
  

Univerzita Karlova  

 

Filozofická fakulta 

 

Ústav české literatury a komparatistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabina Ali 

 

Prózy Josefa Bora 

Prose of Josef Bor 

 

Bakalářská práce  

 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 

 

Praha, 2019



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně 

citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Praze, 18. 12. 2019     ......................................  

          Podpis 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala prof. PhDr. Jiřímu Holému, DrSc. za odborné a metodické vedení 

a za cenné připomínky, ochotu a trpělivost.



 

 

 

 

Prózy Josefa Bora 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá prózami Josefa Bora, který vydal dvě knižní díla 

Opuštěnou panenku a Terezínské Rekviem. V Opuštěné panence se snažil vypsat ze svých 

vlastních zážitků z období druhé světové války. Terezínské Rekviem pak vypráví příběh 

založený na autentické události, při které původem český dirigent Rafael Schächter 

nastudoval v terezínském ghettu Rekviem od Giuseppe Verdiho. Cílem bakalářské práce 

je analýza obou uvedených próz. Práce neopomíjí ani širší kontext vzniku děl, protože 

k jejich porozumění je třeba přiblížit život v Terezínském ghettu, především pak ten 

kulturní, který je zásadní zejména pro Terezínské Rekviem.  

Klíčová slova: Rekviem, Josef Bor, Terezín, holokaust, próza, Židé, Opuštěná panenka, 

Terezínské Rekviem 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the prose of Josef Bor, who wrote two literary 

works; The Abandoned Doll and The Terezin Requiem. In The Abandoned Doll he tried 

to write out his experiences from the Second World War. The Terezin Requiem then tells 

a story based on an authentic event, about how the Czech conductor Rafael Schächter 

prepared a performance of Giuseppe Verdi's Requiem in the Terezin ghetto. The aim of 

this thesis is to analyze both of these prose. The work does not neglect the wider context 

of the creation of the works, because in order to understand them, it is necessary to 

approach the life in the Terezin Ghetto, especially the cultural one, which is essential 

especially for the Terezin Requiem. 

 

Key words: Requiem, Josef Bor, Terezin, holocaust, prose, Jews, Abandoned doll, The 

Terezin Requiem 
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1. Úvod 

Jméno Josefa Bora je jen málo v povědomí českých čtenářů. Josef Bor nebyl 

profesionálním autorem jako například Arnošt Lustig nebo Jiří Weil, ale doktorem práv. 

K literární činnosti jej přivedla osobní zkušenost z pobytu v Terezíně a vyhlazovacích 

táborech.  

Opuštěná panenka zrcadlí autorovo vlastní hrůzné zážitky z období druhé světové 

války, které se prolínají s událostmi a postavami smyšlenými. Vyprávění tak balancuje 

na hraně dokumentu a fikce. Borova druhá kniha (Terezínské Rekviem) vychází ze 

skutečné události, kdy židovští umělci nastudovali katolickou mši za mrtvé v prostředí 

terezínského ghetta.  

Práce je rozdělena do několika kapitol. Na začátku jsou nastíněny základní 

informace o ghettu Terezín a jeho kulturním životu. Stěžejní částí celého předkládaného 

textu jsou dvě Borovy prózy – Terezínské Rekviem a Opuštěná panenka. Než se v práci 

dostaneme k analýze těchto textů, budeme se zabývat kritickým ohlasem obou próz, který 

čtenáři práce poslouží pro lepší orientaci v tématu. Borovy texty budou analyzovány na 

základě jejich tematické stavby, kompoziční výstavby, perspektivy vyprávění 

a jazykových prostředků. Práce se také snaží postihnout základní motivy v obou prózách.  

Aby mohla být Borova Opuštěná panenka lépe zakotvena do mozaiky ostatních děl, 

která spojuje tématika holokaustu, bude komparována s dvěma dalšími knihami 

židovských autorů, kteří své literární počiny zakládali na svých vlastních zkušenostech. 

Pro tento účel byl vybrán Jiří Weil a jeho Život s hvězdou jakožto zásadní dílo poválečné 

literatury. Druhým vybraným autorem je František Kafka a jeho próza Krutá léta, která 

popisuje život v ghettu v polské Lodži.  

Terezínské Rekviem nebudeme porovnávat s jinými díly, ale protože mapuje 

skutečnou a pro Terezín významnou událost, podrobíme ho srovnání s doloženými 

historickými fakty, a to na základě studie muzikologa Milana Kuny. 

V celé práci je užíváno označení Žid s velkým počátečním písmenem. Pravidla 

českého pravopisu povolují obě varianty, tedy jak Žid s velkým počátečním písmenem, 

tak žid s malým počátečním písmenem. Žid s velkým písmenem na začátku označuje 

etnický původ, s malým písmenem příslušnost k náboženské skupině. V celé práci je 

užíváno označení Žid s velkým písmenem, protože postavy v Opuštěné panence 

i v Terezínském Rekviem nejsou ortodoxními věřícími, ale odkazují se více k Čechám 
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jakožto ke svému domovu než ke svému židovskému původu a náboženství. Malého 

písmena je užíváno pouze při zachování přesnosti citace. 
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2. Josef Bor 

Josef Bor, vlastním jménem Josef Bondy, se narodil 2. července 1906 v Ostravě, 

kde vystudoval české gymnázium, jež úspěšně zakončil v roce 1924. Po maturitní 

zkoušce se vydal studovat Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Svá 

vysokoškolská studia zakončil taktéž úspěšně, titulem JUDr., který získal v roce 1929. Po 

koncipientské praxi v německo-židovské advokátní kanceláři Bandler a Kohner v Mostě, 

Josef Bor nastoupil jako společník svého otce, s nímž vedl kancelář až do roku 1938. 

V tomto roce byla činnost jejich kanceláře zastavena, protože v Sudetech jako součásti 

Velkoněmecké říše začaly od října platit norimberské zákony, které zakázaly židovským 

advokátům provozovat jejich činnost. Po této události odešel i se svou ženou Editou 

a dvěma dcerkami Haničkou a Věrkou do Kutné Hory, kde již žila jeho sestra s 

manželem.1  

Nejdramatičtější kapitolou Borova života byla léta druhé světové války. Ve 

vyhlazovacích táborech ztratil celou svou rodinu a přežil pouze díky šťastným 

okolnostem. Tyto hořké zážitky ho motivovaly k literární činnosti. Prvním výsledkem 

tohoto úsilí byl jeho román Opuštěná panenka.2V roce 1942 byl s celou rodinou 

deportován do ghetta Terezín. O dva roky později, v roce 1944, byli všichni deportováni 

do vyhlazovacích táborů. Osvobození se Josef Bor dočkal během pochodu smrti. Po 

skončení války si své původní jméno Josef Bondy změnil na Josef Bor a znovu se oženil 

a měl dvě děti. Našel si také nové zaměstnání, začal pracovat v legislativním odboru na 

Ministerstvu národní obrany. Po komunistickém puči byl ale nucen odejít. Josef Bor 

zemřel v Praze 31. ledna 1979.3   

 

 

 

 
1 LAUREMANN, M., WAAGEOVÁ, E.: Josef Bor, in Holocaust.cz (online, cit. 10. 12. 2019), dostupné z:  

https://www.holocaust.cz/dejiny/lide/obeti/judr-josef-bor/ 
2 IBLER, R.: Opuštěná panenka zwischen Faktizität und Fiktionalität, in Slovo a smysl 12, 2015, č. 23, s. 80–93. 
3 LAUREMANN, M., WAAGEOVÁ, E.: Josef Bor, in Holocaust.cz (online, cit. 10. 12. 2019), dostupné z:  

https://www.holocaust.cz/dejiny/lide/obeti/judr-josef-bor/ 
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3. Kultura v ghettu Terezín 

V následujících kapitolách bude nastíněn kulturní život v ghettu Terezín. Je nezbytné 

tomuto tématu v rámci práce věnovat prostor, protože pro prózu Terezínské Rekviem je 

kulturní život v ghettu Terezín stěžejním motivem. V prostorách terezínského ghetta se 

odehrává i velká část děje Opuštěné panenky. 

3.1. Pevnost Terezín  

Terezín založil roku 1780 Josef II. jako pevnost, která měla zemi chránit před 

nepřátelskými vojsky. Účel však nesplnila, útoku nepřátelům zabránit nedokázala. 

Nepřátelé pevnost jednoduše obešli.4 Terezínskou pevnost využili až nacisté. Ve větší 

části města, jíž se říkalo Velká pevnost, zřídili židovské ghetto. Malou pevnost pak 

proměnili na policejní věznici pražského gestapa.5  

3.2. Kultura v ghettu Terezín 

Ačkoli se to na první pohled může zdát nereálné, i přes těžké podmínky, které tehdy 

v ghettu Terezín panovaly, zde kulturní život měl své nenahraditelné místo. 

V terezínském ghettu se rozvíjely skoro všechny umělecké druhy. Hans Günther Adler 

ve své monografii o Terezíně píše, že vězni měli velkou potřebu se duchovně rozvíjet. 

Chtěli tak činit kdekoli a kdykoli to bylo možné, protože v opačném případě by jim život 

v ghettu připadal ještě více nesnesitelný.6 Jinak řečeno vězni v terezínském ghettu životně 

potřebovali nějaký únik, útěchu a radost. Vzhledem k tomu, že utéct fyzicky prakticky 

nebylo možné, volili vězni cestu duchovního útěku prostřednictvím umění, ať už to byla 

hudba, divadlo, výtvarné umění či literaturu.  

Podle Adlera byl kulturní život v ghettu Terezín trvale čilý i přes to, že v začátcích 

musel překonat mnohé těžkosti, později byl pak opakovaně zkoušen transporty, kterými 

bylo mnoho aktérů uměleckého života odváženo dál na východ do vyhlazovacích táborů, 

o čemž máme možnost číst i v Borově Terezínském Rekviem. Právě kvůli transportům 

procházel kulturní život v ghettu těžkými krizemi.7  

 
4 VRKOČOVÁ, L.: Rekviem sami sobě, Praha: Arkýř, 1993, s. 19. 
5 Tamtéž. 
6 ADLER, H. G.: Terezín 1941–1945 Tvář nuceného společenství Díl II.- Sociologie, Brno:  Barrister & Principal, 2006, s. 445. 
7 Tamtéž. 

https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/barrister-principal-305
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3.2.1. Freizeitgestaltung – Organizace volného času 

 

Naprosto zásadní pro kulturní dění za zdmi terezínského ghetta bylo zřízení Oddělení pro 

volný čas (Freizeitgestaltung). „V roce 1942 bylo zmíněné oddělení pro organizaci 

volného času založeno v rámci úseku vnitřní správy. Dlouho bylo pouze trpěno, často 

i ohroženo, neboť činnost byla z trestu několikrát zastavena. Čím více chtěli esesmani 

tábor normalizovat, tím více dovolili. Když byla v prosinci roku 1942 zřízena kavárna, 

nejenže byly povoleny hudební nástroje, dokonce bylo třeba dát dohromady orchestr 

a z židovského majetku ukradeného v protektorátu se přiváželo stále více nástrojů i not. 

Co na tom, že řada instrumentů neměla valnou hodnotu, o to lepší byli hudebníci.“8  

Oddělení pro volný čas se stalo útočištěm pro osobnosti působící v oblasti kultury. 

Osoby, které se na kultuře v ghettu podílely, byly osvobozeny od těžké práce, a mohli se 

tak věnovat rozvoji kulturní činnosti v Terezíně.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Tamtéž, s. 445. 
9 MAKAROVA a kol.: Univerzita přežití, Praha: G plus G, 2002, s. 7. 
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4. Dílo Josefa Bora 

Na následujících stranách budou analyzovány Borovy prózy Opuštěná panenka 

a Terezínské Rekviem. Analýza se soustředí na obsah, kompozici, perspektivu vyprávění 

a také se snaží postihnout důležité motivy v Borových textech. Opuštěná panenka bude 

porovnána se dvěma díly autorů židovského původu. První zvolenou knihou ke 

komparaci je Život s hvězdou od Jiřího Weila, druhou Krutá léta od Františka Kafky. 

Analýza Terezínského Rekviem se zaměří mimo jiné na komparaci událostí v knize 

s historicky doloženými fakty. Analýze děl předchází kapitola o jejich recenzích.  

4.1. Recenze děl Josefa Bora  

Tato kapitola se zaměří na kritiku Opuštěné panenky a Terezínského Rekviem Vladimírem 

Forstem, Jiřím Opelíkem, Zdeňkem Vavříkem a Hanou Houskovou. Recenzí nevyšlo 

mnoho, jsou ale jedním z mála pramenů, které o obou Borových knihách máme 

k dispozici.  

4.1.1. Recenze Opuštěné panenky 

 

Zdeněk Vavřík ve své recenzi Opuštěné panenky neopomíjí zmínit autobiografické prvky, 

na nichž je kniha vystavěna. Upozorňuje ale také na hraniční postavení této „v podstatě 

autobiografie“10s beletrií. Co se týká stylistické stránky Borovy prvotiny, Vavřík 

konstatuje, že se Josef Bor nesoustředí na to, aby byl jeho text umělecky působivý, ale 

aby byl přesvědčivý. Zdeněk Vavřík dále píše, že si Josef Bor velmi dobře uvědomuje, 

jak je důležité říkat všechno, i zdánlivé drobnosti, psát nejen o chvílích bolestných, kdy 

stál tváří v tvář smrti, ale i o okamžicích radosti, momentech, kdy se i přes nepřízeň osudu 

dokázal usmát. Josef Bor si podle Vavříka velmi dobře uvědomoval sílu každého detailu. 

