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Abstrakt 

Přestože představuje humor a holocaust na první pohled zarážející kombinaci, při bližší 

analýze vlastností humoru vychází najevo jeho významné funkce, jež dle přeživších humor 

v holocaustu opravdu plnil. Ať už se jedná o schopnost humoru hledět na objekt své 

pozornosti z vícera perspektiv, s emocionálním odstupem či pomocí něj uvolňovat 

nahromaděné frustrace, existuje množství důkazů o jeho nezanedbatelné roli během 

holocaustu i po něm. V rámci vyrovnávání se s traumatem vzešlým ze zkušenosti 

holocaustu tak vznikala i literatura pojímající tematiku holocaustu z humorné perspektivy, 

na základě čehož vyvstalo značné množství debat o vhodnosti humoru v reprezentaci 

holocaustu. Mezi kontroverzní díla spadající do této oblasti jsou rovněž povídky Tadeusze 

Borowského a román Nácek & holič Edgara Hilsenratha. 

Tato diplomová práce se zabývá humorem, satirou a cynismem jako pomocníky při 

vyrovnávání se s traumatickou zkušeností holocaustu na příkladu jmenovaných děl 

Tadeusze Borowského a Edgara Hilsenratha, jež se dle mnohých kritiků svým 

neobyčejným humorným zpracováním pohybovaly na samé hranici limitů reprezentace 

holocaustu. Cílem práce je tato díla analyzovat se soustředěním na jejich humorné 

zpracování a zhodnotit přijatelnost humoru jako prostředku rekonciliace se zkušeností 

holocaustu v jeho reprezentaci. 

 

 

Abstract 

Although the combination of humour and holocaust may seem rather startling, further 

analysis of humour characteristics brings to light its significant functions, which, according 

to the survivors, humour in the holocaust truly fulfilled. Whether it is a matter of being 

able to see the object of one’s attention from several perspectives, from an emotional 

distance or being able to release accumulated frustrations, there is clear evidence of 

humour’s appreciable role during the holocaust and in the aftermath. Within the framework 

of coping with the trauma caused by the holocaust experience also emerged holocaust 

literature dealing with the subject from a humorous perspective, which motivated a lot of 

debates developed about appropriateness of humour in the holocaust representation. To 

other controversial works from this area also belong the short stories by Tadeusz Borowski 

and the novel The Nazi & the Barber by Edgar Hilsenrath. 



 

 

 

This master thesis follows humour, satire and cynicism as means of coping with traumatic 

holocaust experience based on the example of the above mentioned works of Tadeusz 

Borowski and Edgar Hilsenrath, which, according to many critics, tested the limits of 

holocaust representation thanks to their unusual humorous approach. Thus, the aim of the 

thesis is to analyze these works focusing on their humorous approach and evaluate the 

acceptability of humour as means of reconciliation with holocaust experience in its 

representation. 
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Úvod 

Humor a holocaust představují zajisté na první pohled zarážející kombinaci 

vzhledem k tomu, že je na humor nazíráno primárně jako na jev lehčího, neseriózního 

charakteru a hrůzy holocaustu se zdají být jeho pravým opakem. Při bližší analýze 

vlastností humoru a jemu příbuzných jevů však vychází najevo také jeho hlubší poslání 

a funkce, které dle svědectví přeživších humor v holocaustu plnil. Ať už se jedná o 

schopnost humoru hledět na objekt své pozornosti z vícera perspektiv, s emocionálním 

odstupem či si do humoru vylévat nahromaděné frustrace a agrese, existuje množství 

důkazů o jeho nezanedbatelné roli během holocaustu i po něm. 

Nejen po osvobození z ghett a koncentračních táborů, ale již během internace 

v nich se jejich obyvatelé a vězňové utíkali do světa literatury a sepisovali své 

zkušenosti a prožitky do textů, které jim osobně pomáhaly v překonání traumat a které 

chtěli předat světu jako svědectví krutostí nacistického režimu. Navzdory časté obavy o 

nedostatečně adekvátní vyjádření svých zkušeností a především pocitů tak vzniklo na 

desítky tisíc titulů literatury holocaustu zastoupených ve všech literárních žánrech 

autory široké řady národností a kultur. Při té příležitosti vyvstalo také značné množství 

debat o vhodné reprezentaci holocaustu, přičemž humor byl zpravidla zařazen mezi 

kontroverzní, ne-li nepřípustné způsoby reprezentace. Přesto literární díla pojímajících 

tematiku holocaustu z humorné perspektivy vznikala a přes jejich zpočátku často 

rozporuplné přijetí si místo na poli literatury holocaustu vybojovala. Mezi tato díla se 

počítají též povídky z prostředí koncentračního tábora polského spisovatele Tadeusze 

Borowského a satirický román Nácek & holič německo-židovského spisovatele Edgara 

Hilsenratha. 

