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Abstract
„Secret Capital of Europe.“ Cultural topos of Chernivtsi
Chernivtsi is a city in southwestern Ukraine, situated on the upper course of the River Prut, in the 
northern part of the historic region of Bukovina, which is currently divided between Romania and 
Ukraine. Chernivtsi is viewed at present to be a cultural center of western Ukraine. Historically, as 
a cultural and architectural center, Chernivtsi was even dubbed “Little Vienna,” “Jerusalem upon 
the Prut”, or the “European Alexandria”. In 1775, the northwestern part of the territory of Moldavia 
was annexed by the Habsburg Empire; in 1849 was raised in status and became known as a crown-
land of the Austrian Empire. During the 19th and early 20th century, Chernivtsi became a center 
of both Romanian and Ukrainian national movements. When Austria-Hungary dissolved in 1918, 
the city and its surrounding area became a part of the Kingdom of Romania. In Chernivtsi lived 
Ukrainians, Romanians, Poles, Ruthenians, Jews, Roms and Germans. Their Culture and Prosper-
ity, experienced the town during its affiliation to the Austro-Hungarian Monarchy as the capital 
of the crown land Bukovina. By the murder of the Jews and the resettlement and expulsion of the 
whole ethnic groups, above all of the Germans and the Romanians, this tradition got lost after the 
Second World War to a great extent. The population group dominating today are the Ukrainians.
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Černovice, to byly neděle, které začínaly Schubertem a končily střeleckými 
souboji. Černovice, na půl cesty mezi Kyjevem a Bukureští, Krakovem a Odě-
sou, byly tajným hlavním městem Evropy, ve kterém řeznické dcerky prozpěvo-
valy koloratury a drožkaři se přeli o Karla Krause. Kde se chodníky zametaly 
kyticemi růží a kde bylo více knihkupectví než pekáren. Černovice, to byl ne-
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ustávající rozhovor kultur, který každé ráno vymyslel novou estetickou teorii, 
aby ji večer zavrhnul. Psi zde nosili jména olympských bohů a kuřata do země 
škrábala Hölderlinovy verše. Černovice, to byl zábavní parníček, který s ukra-
jinskou posádkou, německými důstojníky a židovskými pasažéry pod rakouskou 
vlajkou křižoval mezi východem a západem. 

Georg Heinzen

V historii �vropy se vys�ytují �ísta a �ěsta, jejichž genius loci byl ve své době 
výji�ečný. Většinou jej zapříčinily jedinečné o�olnosti, historic�á �onstelace, 
�terá je neopa�ovatelná. Ta�ová �ísta �ívají svá specific�á označení, epiteta, 
�terá jejich at�osféru vystihují a často i glorifi�ují. �ro �u�ovinu (ně�ec�y �u-
chenland) ta�ových �etafor najde�e celou řadu: „tavicí �otlí� národů“, „�odel 
sjednocené �vropy“ či „židovs�é �ldorado starého Ra�ous�a“; pro její hlavní 
�ěsto Černovice pa� napří�lad „poetic�á Atlantida“ nebo „evrops�á Alexandrie“. 
A přidej�e j�éna hlavního �ěsta v různých zde užívaných jazycích: ně�ec�y 
Czernowitz, ru�uns�y Cernăuţi, u�rajins�y Černivci, rus�y Černovcy. 

Čí� si toli� j�en vysloužily Černovice, centru� dnes již bezesporu výcho-
doevrops�é, ni�oli středoevrops�é �u�oviny, �rajiny „vodoru�é“ a „lesovla-
sé“, ja� ji lyric�y označuje básníř�a Rose Ausländerová v jedné z �noha básní 
věnované své�u rodné�u �raji? �u�ovina, sousedící s historic�ý�i úze�í�i 
Haličí, �esarábií, Moldávií a Sed�ihrads�e�, rozdělená dnes �ezi ��raji-
nu a Ru�uns�o; lesnaté a hornaté úze�í na úpatí Karpat o rozloze něco přes 
10 000 km2, čítající v roce 1775 pouhých 75 000 obyvatel? 