„Ví, že je třeba mluvit o hrdinství i o zbabělosti, o velikosti i o malichernosti (…)“11 Díky 

těmto aspektům Opuštěné panenky o ní Vavřík mluví jako o kronice, která líčí vyhnání 

Židů z Kutné Hory a jejich cestu kolínskou „šlojskou“ do Terezína a z něj až do 

vyhlazovacích táborů na východě. „Vylíčil cestu na východ a na jejím konci už jakoby 

 
10 VAVŘÍK, Z.: Kronika o vraždění neviňátek, in Literární noviny 10, 1961, č. 22, s. 5. 
11 Tamtéž. 
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v mdlobách píše o Birkenau a o jízdě živoucích ještě kostlivců na otevřených vagónech 

do Buchenwaldu, pochod smrti do prázdna a – vysvobození.“12 

Zajímavé je, že navzdory tomu, že si Vavřík uvědomuje důležitost, kterou pro Bora 

měla věrohodnost jeho vyprávění, vyzdvihuje uměleckou stránku jeho díla, když říká, že 

Josef Bor má „navíc onen umělcův pocit cudnosti, který mu nedovolí překročit hranici.“13 

Jako příklad uvádí kapitolu o ostravském Židovi, který si před svou vlastní deportací ještě 

naposledy zahraje na klavír. Tento Žid byl v Terezíně napsán do transportu a jeho přátele 

napadlo, že by jej mohli nechat si ještě zahrát, a tak ho zavedli ke klavíru. Tento moment 

Vavřík označuje jako velký námět a píše: „myslím, že to je umění.“14 Pojítko Borovy 

kroniky, která je roztříštěna do mnoha různých obrazů, vidí Zdeněk Vavřík v zápasu 

člověka o jeho život a o právo podívat se budoucímu životu do tváře. V závěru Vavřík 

knihu hodnotí jako otřásající dokument, který je pravdivý a citlivý.15 

Recenze Vladimíra Forsta charakterizuje Opuštěnou panenku jako kaleidoskop 

nejrůznějších událostí. V tom zároveň vidí místo, kde se ztrácí románový charakter 

Borovy knihy. Autor recenze upozorňuje na spojitost hlavní postavy a osoby 

autora a poznamenává, že Opuštěná panenka přináší pohled do špiček táborové 

samosprávy, kam oba museli dobře vidět.16 

Jiří Opelík ve své recenzi charakterizuje Opuštěnou panenku jako cestu, která 

„sleduje jednotlivá zastavení kutnohorských Židů na jejich křížové cestě ke smrti“17 

a která je cenným svědectvím o uplynulých událostech. Jako nejpronikavější vidí Borův 

pohled tam, kde zobrazuje draze placenou a těžce dobývanou vězeňskou solidaritu. 

Opelík dodává, že tím zobrazuje z jiného zorného úhlu události již popsané Weilem, 

Lustigem či Apitzem, a řadu těchto autorů tak doplňuje svým specifickým typem 

nahlížení na události. Přiznává ale také, že se těmto autorům Bor nevyrovnává umělecky, 

což zavinil značně proměnlivý ráz autorovy metody vyprávění a stylu, který kolísá mezi 

dokumentem a beletrií, mezi mozaikou a vypravěčstvím. Kniha se podle Opelíka těžko 

rozbíhá, ale celkově Borova výpověď čtenářem otřásá.18 

 

 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
16 FORST, V.: Kniha bolesti a hrůzy, in Tvorba 26, 1961, č. 23, s. 547-548. 
17 OPELÍK, J.: Opuštěná panenka Josefa Bora, in Kultura 5, 1961, č. 24, s. 7. 
18 Tamtéž. 
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4.1.2 Recenze Terezínského Rekviem 

 

Zdeněk Vavřík, který recenzoval i Opuštěnou panenku, nazval svou recenzi Terezínského 

Rekviem velmi výstižně jako Zpívající tragédii. Postavu autora Zdeněk Vavřík vnímá jako 

kronikáře. Vavřík si všímá transformace hlavní postavy Terezínského Rekviem Rafaela 

Schächtera v bojovníka, který v terezínském ghettu chápe hudbu jako zbraň proti 

nepříteli, která dodává síly.19  

Autor recenze také poznamenává, že není snadné Borovu prózu jednoznačně 

charakterizovat. Vyčítá Borovi zkraje těžkopádná vyjádření, dále ale upřesňuje, že s čím 

dál tím větším zapojením postav a jejich pohnutých osudů, které jsou provázány 

s Verdiho hudbou, se čtenář lépe dostává do děje. Terezínské Rekviem charakterizuje jako 

kroniku, které se daří vyslovit nejen sílu lidské hrdosti, ale i moc umění, když je lidé 

pochopili jako své dílo a jako dílo vyjadřující jejich lidství.20 

Hana Housková píše o Borově knize jako o hluboké studii nezlomnosti 

v nejtragičtějších dobách, která ukazuje hudbu jako zdroj naděje. Sílu novely spatřuje 

v její dokumentárnosti a v tom, že staví do kontrastu hrůzu a nelidskost nacismu 

s nepřemožitelností lidské hrdosti, vůle a nepokořenosti.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 VAVŘÍK, Z.: Zpívající tragédie, in Literární noviny 12, 1963 č. 44, s. 4. 
20 Tamtéž. 
21 HOUSKOVÁ, H.: Rekviem v ghettu, in Tvar 7, 1996, č. 11, s. 22. 
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4.2. Opuštěná panenka 

 

Opuštěná panenka je první knižně publikovaná próza Josefa Bora. Poprvé byla vydána 

v roce 1961, řadí se tak do druhé vlny poválečné literatury.22 Postupem času si mohli 

Opuštěnou panenku přečíst i čtenáři za hranicemi, přeložena byla do němčiny v roce 

1964, do maďarštiny také v roce 1964 a do bulharštiny o rok později (1965)23.  

Tento rozsáhlý román byl silně ovlivněný autorovou osobní zkušeností z tábora 

Terezín a z vyhlazovacích táborů, kde ztratil celou svou rodinu a přečkal až do konce 

války. Josef Bor, na rozdíl například od Arnošta Lustiga, Jiřího Weila a dalších autorů, 

kteří své zkušenosti z válečného období přetavili v literární díla, nebyl profesionálním 

spisovatelem, přesto ale cítil potřebu se ze svých zážitků vypsat. Proč se ale Josef Bor při 

sdělování svých těžkých vzpomínek vydal zrovna cestou románu, z hlediska produkce 

velmi náročného literárního média, když nebyl profesionálním autorem? Odpovědí 

pravděpodobně může být Borova snaha zachytit uplynulé události v co nejširší 

komplexnosti.24 Opuštěná panenka vyšla až v roce 1961, díky tomuto odstupu od událostí 

si Bor mohl své myšlenky lépe utřídit a vyhnout se velkým emocím a subjektivitě, jejichž 

promítnutí do díla by hrozilo, pokud by nebyl zachován tento časový odstup. Čtenářům 

své knihy zprostředkovává velmi detailní obraz o životě v ghettu a koncentračních 

táborech. Kvůli tomuto nazírání na události a snaze zachytit co nejširší penzum informací 

a událostí je jeho kniha složitá na čtení, ale může být považována za kroniku tohoto 

temného období lidských dějin, jak poznamenává ve své recenzi Zdeněk Vavřík.25  

4.2.1. Obsah 

 

Opuštěná panenka vypráví příběh židovské rodiny Breuerových z Kutné Hory. Popisuje 

jejich cestu z domova v Kutné Hoře do Terezína a z něj až do vyhlazovacích táborů, kde 

manželka a obě dcery hlavní postavy románu umírají v plynové komoře. Borovo rozsáhlé 

vyprávění zachycuje nejen pobyt Breuerových v ghettu Terezín, ale i jejich přípravy na 

odjezd do Terezína. V Terezíně se celé rodině daří dlouhou dobu vyhýbat transportům 

díky pozici, kterou otec rodiny v ghettu má. Jan Breuer totiž stál u zrodu spedice 

 
22HAMAN, A.: O takzvané druhé vlně válečné prózy v naší současné literatuře, in Česká literatura 9, 1961, č. 4, s. 513–520. 
23 IBLER, R.: The Abandoned Doll, in Lexicon of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction (rukopis). 
24 Tamtéž. 
25 VAVŘÍK, Z.: Kronika o vraždění neviňátek, in Literární noviny 10, 1961, č. 22, s. 5. 

 



 

15 

 

 

v terezínském ghettu, která zastupuje jedinou variantu, jak se z ghetta spojit s okolním 

světem. Služby spedice tak potřebují nejen židovští obyvatelé ghetta, ale i nacističtí 

důstojníci. Jan Breuer díky své pozici získává ochranu před transportem nejen pro sebe, 

ale i pro svou rodinu. Tímto způsobem se podaří Breuerovým v Terezíně vydržet až do 

roku 1944. Vyprávění umožňuje čtenáři velmi detailně nahlédnout do fungování 

terezínského ghetta. Autor zde ale popisuje nejen to, jak ghetto institucionálně funguje 

z hlediska jeho hierarchie, ale i běžný život obyvatel. Za komplexnost vyprávění a za to, 

že neopomínal popsat ani radostné okamžiky v Terezíně, byl autor kritikou hodnocen 

velmi kladně (viz kapitola o kritice děl Josefa Bora). 

Opuštěná panenka působí jako mozaika či kronika (viz kapitola o kritice) také za 

přispění třetí části knihy, která se skládá z deníkových záznamů Breuerova blízkého 

přítele Miloše Sáluse, který Breuerovi předá svůj zápisník v ghettu Terezín, protože je 

nucen nastoupit do transportu směřujícího do některého z vyhlazovacích táborů. „Drahý 

příteli, neuposlechl jsem a psal, nemohl jsem jinak. Snad pochopíš, až přečteš. Máš v ruce 

můj terezínský zápisník a doklady o mé terezínské činnosti. Domníváš-li se, že se to má 

spálit, pak to spal. Já tolik síly neměl. Buď sbohem, příteli.“26  

Miloš Sálus čtenáři dává další pohled na dění v Terezíně. Formou krátkých 

kapitol/deníkových zápisů líčí nejrůznější události, které se udály za zdmi terezínského 

ghetta. Například jedna z kapitol nese název Jak se děti smířily s ježibabou neboli jak 

Hanička vyhrála. Tato kapitola vypráví o tom, jak na jednom z terezínských dvorků byla 

postavena otevřená scéna, na které každý den vystupoval některý z terezínských umělců. 

Děti z bloku, včetně malé Haničky (mladší dcera Jana Breuera), nechyběly na žádném 

z představení. Děti si dokonce nacvičí i své vlastní vystoupení. Hanička má vystupovat 

spolu s Otíkem, ten ale na jevišti zpanikaří a uteče. Hanička svou část vystoupení i přesto 

zazpívá. Dospělí, když si uvědomí, že Hanička zpívá, najednou neví, zda je to celé dílo 

náhody, nebo jde o mistrně sehraný dramatický výstup. Hanička svým vystoupením 

všechny přítomné dojme. Večer po představení pak všichni diváci nosí Haničce dárky. 

Hanička se tímto vystoupením stává jakýmsi hlasem všech terezínských dětí. 

Celý tento deníkový zápis čtenáře na chvíli nechává zapomenout na krutost války. 

Vše působí zcela normálním až poetickým dojmem. Za takto romantickým výjevem 

následují další, zcela odlišné deníkové zápisy. Následující dva zápisy v deníku čtenáři 

 
26 BOR, J.: Opuštěná panenka. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962, s. 178. 
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ukazují, jakým způsobem se vězni dozvídali o aktuálním průběhu války. Zápis nesoucí 

název O vagónu, který byl naložen nejméně vypráví o tom, jak do Terezína přijel skoro 

prázdný vagon, ve kterém byla jen jediná rakev, v níž byl německý důstojník, který se 

postavil na ozbrojený odpor proti Hitlerovi „Tak se Terezín dozvěděl o nezdařeném 

atentátu na Hitlera a o honičce na staré důstojníky wehrmachtu.“27 Navazující 

kapitola/deníkový záznam je velmi podobného ražení. Pro změnu šlo o vagón, který byl 

uvnitř celý pomlácený a uprostřed seděl nacista se svou družkou. Tímto způsobem se 

obyvatelé ghetta dozvěděli o dobytí Lvova Rudou armádou.   

Deníkové zápisy Miloše Sáluse mezi sebou velmi kontrastují náplní popisovaných 

událostí. V jednom záznamu čteme o vystoupení židovských dětí, které nás na chvíli 

nechá zapomenout na to, že čteme příběh z židovského ghetta, vzápětí však čteme úplně 

jiné záznamy o událostech jako byl atentát na Hitlera.  

Závěr vyprávění se nese v ponurém ovzduší všudypřítomné smrti, protože rodina 

Breuerů odjíždí mezi posledními z Terezína na východ do vyhlazovacích táborů. Z těchto 

závěrečných kapitol Borova vyprávění proto mizí jakékoli poetické obrazy, které byly 

líčeny v kapitolách předešlých, žádné radostné okamžiky už v Borově vyprávění 

nepřicházejí.  

Breuerova rodina v této části knihy úplně mizí, jelikož se nevyhne smrti 

v plynových komorách. Jediným přeživším z rodiny kutnohorských Breuerů je tak Jan 

Breuer, kterému se podaří dožít konce války. Čtenář je v této části svědkem zlomení dříve 

silné osobnosti Jana Breuera. Muže, který v Terezíně dokázal dlouhou dobu chránit nejen 

sebe, ale hlavně svou manželku a dvě malé dcerky. Jan Breuer je pobytem 

v koncentračním táboře osobnostně naprosto rozložen, stává se z něj pouhé Číslo, 

vyprázdněné torzo toho, čím býval. Před deportací do vyhlazovacího tábora měl Jan 

Breuer stále možnost se především díky své manželce Dušce v myšlenkách vracet domů 

a doufat, že jednou navážou tam, kde byli donuceni přestat. Zde ve vyhlazovacích 

táborech ale ztrácí naději i sepjetí s domovem. Jan Breuer stejně tak jako ostatní terezínští, 

kteří s ním do vyhlazovacího tábora přijeli, jsou v šoku z prostředí, ve kterém se ocitli. 

Nic už není jako dřív, nic není jako v Terezíně. I přes to, že v Terezíně nebylo snadné žít, 

s podmínkami ve vyhlazovacích táborech se to nedá srovnat. Svou ztracenou lidskou 

 
27 Tamtéž, s. 254. 
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identitu Jan Breuer znovu získává až na konci příběhu při osvobození. Zároveň ho ale drtí 

otázka, proč válku přežil zrovna on, proč ne jeho rodina.  

