
BALOGH, Magdolna ( ed.): VOĽBY A NUTNOSTI. ŽIDOVSKÝ SEBA OBRAZ A SPO
LOČENSKÉ POVEDOMIE V STREDNEJ EURÓPE. (LITERÁRNE A KULTÚRNE 
ŠTÚDIE). (ZsidóonképéskozosségtudatKozép-Európában. (Irodalom- és kultúrtorténeti 
tanulmányok). Budapest: Reciti, 2015. 197 s. 

Téma židovstva ani v súčasnosti nestráca na aktuálnosti ani na citlivosti. Hoci sa 
zdalo, že o antisemitizme aj o holokauste už bolo toho povedané dosť, spoločenská situá
cia, nárast extrémizmu (aj v našej krajine) dokazujú, že nemožno nehovoriť. Nemožno sa 
znovu a znovu nepýtať a znovu a znovu nehľadať odpovede. Mám dojem, že každá doba 
a každý človek si musí nájsť svoj vlastný postoj a svoje vlastné stanovisko, keď príde reč 
na tému židovstva. Je to proste fenomén, pri ktorom nemožno ostať nevšímavý, ak si 
chceme uchovať ľudskosť. 

Podobné hľadanie uchopenia, postoja, vôbec nazerania charakterizuje aj zborník 
Voľby a nutnosti. Židovský sebaobraz a spoločenské povedomie v strednej Európe. Zbor
ník prináša príspevky z materiálu medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v no
vembri roku 2011 v spolupráci Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied (MTA 
BtK Irodalom tudományi lntézete) a Ústavu svetovej literatúry SAV pod názvom Existu
jú stredoeurópske židovské literatúry? (Vannak-ekäzép-európai zsidó irodalmak? ). Orga
nizátori konferencie hľadali odpoveď na otázku, či sa v rámci jednotlivých národných 
literatúr vymedzuje korpus diel napísaný v danom jazyku literatúry (čiže nie v hebrejčine, 
ani v jidišskomjazyku), ktoré by si „navzájom odvrávajúce súčasné diskurzy označovali 
podľa premenlivého a viacerými spôsobmi chápaného pojmu ,židovský"' (s. 7) pre obdo
bie 19. a 20. storočia v strednej Európe. Samotná témaje aj v medzinárodnom priestore 
jedinečná, pochádza od Endreho Bojtára, ktorý bol do roku 2010 vedúcim Oddelenia 
stredoeurópskej literatúry Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied. Výskum 
židovskej literatúry v národnom jazyku má pritom tradíciu v maďarskej a poľskej literár
nej vede. Oproti tomu účastníci konferencie reprezentovali slovenskú, českú, poľskú 
a maďarskú literárnovednú obec. Pre organizátorov bolo jasné, že môžu očakávať veľmi 
rozmanité príspevky, čo sa týka tematiky, prístupu a aj použitia terminológie. Jednotlivé 
národné diskurzy sa dajú zosúladiť len s veľkými ťažkosťami, aj pre rôzne postavenie 
skúmaného fenoménu - židovskosti literatúry a tým židovstva vôbec v danej národnej 
kultúre. Preto napríklad Tamás Berkes v Predhovore používa pojem židovstva v úvo
dzovkách, aby upozornil na rozdielne ponímanie tohto slova v rôznych diskurzoch. 