Význa� a neobvy�lost bu�ovins�ého regionu spočívá předevší� v plura-
litě �ístních �ultur. Vzešli odtud či s tí�to �raje� své dílo spojili význa�ní 
spisovatelé �noha evrops�ých národů: �lasici u�rajins�ého píse�nictví �urij 
Feď�ovič, Ivan Fran�o, Osyp Ma�ovej či Olha Kobyljans�á, ru�uns�ý pozdně 
ro�antic�ý básní� Mihai ��inescu či pols�ý básní� Ale�sander Morgenbe-
sser, dále řada autorů židovs�ého původu píšících v jidiš ja�o např. �lieser 
Steinbarg, Itzig Manger či poslední černovic�ý židovs�ý spisovatel �osef �urg 
(1912–2009). Ro�u 1880 se zde rovněž narodil čes�ý spisovatel Ota�ar Theer.

Nejvýrazněji vša� evrops�ou literaturu obohatili odtud pocházející spisova-
telé píšící ně�ec�y, ves�ěs židovs�ého původu, a j�éna ja�o Karl ��il Fran-
zos, Rose Ausländerová, �aul Celan či Gregor von Rezorri se stala nedílnou 
součástí světového píse�nictví. Do dějin �oderní ně�ec�é literatury pa� se 
zpoždění� proni�la řada dalších j�en básní�ů a básníře�, z nichž j�enuj�e 
ty nejdůležitější: Moses Rosen�ranz, Alfred Gong, Alfred Kittner, I��anuel 
Weiβglas, Sel�a Meerbau�-�isingerová či Georg Drozdows�i.

Klíč � �nohonárodnostní identitě �u�oviny pos�ytuje historic�ý vývoj ob-
lasti: Ve starově�u toto úze�í obývali Dá�ové. Ve středově�u zde vládli nejpr-
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ve Avaři, poto� se zde vša� usídlili Slované a �u�ovina se stala součástí Ha-
ličs�o-volyňs�ého �nížectví. V 10.–11. století úze�í patřilo �e Kyjevs�é Rusi. 
Od 14. století byla �u�ovina součástí Moldavs�ého �nížectví, avša� úze�í si 
náro�ovalo i �ols�o. Od ro�u 1514 až do os�náctého století se �u�ovina ocitla 
pod nadvládou Os�ans�é říše. �o ústupu Tur�ů z �al�ánu obsadila toto úze�í 
ra�ous�á vojs�a a ro�u 1775 se �u�ovina stává součástí ra�ous�é �onarchie 
spadající pod Halič – a až tehdy, na popud císaře �osefa II., na úze�í výrazněji 
vstupuje ně�ec�ý živel a s ní� související nedobrovolná ger�anizace všech 
zde žijících etni�. Nejvýzna�nější v historii regionu je bezesporu období v le-
tech 1849–1918, �dy byla �u�ovina sa�ostatnou �orunní ze�í habsburs�é 
�onarchie. V této době obývalo úze�í �ole� půl�ilionu lidí nejrůznějších 
národností.

�o první světové válce připadlo úze�í Ru�uns�é�u �rálovství. Ně�čina 
zde přesto vedle ru�unštiny platila ja�o úřední jazy� až do ro�u 1924 a �ultur-
ní vz�ach oblasti, jehož podněty přicházely od židovs�ého obyvatelstva, neu-
stával. At�osféru po�ojného soužití vša� narušil nástup druhé světové vál�y – 
v červnu ro�u 1940 severní část úze�í ane�toval Sověts�ý svaz, byly zahájeny 
deportace Židů a ně�ec�y �luvící obyvatelstvo začalo �u�ovinu hro�adně 
opouštět. V červnu ro�u 1941 obsadila celé úze�í fašistic�á ru�uns�á ar�á-
da, podporovaná jednot�a�i SS. Následovaly �asivní deportace židovs�ého 
obyvatelstva do �oncentračních táborů v Transnistrii za ře�ou �ug a v hlav-
ní� �ěstě bylo zřízeno ghetto. Černovice byly Rudou ar�ádou znovu dobyty 
v březnu ro�u 1944. Ze 75 000 transportovaných Židů se jich do Černovic vrá-
tilo 9 000. Současný podíl židovs�ého obyvatelstva v Černovicích (cca 250 000 
obyvatel) čítá pouhých 0,6 %.