4.2.2. Autobiografické prvky 

 

První paralelou mezi autorovým životem a vyprávěním v Opuštěné panence, kterou si při 

čtení Borova románu uvědomíme, jsou společná počáteční písmena jmen autora i jeho 

fikční postavy Jana Breuera. Josef Bor se ještě za války jmenoval Josef Bondy, jméno si 

po válce nechal změnit. Jména dcer Jana Breuera (Hana a Věra) jsou totožná se 

skutečnými jmény Borových dcer. Manželka Josefa Bora se jmenovala Edita, v knize je 

oslovována jako Duška, což patrně představuje zdrobnělou podobu jména Edita. 

Josef Bor se po uzavření advokátní kanceláře, kterou vedl se svým otcem v Mostě, 

přestěhoval se svou ženou a dvěma dcerkami do Kutné Hory, kde již bydlela jeho sestra 

se svým mužem a dětmi. Z Kutné Hory byl Josef Bor později deportován i se svou 

rodinou do Terezína. V tomto momentě si nelze nevšimnout paralely s rodinou 

Breuerových, která také byla deportována do Terezína z Kutné Hory. Deportaci se 

nevyhnula ani Borova sestra se svou rodinou, o čemž čteme i v Opuštěné panence. 

Z Terezína byl pak Josef Bor i jeho fikční postava Jan Breuer se svou rodinou deportován 

do koncentračních táborů. Autor i jeho postava v románu v plynových komorách ztrácí 

své nejbližší. Konce války se tak autor i literární postava dočkají jako jediní z celé rodiny.  

4.2.3. Kompozice 

 

Celé vyprávění kolísá mezi dokumentárností a uměleckým textem. Vyprávění je založeno 

na postupu, kdy se vedle sebe klade velké množství událostí a informací, které dohromady 

komplexně zachycující obraz života v Terezíně a vyhlazovacích táborech. 

Borova prvotina se skládá z celkem čtyř částí (Šlojska, Terezínský pochod, Na 

troskách ghetta a Temno před úsvitem). První dvě části knihy (Šlojska a Terezínský 

pochod) jsou vystavěny na podobném kompozičním principu. Text obou částí je členěn 

do po sobě chronologicky následujících kapitol. Třetí část románu (Na troskách ghetta) 

je pak vystavěna na krátkých deníkových záznamech, jejichž autorem je Miloš Sálus, 

blízký přítel Jana Breuera. Tato část narušuje chronologii díla, protože dějově na druhou 

část navazuje část třetí. Druhá část totiž končí tím, že se z ghetta Terezín vypravuje veliké 

množství transportů do vyhlazovacích táborů. Na tento moment pak navazuje část čtvrtá, 
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která začíná výjevem z transportu, ve kterém je i Jan Breuer. Na troskách ghetta se ale 

dějově vrací a chronologicky vypráví nejrůznější události z Terezína z pohledu Miloše 

Sáluse. Jeho zápisky začínají založením ghetta a končí dnem, kdy Miloš Sálus nastupuje 

do transportu.  

Třetí část vyprávění působí jako velké album zachycující nejrůznější momenty ze 

života v ghettu. I přes deníkový charakter jednotlivých kapitol, nejsou tyto zápisky 

striktně datovány, jak tomu u deníku jakožto žánru bývá. Nesou ale vždy název, který 

vystihuje, o čem daný zápis bude pojednávat. Zápisky jsou řazeny chronologicky od 

prvního záznamu, který nese název O založení ghetta. Kapitoly jsou většinou krátké, 

každá z nich představuje jeden deníkový záznam, ukazují běžné události každodenního 

života, ale i zvláštní příhody tak, jak je život v ghettu přinášel. Deníkové záznamy jsou 

na některých místech opatřeny i poznámkami. Jde o části textu, které informují 

o aktuálních událostech. „Zářijové transporty se přehnaly Terezínem jako divoká vichřice 

a vyrvaly z kořenů celé rody. Ve všech ubikacích najdeš volné kavalce a polovina 

Hamburských kasáren je prázdná“28. 

Poslední část (Temno před úsvitem) vyprávějící o přežívání Jana Breuera 

v koncentračních táborech, kde zahynula celá jeho rodina, je členěna do chronologicky 

seřazených kapitol, které už jsou ale pouze číslovány. Všechny tři předešlé části měli 

kapitoly pojmenované, tato nejtemnější část vyprávění si vystačí s oddělováním textu 

pouhými čísly.  

4.2.4. Perspektiva vyprávění  

 

Opuštěná panenka je vyprávěna v er-formě, která činí dojem anonymní a nestranné 

zprávy29. Vyprávění v této odosobněné formě spoluutváří dojem dokumentu. Čtenáře 

v prvních dvou částech a v části poslední dějem provází fiktivní vypravěč. Z této 

charakteristiky vybočuje třetí část Na troskách ghetta. Tato část Opuštěné panenky 

složená z fiktivních deníkových zápisků je v drtivé většině vyprávěna v er-formě. 

Nemůžeme ale tvrdit, že by šlo o fyzicky nepřítomného fiktivního vypravěče, protože 

víme, že autorem zápisků je Miloš Sálus a že píše ze své perspektivy. Poslední kapitola 

třetí části je psána v ich-formě, perspektiva vyprávění tak přechází z objektivní er-formy 

do subjektivní ich-formy. „Je noc na devatenáctý říjen 1944. Poslední moje noc 

 
28 Tamtéž, s. 216. 
29 DOLEŽEL, L: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. 
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v Terezíně. Jsem ve šlojsce, ráno odjíždím. Všechno, co mám se mi vešlo do jediného 

kufříku, a na něm teď píši. Na podlaze všude kolem mě leží terezínští umělci, Poláček, 

Schächter, Švenk, Jelínek, Zelenka, Huberger (…)“30  

4.2.5. Postavy 

 

Hlavní postavou Opuštěné panenky je Jan Breuer, který je hlavou rodiny Breuerových. 

Jan Breuer je psychicky i fyzicky silná a odolná postava, která se v terezínském ghettu 

zvládá dobře postarat o sebe i své blízké. Jeho osobnost se zcela rozpadá v poslední části 

vyprávění, kdy se z něj stává pouhé Číslo. Ve vyhlazovacím táboře přichází o celou svou 

rodinu, včetně svých dvou malých dcer, což ho pochopitelně velmi zasáhne. Vyhlazovací 

tábor se navíc od Terezína výrazně liší. Život v něm už není životem, je to nekonečný boj 

o přežití, při kterém je snadné ztratit svou lidskou identitu. Postupem času se tak z Jana 

Breuera, dříve silného muže, stává bytost bez identity. Od tohoto momentu z knihy mizí 

jméno Jan Breuer a nadále je o něm hovořeno pouze jako o Číslu. „Váhá, neví asi, co jim 

má říci. Po chvíli se rozechvělým hlasem táže, zda mají opravdu na rukou vytetovaná 

čísla. Desítky natažených paží se k němu vztáhnou. […] Vězni radostně jásají a mávají 

rukama. Někteří však mlčí a stojí nehybně. Mlčí i Číslo. Stojí tu vychrtlý, zavšivený, 

pokálený. Něco, zbaveného duše a citu, vůle i touhy. Náhle jím otřese hrozná myšlenka. 

Proč? Proč on, a ne žena a děti? Proč to všechno? Proč? Otázky vnikají do mozku, divoce 

buší do všech nervů a křečovitě zalomcují celým jeho tělem. A Číslo pomalu poznává, že 

se stává opět člověkem. Pláče.“31  

Manželka Jana Breuera Duška nese těžce nucený odchod z domova do terezínského 

ghetta, až do poslední chvíle pevně věří v návrat domů. Její židovský původ pro ni, stejně 

jako pro jejího muže, není vůbec důležitý, cítí sounáležitost s Čechy a je pevně spjata se 

svým domovem v Kutné Hoře. Svou neutuchající víru v návrat domů a sounáležitost 

s Čechy předává také svému muži a dcerám, kterým v těžkých chvílích sice nedokáže být 

oporou fyzickou, ale skvěle plní roli opory duševní. Pro svou rodinu tak představuje 

odkaz k jejich domovu a symbolizuje naději na návrat domů.  

Dalšími důležitými postavami jsou dcery Jana Breuera, které obě potká smrt 

v plynových komorách. Starší dcera Věra se povahou podobá více svému otci než matce. 

Dokáže svým rodičům i mladší sestře být oporou v těžkých chvílích. Pamatuje si život 

 
30 BOR, J.: Opuštěná panenka. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962, s. 260. 
31 Tamtéž, s. 330. 
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před Terezínem, a tak na ni více dopadá tíha prostředí terezínského ghetta. Druhá 

Breuerova dcera tříletá Hanička vzhledem ke svému nízkému věku během dvou let 

strávených v Terezíně zapomíná na svůj život před tím. Jediné, co má v paměti, je život 

za zdmi ghetta. Hanička je velmi často nemocná, neustále je sužována vysokými 

horečkami a dalšími zdravotními komplikacemi. Těžkým nemocem statečně vzdoruje, 

ale nakonec najde smrt v plynové komoře. Hanička tak za celý svůj život pozná jen 

terezínské ghetto, transporty a boj s nemocemi. Příběh malé Haničky nejlépe ze všech 

zachycuje absurditu nacistického režimu a jeho krutost, která se nezastaví ani před 

nevinným dítětem. 

4.2.6. Jazykové prostředky 

 

Opuštěná panenka je psána spisovnými jazykem s výjimkou slov specifických pro život 

v Terezíně či koncentračních táborech jako je například apelák. Spisovný jazyk převažuje 

i v přímé řeči.  Co se týká slovní zásoby, tak se v textu často vyskytují německé výrazy 

jako například achtung nebo kameradschaftsabend (kamarádský večer), či dokonce celé 

věty v němčině. V textu nechybí ani slova počeštěná, která pocházejí z němčiny, jako 

například slovo kumpán.  

Básnických prostředků ve své knize Josef Bor využívá jen poskromnu, což přispívá 

k dokumentárnosti vyprávění. Přesto ale některé prostředky přibližující Opuštěnou 

panenku k beletrii najít můžeme. Jako například tento, ve kterém dochází k personifikaci 

Terezína: „Terezín leží jako neživý, krvácí z četných ran a pozbývá naděje. Zdá se, jako 

by byl stižen těžkou chorobou, jejíž krize vrcholí.“32  

V některých pasážích je do textu zapojena i celá báseň či popěvek jako například 

v tomto úryvku:  

 

Jde krajem smutný stín a únava a hrůza samoty 

To kraj je úzkosti a kraj je plný trýzně 

Kde každé stéblo u tvých nohou naříká […]33  

 

V Borově vyprávění se vyskytují i odkazy na jiná literární díla. V textu se vyskytuje 

odkaz na Dobrého vojáka Švejka. „Tak, milí souputníci, dnes budu kázat na slova našeho 

 
32 Tamtéž, s. 229. 
33 Tamtéž, s. 231. 
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dobrého vojáka Švejka z dílu třetího, ze slavné kapitoly V Budapešti. Švejk tam praví: 

Vono to není tak lehký vlézt někam. To dovede každej, ale dostat se vodtamtud, to je pravý 

vojenský umění!“34 Kromě explicitního odkazu na Švejka, lze v knize pozorovat i možný 

skrytý odkaz na Wolkerovu báseň Umírající, a to v tomto úryvku: „Bože, smiluj se a dej 

mi smrt; vím, není zlá, je jen konec utrpení.“35  

Na cestě k co nejpřesnějšímu zachycení skutečnosti Borovi pomáhají realistické 

obrazy událostí. „Po silnici do Bohušovic se plouží řady nekonečného proudu mužů, žen 

a dětí. Slunce praží na prašnou cestu, nikde není stín, nikde není osvěžení. V červnovém 

parném a dusném dni se vlečou lidé v těžkých zimních kabátech s velkými batohy a pytli 

na zádech a s brašnami a balíky v rukou. Strkáni, kopáni, mláceni kolbami a klacky se 

potácejí k Terezínu.“36 Syrovostí pak překvapují pasáže ve třetí části vyprávění „Vězni 

z dětského bloku mají u poprav na apeláku vyhrazené místo […] V lágru se rychle stárne, 

dnes vyhlížejí na čtrnáct, a za rok? Snad na třicet na padesát, těžko říci. […] Jsou jako 

nenasytné žravé kobylky, v houfech přepadají, dovedou štípat a uštípat.“37  

Zajímavé je, že když se z Jana Breuera stává odlidštěné Číslo, tak se jeho nové 

označení píše s velkým počátečním písmenem a nemluví se o něm ve 3. osobě neutra 

jednotného čísla, ale ve 3. osobě maskulina jednotného čísla. „Číslo leží strnule, jako by 

ani nežil.“38 Znamená to tedy, že pobyt ve vyhlazovacím táboře sice udělal z Jana Breuera 

pouhé Číslo, stále si ale z minulosti ponechává stejný gramatický rod. Číslo se tak stává 

novým jménem Jana Breuera, nikoli pouhým označením, které by se mohlo vztahovat na 

x dalších čísel. Působí to, jako by si Jan Breuer stále ponechával svou vlastní osobnost, 

která je ale silně deformována.  

4.2.7. Motivy 

 

Důležitým motivem je postava dítěte. Už název románu Opuštěná panenka se vztahuje 

k dětem. Jde o panenku, kterou Haničce vyrazí z rukou vězni ve vyhlazovacím táboře, 

když terezínské obyvatele vyhánějí z vagonu. Na postavě malé Haničky je demonstrován 

ten nejbolestnější příklad nacistického režimu, který se nezastavil ani před nevinným 

dítětem.  

