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o literatúre. Kniha ponúka niekoľko inšpira-
tívnych postrehov (jedným z nich sú už spo-
mínaní autori a  autorky s  dvojakými iden-
titami), no snahou o  inovatívnosť za každú 

cenu sa vzďaľuje od hlavnej témy edície, kto-
rou je svetovosť v literatúre.

Dobrota Pucherová
Ústav svetovej literatúry Sav, Slovenská republika

v roku 2018 vyšla aleide assmann, nemeckej 
literárnej a  kultúrnej teoretičke i  anglistke, 
prvá kniha v  českom preklade pod názvom 
Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kul-
turní paměti (Erinnerungsräume. Formen 
und Wandlungen des kulturellen Gedächtnis-
ses, 2011) s doslovom tomáša Glanca. vyda-
niu publikácie predchádzal v roku 2012 cyk-
lus autorkiných prednášok, ktorý sa začal na 
pôde Ústavu pro českou literaturu akademie 
věd Čr v rámci literárnovedného fóra Paměť, 
trauma a jejich narativy, a v roku 2013 recen-
zia nemeckej pôvodiny pod názvom „Paměť 
jako kulturní fenomén“ (51 – 55) z pera jed-
ného z  jej prekladateľov Jakuba Flanderku. 
recenzia vyšla v prvom čísle časopisu Česká 
literatura spolu s  prekladom úvodnej časti 
knihy aleidy assmann („Paměť jako ars 
a  vis“, 56 – 61) a  rozhovorom s  autorkou 
(„bílá místa kulturní paměti“, 62 – 67), ktorý 
pripravili Jiří Soukup, alexander Kratochvil 
a  Jakub Flanderka. recenzovaná monogra-
fia tak nevstupuje do česko-slovenského 
čitateľského prostredia in medias res, ale 
nadväzuje na prekladateľský záujem o  tému 
pamäti a  predstavuje pokračovateľskú líniu 
od Émila Durkheima, naprieč dielom Mau-
ricea halbwachsa, Frances a. Yates k Janovi 
assmannovi. aleida assmann síce neprináša 
látku, ktorá by bola málo reflektovaná, no 
ponúka pohľad literárnej teoretičky na inter-
disciplinárnu problematiku. 

a. assmann (nar. 1947) je v našom kul-
túrnom prostredí známa zo svojich pôvod-
ných nemeckých, resp. anglických vedec-
kých textov, napr. Die Legitimität der Fiktion: 
Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen 

Kommunikation (Legitimita fikcie. Prí-
spevok k  dejinám literárnej komunikácie, 
1980), či projektov, na ktorých spolupraco-
vala aj s  egyptológom Janom assmannom, 
okrem iných napríklad zborník Kanon und 
Zensur: Beiträge zur Archäologie der litera-
rischen Kommunikation (Kánon a  cenzúra. 
Príspevky do archeológie literárnej komuni-
kácie, 1987). Pre mnohé ich práce je ústred-
nou témou pamäť ako konštituujúca zložka 
kultúry. tento spoločný záujem potvrdzuje 
aj assmanova monografia z  roku 1992 Das 
kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen, 
ktorá vyšla v  roku 2001 v  českom preklade 
Martina Pokorného pod názvom Kultura 
a paměť: písmo, vzpomínka a politická iden-
tita v rozvinutých kulturách starověku.

a. assmann interpretuje pamäť ako 
široký medziodborový problém, a  to cez 
prizmu filozofie, literatúry, lingvistiky, kul-
túrnej antropológie. Prostredníctvom veľ-
kého množstva náhľadov, ktoré vychádzajú 
z poznatkov rôznych disciplín a viažu sa na 
kultúru a  kultúrnu prax, sa usiluje uchopiť 
fenomén pamäti aj v jeho historickom vývoji, 
od antiky až po holokaust a  postmodernu. 
východiská autorkinho uvažovania majú 
zázemie predovšetkým v  európskych deji-
nách a kultúre, z ktorých využíva aj najviac 
príkladov. tie slúžia na osvetlenie oveľa šir-
ších a všeobecnejších problémov, spoločných 
pre všetky kultúry, napríklad utváranie kolek-
tívnej pamäti, ukladanie spomienok, zabúda-
nie a spomínanie, vyrovnávanie sa s traumou. 