Ačkoli byli každý jiného původu a z doby nacistické okupace si nesli odlišné 

sady zkušeností, stejně jako se jejich životy po válce ubíraly jiným směrem, vykazují 

jejich díla podobnosti poukazující na poválečné trauma přeživších holocaustu, se 

kterým se jak Borowski, tak Hilsenrath vypořádávali ve svém díle právě s humorem a 

cynismem. Tyto nástroje se rozhodli použít též za účelem co nejautentičtějšího předání 

svých vlastních dojmů a přesvědčení jak z utrpení holocaustu, tak z poválečného světa. 

Tato diplomová práce se zabývá humorem, satirou a cynismem jako pomocníky 

při vypořádávání se s utrpením holocaustu a následném vyrovnání se s touto 

traumatickou zkušeností na příkladu jmenovaných děl Tadeusze Borowského a Edgara 

Hilsenratha, jež se dle mnohých kritiků svým neobyčejným humorným zpracováním 
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pohybovaly na samé hranici limitů reprezentace holocaustu a jež díky tomu po svém 

vydání sklidily nemálo kontroverzních reakcí. Hlavním posláním práce je tato díla 

analyzovat se soustředěním na jejich humoristické zpracování ve spojení s poselstvím 

autorů a následně zhodnotit přijatelnost jejich humoru jako prostředku rekonciliace se 

zkušeností holocaustu v jeho reprezentaci. 

První kapitola práce vymezuje pojmy humor, satira a cynismus v obecném slova 

smyslu, zmiňuje též specifika židovského humoru, staví do kontrastu význam komedie a 

tragédie a jmenuje základní funkce humoru. Druhá kapitola na první navazuje 

opětovným tematizováním humoru a satiry, nicméně již v napojení na období 

holocaustu. Zabývá se citlivostí kombinace humoru a holocaustu se zaměřením na 

funkce humoru, které humor během holocaustu i po něm plnil u vězňů koncentračních 

táborů, obyvatel ghett a následných přeživších. Kapitolu podepírají svědectví 

přeživších, jež dokazují eminentní roli humoru uprostřed světa utrpení. Text druhé 

kapitoly je též doplněn o podkapitolu věnující se problematice definice genocidy. 

Třetí kapitola zasazuje do kontextu holocaustu literaturu, přičemž nejprve 

diskutuje o rozporu mezi holocaustem vnímaným jako něco diametrálně odlišného od 

literatury jakožto umění. To bývá vnímano primárně jako prostředek k potěše ducha. 

Následně shrnuje kapitola debatu vzniknuvší kolem dilematu zařazení fikce do literatury 

holocaustu coby adekvátní reprezentace holocaustu a předkládá hlediska obtížnosti 

sepsání svědectví odpovídajícího i emocionálním zkušenostem přeživších. Na závěr se 

text kapitoly napojuje na tematiku humoru a uvádí příklady děl literatury holocaustu 

užívajících humorných prvků k dosažení cíleného efektu. 

Čtvrtá kapitola práce se již zaměřuje na postavu a povídky Tadeusze 

Borowského. První část kapitoly pojednává o životě spisovatele. Zároveň je do textu 

chronologicky zakomponována i jeho bibliografie. Druhá část kapitoly analyzuje 

Borowského povídky z prostřední koncentračního tábora, přičemž se analýza 

koncentruje na humorné a cynické prvky povídek, ústřední témata, která tyto prvky 

podpírají a autorovo poselství. Na závěr je rozebrána kritika a přijetí povídek především 

v Borowského rodném Polsku.  

Pátá kapitola soustředící se na postavu Edgara Hilsenratha a jeho román Nácek 

& holič je sepsána analogicky ke kapitole čtvrté. Tyto dvě kapitoly jsou strukturovány 

podobně, aby bylo možné díla Borowského a Hilsenratha následně lépe porovnat. 
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V první části kapitoly je tedy představen Hilsenrathův život a dílo, druhou část kapitoly 

tvoří především analýza románu. Analýze ale v tomto případě předchází ještě shrnutí 

románového děje. Následně jsou zde podobně jako u čtvrté kapitoly představeny 

humorné a cynické prvky románu na základě jeho ústředních témat a Hilsentathovo 

poselství. Poslední podkapitola se stejně jako u kapitoly předchozí věnuje kritice 

románu a jeho přijetí v Německu, Hilsenrathově rodné zemi. 