 
34 Tamtéž, s. 189 
35 Tamtéž, s. 318. 
36 Tamtéž, s. 73. 
37 Tamtéž, s. 296. 
38 Tamtéž, s. 308. 
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Malé děti v knize zastupují bezelstnost, nevinnost, a hlavně již zmíněný kontrast 

s krutým světem kolem nich. Tyto vlastnosti dětí ilustruje kapitola s názvem „Jak si děti 

v ghettu hrály“. V této kapitole dojde k setkání židovských dětí s dětmi nacistických 

pohlavárů v terezínském ghettu. „Jednou si tak zajeli naši dva esesáčci na Hannoverské 

kasárny. Je tam malý trávník a na ten židi nesmějí. Ale zakazuj to dětem – a myslím 

tentokrát děti židovské. Děti si tam hrály, a to spatřili esesáčci. Radostně na sebe mrkli, 

šibalsky se usmáli a již byli s traktory na trávníku. Neříkám, že by snad měli zlý úmysl, 

chtěli si asi jen trochu pohrát s židovskými dětmi.“39 Setkání dětí končí špatně. Jedno 

z německých dětí se při hře zraní. Za trest je židovské dítě, na které byla uvalena vina, 

spolu se svými rodiči deportováno nejbližším transportem na východ.  

V poslední části Borova vyprávění se postava dítěte dostává do úplně nového 

postavení. Po celé vyprávění je dítě symbolem nevinnosti, dobra, kontrastem 

s nacistickou zrůdností. V poslední části se ale setkáváme s dětmi, které autor přirovnává 

k „nenasytným a žravým kobylkám, které v houfech přepadají a dovedou štípat až 

uštípat.“40 Jde o vězně z dětského bloku, chlapce asi okolo 10 let, kteří mají v lágru 

zvláštní postavení. „Mají velké, největší právo v lágru: právo kápů a blokových. Jsou 

nedotknutelní.“41 Tyto špatné vlastnosti ale získávají až pod nadvládou nacistů, je to 

něco, co je do nich projektováno, čemu jsou naučeni, nejde o jejich lidskou podstatu. Na 

případu těchto dětí je demonstrováno, že nacisté svou zvrácenou ideologií dokáží přinutit 

k hrozným věcem i nejnevinnější lidské bytosti. Proměna dětí v tyto „žravé kobylky“ byla 

podmíněna okolnostmi, podstata dětí ale špatná není, čemuž nasvědčuje i to, že se Jan 

Breuer mezi těmito dětmi snaží najít ztracené syny své sestry, která byla deportována 

ještě před svým bratrem a jeho rodinou. „Číslo je k nim neustále přitahován. Snad jsou 

mezi nimi sestřini hoši. Musel by jim pomoci. Jak je však pozná? Kdyby se tak mohl 

s někým z dětského bloku seznámit a pozeptat se. Jejich blokový je však žárlivě střeží 

a děti s obyčejným vězněm vůbec nepromluví.“42  

Motiv dítěte tak v Opuštěné panence zastupuje jednu velikou oběť nacistického 

režimu, ať už jde o děti jako byla malá Hanička či její starší sestra Věrka, které umírají 

v plynových komorách, nebo o děti, které jsou degradovány na zvířecí úroveň jako 

zmíněna skupina chlapců ve vyhlazovacím táboře. 

 
39 Tamtéž, s. 195–196. 
40 Tamtéž. 
41 Tamtéž. 
42 Tamtéž. 
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Zásadní je motiv, který by se dal nazvat jako ztráta lidskosti či odlidštění. Tento 

motiv vyplouvá na povrch v poslední části románu, která se odehrává ve vyhlazovacích 

táborech. Vězňům v Terezíně bylo stále nějakým způsobem umožňováno, aby si 

zachovali svou lidskost a víru v návrat do normálního života, což můžeme pozorovat 

například v momentu, kdy transport z Terezína dorazí do vyhlazovacího tábora 

a Breuerova manželka se při selekci se svým mužem loučí slovy Na shledanou v Kutné 

Hoře. Této iluze o návratu domů jsou vězni rychle zbaveni, když jsou vhozeni do tvrdých 

podmínek vyhlazovacích táborů, které jsou ještě mnohem horší než v Terezíně.  

S odlidštěním se terezínští poprvé setkávají hned při příjezdu do vyhlazovacího 

tábora, kde jsou konfrontováni s místními vězni. „Jsou v pruhovaných šatech. A mají 

podivně hladové, nenasytné oči. Nelítostně mlátí kolem sebe, vyhánějí z vagónů ženy 

a děti, surově trhají lidem z rukou tlumoky a hned je drancují.“43 Terezínští se zprvu 

dokonce domnívají, že jsou všichni kolem nich šílení. „Terezínští se dorozumívají 

pohledem. Jsou pohromadě s blázny. S blázny podivnými a nebezpečnými.“44 

Odlidštění, ztráta identity, se nevyhne ani hlavní postavě Janu Breuerovi. „Ale ten, 

co tu před nimi teď stojí, s oholenou hlavou, ztrhanou tváří a nehybnýma neživýma očima, 

to není již Breuer. Je to číslo. Dnes to, zítra ono – jen Číslo.“45 Svou ztracenou lidskost 

znovu nachází na konci vyprávění, kdy jsou vězni osvobozeni. „A Číslo pomalu poznává, 

že se stává opět člověkem. Pláče.“46  

Vzhledem k událostem, které próza reflektuje, a židovskému původu autora se 

nabízí zaměření na náboženské motivy v Opuštěné panence. Hlavní postava Borova 

vyprávění svůj židovský původ v celku opomíjí. Není pro něj tím, k čemu by se v těžkých 

chvílích odkazoval. Jan Breuer a jeho rodina se neidentifikují primárně jako Židé, ale 

jako Češi a obyvatelé Kutné Hory, kdy největší odkaz k domovu zastupuje Breuerova 

manželka Duška, která neustále věří v návrat domů. Víru v konec války předává i svému 

muži a oběma dcerkám. 

Čeští Židé měli tendenci se nespojovat se svým náboženským či rasovým původem, 

ale tíhli k Čechám, jakožto ke svému domovu.47 Tento přístup se tak odráží i v Borově 

vyprávění. Náboženství je v očích hlavní postavy dokonce vnímáno jako něco, co se může 

stát rozbuškou pro nejrůznější problémy. „Národ? Rasa? Náboženství? Slova 

 
43 Tamtéž, s. 268. 
44 Tamtéž, s. 271. 
45 Tamtéž, s. 273. 
46 Tamtéž, s. 330. 
47 KUNA, M.: Verdiho „Rekviem“ – Symbol sepětí s evropskou kulturou, in Hudba vzdoru a naděje Terezín 1941–1945. Praha: Naše 

vojsko, 1990, s. 73–80. 
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povznášející jako všechno, co sbližuje lidi. Slova vznešená a krásná; až opít se jimi můžeš. 

A potom jsou nebezpečná, stávají se nástrojem vášní, loby a chamtivosti a vedou člověka 

k loupení a vraždění. Dělají z lidí zvěř. Z těch, kteří zabíjejí. I z těch, kteří jsou 

zabíjeni.“48  

Tváří v tvář neustálému a úmornému boji o holý život si hlavní postava Jan Breuer 

uvědomí, že jakékoli potyčky založené na náboženských rozdílech jsou zcela malicherné. 

K tomuto závěru dochází ve chvíli, kdy odjíždí z Terezína velké množství transportů 

směrem na východ. „Je konec pohnuté historie českých židů. Historie, jež je spojena 

s nejstaršími zprávami o Praze a prolínala se celými českými dějinami. Jak nicotně 

směšné bylo terezínské handrkování mezi českými židy a sionisty, hádky židů s katolíky 

a židů z Čech se židy z Německa; zprvu se zdály tak důležité, a všechno nakonec splasklo 

jako nafouknutá bublina.“49  

4.2.8. Žánrové vymezení Opuštěné panenky 

 

Jak už bylo uvedeno, prózy Josefa Bora se vyznačují snahou zachytit život v židovském 

ghettu Terezín a koncentračních táborech co nejdůkladněji. Vzhledem k objektivnímu 

vyprávění v er-formě, snaze podat ucelený obraz o uplynulých událostech, a hlavně 

s přihlédnutím k autorovým osobním zkušenostem do díla promítnutých, se nabízí zařadit 

Opuštěnou panenku do oblasti non-fiction literatury.  

Šárka Sladovníková ve své studii Memoárová literatura o šoa charakterizuje tento 

typ literatury jako chronologicky řazené vyprávění psané obvykle v ich-formě. Subjekt 

autora se stává zároveň hrdinou knihy a skrze jeho optiku je čtenáři předkládána realita. 

Vzpomínková literatura je typicky vyprávěná v minulém čase. Čas vyprávění je tak 

odlišný od času dění, což memoáry odlišuje od deníků, kdy je čas dění totožný s časem 

vyprávění. Jako perspektiva vyprávění bývá u memoárů obvykle volena subjektivní ich-

forma.50  

Opuštěnou panenku nelze jednoduše charakterizovat jako memoár i přes to, že ve 

vyprávění sledujeme autorův skutečný osud. Vedle reálných postav a událostí 

kopírujících osud Jana Breuera a jeho rodiny jsou v knize i postavy fiktivní, stejně tak 

jako je v Borově vyprávění množství fiktivních příhod. Díky tomu, že se Josef Bor 

 
48 BOR, Josef. Opuštěná panenka. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962, s. 178. 
49 Tamtéž, s. 177. 
50 SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Memoárová literatura o šoa, in HOLÝ, Jiří (ed.), Cizí i blízcí. Praha: Akropolis, 2016, s. 521–567. 
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nedržel výhradně svých vlastních zážitků, dokázal vytvořit dílo připomínající rozsáhlou 

kroniku hrůzných událostí minulého století. Opuštěná panenka se tedy nezakládá pouze 

na Borově zážitcích a v románu nevystupují jen skutečné postavy. Od memoárové 

literatury se liší i tím, že je vyprávěna v objektivní er-formě a v přítomném čase, děj je 

tedy v Opuštěné panence vyprávěn v čase dění. 

Nikoli memoáru, ale deníku se blíží třetí část románu zachycující zápisky Miloše 

Sáluse. Nejde ale o skutečný deník reálného vězně, vyprávění se nezakládá pouze na 

reálných událostech, autorem zápisků není fiktivní Miloš Sálus, ale Josef Bor jakožto 

autor.  

Z výše uvedeného nám tedy vyplývá, že ačkoli na první pohled Opuštěná panenka 

může působit jako memoár, není tomu tak. Opuštěná panenka je fikčním dílem se silnými 

autobiografickými prvky, které byly pro autora impulsem k napsání románu.  

4.2.9.  Srovnání Opuštěné panenky s Životem s hvězdou  

 

Autor Života s hvězdou, Jiří Weil, na rozdíl od Josefa Bora v protektorátních letech unikal 

deportaci do některého z ghett či táborů. Během druhé světové války uzavřel Weil tzv. 

smíšený sňatek, který ho chránil před zařazením do transportu. Od července 1943 do 

ledna 1945 byl zaměstnancem Židovské rady starších, pracoval v Ústředním židovském 

muzeu v Praze při katalogizaci liturgických a kulturních předmětů ze zrušených synagog. 

Po zrušení platnosti smíšených sňatků fingoval v roce 1945 sebevraždu skokem do Vltavy 

a zbytek okupace prožil v ilegalitě.51 

Život s hvězdou vyšel už v roce 194952. Můžeme tak sledovat, jak se toto vyprávění 

vydané jen pár let po ukončení války liší od Borova vyprávění, které vyšlo až začátkem 

60. let minulého století. Hlavní postavou Weilova románu je Žid Josef Roubíček, který 

kvůli svému židovskému původu žije v protektorátní Praze na okraji společnosti. 

Roubíček je okolnostmi nucen pouze přežívat v neustálém strachu z povolání do 

transportu.  

Nejvýraznější podobností mezi Borovou Opuštěnou panenkou a Weilovým Životem 

s hvězdou jsou autobiografické prvky v obou románech. Ani Život s hvězdou, ani 

Opuštěná panenka nejsou typickými memoáry, stále se jedná o fikci, v níž ale čtenář 

 
51 JANÁČEK, P.: Jiří Weil, in Slovník české literatury po roce 1945 (online, cit 10. 12. 2019), dostupné z: 
 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=902&hl=Ji%C5%99%C3%AD+weil+ 
52 Tamtéž. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=902&hl=Ji%C5%99%C3%AD+weil
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může pozorovat shodu se skutečným životem autorů těchto próz. Hlavní postava Weilovy 

knihy se od Jana Breuera, který byl silnou postavou odhodlanou chránit svou rodinu před 

smrtí, v mnohém liší. Celou válku prožívá mimo sběrné i koncentrační tábory. Velmi se 

ho ale dotýkají rasové zákony, které na něj neustále útočí ze všech stran.  

Rozdíl můžeme pozorovat také v míře subjektivnosti vyprávění. Život s hvězdou je 

na rozdíl od Borovy Opuštěné panenky psán subjektivní ich-formou, která se střídá 

s přímými řečmi postav. Čtenář má tak možnost detailně nahlédnout do nitra hlavní 

postavy, která je zároveň vypravěčem, a skrze ni nahlížet na veškeré události v narativu. 

Celý text tak čtenář vnímá skrze optiku jediné postavy, skrze její myšlenky a pocity. 

K postavě se čtenář může přiblížit a snáze chápat veškerá její jednání. Na jednu stranu 

čtenář lépe porozumí vnitřnímu světu postavy a jejímu jednání, zároveň tím ale získává 

velmi subjektivní pohled na události. Čtenář celý příběh čte jako výpověď jediné postavy, 

nikoli jako generační výpověď o obětech šoa celkově, protože se díky tomuto způsobu 

vyprávění dokáže vcítit do postavy vypravěče a splynout s ní.  

Borův román nabízí jinou perspektivu. Vyprávění je v objektivní er-formě, 

postavou, kterou většinu příběhu sledujeme je Jan Breuer, přesto ale optika románu cílí 

také na jiné postavy, jako je tomu například ve třetí části Na troskách ghetta. Vyprávění 

je v objektivní er-formě, která přispívá k objektivitě a dokumentárnosti celého vyprávění. 