�u�ovina byla ro�u 1947 rozdělena: severní část včetně Černovic se stala 
součástí SSSR, dnes představuje tzv. Černovic�ou oblast v rá�ci sa�ostatné 
��rajiny. �ižní �u�ovina s hlavní� �ěste� Suceava je součástí Ru�uns�a. 
V ně�dejší hlavní černovic�é synagoze je od padesátých let zřízeno �ěsts�é 
�ino. Ar�éns�ý �ostel, postavený podle návrhu čes�ého archite�ta �osefa 
Hláv�y, slouží ja�o varhanní sál černovic�é filhar�onie. 

K to�uto přehledu historic�ých �ilní�ů je třeba připočíst ji�i pod�íněnou 
etnic�ou roz�anitost oblasti v období, �dy patřila habsburs�é �onarchii. Zpo-
čát�u byli nejpočetněji zastoupení Ru�uni, �teří oblast osídlili z Karpats�ého 
oblou�u. Nositele slovans�ého živlu představovali ��rajinci osidlující oblast 
ze severu, �teří �once� 19. století zís�ali v obyvatelstvu převahu. K ni� je 
�ožno připočítat ně�dy ja�o sa�ostatně vní�ané východoslovans�é etni�u� 
Huculů. Třetí� nejpočetněji zastoupený� etni�e� na přelo�u 18. a 19. sto-
letí byli Židé, jejichž podíl představoval 13 %, v hlavní� �ěstě vša� do�once 
té�ěř polovinu všech obyvatel. �rávě židovs�é obyvatelstvo představované 
předevší� intele�tuály se zásadní� způsobe� podílelo na �ulturní� roz�větu 
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oblasti. S�utečnost, že židovs�é obyvatelstvo �luvilo převážně ně�ec�y a cí-
tilo svou příslušnost � ně�ec�é �ultuře, způsobuje jejich časté auto�atic�é 
přiřazování pod s�upinu ně�ec�ého obyvatelstva – etničtí Ně�ci vša� před-
stavovali sa�ostatnou po�ěrně početnou s�upinu (asi 9 %). V celé oblasti žili 
rovněž �oláci, s ni�iž cítili příslušnost v �u�ovině žijící Ar�éni. Sa�ostatně 
je třeba uvést etni�u� Lipovanů, �teří tvořili uzavřené �o�uny, dále pa� Ma-
ďary, Slová�y, Čechy a Ro�y.

Specific�é postavení v rá�ci �u�oviny zaují�á její hlavní �ěsto Černovice 
roz�ládající se na ně�oli�a pahorcích na břehu ře�y �rut. �ednalo se o �ulturní 
i duchovní centru� celé oblasti. Asi�ilovaní Židé – zej�éna obchodníci, ban-
�éři, právníci, lé�aři, učitelé a úředníci – hlásící se � ně�ec�é národnosti tvořili 
plné tři čtvrtiny ně�ec�ého obyvatelstva a vnášeli do �ěsta řadu podnětů: ro�u 
1808 bylo otevřeno první ně�ec�é gy�náziu�, od ro�u 1839 působila ve �ěs-
tě divadelní scéna a budova divadla z ro�u 1905 byla využívána ja� Ně�ci, ta� 
i Ru�uny. Sa�ostatné židovs�é divadlo v Černovicích bylo zřízeno Sověty 
v roce 1940.

Ro�e� 1875 se datuje založení černovic�é �niverzity Franze �osefa (dnes 
Národní univerzita �urije Feď�oviče), pojícího prv�u celého regionu. Na této 
univerzitě byly např. ja�o první otevřeny �atedry u�rajinštiny a ru�unštiny. 
�niverzita od ro�u 1950 sídlí v nápadné� �o�plexu budov, �teré v letech 
1867–1874 proje�toval a vystavěl rovněž �osef Hláv�a, původně ja�o sídlo 
bu�ovins�ého �etropolity. �í� užitý retrospe�tivně-e�le�tic�ý styl organic�y 
propojuje prv�y ro�áns�é, byzants�é, �aurs�é a gotic�é s ele�enty bu�ovin-
s�é lidové archite�tury a upozorňuje ta� na pestrost �ulturních vlivů v to�to 
�ěstě, �de stojí chrá�y čtyř různých nábožens�ých vyznání. (Mi�ochode�: 
do prvního roční�u na univerzitě nastoupili i čtyři čeští studenti a svého času 
�ěly Černovice pří�é vla�ové spojení s �rahou). �niverzitní budova byla ro�u 
2011 zapsána na sezna� světového �ulturního dědictví �N�SCO.