Napriek snahe o komplexné tematizova-
nie pamäti výskum neústi do artikulovania 
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ucelenej teórie. Prekážku jej vytvorenia pred-
stavuje podľa autorky rozporuplnosť zistení, 
tá sa však zároveň vyjavuje i  ako podstata 
problému pamäti (17). Skúmaniu pamäti 
ako určujúceho prvku kultúry predchádzala 
debata o  medzigeneračnom procese kultúr-
neho obsahu. Dôvody záujmu o tieto témy sú 
podľa Jana assmanna definované elektronic-
kými médiami; vymieraním generácie, ktorá 
bola očitým svedkom druhej svetovej vojny 
a koncom jednej kultúrnej etapy reflektova-
nej iba ako spomienky. 

ukázalo sa, že vysvetlenie odovzdávania 
informácií medzi generáciami v skriptúrnych 
kultúrach nebolo dostačujúce pre niektoré 
javy alebo pre národy, ktoré si značnú časť 
svojej histórie neuchovávali prostredníctvom 
písma, ale najmä vďaka tradovaniu. vplyv 
orálnej histórie na uvažovanie o  kultúre sa 
prejavil aj inštitucionálne, keď sa okrem 
hmotného dedičstva uNeSco uznala i dôle-
žitosť nehmotného dedičstva. Podľa a. ass-
mann tak došlo k zrovnoprávneniu orálnych 
a skriptúrnych kultúr (2013, 66), čo predmet 
výskumu presunulo na médiá pamäti. 

Kniha Prostory vzpomínaní je rozdelená 
do troch rozsiahlejších celkov: v  prvom sa 
autorka zaoberá funkciami pamäti, druhá 
sa zameriava na médiá a  tretia na úložiská 
– archívy, ktoré nie sú len miestom na ucho-
vávanie minulosti, ale podieľajú sa aj na jej 
vytváraní. výskum zahŕňa reflexiu obratu 
od písma k  iným spôsobom uchováva-
nia spomienok, čomu sa autorka venuje aj 
v  druhej časti knihy. recenzovaná publi-
kácia je výsledkom dlhoročného bádania, 
a. assmann sa problematike venovala už 
v  skorších textoch (Arbeit am nationalen 
Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der deut-
schen Bildungsidee, 1993 – Práca na národ-
nej pamäti. Stručná história nemeckej idey 
vzdelanosti a  Zeit und Tradition. Kulturelle 
Strategien der Dauer, 1998 – Čas a tradícia. 
Kultúrne stratégie trvania). 

chápanie pamäti ako prostriedku na 
ukladanie a rozpomínanie sa u a. assmann 
prelína s  funkcionalitou pamäti v  podobe 
ars a  vis. Ars (umenie v  zmysle techniky, 
umeleckej zručnosti) autorka vymedzuje 

ako tradíciu rétorickej mnemotechniky so 
zameraním na organizáciu poznania a  vis 
ako silu, v ktorej je prepojená pamäť, pred-
stavivosť a rozum. Pamäť nie je v prípade vis 
iba médiom, neuchováva iba informácie, ale 
je aj „imanentnou silou“ (30). Človek (v šir-
šom chápaní skupina, národ) na základe vôle, 
potreby alebo rozumu mení uhol pohľadu na 
spomínané alebo spomienku vytesní. Pamäť 
sa takto stáva výrazným modifikátorom 
identity jednotlivcov a  národov spojených 
tým, na čo skupinovo zabúdajú alebo spomí-
najú a čo považujú za súčasť svojej histórie. 
autorka na literárnych príkladoch (napríklad 
Shakespearove historické hry) poukazuje na 
spätosť pamäti a osobnej i národnej identity. 
Literatúru spája aj so spoločensko-politic-
kými a  morálnymi otázkami, keďže na ne 
umenie dokáže relevantne odpovedať. 