Čtenář hlavní postavu sleduje, není ale uvnitř její hlavy. Při čtení Opuštěné panenky má 

čtenář pocit, jako by se díval na dokumentární film. Borovo vyprávění zachycuje na rozdíl 

od Weilova románu veliké množství informací i postav. Weilův text je více konzistentní 

díky tomu, že je vyprávěn hlavní postavou románu. V příběhu se tak dá dobře orientovat, 

není mozaikou různých příběhů a událostí jako Borova Opuštěná panenka.  

Hlavní postava Weilova románu, Josef Roubíček, stojí mimo ostatní postavy, 

udržuje si svůj vlastní svět, je osamělý a stranou, bojuje sám za sebe. V tom je velký 

rozdíl mezi oběma hlavními postavami zmíněných próz. Hlavní postava Opuštěné 

panenky je stále součástí nějakého společenství, kde je soudržnost velmi důležitá. Prvním 

takovým společenstvím je rodina, která se snaží být po celou dobu soudržná. Na ni pak 

navazuje Terezín, který je plný nejrůznějších vazeb a vztahů mezi vězni. I v poslední části 

vyprávění, kdy už Jan Breuer přichází o celou rodinu, čtenář stále nemá pocit, že by 

Breuera od ostatních dělila neprodyšná hranice jako je tomu u Roubíčka. Ve Weilově 

románu se Roubíček stále vzdaluje od ostatních postav a působí tak velmi izolovaně, 

zatímco Jan Breuer je neustále v centru dění. 
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Oba romány spojuje motiv postupné ztráty lidskosti. Život s hvězdou vypráví příběh 

jedince a jeho všedního života, který je ale neustále napadán rasovou nenávistí. Vyprávění 

sleduje monotónnost života, ve kterém je každodenně nutné řešit otázku přežití, což život 

ponižuje na zvířecí úroveň a pouhé přežívání. Weilova kniha zachycuje vnitřní svět 

takového člověka, který je pronásledovaný, soustředí se výhradně na přežití, a kvůli tomu 

je neustále vzdalován od ostatních lidí.  

V Opuštěné panence je motiv ztráty lidskosti pojatý jinak. Hlavní postava se stává 

ve svém vlastním vnímání reality pouhým Číslem a je tak označována v posledních 

kapitolách románu, vnímá tímto způsobem sama sebe. Roubíček se stále cítí být 

člověkem, kterému je ale z jeho lidství pomalu víc a víc ukrajováno. Náznak úplného 

odlidštění pozorujeme nejen v Opuštěné panence, ale i v Životě s hvězdou ve chvíli, kdy 

Josef Roubíček hovoří se svým přítelem Pavlem o blížícím se transportu.  

 

„Nezbude mi nic jiného než být číslem.“ 

„Jak to?“ 

„Ano, číslem zavěšeným na krku, upevněným na kufru, nalepeným na batohu. Pak na sebe 

naložím padesát kilogramů a půjdu…“53 

 

Rozdíl mezi číslem v Borově románu a v Životě s hvězdou spočívá v tom, že ve 

Weilově románu je člověk vnímán jako číslo z pozice někoho jiného, v tomto případě 

z pozice nacistů. Borův hlavní hrdina se ale do čísla, které má vytetované na ruce, 

stylizuje. Už necítí další sepětí se svou lidskostí, je jen Číslem, a tak je vnímán nejen 

z pozice nacistů, ale vnímá se tak i on sám. 

4.2.10. Srovnání Opuštěné panenky s Krutými léty 

 

Krutá léta vyšla v roce 1963, tedy jen dva roky po Opuštěné panence (1961). František 

Kafka stejně jako Josef Bor nebyl profesionální spisovatel, ale právník. K sepsání 

Krutých let jej dovedla osobní zkušenost z válečných let. 

Krutá léta vypráví příběh, ve kterém vystupuje veliké množství postav. Vyprávění 

začíná transportem Židů z pražského Výstaviště až do polského ghetta v Lodži, kde se 

odehrává téměř celý děj. Krutá léta nemají jasnou hlavní postavu, příběhy některých 

 
53 WEIL, J.: Život s hvězdou. Praha: Mladá fronta, 1964. 
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postav jsou ale výraznější. Jde například o příběh českého Žida Pavla Vrby a polské 

Židovky Zoši, kteří se do sebe v Lodži zamilují. Chtějí se vzít, s čímž ale nesouhlasí Zošin 

otec, protože nemá rád „vsídlence“54. Zařídí proto, aby jim svatba nebyla povolena. 

Zajistí také, aby byla Zoša poslána na práci do jiného města. Svého činu později lituje, 

protože po čase přichází do ghetta zpráva o Zošině smrti. 

Kompozičně se Krutá léta podobají Opuštěné panence. Jsou rozdělena do tří částí, 

které mají vlastní názvy (Druhý transport, Špere, Ghetto Lodž) odpovídající ději dané 

části. František Kafka se stejně jako Josef Bor ve svém vyprávění snaží o důkladné 

zachycení života v ghettu. František Kafka v podstatě píše kroniku lodžského ghetta tak, 

jako Josef Bor napsal kroniku ghetta terezínského. Další podobnost mezi oběma texty 

spatřujeme v perspektivě vyprávění. Krutá léta jsou vyprávěna v objektivní er-formě 

stejně jako většina textu Opuštěné panenky. Pokud ale vypravěč nechává čtenáře 

nahlédnout do myšlenek postav, střídá er-formu subjektivní ich-forma, která není v textu 

signalizována například slovesem pomyslel si a následována výpovědí v uvozovkách. 

Myšlenky postav jsou v textu uváděny nevlastní přímou řečí. „Držel jsem ghetto proti 

Bibowovi, jak dlouho jsem jen mohl. Jedné zimy tu lidé žili o třiceti gramech tuřínu denně 

a padali hlady. Kde měli nabrat sílu k práci v rezortech?“55 Tento postup se v Opuštěné 

panence neuplatňuje, pásmo vypravěče je od pásma postav jasně odděleno užitím přímé 

řeči. I myšlenky postav jsou v Opuštěné panence psány er-formou s výjimkou posledních 

deníkových záznamů Miloše Sáluse. Oba texty spojuje v narativu nepřítomný fiktivní 

vypravěč, který čtenáře knihou provází. 

Z hlediska jazykové výstavby oba romány spojuje spisovný jazyk a časté 

cizojazyčné výrazy. V Krutých letech stejně jako v Opuštěné panence nechybí výrazy 

přejaté z němčiny. V Kafkově románu se vyskytují i gramaticky chybné věty, které 

produkují mluvčí němčiny, když se pokoušejí o české věty. Tito mluvčí si občas pomáhají 

tím, že do svých výpovědí vkládají i německá slova. „Dnes, pany Iren, nix heraustragen 

möglich. My se nemost odvaha vynosit neso z küche, v okolo može být někdo 

sonderkomando. Vy pamatovat to s Wieniawským!“56 

V Krutých letech jsou při popisování života v ghettu hojně zaznamenávány různé 

nemoci. V Opuštěné panence se nemoci pojí hlavně s malou Haničkou nebo Breuerovou 

manželkou Duškou. V Kafkově románu jsou nemoci velikým strašákem všech vězňů. 

 
54 Pojem Františka Kafky pro Židy, kteří byli do lodžského ghetta přivezeni z jiných zemí. 
55 KAFKA, F.: Krutá léta. Praha: Naše vojsko, 1963, s. 397. 
56 Tamtéž, s. 219. 
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Kvůli špatným hygienickým podmínkám v Lodži, nedostatku potravin a přemíry práce se 

rozmáhají v ghettu nejrůznější choroby jako například tyfus, žloutenka nebo průjmy.  

Zásadním motivem je v Krutých letech práce. Ta je pro vězně velmi důležitá, 

protože jen ti, kteří zvládají vykonávat přidělený objem práce, jsou uchráněni před 

transporty do vyhlazovacího tábora. Zároveň ale práce přibližuje vězně smrti, protože 

mají neúměrně veliké množství povinností a přitom naprosto nevyhovující objem potravy 

na den. Jídlo celkově je v lodžském ghettu velikým tématem, protože se neustálé řeší, 

kolik jídla budou mít vězni na den přiděleno. V krajních případech jsou vězni nuceni 

potraviny krást, což je přivádí do velikého rizika, že budou nachytáni a popraveni. 

V Opuštěné panence je práce také velmi důležitá, protože čím důležitější funkci v ghettu 

vězeň má, tím se zvyšuje jeho šance, že nebude poslán do transportů. Nedostatek potravin 

se samozřejmě dotýká i vězňů v Terezíně. Nedostatek jídla ale není v Opuštěné panence 

tak zásadním tématem jako v Krutých letech. Životní podmínky v lodžském ghettu byly 

totiž o něco drsnější než v Terezíně. 

Terezínští i lodžští vězni měli veliký strach z transportů do vyhlazovacích táborů 

a snažili se jim všemožně vyhnout. Vězni v Lodži na rozdíl od těch v Terezíně měli jedno 

místo určené k jejich likvidaci na dosah ruky, aniž by o tom měli tušení. Šlo o zámeček 

Chełmno, kde v plynové komoře končí i mnoho postav z Krutých let. 

Josef Bor i František Kafka se nažili zachytit život v ghettu v celé jeho 

komplexnosti. Obě knihy tak fungují jako kronika z míst, kterými autoři sami prošli.  
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4.3. Terezínské Rekviem 

 

Terezínské Rekviem vyšlo poprvé v roce 1963 a dočkalo se celkem jedenácti překladů, 

a to do němčiny (1963), italštiny (1965), dánštiny (1965), holandštiny (1965), norštiny 

(1965), hebrejštiny (1965), francouzštiny (1965), portugalštiny (1966), švédštiny (1968), 

polštiny (1978) a řečtiny (1980).57 Počet překladů svědčí o veliké popularitě Borova 

druhého literárního počinu. 

4.3.1. Obsah 

 

Borovo Terezínské Rekviem vypráví příběh inspirovaný skutečnou událostí, kdy v ghettu 

Terezín probíhalo nastudování katolické modlitby za mrtvé, jejímž autorem je italský 

skladatel Giuseppe Verdi. Borovo vyprávění popisuje průběh celého vzniku nastudování 

Rekviem v náročných podmínkách terezínského ghetta.  

V terezínském ghettu bylo soustředěno mnoho židovských umělců, čehož se 

dirigent a klavírista a také hlavní postava Terezínského Rekviem Rafael Schächter snažil 

při nastudování Rekviem využít „Co nacisti s terezínským ghettem zamýšleli a ještě 

zamýšlejí, nepochopil a nikdo zdravým rozumem pochopit nemohl, ale něco se jim 

podařilo dokonale. Soustředili v jediném lágru největší židovské umělce z velké části 

Evropy. A vytvořili podmínky, které nutí člověka k hlubokému zamyšlení nad základními 

otázkami života a smrti.“58  

Vyprávění příběhu začíná premiérou Rekviem v Terezíně. Popisuje netrpělivě 

čekající frontu lidí, kteří si přišli Rekviem poslechnout. Pak se perspektiva přesouvá 

k Rafaelu Schächterovi a začíná popis všech peripetií, kterým Schächter při realizaci 

tohoto hodnotného hudebního díla musel čelit.  

Pro Schächtera nebylo Rekviem prvním hudebním dílem, které se mu podařilo za 

branami terezínského ghetta nastudovat. Měl díky svým dřívějším uměleckým počinům 

místo, kde mohl Rekviem zkoušet, a i vyhledávání umělců do svého projektu měl 

jednodušší, protože už byl v ghettu svou uměleckou aktivitou známý. Přesto se ale musel 

na cestě k momentu, kdy stanul se svým sborem před publikem, potýkat s různými 

obtížemi. Problém představovalo už samotné získávání hudebních nástrojů. 

 
57 IBLER, R.: Terezín Requiem, in Lexicon of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction (rukopis). 
58 BOR, J.: Terezínské rekviem. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 9. 
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V Protektorátu je žádný Žid mít nemohl, musel je dle nařízení říšského protektora 

odevzdat německé Říši. V terezínském ghettu je naopak směl mít každý, Židé to měli 

povolené od terezínského lágrkomandanta. Hudební nástroje se tak musely sehnat mimo 

ghetto a do něj vpašovat. „Snad ještě nikdy se hudební nástroje nezískávaly za tak vysokou 

cenu.“59  

Jak děj plyne, Schächterovi se pomalu daří kompletovat vše potřebné pro 

nastudování Rekviem. Na nastudování mu velmi záleží, pečlivě si vybírá, kdo bude v jeho 

díle účinkovat a plně si uvědomuje zodpovědnost, kterou s sebou jeho záměr nese.  