�tnic�á různorodost �ěsta by sa�a o sobě nebyla z dnešního pohledu ta� 
fascinující, �dyby nebyla podpořena ideou sounáležitosti a �írového soužití. 
Nositeli těchto integračních snah byli opět předevší�, ale nejeno� Židé. Od se-
d�desátých let devatenáctého století zažil nebývalý roz�vět rovněž denní tis� – 
tři nezávislé dení�y a ně�oli� časopisů bylo vydáváno židovs�ý�i na�ladateli. 
Není divu, že v této době �ěstu sa�i jeho obyvatelé s oblibou přezdívali „�alá 
Vídeň“. 

Na druhé� břehu ře�y se nachází �ěsteč�o Sadagora (u�rajins�y Sadho-
ra), dnes součást Černovic. Sadagora se od poloviny devatenáctého století stala 
centre� chasidis�u, hnutí židovs�é lidové zbožnosti s rysy �ysticis�u, a de-
setitisíce zbožných Židů se� proudily z celé východní �vropy. Od ro�u 1842 
zde působil legendární zázračný rabbi Israel Fried�ann, zvaný Ruzyner, za-
�ladatel ně�oli�a chasids�ých dynastií. O význa�u Sadagory pro Černovice 
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svědčí napří�lad poně�ud s�urilní název jedné básně nejslavnějšího �ístního 
rodá�a �aula Celana ze sbír�y Růže nikoho: Gaunerská a grázlovská písnička 
zpívaná Paris emprès pontoise Paulem Celanem z Černovic u Sadagory (Eine 
Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris emprès pontoise von Paul Ce-
lan aus Czernowitz bei Sadagora).1 

O �nohé� z historie Černovic vypovídají příběhy �ístních po�ní�ů. �řed 
zdejší� divadle� stál za dob ra�ous�ého �ocnářství po�ní� Friedricha Schi-
llera, v ru�uns�é� období po�ní� básní�a Mihaie ��inesca a dnes se na té-
�že �ístě nachází po�ní� Olhy Kobyljans�é. �oslední dva j�enovaní v Čer-
novicích působili a psali zde své texty – �i�o jiné ta�é v ně�čině. Friedrich 
Schiller �ěl v Černovicích řadu oddaných ctitelů a jeho díla se pravidelně ob-
jevovala na repertoáru �ístního divadla.

�u�ovins�ý „�ulturní feno�én“ �á ně�oli� �ořenů. �ředevší� se o něj za-
sloužily uni�átní historic�o-politic�é a sociální o�olnosti – vedle �nohonárod-
nostního složení a záze�í, �teré pos�ytovala habsburs�á �onarchie, z�iň�e 
zej�éna integrační roli ně�činy, �terá u�ožňovala různý� bu�ovins�ý� et-
ni�ů� �onta�t se soudobou evrops�ou �ulturou, ale zároveň byla nástroje� 
běžné �o�uni�ace. Tehdy v �vropě běžná národní hnutí zde byla v důsled�u 
více�éně rovnoprávného postavení a rozložení všech etni� silně oslabená. Ži-
dovs�é etni�u� se úspěšně asi�ilovalo a vnášelo do celého regionu �os�opo-
litní tendence.