Zborník je rozdelený do dvoch celkov. Prvý - Priblíženia - obsahuje tematicky 
veľmi rozmanité štúdie, ktorých zjednocujúcim motívom je hľadanie odpovede na otáz
ku, či existuje židovská literatúra a akými kritériami vymedziť zaradenie jednotlivých 
autorov (diel) do tohto okruhu. Jednotliví prispievatelia sa tejto otázke venujú miestami 
čiastkovo, miestami implicitne - autorov jednoducho zaradia k židovskej literatúre bez 
toho, aby sa pozastavili nad kritériami, z výberu je predsa jasné, že bol uskutočnený na 
základe nevypovedaných hľadísk, ktoré sú latentne ale identifikovateľne v pozadí. Otáz
ka definície však všeobecne tvorí základ týchto článkov. Škála možných riešení je veľmi 
široká: András Veres ako dôkaz existencie židovskej literatúry uvádza súdobé názory na 
tému (zo začiatku 20. storočia), ktoré židovskú literatúru vyčleňovali. Maďarská židov-
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ská literatúra je podľa neho „v skutočnosti výrok postavený na dvojitom (viacnásobnom) 
zápore - židovskí autori sa najprv odpútali od židovskej tradície, neskôr od maďarskej" 
(s. 23). Poukazuje aj na tabuizovanie témy do deväťdesiatych rokov, a na fakt, že mnohí 
bádatelia vyčlenenie židovskej literatúry v rámci maďarskej odmietajú. Ágnes Széchenyi 
vo svojom príspevku o otázkach asimilácie v období dualizmu tiež konštatuje diskutabi
litu vyčlenenia židovskej literatúry a upozorňuje na dôležitosť osobných výpovedí, volieb 
jednotlivých autorov pri otázke vlastnej identity (pričom výpoveď rozprávača stotožňuje 
s názorom autora). Zo slovenského hľadiska zmysel otázky existencie v slovenskej ži
dovskej literatúre rozoberá Adam Bžoch. Vo svojom článku uvádza genézu otázky v slo
venskej literatúre, ktorá sa obmedzuje na príspevok Viliama Marčoka v Slovenských po
hl'adoch roku 1998. Marčok za predstaviteľov židovskej literatúry určil autorov na 
základe ich príslušnosti k židovstvu, bez ohľadu na to, či sami túto otázku tematizovali 
alebo či sa k židovstvu hlásili, čo zapadalo do „nacionalisticko-antisemitského" progra
mu časopisu Slovenské pohľady. Namiesto tohto prístupu Bžoch navrhuje niekoľko téz, 
na základe ktorých možno hovoriť o slovenskej židovskej literatúre alebo vôbec o identi
te literatúry. Prvá jeho téza hovorí, že židovská identita literatúry sa môže objaviť v tex
toch, „ktoré môžeme vyhodnotiť ako ego-dokumenty, a ktoré prejavujú vlastnú židovskú 
identitu na základe plného vedomia a vôle autora" (s. 55). Druhá téza obsahuje úroveň 
skúsenosti, osobné prežívanie kolektívnej skúsenosti, podľa ktorej rozhodujúcu úlohu pri 
vynútenej identite má prežívanie antisemitizmu a holokaust. Autor v príspevku ďalej in
terpretuje niektoré modelové texty židovskej literatúry, ktoré vyčlenil na základe uvede
ných téz (Jozef Lánik: Čo Danie nevidel, Juraj Špitzer: Nechcel som byť žid, Móric Mit
telmann-Dedinský: Na chrbte tigra). Židovské spojitosti českej literatúry podobne 
vymedzuje Tamás Berkes (židovský pôvod autorov, židovské témy, s. 91 ), ale pri uvádza
ní bibliografie spomína aj nežidovských autorov, ktorí sa hlbšie venovali židovským té
mam. Takéto širšie chápanie židovskej literatúry, ktoré sa neobmedzuje len na autorov 
židovského pôvodu a ich špeciálne skúsenosti, ale priraďuje aj texty venované „židov
ským" témam, je prítomné aj v poľskej literatúre. Podľa Doroty Krawczynskej v medzi
vojnovom období existoval pojem poľskej židovskej literatúry, ktorý sa vzťahoval na 
texty so židovskou tematikou a na texty, ktorých autori sa identifikovali ako židia. Jej 
štúdia Holokaust (a jeho následky) v poľskej literatúre predstavuje excelentnú analýzu 
prítomnosti témy s mnohými inšpiratívnymi východiskami - uvádza napríklad veľké te
matické okruhy literatúry o holokauste, problém „neschopnosti" slov zachytiť utrpenie, 
ktorý vyúsťuje buď do opustenia konvenčných umeleckých postupov v prospech asketic
kosti alebo do vedomého výberu tradičných literárnych foriem. 