„Pro žádného skladatele nebylo Rekviem pouhým povyražením, právě v něm chtěl 

každý zanechat nejcennější odkaz. A to dirigenta zavazuje.“60  

Jakoukoli uměleckou činnost v ghettu Terezín mohl narušit transport, který 

převážel vězně z Terezína do vyhlazovacích táborů. Schächter tak musel počítat 

i s variantou, že někteří z umělců, nebo dokonce i on sám, budou muset do vlaku 

nastoupit. Schächterovi se ale podařilo pro celý soubor vyjednat výjimku, která jim 

zaručovala, že nikdo z nich nebude do transportu povolán, což vyvolalo velikou a bohužel 

také falešnou víru v konec války. „Pochopte, to je záchrana pro vaše ženy a děti, konec 

strašných obav, válka teď brzy skončí a koncentráky se otevřou, Němci prohráli, načisto 

prohráli, už zoufale hledají alibi, musejí toho mít hodně na svědomí, když teď chrání 

židovské umělce, kdo by si to byl jen pomyslil, takový obrat, hitlerčíci chrání židovské 

umělce!“61  

Komandatura ale Schächtera zradila. Umělci sice získali ochranu před transportem 

do vyhlazovacích táborů, jejich příbuzných se to ale netýkalo. Nikdo z ochráněných 

umělců pochopitelně nechtěl své milované nechat nastoupit samotné do vagónů, které 

směřovali daleko na východ bez možnosti vrátit se zpět. Nechali se proto dobrovolně 

napsat do transportů, aby mohli být se svými blízkými. „Zradili ho, nechali ho tu 

s rozvráceným souborem, s nehotovým dílem, snad ani nevěřili, že se mu podaří dílo 

dokončit, když tolikrát ztroskotal. A teď, pro rodinu, obětují všechno, i sebe, a marná je 

jejich oběť, těm druhým již nepomohou.“62  

Postupně se děj dostává k premiéře Rekviem, tedy na místo, kterým se celé 

vyprávění otevírá tak, aby se mohlo vrátit nazpět a ukázat čtenáři celou dlouhou cestu, 

která tomuto momentu předcházela. Premiéra je pro Schächtera chvílí, na kterou dlouho 

 
59 Tamtéž, s. 17. 
60 Tamtéž, s. 20. 
61 Tamtéž, s. 25. 
62 Tamtéž, s. 29. 
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čekal a které předcházelo mnoho strastí. „Každý tón, každý záchvěv hudby mu něco 

připomene, každý hlas něco oživí. Nespočítá už zpěváky, s kterými cvičil a zkoušel, tón po 

tónu, hlásku za hláskou, ale teď jsou tu všichni v jediném mohutném sboru, má je před 

sebou, i ty co již dávno odešli, všichni společně teď dotvářejí veliké dílo.“63 Schächter při 

premiéře myslí na to, co vše musel obětovat a jak obrovská cena musela být zaplacena, 

aby vůbec Rekviem mohlo být v Terezíně realizováno. „Kolikrát zoufale hleděl na 

prázdné lavice jako na otevřené zející rány, vždycky mu někoho vyrvali, surově, nelidsky, 

není snad díla, které by bylo vykoupeno tak velikými oběťmi.“64  

Po premiéře ale Schächter s tím, jaký dopad mělo jeho dílo na posluchače 

spokojený není. Schächter se snažil prostřednictvím hudby vězňům předat zvěst o konci 

války a tím pádem i o konci jejich vlastního utrpení. To si měli vězni uvědomit skrze 

provolávání hesla Libera me! (Osvoboď mě!). „Nemohu k vám mluvit slovy, hovořím 

hudbou, ale slyšte mne, vy vězni v židovském lágru, je konec války, nepůjdeme již dále 

křížovou cestou plemene Abrahámova, i pro nás již skočilo utrpení.“65Očekával, že je 

provolání Libera me! vězně probudí a dodá jim sílu a víru v konec války. To se ale 

nestalo. „Svoboda, svoboda, to jsou poslední slova Rekviem, a vězni nezajásali, to slovo 

je jako blesk nezapálilo, neuchvátilo, malátně se probouzeli k životu jako z mrákot, jako 

z chorobné, otupující mdloby.“66 Schächter celou vinu uvaluje na sebe, uvědomí, že musí 

Rekviem nastudovat jinak. Libera me! nesmí být jen tiché provolání, jako tomu bylo při 

premiéře „… tiše zazvoní Maruščin křišťálový hlas. Libera me, a ještě jednou téměř 

neslyšně, jako ozvěna z nekonečné dálky…“67Musí znít vzdorně, jako požadavek a výzva. 

S novým cílem po premiéře pokračuje v práci. Možnost zopakovat si vystoupení 

před živým publikem získá záhy. Terezínský lágrkomandant za ním přichází s tím, že má 

se svým sborem hrát Rekviem před vzácnou návštěvou. „Schächter mlčí. Čelo svraštěné, 

sevřené rty, jen oči se mu nebezpečně blýskají. Tak proto vyházeli stovky nemocných, 

proto ono utrpení, jen aby měli na jedno představení divadelní sál. Ovšem, až z Berlína 

přijeli si páni poslechnout, jaká čest pro ghetto, nějakou cenu už může za to zaplatit. A 

teď, když je sál upraven a krvavá cena zaplacena, pokrytecky se tě ptají: Budeš hrát, nebo 

nebudeš?“68 Schächter váhá, nelíbí se mu, že by měl se svým sborem a zrovna s Rekviem 

vystupovat před nacisty. I přes nelibost a zcela pochopitelné pochybnosti Schächter 

 
63 Tamtéž, s. 52. 
64 Tamtéž, s. 52. 
65 Tamtéž, s. 53. 
66 Tamtéž, s. 54. 
67 Tamtéž, s. 54. 
68 Tamtéž, s. 61. 
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nakonec s vystoupením souhlasí, ostatně nemá moc na vybranou a také si uvědomuje, že 

krvavá cena – vystěhování nemocných z marodky na půdu, kde pravděpodobně zemřou 

– již byla zaplacena. Vzácná návštěva, pro kterou má Schächter se svým sborem Rekviem 

zahrát, je mezinárodní delegace Červeného kříže. V hledišti však nebudou chybět ani 

nacisté, a to včetně Adolfa Eichmanna, který měl na starosti tzv. konečné řešení židovské 

otázky.  

Až tváří v tvář svým nepřátelům dokáží židovští umělci předvést Rekviem tak, jak 

mělo vyznít. Jako obvinění utlačovatelů, protest a výzva pro ostatní vězně v lágru k tomu 

nepoddat se nepříteli, ale vzdorovat. „… bez boje se svoboda nezíská. Takovému finále 

vězeň porozumí, tak je předělám. A hned si to vyzkoušíme.“69   

Na přítomné nacisty včetně Adolfa Eichmanna udělalo zpracování Verdiho 

Rekviem veliký dojem. Vzhledem k neschopnosti jakékoli sebereflexe jim poselství 

vzdoru vůči utlačovatelům, které židovští umělci do Rekviem ukryli, nedojde.70 

Příběh končí momentem deziluze. Po fantastickém výkonu, který byl plný víry 

v konec války a vzdoru, je celý sbor včetně Rafaela Schächtera transportován do 

vyhlazovacího tábora. „Skončilo léto a znovu začala doba transportů. Lágrkomandant 

slíbil, že skupinu umělců od sebe neodtrhne. Slib splnil, nastoupili společně – Rafael 

Schächter se svými druhy. Do prvního transportu…“71 

 

4.3.2. Srovnání s historickou realitou 

 

Terezínské Rekviem je kniha, která vypráví příběh inspirovaný nastudováním Verdiho 

Rekviem Rafaelem Schächterem za zdmi ghetta Terezín. S doloženou historickou realitou 

se ale Borova novela v některých pasážích rozchází. Je to dáno ambicí napsat čtivou 

novelu, která zachytí poslání Rekviem, nikoli reportáž či dokument o vzniku tohoto 

výjimečného uměleckého počinu v ghettu Terezín. 

Dirigent a klavírista Rafael Schächter v Terezíně jako první dílo nastudoval 

Smetanovu Prodanou nevěstu, premiéru zde měla v roce 1942. Tento umělecký počin je 

zmíněn i v Terezínském Rekviem, kde je uvedeno, že si nemusel složitě vyhledávat 

umělce, kteří by s ním Rekviem nastudovali, protože již byl v Terezíně známým pro svou 

 
69 Tamtéž, s. 56. 
70 IBLER, R.: The Terezín Requiem, in Lexicon of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction (rukopis). 
71 BOR, J.: Terezínské rekviem. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 73. 



 

34 

 

 

předešlou činnost. Na stránkách Terezínského Rekviem se také dočteme, že nastudování 

Prodané nevěsty dokonce udělalo z Rafaela Schächtera hrdinu ghetta. Schächter své 

umělecké aktivity mohl rozvíjet díky tomu, že byl představitelem tzv. Freizeitgestaltung, 

organizace, která se starala o kulturní dění v Terezíně a byla podřízena židovské 

samosprávě.72 O tom, že tuto funkci Schächter v ghettu zastával, v novele není žádná 

zmínka stejně tak, jako se nic nedozvíme o Oddělení volného času. V Terezínském 

Rekviem jsou takové informace ponechávány stranou. Autor se snaží soustředit vyprávění 

pouze na průběh nastudování, na strasti, které Schächter během realizace Rekviem 

zažíval, příběhy členů jeho sboru, které na hudebním pozadí vycházejí na povrch, a 

hlavně na vyvrcholení děje, které spočívá v prezentaci Rekviem tváří v tvář úhlavním 

nepřátelům. Autor čtenáře nezaměstnává popisováním složité struktury Terezína, aby 

zbytečně neodváděl pozornost od toho, co má jeho vyprávění čtenářům sdělit. 

Nastudovat tuto skladbu v tísnivých podmínkách terezínského ghetta byl pro 

umělce i pro samotného Schächtera nesmírně náročný úkol. Celý sbor měl k dispozici 

pouze jediný notový záznam, což pro umělce znamenalo, že bylo nevyhnutelné se každou 

část Rekviem naučit nazpaměť. Ani zázemí, kde se zkoušelo, nebylo vyhovující. Muselo 

se zkoušet v temném, vlhkém a chladném sklepení s pouze jediným poškozeným 

klavírem.73V Terezínském Rekviem není nijak zdůrazněn fakt, že se umělci museli texty 

učit nazpaměť, ani to, že by měl Rafael Schächter nevyhovující prostory pro zkoušení 

Rekviem. Naopak se v novele píše, že měl Schächter k dispozici klidné místo, kde mohl 

zkoušet, a to díky tomu, že již v minulosti zrealizoval nastudování Prodané nevěsty. 

Historická realita se od textu Terezínského Rekviem odlišuje v počtu odehraných 

představení. Pamětníci hovoří o zhruba 15 představeních, pravděpodobně jich ale bylo 

víc.74 V knize se dočteme pouze o dvou vystoupeních a jedné generální zkoušce. Prvním 

představením, o kterém v novele čteme je premiéra, jež se dle Schächterova názoru 

nevydařila, protože jeho prezentace Verdiho skladby nedokázala v posluchačích probudit 

kýžené emoce. Druhé v novele popsané představení pak následuje záhy po premiéře. Je 

jím vystoupení k příležitosti návštěvy zástupců Červeného kříže a nacistických 

pohlavárů, kdy se tváří v tvář nepříteli podaří, aby se Rekviem nastudované židovskými 

umělci v Terezíně stalo poselstvím pro všechny vězněné. Autorovo opomenutí celkem 

čtrnácti představení si lze vyložit jeho snahou o konzistenci vyprávění a jeho chronologii. 

 
72 VRKOČOVÁ, L.: Rekviem sami sobě. Praha: Arkýř, 1993, s. 29. 
73 KUNA, M.: Verdiho „Rekviem“ – Symbol sepětí s evropskou kulturou, in Hudba vzdoru a naděje Terezín 1941–1945. Praha: Naše 
vojsko, 1990, s. 73–80. 
74 Tamtéž. 
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Cílem novely bylo zachytit význam, který tato umělecká činnost měla, nikoli přesně 

mapovat život představení. 

Milan Kuna ve své studii Verdiho Rekviem – symbol sepětí a naděje píše o řadě 

pochybností, které panovaly mezi vězněnými židovskými intelektuály. „Bylo vůbec 

možné ospravedlnit volbu tohoto díla v prostředí židovského ghetta?“75Milan Kuna tak 

upozorňuje na náboženské napětí mezi ryze katolickou Verdiho skladbou a židovským 

původem umělců. Hlas intelektuálů, kteří byli proti nastudování Rekviem v Borově 

vyprávění zastupuje stařec, se kterým se Schächter setkává zkraje vyprávění a který se 

mu katolickou skladbu snaží vymluvit, „Rekviem nedokáže pořádně nastudovat ani 

lecjaký evangelík, natož žid, na to musí být katolík, a hluboce věřící katolík! Věřte mi, 

věřte, zde nejde o kumšt, ale o víru, žid nikdy Rekviem správně nepochopí!“76  

Milan Kuna ve své studii dále uvádí, že židovským intelektuálům vadilo také to, že 

světová hudební literatura měla k dispozici více než dostatek oratorních děl s židovskými 

náměty, která za současné situace nemohla být nikde v Evropě hrána. Jediným místem, 

kde mohla v evropském prostoru zaznít, byl Terezín. Kuna k tomu dodává, že Kurt 

Singer, bývalý předseda Kulturního svazu německých Židů v Berlíně, považoval za 

neodpustitelnou chybu, aby židovský umělec v Terezíně dával přednost křesťansko-

katolické skladbě před skladbou židovskou77. Autor studie o nastudování Rekviem dále 

uvádí, že „najít pravdu, jak to vlastně bylo a zjistit, proč Schächter nepodlehl nátlaku 

Kurta Singera a některých dalších vězněných intelektuálů, není snadné.“78Jako možné 

vysvětlení volby Verdiho Rekviem, vidí Kuna to, že tak jako Schächter a jeho hudebníci 

vyjadřovali nastudováním Prodané nevěsty sepětí s českou kulturou, tak chtěl Schächter 

nastudováním Rekviem poukázat na sepětí s evropskou kulturou. Židé přicházející do 

Terezína z Československa většinou nebyli ortodoxními věřícími, ale uvědomělými 

československými občany, potažmo občany Evropy. Verdiho Rekviem pro Schächtera 

proto nepředstavovalo hold náboženství, ale bylo pro něj vyznáním ideálu humanity. 

Verdiho Rekviem pro Rafaela Schächtera představovalo umění vysoké estetické a etické 

hodnoty. Bylo pro něj protikladem vůči barbarské nacistické ideologii.79 

Skutečné pohnutky kritiky Schächterova záměru nastudovat Verdiho Rekviem se 

tak s těmi vznesenými na stranách Borova Terezínského Rekviem míjí. V Borově knize 

 
75 Tamtéž. 
76 BOR, J.: Terezínské rekviem. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 12. 
77 KUNA, M.: Verdiho „Rekviem“ – Symbol sepětí s evropskou kulturou, in Hudba vzdoru a naděje Terezín 1941–1945. Praha: Naše 

vojsko, 1990, s. 73–80. 
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tento kritický a nespokojený hlas ztělesňuje postava starce/kritika, se kterým se Schächter 

setkává v začátcích svého nápadu. Stařec/kritik nevidí problém v tom, že by měl 

Schächter volit raději židovskou skladbu, protože nemohla zaznít nikde jinde v Evropě. 

Stařec/kritik pochyboval o tom, že by židovští umělci byli vzhledem ke své víře vůbec 

schopni Rekviem správně uchopit.  

