajímavější je umělecké ztvárnění poválečných událostí v relativně 

krátké době od jejich ukončení. Způsob, jakým autor zobrazuje postavu židovské dívky v 

uvedených textech, je charakteristický nejen pro jeho poetiku, ale pro utváření jeho 

hodnotového univerza obecně.  

Primární postavení zaujímá již zmíněný vypravěč, jeho perspektiva je však ve 

sledovaných textech rozdílná, vyplývá z rozvržení vzájemných vztahů mezi hlavními 

postavami. V Sedmiramenném svícnu lze poměr hlavních aktérů označit jako partnerský, ve 

Lvíčeti představuje hlavní hrdinka pro vypravěče záhadu. Zatímco Rebeka Dannymu 

vypovídá svoje zážitky a Danny je doplňuje vlastními zkušenostmi, Karel Leden ve Lvíčeti 

odhaluje tajemství slečny Stříbrné deduktivní metodou a román je vystavěn na detektivní 

zápletce. Optika zobrazení postavy židovské dívky je naopak v obou textech shodná, její 

válečné zážitky nejsou prezentovány přímo, nýbrž skrze vypravěče – mladého muže s 

odlišnými životními zkušenostmi.  

Další relevantní skutečností je věk hrdinů – válečné události prožívají na přelomu 

dětství a dospívání, samotný děj se odehrává o několik let později. Subjektivní rovina jejich 

příběhu je dále včleněna do společenského kontextu, vypravěč zaznamenává explicitní i 



implicitní reakce okolí, vyprávěné události se vřazují do soukromého stejně jako do veřejného 

času a prostoru.4 Významová a hodnotová posloupnost informací v textech potom vypovídá o 

poválečné společenské atmosféře a problematice holocaustu z pohledu oběti a většinové 

společnosti.5

  V Sedmiramenném svícnu se prolínají dvě zkušenostní roviny, Rebečina zastupuje v 

textu hledisko přímé oběti holocaustu, Dannyho osobní válečné zážitky z rodného K. se více 

vztahují k dobovému společenskému kontextu, v textu představovaném povídkami o panu 

učiteli Katzovi, panu doktoru Strassovi či o rodině bratrů Löblů v příběhu Mifinky a Boba 

Zabijáka ap. Přes rozdílné zkušenosti a nesouměřitelnost prožitků hlavních hrdinů jsou však 

konkrétní Rebečiny vzpomínky a výpovědi, vztahující se k traumatickým válečným 

událostem, s Dannyho zážitky komplementární a porovnatelné, oba vyprávějí typově podobné 

příběhy (např. o atmosféře nástupu fašismu, o odchodu židovských obyvatel do transportů), i 

když z odlišných stanovisek – Rebeka vypráví o své cestě do Terezína, o útěku a smrti bratra, 

nikoliv však již o pobytu v koncentračním táboře samotném – Dannyho zážitky souvisejí se 

změnou postoje většinové společnosti k lidem – nejdříve obecně váženým (vypravěč 

vzpomíná na lékařovu obětavost, na trpělivost a toleranci svého učitele němčiny) – později 

postupně ostrakizovaným. Veřejné označení žlutou hvězdou způsobuje nejprve vzájemnou 

rozpačitost při setkávání, později je situace dovršena jejich odsunem z města.  

Důsledkem tohoto způsobu zobrazení – tj. důsledkem uplatnění více pohledů na 

jedinou událost – je nejen ucelenější výsledný obraz, ale i strukturace dané existenciální 

situace, zakládající možnost dalšího vrstvení významů v textu. Výpověď řady postav je dále 

filtrovaná a zužovaná do výpovědi jediného vypravěče a mj. způsobuje i onu dvojí optiku 

zpodobnění dívčích hrdinek – zprostředkovatelem jejich příběhů se stává vypravěč, věkově 

odpovídající svým dívčím protějškům, který významově dotváří a obohacuje výsledný obraz 

o vlastní zkušenostní potenciál i celkový kontext.  

Příkladem může být Rebečina emocionální výpověď o otci jako o zbabělci, protože se 

fašistům nepostavil na odpor (mimo Rebečino vyjádření a hodnocení se vypravěč – a potažmo 

ani čtenář – o jejím otci z textu nic bližšího nedozví). Analogické příběhy Dannyho, v nichž 

se lékař Strass nebo učitel Katz zachovali stejně bezmocně jako Rebečin otec, i když ve 

skutečnosti to byli stateční a moudří lidé, prozrazují, že důvodem tohoto Rebečina 

nekompromisního hodnocení je především její bezradnost nad vzniklou situací, nemožnost 

odpovědět si na otázku, co si má se všemi těmi traumatizujícími zážitky počít, osvětlují její 

zlobu, která se obrací proti otci, protože ji nedokázal od této situace uchránit. Paralelní, ale 
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odlišné pohledy Rebeky a vypravěče na stejné události dotvářejí tragiku výsledného obrazu, 

vyvolávají vnitřní napětí a zakládají polysémantičnost textu.  

Obdobnou optikou – zužování výpovědí různých postav až k jedinému vypravěči – je 

zachycen i příběh o smrti Rebečina bratra: „Vyprávěla o tom; vyprávěl jí to starý 

penzionovaný policista … viděl je … Řekl jí: Víte slečno, povídám si …“6 atd. Lze říci, že 

zdvojená nebo znásobená optika vyprávění a zpodobňování postav se neobjevuje pouze v 

případě postavy židovské dívky,7 je pro autora symptomatická a představuje jeden z 

charakteristických rysů jeho tvorby.  