Sa�ozřej�á byla znalost ně�oli�a jazy�ů – jsou zná�y pří�lady, �dy spi-
sovatelé vnášejí nejen lexi�ální, ale i např. synta�tic�é prv�y jiného jazy�a 
do svého literárního stylu, a zároveň té�ěř �aždý bu�ovins�ý autor psal svá 
díla v ně�oli�a jazycích. Dosud ještě �álo proz�ou�aná je �asivní pře�lada-
tels�á činnost, jíž se té�ěř všichni bu�ovinští autoři se sa�ozřej�ostí věnovali. 
�u�ovina představovala více než literární topos; jednalo se o �ulturní feno�én 
založený na úsilí zprostřed�ovat porozu�ění �ezi zde žijící�i národy, �terý se 
ovše� projevoval i sa�ozřej�ou recepcí a další� rozvíjení� literárních tradic 
a �otivů jiných evrops�ých �ultur. 

Ně�ec�y psaná literatura vzni�lá na úze�í �u�oviny vzni�la v o�rajové 
části habsburs�é �onarchie, svého vrcholu dosáhla v době, �dy už představo-
vala ostrov v cizojazyčné� úze�í a na závěr byla té�ěř u�lčena nacistic�ou 
zvůlí, �dyž byli její čelní představitelé buď zavražděni, nebo vyštváni do exilu. 
�rávě tyto o�olnosti z ní činí utopic�ou �ulturní �rajinu, „střední �vropu v �a-
lé�“, �terá více než ve s�utečnosti existovala odja�živa v představách a textech 
�ístních literátů. V to�to černovic�é� �ýtu se přesně v intencích úvodních 

1 K pochopení této básně je třeba vědět, že Sadagora nebyla jen čtvrtí zbožných Židů, ale ta�é 
čtvrtí zlodějů a povalečů.
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vět ně�ec�ého žurnalisty Georga Heinzena fantastično prolíná s všedností 
a osudovost nabývá ane�dotic�ých rysů.

V ně�ec�y psané literatuře z �u�oviny lze rozlišit dva proudy: literatura tzv. 
provinční, regionálního chara�teru a význa�u, a literatura, �terou lze s�ěle 
řadit do �ontextu soudobé literatury ra�ous�o-ně�ec�é. Tu ja�o vůbec první 
v devatenácté� století zastupuje předevší� Karl ��il Franzos, prozai� a pub-
licista, �terý v Černovicích strávil š�olní léta a �ulti�ulturní at�osféra �ěsta 
silně ovlivnila jeho pozdější literární tvorbu. 

Až po první světové válce, �dy �u�ovina připadla Ru�uns�u a ně�čina 
přestala být úřední� jazy�e�, vstupují na černovic�ou literární scénu v nebý-
valé� počtu �ladí ně�ec�y píšící básníci a básníř�y původe� v židovs�ých 
asi�ilovaných rodinách. Navazujíce na nejlepší tradice ně�ec�é literatury 
a (často nevědo�ě) židovs�é �ultury obohacují nejednou svou poeti�u ru�un-
s�ý� a u�rajins�ý� fol�lóre�. Zapůsobily zde podobné sociálně-�ulturní �e-
chanis�y ja�o v �eziválečné �raze – Židé, za dob �onarchie chráněni císaře�, 
se ocitají v sociální, jazy�ové a nábožens�é izolaci; v období per�anentní ne-
jistoty. �ří�o i nepří�o na ně byl vyvíjen nátla� v oblasti politic�é a hospo-
dářs�é. Výsled�e� bylo jejich upnutí se � oblasti �ultury a intenzita literárního 
projevu. 

Na rozdíl od pražs�ých ně�ec�y píšících Židů, jejichž díla �ívala roz�ách-
lý epic�ý chara�ter, ocitli se černovičtí Židé v situaci, �dy „přežili svou vlastní 
dobu“ a cítili přicházející záni�. �pnuli se proto � poezii v její �lasic�é for�ě 
s�ěřující jedna� �e z�izelé�u světu habsburs�é �onarchie, jedna� � utopii – 
� vysněné�u ro�antizující�u světu har�onie, �teré se v realitě, v do�ovině, 
�de se sa�i stali cizinci, hrubě nedostávalo. �oezie se stala nástroje� stabiliza-
ce a pře�onání společens�ých rozporů. Tato básnic�á generace, jejíž vrcholnou 
tvorbu lze vy�ezit přibližně ro�y 1930–1940, se ve své poezii za�ěřuje pře-
devší� na �rajinu a žánrové výjevy z přírody. Nápadná je proti�odernistic�á 
orientace, od�az na tradici, �terá byla jinde pře�onána. 