V Kunově studii se dále píše, že v Terezíně byli pouze tři umělci či hudební znalci, 

kteří mohli Schächterovi během zkoušek sdělovat své rady a postřehy. Tuto výsadu měl 

německý dirigent Paul Bendix, Schächterův blízký přítel Kurt Otto Singer a režisér Erich 

Meinhard. Tuto trojici v Borově novele zastupuje již zmíněný stařec, který se zkraje 

vyprávění kriticky vymezuje vůči nastudování katolického Rekviem židovskými umělci. 

„Byl to člověk v hudbě věhlasný, vědec, kritik, historik, měl mnoho čestných jmen, titulů… 

Dlouho ho Schächter hledal u všech terezínských kuchyní, až se mu sám přihlásil při 

premiéře Hubičky. Ano byl to on, ten křiklavý, nahluchlý žebráček, který mu pomohl 

pochopit smysl Rekviem “80  

Stařec/kritik nemá žádné konkrétní jméno, je jen oslovován různými přezdívkami. 

Jeho údělem je Schächtera provázet po celou dobu příprav Rekviem. Před premiérou 

náhle umírá, jeho poslání již bylo naplněno.  

V knize vystupuje ještě jedna postava, která je pravidelným posluchačem na 

zkouškách a Schächterovi pomáhá. Touto postavou je manžel jedné ze Schächterových 

sólistek, který byl vůbec prvním Schächterovým posluchačem. 

Borovo vyprávění se s historickou realitou shoduje v tom, že jako první dílo 

v Terezíně Schächter nastudoval Prodanou nevěstu, které se v ghettu dostalo kladného 

přijetí. Milan Kuna ve své studii píše, že lze jen těžko předpokládat, že by Rafael 

Schächter začal se studiem Verdiho Rekviem dříve než po realizaci Smetanovy Hubičky.81 

S tímto konstatováním Borovo vyprávění v zásadě není v rozporu. V Borově knize dojde 

k nastudování Hubičky už v době, kdy Schächter měl v hlavě myšlenku, že by rád 

Rekviem v Terezíně zrealizoval. Umělce, kteří se pak podíleli na nastudování Rekviem, si 

tak mohl sám vychovat a pečlivě do Rekviem vybrat ty nejvhodnější z nich. 

Borovu novelu spojuje s reálnými událostmi neustálé ohrožení ze strany transportů 

na východ. V Borově vyprávění jsme svědky jednoho transportu, který nepříjemně 

 
80 BOR, J.: Terezínské rekviem. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 42. 
81 KUNA, M.: Verdiho „Rekviem“ – Symbol sepětí s evropskou kulturou, in Hudba vzdoru a naděje Terezín 1941–1945. Praha: Naše 
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zkomplikuje přípravy Rekviem. Pro Schächtera tato událost znamená potřebu začít skoro 

od nuly.  

Pamětníci hovoří o jednom transportu, který se odehrál po premiéře82. Tento 

transport Bor ve svém vyprávění opomíjí, mluví o transportu na východ, který se odehrál 

ještě před premiérou a přišel v něm o velkou část sboru. V Borově vyprávění transport 

zkomplikuje Schächterovu práci ještě jednou, když Schächter ztrácí v transportu tenora, 

který mu ve sboru dlouho chyběl. V reálu ale musel Schächter čelit nebezpečí transportů 

opakovaně po celou dobu svého uměleckého snažení. „Že by se rozkřiklo po ghettu, že 

toto dílo je prokleté? Že ten, kdo v něm zpívá, brzy odjíždí s transportem pryč z Terezína 

v mučivých obavách o svůj příští osud?“83  

Poslední transport ale spojuje Borovo vyprávění s historickou realitou. Řeč je 

o transportu, do kterého Schächter musel nastoupit s celým svým souborem. „…celý 

Schächterův sbor, sólisté i samotný dirigent byli z Terezína odvlečeni na východ do 

koncentračního tábora. Většina z nich nalezla smrt v plynových komorách, Rafael 

Schächter zahynul při vyčerpávajícím pochodu smrti po evakuaci osvětimských táborů“84  

 

4.3.3. Kompozice  

 

Kompozice románu je založena na částečné retrospektivě. Vypravěč zastihuje Rafaela 

Schächtera před generální zkouškou a následně zpětně popisuje všechny nesnáze, kterými 

musel dirigent projít, než mohl se svým uměleckým počinem stanout před skutečným 

publikem. Generální zkouška je pro Rafaela stěžejním momentem. Teprve zde, tváří 

v tvář publiku, pochopí, jaký je jeho skutečný úkol. Právě generální zkouškou začíná 

vrcholit vyprávění Terezínského rekviem. Děj pak graduje koncertem pro nacistické 

důstojníky.  

Po první kapitole, která zachycuje premiéru Rekviem, se děj nadále odvíjí 

chronologicky.  
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4.3.4. Perspektiva vyprávění 

 

Terezínské Rekviem je vyprávěno v objektivní er-formě. Textem čtenáře provádí ve 

vyprávění nepřítomný fiktivní vypravěč. Většina textu se zaměřuje na Rafaela 

Schächtera, do jehož myšlenek nechává vypravěč čtenáře nahlédnout. Díky tomu se tak 

stává postavou, kterou má čtenář možnost poznat nejlépe, protože má občas možnost 

nahlédnout do jeho myšlenek. 

4.3.5. Postavy 

V Terezínském Rekviem je množství postav, zejména sólistů, kteří se podílejí na 

nastudování Rekviem a jsou pro jeho realizaci velmi důležití. V kapitole nebudou 

charakterizovány všechny postavy sólistů, ale jen vzorek z nich. 

Hlavní postavou je český dirigent Rafael Schächter, na jehož bedrech leží největší 

váha nastudování Rekviem. Během příprav si musí poradit s množstvím překážek. Trnitá 

cesta Rafaela Schächtera formuje v muže, který si je svým uměleckým záměrem stále 

jistější. Zdeněk Vavřík jej ve své recenzi Terezínského Rekviem přirovnává 

k bojovníkovi, který hudbu používá jako zbraň proti nepříteli.85 

Momentů, které Rafaela Schächtera provázejí na cestě za upevněním si svého 

sebevědomí v rámci záměru nastudovat Verdiho Rekviem, můžeme v knize pozorovat 

více. Mezi takové chvíle lze nepochybně zařadit moment, kdy mu neznámý stařík začne 

nastudování Rekviem vymlouvat. Pro Schächtera to je zlomový moment, kdy si 

uvědomuje, že musí celý svůj záměr pojmout jinak, protože půjde o Rekviem nastudované 

bezvěrcem, za zdmi koncentračního tábora, tedy v úplně jiných podmínkách, než 

v jakých bylo nastudováno kdykoli před tím. Momentem dalšího zlomu je pak pro 

Schächtera premiéra Rekviem. Při konfrontaci s publikem a jeho reakcí na Schächterovo 

umělecké vyjádření, mu teprve dochází, jaký je jeho skutečný úkol, co má Rekviem 

skutečně přinášet.  

Postava starce/kritika je v Terezínském Rekviem velmi důležitá. Schächterovi 

pomáhá kdykoli mu hrozí, že udělá chybu, či si neví rady, jak pokračovat se svým 

uměleckým záměrem. Stařec/kritik se stane pravidelným posluchačem na všech 

Schächterových zkouškách, dokonce se mu k účasti na nich sám přihlásí. Stařec/kritik je 

dirigentovi vždy připraven poskytnout radu, která ale, jako v případě prvního setkání s 

 
85 VAVŘÍK, Z.: Zpívající tragédie, in Literární noviny 12, 1963 č. 44, s. 4. 
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ním, bývá nějak zašifrovaná a je tedy nutné, aby se adresát informace nad sdělením 

zamyslel. Kritika si dirigent i celý sbor velmi váží a jeho názor je pro ně důležitým. Tato 

postava nemá jméno ani není národnostně či jinak charakterizována. Jediná informace, 

kterou o něm máme k dispozici zní, že jde o postavu starší a velmi moudrou a také 

vzdělanou. Stařec/kritik postrádá i svůj osobní příběh, který by během práce na 

nastudování Rekviem vyplynul na povrch tak, jako je tomu u postav Schächterových 

sólistů. Stařec/kritik umírá těsně před premiérou Rekviem, což působí, jako by jeho 

jediným údělem bylo dovést Schächtera a jeho soubor do tohoto momentu a pak, když je 

vše připraveno, může v klidu odejít, protože jeho úděl již byl neplněn. 

Důležitou roli v příběhu sehrávají sólisté, jejichž příběhy se čtenář dozvídá během 

práce na Rekviem. O postavách sólistů se obvykle dozvídáme informaci o jejich hudebním 

vzdělání, cestě do Terezína a o jejich životě v ghettu.  

První postavou, kterou zde zmíníme, je sólistka Alžběta, jež je profesionální 

pěvkyní. Do Terezína přišla se svým mužem, který se stane také prvním posluchačem na 

Schächterových zkouškách. O jejích charakterových vlastnostech se dozvíme nejvíce 

v momentě, kdy je její muž, který je na vozíčku, povolán do transportu. Ona se rozhodne 

odejít s ním. Vztahuje se na ni přitom výjimka udělená všem umělcům. Alžběta ale 

nechce nechat svého invalidního muže odejít samotného, odchází proto dobrovolně s ním.  

Další sólistka je Bětka, kterou naučil zpívat farář, a proto ji Schächter přezdívá 

Bětka kostelní.  Bětka je velmi laskavá a obětavá žena. Její obětavost ilustruje činnost, 

kterou v ghettu zastává. Stará se o staré a duševně nemocné obyvatele terezínského 

ghetta. 

Poslední ze Schächterových sólistek je Maruška, křehká dívka s velikou vnitřní 

silou. Schächter ji popisuje jako něžnou, křehkou dívku s bělostnou pletí. Maruščin 

křehký dívčí zevnějšek kontrastuje s jejími bolestnými zážitky, které promlouvají z jejích 

očí a procítěného pěveckého projevu. "Tre-mens fac-tus sum chladně odměřuje Maruška 

slovo za slovem, zvolna kráčí křížovou cestou strašných vzpomínek a znovu ji nastupuje, 

nikdo jí nepomáhá, a ona se nezachvěje. Štíhlá, bělostná, stojí tu vzpřímená, jako socha 

tesaná z mramoru, jen očí jí žhnou, veliké, široce rozevřené oči, vidoucí, žalující.“86  

Dalším sólistou v příběhu je František, o němž se dozvídáme, že je sirotek a má 

hudební vzdělání. Snažil se emigrovat ilegálním transportem, ale odmítli mu do něj vzít 

 
86 BOR, J.: Terezínské rekviem. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 71. 
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i jeho sestru. Přijeli tak společně do Terezína. Do Schächterova souboru se dostane tak, 

že jej dirigent zaslechne, jak zpívá svým spoluvězňům na ubikaci a jeho hlas mu učaruje. 

Tenora do svého souboru získá Schächter dílem náhody. Probíhá zkouška sboru, 

když v tom do místnosti vběhne mladý chlapec, který se rychle infiltroval do řad zpěváků. 

Chviličku po něm nahlédne do místnosti nacista, který chce chlapce chytit. Nacista sboru 

přikáže zpívat, myslí si, že tak vetřelce odhalí. Schächter rychle pochopí, co tím nacista 

sleduje, rozhodne se proto začít zpívat co nejhlučnější část z Rekviem. Nacista nedokáže 

chlapce najít. Vidí jen, že všichni zpívají, nedokáže ale určit, kdo do sboru nepatří. 

Členové sboru spolu s dirigentem si ale rychle všimnou, že chlapec je čistý tenor, který 

ve sboru dosud chyběl. Díky tomuto momentu se dozvídáme celý pohnutý příběh tohoto 

chlapce, který dlouhou dobu ani netušil, že je Žid.  

Vzhled postav je ve vyprávění druhořadým, primární je jejich povaha, kterou se 

čtenář dozvídá převážně z činů postav. Pokud je u některé postavy její vzhled 

charakterizován, bývá to z toho důvodu, aby na něm byl ilustrován nějaký kontrast. Tak 

je tomu u sólistky Marušky, kterou Schächter popisuje jako nevinně vyhlížející éterickou, 

křehkou bytost, jež připomíná vílu z pohádky. S jejím něžným a nevinným vzezřením ale 

kontrastují její oči, ve kterých se odrážejí těžké životní zkušenosti, které si s sebou 

Maruška nese a které uplatňuje i v Rekviem. Maruščin vzhled tak kontrastuje s jejím 

těžkým životním údělem. 

Popisu zevnějšku je věnován větší prostor ještě u jedné postavy. Jde o již 

zmíněného tenora, Toho popisuje jako mladíčka s kudrnatými vlasy zlatavé barvy, 

velkýma zelenýma očima a rovným, nadzvednutým nosem. Dokonce ho přirovnává 

k andělům z obrazů malířů Raffaela Santiho a Bartolomého Estebana Murilli. „Oživuje 

jim postavy andělů, jak je malovali Raffael a Murillo, něco klukovského, uličnického je 

v té šibalské tváři.“87 Popis tenorova zevnějšku má také za úkol poukázat ke kontrastu. 

Tentokrát jde o kontrast mezi jeho vzhledem a židovským původem. 

4.3.6. Jazykové prostředky 

 

V Terezínském Rekviem je užíváno jazyka spisovného, s drobnými výjimkami jako je 

například výraz koncentrák. Časté jsou německé výrazy, které doplňují český text. Vždy 

jde o výrazy vztahující se k prostředí ghetta jako je například lágrkomandant. Němčina 
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ale není jediný jazyk, jehož výrazy jsou v Terezínském Rekviem užívány. Častá je také 

latina, která se tak, jako se němčina vztahovala k reáliím z ghetta, vztahuje k hudbě. 

Latinskými výrazy v knize jsou totiž pasáže z Rekviem jako například Lacrymosa, již 

zmíněné Libera me nebo i víceslovné pasáže jako například Confutatis maledictis, 

flammis acribus addictis. 