Tamás Berkes v príspevku o českej „židovskej otázke" upozorňuje aj na rozdielne po
užívanie výrazu „otázka" v českom a maďarskom jazyku, kde má konotáciu ,je s nimi prob
lém". Podobné upresnenia považujem za veľmi dôležité z hľadiska nadnárodného bádania. 

Príspevky v prvej časti ponúkajú okrem riešenia otázky opodstatnenosti vyčlenenia 
židovskej literatú1y v rámci národných literatúr aj prehľady základných biografických 
jednotiek k téme v jednotlivých jazykoch, a tým zborník tvorí veľmi užitočné východisko 
na poli podobného bádania (napr. Tamás Berkes: Najnovšia česká odborná literatúra 
českej „židovskej otázky", ale aj spomenutý Bžochov článok). 
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Do druhej časti zborníku Portréty sú zaradené príspevky, ktoré sa zameriavajú na 
rozbor osudov a diel konkrétnych autorov. Pri portrétových štúdiách sa tiež objavuje 
problém kritéria zaradenia autorov a diel k židovskej literatúre, prispievatelia ním odô
vodňujú opodstatnenosť svojho výberu. Tímea Turi v príspevku o Ernôovi Szépovi rieši 
túto otázku tak, že v prípadoch diel a tvorby autorov navrhuje skúmať, ako tie „ reagujú 
na iritáciu, ktorú pre nich predstavuje židovstvo", väčšinou na vlastné židovstvo autora 
(s. 158). V tejto časti zborníka však prevažujú štúdie o slovenských autoroch. Judit 
Gorozdi v článku o maďarsko-židovských identitách na Slovensku po prvej svetovej voj
ne prináša prehľad možných riešení v ostatných odborných prácach, a po ich analýze si 
zvolila textologický prístup. Ako objekt skúmania si vyberá biografické texty, ktoré expli
citne odzrkadľujú židovské pozadie autora - skúma naratívne súvislosti textovej verzie 
biografického faktu a s ním súvisiacej identity (s. 120) na príklade autorov Erzsi Szenes 
a Bélu Szabóa. Dagmar Kročanová sa venuje rozboru tvorby Gejzu Vámoša, ktorého 
charakterizuje ako odlomenú haluz slovenskej literatúry, čím naznačuje zaujímavé súvis
losti medzi Vámošovou vlastnou tvorbou a jeho literárnym osudom. Podobne popieranou 
postavou slovenskej literatúry je aj Leopold Lahola, ktorého literárnu recepciu približuje 
článok Gabriely Magovej. 

V portrétových štúdiách sa prejavuje spoločný motív jednotlivých autorských osu
dov, ktorý sa silno prejavuje aj v dielach - a je ním snaha o uchopenie, o neustále prefor
movanie, redefiníciu vlastnej identity, ako aj moment tabuizovania a odsúvania zo strany 
súčasníkov, ktoré vyplynuli - no nie výlučne z historických udalostí. Najmarkantnejšie je 
tento vzorec prítomný v živote Aleksandra Wata, ktorého reidentifikáciám sa venuje štú
dia Magdolny Balogh. 

Podobné bádanie, ktoré ako tablo vedľa seba dáva rôzne pohľady na fenomén vní
maný rôzne, môže odkryť skryté paralely. Ako jedna z nich sa javí podobná pozícia po 
nemecky píšucich židovských autorov v Prahe a modernistov v Budapešti. Tieto literatú
ry spája nielen téma veľkomesta, ale aj pocit odcudzenia, vyčlenenia, aj charakteristika 
dekadencie zo strany „nežidovských" autorov. Ďalšia otázka, ktorá veľmi silno rezonuje 
v zborníku, je otázka kultúry, zodpovednosti kultúry a literatúry vo vzťahu k holokaustu. 
Táto zdanlivo veľmi špecifická téma, ktorá nezahŕňa len oblasť „prečo kultúra nezabráni
la vzniku holokaustu", ale aj otázku spracovania holokaustu prostredníctvom literatúry či 
umenia, otvára ďalšiu veľmi dôležitú otázku: tému zodpovednosti umenia vôbec a možno 
aj jeho morality. 
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