výskum pamäti presahuje v  recenzo-
vanej monografii hranice literárnej vedy. 
Literatúru vníma a. assmann najmä cez jej 
historickú a spoločenskú úlohu, ktorá je defi-
novaná veľkou mierou slobody. Pretože lite-
ratúra, existujúca v rámcových podmienkach 
vyplývajúcich zo spoločensko-politického 
kontextu, môže reflektovať zabudnuté alebo 
opomínané aspekty, a tak dokáže meniť his-
torické perspektívy. „Díky svým uměleckým 
postupům má literatura potenciál nalézt 
nové narativní techniky a zprostředkovat tak 
historické zkušenosti včetně traumatických 
zážitků. Literatura totiž může fungovat jako 
seismograf – zprostředkovávat cizí prožitky 
a  zároveň vyvolávat empatii pro utrpení 
druhých, cizích lidí. […] existuje však ještě 
jeden podstatný aspekt literatury: totiž její 
význam pro historickou kontinuitu tehdy, 
scházejí-li archivy nebo nejsou dostupné. 
v takové situaci má literatura potenciál vypl-
nit mezery v  historiografii, znázornit to, co 
historiky z  nejrůznejších důvodů nezajíma 
a čím se nemohou zabývat (2013, 66). 

uvažovanie v  širších rámcoch, v  tomto 
prípade o  funkcionalitách literatúry, uplat-
nila autorka monografie aj pri médiách, ktoré 
sprostredkúvajú materiálnu podobu pamäti. 
Písmo ako dominantné médium odkazuje 
na archív v podobe množstva uskladnených 
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papierov, ktoré uchovávajú to, čo spoločnosť 
považuje za potrebné alebo hodné zapamäta-
nia. archív teda slúži nielen na uchovávanie 
pamäti, ale aktívne sa podieľa aj na jej vytvá-
raní. v  digitálnej dobe sa spôsob archivo-
vania mení, množstvo papiera je nahradené 
súbormi v počítači, a tým sa zväčšuje aj kapa-
cita pamäti. Nové technológie umožňujú 
pamätať si viac, a  zároveň produkujú viac 
„odpadu“, ktorý inherentne patrí k existencii 
archívu. „odpad jako ,úložiště naruby‘ však 
není pouze symbolem likvidace a  zapomí-
naní; je také novým obrazem latentní paměti, 
[…] přebývá od jedné generace k další v zemi 
nikoho mezi přítomností a  nepřítomností“ 
(24). 

Záber vedeckého výskumu aleidy ass-
mann je pomerne široký. Napriek množstvu 
odkazov a  citácií z  prameňov a  sekundár-

nej literatúry z  viacerých vedných odbo-
rov je autorkin výklad pútavým, plynulým 
a  celistvým čítaním. ambiciózne, ale záro-
veň vnímavo interpretuje aj javy za hrani-
cami literatúry (napríklad výtvarné diela 
Sigrid Sigurdsson, anselma Kiefera či anne 
a  Patricka Poirierovcov). Logické, koncízne 
a  transparentné štrukturovanie argumentá-
cie dovoľuje textu porozumieť, viesť s  ním 
dialóg alebo s  ním aj polemizovať. Kniha 
Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kul-
turní paměti nie je uzavretým myšlienko-
vým univerzom existujúcim iba pre seba, ale 
odvážnym hlasom v diskusii so zaujímavými 
otázkami a  pohľadmi na vec. Jej preklad je 
významným príspevkom k  prehĺbeniu tejto 
diskusie v česko-slovenskom kontexte. 

NataŠa hroMová burcINová
Ústav svetovej literatúry Sav, Slovenská republika