�roti to�uto proudu se po�usila vy�ezit �ladší generace bu�ovins�ých 
literátů, �teří byli běhe� první světové vál�y pozna�enáni z�ušeností exilu. 
�o�oušejí se do bu�ovins�é literatury vnést nové avantgardní i�pulsy – např. 
na strán�ách ve své době význa�ného expresionistic�ého časopisu Der Nerv 
(byl založen ro�u 1919 básní�e� a publicistou Alberte� Maurübere�), �terý 
se inspiroval ja� v �erlíně (časopise� Aktion Franze Pfemferta), tak ve Víd-
ni (časopise� Die Fackel Karla Krause). Avša� i tito autoři záhy zjišťují, že 
v situaci, �dy je sa�otný jazy� cizí� ele�ente�, nelze oslovovat čtenáře li-
terární�i experi�enty, a upínají se opět � tradiční� výrazový� for�á�. Toto 
for�álně tradiční básnic�é vidění světa, ně�dy vědo�ě, ně�dy nevědo�ě epi-
gons�ého chara�teru, je vša� natoli� obohaceno specific�ou exoti�ou �ístních 
po�ěrů, že se tí� spíše stává v rá�ci ně�ec�é literární historie uni�átní�. Ani 
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v této podobě se vša� bu�ovins�ý� autorů� nedaří pře�onat hranice regionu, 
byť se o to organizátor černovic�ého literárního dění a objevitel �noha talentů, 
redaktor deníku Czernowitzer Morgenblatt a sá� plodný básní� Alfred Margul-
-Sperber usilovně snaží. 

Světového uznání došla poezie z �u�oviny až po druhé světové válce, v díle 
autorů generace, jejíž literární projev for�ovalo období holo�austu, život 
v ghettu, deportace a nasazení v pracovních táborech. Holo�aust ještě z�no-
honásobil intenzitu prožit�u a výrazu jejich tvorby. �řeživší černovičtí Židé se 
po válce ve vel�é většině rozhodli � – bolestné�u sice, ale z hledis�a intenzity 
tvorby �líčové�u – životu v diaspoře. Do světové literatury proni�la výrazněji 
pouze dvě j�éna – básní�a �aula Celana a básníř�y Rose Ausländerové. �ylo 
by vša� chybou jejich poezii vzni�lou v exilu považovat za jediný reli�t bu-
�ovins�é literární tvorby. Naopa�, už v jejich literárních počátcích se u�azují 
příčiny pozdější veli�osti jejich literárního díla. Četné antologie poezie autorů 
tohoto regionu vycházející od os�desátých let dvacátého století do�ládají, že 
záje� o bu�ovins�ou poezii stále vzrůstá.

Zají�avý� feno�éne� bu�ovins�é ně�ec�y psané poezie, zná�ý� 
i z pražs�é ně�ec�o-židovs�é literatury, je shodný výs�yt ně�terých slovních 
spojení, �etafor i celých �otivů v díle �noha autorů. Toto jejich společné 
sdílení ně�dy nabývá až rysů citátu; jsou vša� spíše jeho nový� pojetí�, sa-
�ozřej�ý� a specific�ý� v dané situaci. Ta� napří�lad proslulou �etaforu 
„černé �lé�o“ z Celanovy Todesfuge (Fugy s�rti) najde�e už �nohe� dříve 
v básních Rose Ausländerové či Alfreda Margul-Sperbera, „hrob v povětří“ ze 
stejné básně v textech I��anuela Weiβglase či Mosese Rosen�ranze – aniž by 
to ja��oli snižovalo u�ělec�ou působivost Celanovy s�ladby. �iný� častý� 
�otive� a zároveň �líčový� slove� v bu�ovins�é poezii je obraz studny, jejž 
je nutno vní�at ve zcela �on�rétní i v sy�bolic�é rovině. �řirozená všedno-
denní �ulisa je ta� zároveň žens�ý� ele�ente�, lůne� nabízející� očištění, 
ale i �ystic�ou spojnicí s oní� světe�. Ne náhodou se v poválečné poezii 
�u�oviny objevují obrazy opuštěné či zasypané studny nebo pří�o studny slz.