Vrstvení významů postupuje od prvoplánové dějové linie, která souvisí s prožitky 

hlavních hrdinů, k obecnějším rovinám, zaznamenávajícím proměny a pohyby ve společnosti, 

do jejíhož kontextu je příběh zasazen, konkrétně např. zachycuje následky rozpadu nebo 

násilného rozrušení organické sktruktury společenství ve válečném i poválečném období. Jak 

uvádí René Girard,8 vnitřní soudržnost společenství je stvrzována systémem zvyklostí, gest, 

slov, tj. kulturou, která má eliminační funkci a která zajišťuje všem jejím členům jistý statut. 

Danny např. vzpomíná na Löblovu rodinu, v níž každý ze tří bratrů měl přezdívku, 

srozumitelnou celému společenství, Masolöbl obchodoval s masem, Močkalöbl sedlačil a 

Čubkalöbl nedostal své jméno proto, že by obchodoval se psy, jak informuje vypravěč, ale 

zval si do své vily dámy pochybné pověsti. I když poslední z bratrů byl jakousi černou ovcí 

rodiny, společností byl obecně přijímán shovívavě, malý Danny byl dokonce rodiči poslán do 

jeho domu s jakýmsi vzkazem a i o příčinách jeho smrti se hovořilo pouze v náznacích a 

šeptem. Je-li prostředí přátelské, vnitřní struktura společenství je volná a zajišťuje i značnou 

míru tolerance. Je-li však toto prostředí násilně rozrušeno, jako se stalo během druhé světové 

války, nastává kolaps organické struktury. S následky takového násilného rozpadu se nejvíce 

potýkají právě její oběti. 

V rodinách, v nichž většina příslušníků během války zahynula, se museli ti, kteří 

přežili, vyrovnávat s celou řadou nových skutečností – museli se smířit se ztrátou blízkých a 

začít znovu nějakým způsobem žít – připomeňme například Rebečiny pocity vetřelce, když 

byl byt jejích rodičů i strýce obsazen cizími lidmi. Pocity viny, hanby a zklamání prožívala 

většina válečných obětí také proto, že lidé často odmítali poslouchat a uvěřit jejich 

zkušenostem, protože by potom v mnoha případech sami museli zásadně přehodnotit svůj 

vlastní život.9 S novou situací a s narušenými mezilidskými vztahy se vyrovnávala ovšem i 

většinová společnost, v krizovém období často vybočuje ze zaběhnutých norem i chování 

mnoha jedinců. Jako příklad lze uvést zapřené a ukradené šperky Rebečiny rodiny 
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středostavovskou paní Růžičkovou, která tímto aktem popřela veškeré hodnoty patřící k její 

společenské vrstvě – před válkou by bylo podobné chování zřejmě nemyslitelné, neboť rodina 

paní Růžičkové by propadla obecnému odsouzení.  

Pokleslost a narušenost přirozené společenské hierarchie – po válce pokračující v 

dalším totalitním systému – lze sledovat ve Lvíčeti především na postavě šéfa Procházky, 

který se neostýchá zveřejňovat rasistické a protižidovské názory a opět nikdo ze společnosti 

proti tomu ani neprotestuje, toto chování je společností tolerováno, i když s ním řada lidí 

vnitřně nesouhlasí. 

Danny pociťuje s Rebekou velký soucit a také ho dává najevo, polyká slzy, ptá se jí, 

jak to mohla vydržet, a na rozdíl od Karla Ledna je spoluúčastný na jejím vyprávění. Pro 

Ledna se slečna Stříbrná stává především předmětem milostné touhy, jak však postupně 

rozkrývá její příběh, začíná i u něj převažovat soucit s Lenčiným osudem nad mužskou 

ješitností a touhou pomstít se za to, že ho odmítla. 

Lenka i Rebeka jsou velmi mladé, v době války jim bylo kolem čtrnácti let, přišly o 

všechny příbuzné a byly svědky otřesných událostí. Rebeka část zážitků vyprávěním 

verbalizuje, slečna Stříbrná o nich nemluví. Jejich reakce na prožité zkušenosti odpovídají 

dané situaci, reagují emotivně a svým způsobem nepřiměřeně, protože se zaměřují proti 

následkům, nikoliv příčinám svého utrpení (Rebečina lítost se obrací proti otci a rodině, 

zastupující obecně dospělé, kteří ji neodkázali ochránit, Lenka se mstí za neštěstí své sestry a 

tím i za svoje trápení na bezzásadovém kariéristovi Procházkovi, kterého sestra milovala a on 

ji opustil, přímo však její smrt nezpůsobil – jiná otázka je, nakolik ji způsobil svým chováním 

nepřímo), obě se pokoušejí žít nový život, ale je to pro ně téměř nemožné. Rebeka, jak 

naznačuje vypravěč, se nedožila konce roku 1952, Lenka si vymyslela vlastní, avšak značně 

problematickou pomstu. Dnes, téměř po padesáti letech od napsání textů je zřejmé, že lidé s 

podobnými zážitky se s nimi nedokázali vyrovnat ani po řadě desetiletí, a to ani v případě 

reflexe – tedy intelektualizace událostí, které hlavní hrdinky ve svém věku a v bezprostřední 

blízkosti konce války nebyly a ani nemohly být vůbec schopné.10

Josef Škvorecký v uvedených příbězích nabízí čtenářům nejen zajímavé typy 

vyprávěcích technik a čtivé příběhy zachycující složitou poválečnou dobu, ale významově 

přesahuje do univerzálnějších rovin, neboť odhaluje jeden ze základních mechanismů totalitní 

společnosti. Na konkrétních příbězích ukazuje způsoby rozrušování přirozených lidských 

vazeb a společenství. S důsledky tohoto násilného aktu se obtížně vyrovnáváme až do 
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současné doby. Rovina nadčasovosti je v uvedených dílech realizována skrze etický rozměr, 

který je pro autora a jeho umělecké texty charakteristický.  
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