Zajímavé je, jak autor pracuje se jmény postav. Nacisté jsou v textu označeni buď 

svou funkcí (lágrkomandant), nebo dokonce vlastním jménem (Adolf Eichmann). Zato 

členové sboru i sám Rafael Schächter mívají přezdívky nebo jsou oslovováni zdrobnělou 

podobou svého jména. Rafael Schächter je v Terezíně všemi oslovován jako Rafík, jeden 

z členů sboru je oslovován jako Mefisto, další jako Otec vlasti. Jednu ze sboristek 

Schächter dokonce přejmenuje, protože se mu zdá, že jméno Maruška se k ní jednoduše 

více hodí. Pro děj důležitá postava starce/kritika v knize nemá své jméno zmíněno ani 

jednou, známe pouze přezdívky, kterými jej oslovovali členové sboru a Schächter. 

4.3.7. Motivy 

 

Hlavním tématem, který protkává celé Terezínské Rekviem, je hudba. Pro Rafaela 

Schächtera je hudba médiem komunikace s ostatními vězni, způsobem, jak jim předat 

poselství. Později je médiem, kterým může on a celý jeho sbor promluvit za všechny 

židovské vězně, když se při představení pro mezinárodní delegaci Červeného kříže za 

přítomnosti nacistických pohlavárů postaví tváří v tvář svému nepříteli a odvážně 

pronesou svůj protest a výzvu zabalenou do velkého uměleckého výkonu. Schächterovi 

tak nejde o to, ztvárnit Rekviem co nejlépe po technické stránce věci, i když ta je pro 

Schächtera také velmi důležitá, ale hlavně o předání poselství terezínským vězňům. Josef 

Bor využil Verdiho Rekviem jako podklad, ze kterého prosakují na povrch životní příběhy 

zúčastněných umělců, jako je tomu například v případě Marušky, Schächterovy sólistky, 

jejíž příběh Schächter líčí ostatním umělcům během generální zkoušky.  

Důležitým motivem je v díle vztah židovství a křesťanství. Rekviem je katolická 

skladba, kterou plánuje v ghettu nastudovat židovský dirigent se svým sborem. Tento 

rozpor mezi katolickou skladbou a židovskými umělci je v knize poprvé zmíněn v pasáži, 

kdy si Schächter plně uvědomí, že je potřeba Rekviem pojmout výrazně jinak, než tomu 

bylo dosud, a to kvůli rozdílům mezi judaismem a křesťanstvím. Schächter si potřebu 

přizpůsobení podmínkám, ve kterých má být Rekviem nastudováno, plně uvědomí 

a rozhodne se, že chce, aby jeho posluchači slyšeli takové Rekviem, kterému porozumí 
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Žid, křesťan i bezvěrec. „A také to nesmí být křesťanské Rekviem, které nastuduje, takové 

by zde nikomu síly nepřidalo, bude to jiné Rekviem, s fanatickou vírou v dějinnou 

spravedlnost ještě zde na tomto světě. Jen takové Rekviem mohou v lágru zpívat, jen 

takové písničce vězeň porozumí. Žid, křesťan i bezvěrec.“88 Zde můžeme vnímat rozpor 

v tom, jaký má Schächter záměr s nastudováním Rekviem. Když ho poprvé napadlo, že 

by mohl v Terezíně nastudovat tuto skladbu, líbil se mu kontrast mezi katolickou 

skladbou, židovskými zpěváky a jím, bezvěrcem. „Ukázat prolhanost úchylných nápadů 

o čisté a nečisté krvi, o vyšší a méněcenné rase, ukázat to právě v židovském lágru, 

a právě na umění tak, kde nejlépe rozpoznáš pravou hodnotu člověka. Chtěl by namíchat 

nejrozmanitější směs, ať si pak přijdou poslechnout, jaký kumšt se dá z takového koktejlu 

udělat. A právě z Verdiho Rekviem. Italská muzika, středověký latinský text, prastará 

katolická modlitba, židovští zpěváci a hudebníci z Čech, Rakouska, Německa, Holandska 

a Dánska, a mnozí i z Polska a Maďarska. Rekviem nastudované a dirigované bezvěrcem, 

Rekviem v koncentračním táboře, to je nápad!“89 Po rozhovoru se staříkem, který mu 

nastudování Rekviem rozmlouvá, protože Židé a stará katolická skladba nejdou 

dohromady, se rozhodne pro nastudování Rekviem, které bude uchopitelné pro všechny 

bez rozdílů náboženského vyznání. Odkaz k víře je i v pasáži, kde Schächter navrhuje 

reformu náboženských obřadů. „Až se vrátíme domů, opakoval Schächter – on opakoval 

takto slova velmi často – musejí židi zreformovat náboženské obřady. Proč má při nich 

zpívat jedině tenor? Napříště se party rozdělí, něco tenor, něco bas. Ovšem, 

zapochyboval, jestli židovská náboženská obec nebude mít proti takové církevní novotě 

námitek, bas je odjakživa hlasem zplozence pekla, do templu ho snad ani nevpustí.“90  

Častým motivem je ticho, které se v románu pojí s důležitými momenty. „Hlediště 

ztichne. Podivným tichem, v lágru neobvyklým. Nikoli tichem prázdných stěn nebo 

zatajené hrůzy. Tichem rozechvělého očekávání. Tichem milence čekajícího na první 

pohlazení.“91 Tato citace popisuje atmosféru před premiérou Rekviem. Ticho zde slouží 

k popisu očekávání a zvědavosti.  

Po druhé naopak vypravěč využívá motivu ticha k popsání tísnivých pocitů. 

Zatímco v první citaci ticho sloužilo k evokaci příjemného očekávání, napětí a popisu 

jiného ticha, než je v ghettu běžné, v následující pasáži jde o ticho, které je za zdmi lágru 

tichem obvyklým a pojí se s negativními pocity. „Ticho sem vniklo, uvědomuje si 

 
88 Tamtéž, s. 13. 
89 Tamtéž, s. 9. 
90 Tamtéž, s. 36. 
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Schächter, zvenku, seshora odevšad, a teď se roztahuje, křičí a poroučí, všeho se 

zmocnilo, stěny umlčelo, lidi ochromilo, ani vzduch se tu už nechvěje.“92 Ticho se v této 

pasáži pojí se zradou. Schächterovi bylo komandaturou slíbeno, že nikdo z umělců 

nebude na seznamu osob, které mají nastoupit do transportu. Zrada ale spočívala v tom, 

že se výjimka netýkala příbuzných umělců. „Pak najednou si ticho uvědomíš. 

A porozumíš mu. Už jdou! Vykřikuje. Už jdou, burcují rozechvělé nervy. Už jdou, sípe 

zatajený dech.“93 Ticho se tu tak pojí s transportem, ve kterém jsou i Schächterovi sólisté. 

Ticho také souvisí s příběhem Marušky, Schächterovy sólistky. Před očima jí ubili 

otce i matku, které bránila holýma rukama, dokud jí je nezlámali. Poté jí zabili bratra. To 

už jen křičela, dokud ji neumlčeli. Do třetice jí zabili partnera, to už jen mlčela. „Měla 

milého, s ním utekla do Prahy. A tam, to se stalo v jedenačtyřicátém, už ani nekřičela, jen 

němě zírala.“94  

Motiv ticha je i na konci příběhu, při představení pro delegáty Červeného kříže 

a nacistické pohlaváry. „Nastane ticho. I ticho je hudba zbystří pozornost. Ticho ho teď 

spoutalo, svázalo, nemůže se pohnout, ani promluvit. Pochop mne, Bětko, žadoní celé 

jeho tělo, podívej se na mne, snad aspoň pohledem ti naznačím, nesmíš teď plakat, Bětko, 

před nimi nesmíš!“95 Ticho je v této pasáži postaveno jako něco, co patří k hudebnímu 

prožitku, protože zbystřuje pozornost. Schächtera v tuto chvíli svazuje, protože by rád 

řekl Bětce, že se před nacisty nesmí rozplakat, musí si zachovat důstojné mlčení 

Ticho je pro Schächtera i způsob, kterým posluchač hodnotí hudební dílo. „Tichem 

projeví vzrušený posluchač hloubku pohnutí, tichem před bouří potlesku.“96  
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5. Závěr 

Práce se zabývala prózami Josefa Bora Opuštěnou panenkou a Terezínským 

Rekviem. Josef Bor nebyl profesí spisovatel, ale právník. K literární činnosti jej přivedla 

až osobní zkušenost z pobytu v Terezíně a vyhlazovacích táborech. Právě tato zkušenost 

se nejvíce odráží v jeho první próze, kterou je Opuštěná panenka z roku 1961. Borova 

prvotina mapuje cestu jedné kutnohorské židovské rodiny z jejich domova přes terezínské 

ghetto až do vyhlazovacích táborů, kde všichni kromě otce rodiny Jana Breuera našli smrt 

v plynových komorách. Členové zmíněné rodiny nejsou ryze fiktivní postavy, ale jejich 

předobrazem byla rodina Josefa Bora, kterého v románu zastupuje postava Jana Breuera. 

Breuerova manželka Duška byla inspirována Borovou ženou Editou a dvě malé holčičky 

Hanička a Věrka v Opuštěné panence jsou blízké skutečným dcerám Josefa Bora, jejichž 

jména ani nebyla pro účely knihy změněna. Josef Bor nepíše autobiografii, jeho vlastní 

příběh poskytuje vyprávění jen osu, která na sebe nabaluje mnoho dalších příběhů. 

Pravdivý osud rodiny Jana Breuera/Josefa Bora i jeho samotného se prolíná s fiktivními 

událostmi a postavami. Účelem Borova vyprávění nebylo napsat autobiografii, ale 

zachytit život v ghettu Terezín a přežívání v koncentračních táborech v celé jejich 

komplexnosti. Josef Bor do svého vyprávění zařazuje také fiktivní deník Miloše Sáluse, 

který líčí nejrůznější smutné, ale i veselé příběhy z Terezína.  

Práce si kladla za cíl také porovnání Opuštěné panenky se dvěma vybranými 

knihami, jimiž byly Weilův Život s hvězdou a Kafkova Krutá léta. Od Života s hvězdou 

se Opuštěná panenka velmi liší. Pozorovali jsme hlavně rozdíly mezi oběma hlavními 

postavami, kdy hlavní postava Života s hvězdou se stará o své vlastní přežití a realitu ghett 

či vyhlazovacích táborů na vlastní kůži nepocítí, zatímco hlavní postava Opuštěné 

panenky Jan Breuer prochází Terezínem i vyhlazovacími tábory a stará se o přežití nejen 

své, ale i celé své rodiny. S Krutými léty toho má Opuštěná panenka společného více. 

František Kafka i Josef Bor se snažili zachytit na stránkách svých knih každodenní život 

ať už v ghettu Terezín a vyhlazovacích táborech (Opuštěná panenka) nebo v ghettu 

v Lodži (Krutá léta). 

Kompozičně je text Opuštěné panenky velmi nekonzistentní, což znesnadňuje 

proniknutí do příběhu. Děj plyne chronologicky tak, jak rodina Breuerových putuje 

z Kutné Hory přes Terezín až do vyhlazovacích táborů. Chronologii vyprávění narušuje 

třetí část vyprávění, která se skládá z fiktivního deníku Miloše Sáluse, protože se vrací na 

začátek k založení ghetta a postupně se dostává ke dni, kdy byl deník Milošem Sálusem 
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předán Janu Breuerovi. Text je vyprávěn v objektivní er-formě až na poslední zápis 

v deníku Miluše Sáluse a některé poznámky pod čarou, které doplňují deníkové zápisy. 

Příběhem čtenáře provází fiktivní, v narativu nepřítomný vypravěč. Toto pravidlo je 

stejně tak jako chronologie vyprávění narušeno třetí částí. Zde totiž víme, kdo je autorem 

zápisků a že jsou veškeré události líčeny z jeho perspektivy.  

Opuštěná panenka je psána spisovným jazykem až na malé výjimky v citacích nebo 

pojmech, které se týkají života v ghettu Terezín nebo vyhlazovacím táboře. Poměrně 

časté jsou výrazy v němčině, což vzhledem k období a prostředí, kde se děj odehrává, 

není překvapivé.  

Práce se snažila postihnout i některé zásadní motivy v díle. Tím nejvýraznějším je 

ztráta lidskosti, která se nejvíce dotkne Jana Breuera, který se v posledních kapitolách 

vyprávění stává odlidštěným Číslem. Dalším motivem je postava dítěte, která odkazuje 

hlavně k Breuerově dceři, malé Haničce. Práce se zamýšlela také nad motivem 

náboženství, které pro Jana Breuera osobně nebylo důležité, představovalo pro něj zdroj 

problémů a rozepří.  

Borova druhá kniha Terezínské Rekviem se těšila kladnému přijetí i za hranicemi, 

což dosvědčuje jedenáct překladů tohoto textu. Příběh je inspirován skutečnou 

historickou událostí. Josef Bor v Terezínském Rekviem zpracoval příběh nastudování 

katolického Rekviem Rafaelem Schächterem. Josef Bor se při zpracování této látky 

nedržel pouze historické skutečnosti, v některých aspektech se jeho vyprávění od toho, 

co o nastudování Rekviem v Terezíně víme, liší. Kompozičně je Terezínské Rekviem 

postaveno na časové chronologii s retrospektivou na začátku vyprávění. Dějem čtenáře 

provází fiktivní vypravěč, který v textu není přítomen. Terezínské Rekviem je psané 

spisovným jazykem, častá jsou německá slova a germanismy. V textu se vyskytují také 

latinská slova a věty, které jsou pasážemi z Verdiho Rekviem. Z motivů je tím 

nejdůležitějším hudba, která je leitmotivem celého vyprávění. Právě jejím 

prostřednictvím vystupují příběhy postav Terezínského Rekviem. Dalším motivem je 

ticho, které se v textu pojí s negativními i pozitivními momenty. I v Borově druhé knize 

je jedním z motivů náboženství, které se zde řeší v souvislosti s napětím, které panuje 

mezi katolickou náboženskou skladbou, prostředím, ve kterém zazněla, a židovskými 

umělci. Borův text vypráví o odvaze a síle vzdorovat nepříteli 
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