�oezie bu�ovins�ých básní�ů a básníře� židovs�ého původu, vzni�ající 
v druhé polovině dvacátého století v exilu, je – více či �éně vědo�ě – �arnou 
snahou o znovunalezení ztracené vlasti. Toto hledání nabývá řady podob: ať už 
se jedná o nostalgic�é obrazy Rose Ausländerové či „topografic�é“ texty Al-
freda Gonga, nebo jde autor – ja�o v případě �aula Celana – cestou zá�ěrného 
u�lčování se a utvrzování se v nenahraditelnosti prožité ztráty.

Stalo se té�ěř flos�ulí, že poezie bu�ovins�ých autorů te�atizující pronásle-
dování Židů a jejich �asové ničení se upíná �e snaze poj�enovat nevyslovitel-
né verše�, často opět tradiční básnic�ou for�ou – ja�oby v rozporu se zná�ý� 
výro�e� filosofa Theodora W. Adorna, že „psát po Osvěti�i básně je barbar-
s�é“. Avša� právě v to�to vědo�é� a�tu je třeba vidět úsilí zdejších básní�ů 
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a básníře� (těch v nebývalé� �nožství a s nejvyšší intenzitou) vrátit ně�čině, 
„jazy�u vrahů“ („Mördersprache“), platnost jazy�a básnic�ého a pro�ázat ne-
zničitelnost básnic�ého výrazu �ateřštiny („Muttersprache“). V druhé� plánu, 
spíše nezá�ěrně, pa� tato snaha představuje po�us odbourat trau�ata spojená 
s holo�auste�. �aradox, že tato vz�vétající �ultura vzni�ající v ně�čině byla 
právě ně�ec�ý� nacis�e� zničena, je určující pro celou poválečnou situaci 
bu�ovins�ých autorů.

Nastíněný rozpor se v poezii neintencionálně projevuje např. sar�astic�ou 
slovní hříč�ou či grotes�ou (u I��anuela Weißlase nebo Alfreda Kittnera), 
vyvazování� slov z jejich přirozeného �ontextu for�ou působivých, novátor-
s�ých �etafor (u Rose Ausländerové) a neradi�álněji syste�atic�ý� zcizová-
ní� básnic�ého jazy�a prostřednictví� šifer, přetváření� tradičního básnic�é-
ho lexi�a a narušování� zažitých jazy�ových stru�tur u �aula Celana. 

Ve své� proslulé� proslovu u příležitosti předání Literární ceny svobod-
ného hanzovního �ěsta �ré�y ro�u 1958, v tzv. Řeči v Brémách, Celan jasně 
poj�enovává dva prostory své poezie – s�utečný i duchovní. Název svého ztra-
ceného do�ova nevysloví, ale nalézá pro něj hojně citovaný opis: 

Krajina, z níž – po jakých oklikách! ale což vůbec existují: okliky? –, ta krajina, z níž 
k Vám přicházím, je nejspíše většině z Vás neznámá. Je to kraj, v němž měl domov 
nikoli nepatrný díl oněch chasidských příběhů, které nám všem německy převyprávěl 
Martin Buber. Byl to, smím-li ještě tuto topografickou skicu doplnit o cosi, co mi 
z velké dálky teď tane před očima, – byl to kraj, v němž žili lidé a knihy.2 

Celanova cesta � vlastní�u básnic�é�u výrazu nebyla jednoduchá a jeho 
ranná tvorba spadající do černovic�ého období (do r. 1945) byla ještě v �noha 
ohledech tvorbou �onvenční, byť �nohé z budoucího naznačující. V díle �aula 
Celana nachází bu�ovins�á poezie svého nejpozoruhodnějšího dědice a po�ra-
čovatele, zároveň vša� básní�a, �terý ja�ožto jeden z pozdních účastní�ů čer-
novic�é ger�áns�o-ro�áns�o-slovans�o-židovs�é �ulti�ulturní sounáležitosti 
a zároveň pří�ý účastní� její naprosté li�vidace ve své� díle sleduje radi�ální 
od�lon od všech tradic, ji�ž zůstali bu�ovinští básníci věrni.
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