Šestá a závěrečná kapitola práce má dva cíle, přičemž prvním z nich je porovnat 

humoristický přístup Borowského a Hilsenratha v dílech analyzovaných v předchozích 

kapitolách za pomoci srovnání jejich ústředních témat a stylu humoru jak v porovnání 

kontextu jejich zkušeností z holocaustu, z něho vycházejících traumat a přijetí jejich 

díla veřejností, tak v propojení s funkcemi humoru z druhé kapitoly práce. Druhý cíl 

kapitoly představuje zhodnocení přijatelnosti humoru jako prostředku vyrovnání se se 

zkušeností holocaustu v jeho reprezentaci na základě Borowského povídek a 

Hilsenrathova románu Nácek & holič. 

Zhodnocení literatury 

Přestože neexistuje jedna všeobecně uznávaná definice humoru, zabývalo se jím 

nemalé množství akademických debat, stejně jako jeho funkcemi, na základě nichž není 

o pozitivních účincích humoru pochyb. Pro vymezení pojmu humor a uvedení obecných 

funkcí humoru první části práce byl nápomocný rozsáhlý sborník o výzkumu humoru 

The Primer of Humour Research nakladatelství Mouton de Gruyter z roku 2008, 

konkrétně články od Roda A. Martina
1
 a Giselinde Kuipersové.

2
 Satiře se velmi zručně 

věnuje použitá monografie Jonathana Greenberga The Cambridge Introduction to Satire 

z roku 2018
3
 a cynismu zase článek „Cynicism and Morality“ od Samanthy Viceové.

4
 

Navzdory na první pohled neobvyklému tématu přímočaře spojujícímu humor a 

období holocaustu, existuje poměrně široké spektrum odborné literatury rozebírající 

právě příznivé působení humoru uprostřed utrpení, degradace a nemožnosti úniku 

hrozbě smrti. Text druhé kapitoly práce stojí na základech monografie Chayi 

                                                 
1
 Rod A. Martin, „Humor and health,“ in The Primer of Humor Research, ed. Viktor Raskin (Berlin: 

Mouton de Gruyter, 2008), 479-521. 
2
 Giselinde Kuipers, „The Sociology of humor,“ in The Primer of Humor Research, ed. Viktor Raskin 

(Berlin: Mouton de Gruyter, 2008), 261-398. 
3
 Jonathan Greenberg. The Cambridge Introduction to Satire (Cambridge: Cambridge University Press, 

2018). 



 

6 

 

Ostrowerové Es hielt uns am Leben: Humor im Holocaust,
5
 přehledně rozdělené na 

jednotlivé funkce humoru postavené na svědectví přeživších holocaustu, se kterými 

Ostrowerová osobně vedla rozhovory. Svědectví přeživších druhé kapitoly práce je 

obohaceno také o citáty z filmu režisérky Ferne Pearlsteinové The Last Laugh z roku 

2016
6
 pojednávajícím o hranicích humoru především na příkladu holocaustu a jeho 

reprezentace. K rozboru funkcí humoru přispěla také přednáška Johna Morrealla Humor 

in the Holocaust: Its Critical, Cohesive, and Coping Functions, prezentovaná na 

konferenci na téma vzdělávání o holocaustu budoucích generací v roce 1997.
7
 

Podkapitola věnující se problematice definování pojmu genocida čerpá pak 

z monografií Borise Bartha Genozid: Völkermord im 20. Jahrhundert
8
 a Williama 

Rubinsteina Genocide: A History.
9
 

Vzhledem k objemnosti primárních zdrojů literatury holocaustu je v dnešní době 

dostupná také pestrá paleta odborné literatury analyzující jak jednotlivá díla, tak jejich 

individuální aspekty. Třetí kapitola práce se pro své zaměření soustředila především na 

debatu kolem správné reprezentace holocaustu ve vztahu k fikci a humorným prvkům. 

V prvním případě byla důležitým zdrojem monografie Ruth Franklinové A Thousand 

Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction,
10

 v druhém pak článek Michalina 

Zembyla „Holocaust Laughter and Edgar Hilsenrath’s The Nazi and the Barber: 

Towards a Critical Pedagogy of Laughter and Humor in Holocaust Education“.
11

 Jak je 

zmíněno výše, je třetí kapitola též obohacena o stručný rozbor problematiky sepsání 

upřímného, uvěřitelného svědectví. Tvorbě tohoto rozboru napomohly úvodní texty do 

průvodců literaturou holocaustu od Jamese E. Younga
12

 a Davida Pattersona
13

, stejně 

                                                 
4
 Samantha Vice, „Cynicism and Morality,“ Ethical Theory and Moral Pratice 14, č. 2 (duben 2011): 

169-184. 
5
 Chaya Ostrower, Es hielt uns am Leben: Humor im Holocaust (Wiesbaden: Springer, 2018). 

6
 Ferne Pearlstein, režisérka. The Last Laugh (New York: Tangerine Entertainment, 2016), 

https://www.amazon.com/Last-Laugh-Mel-Brooks/dp/B07F1C8N6V (staženo 7. 5. 2020). 
7
 John Morreall, „Humor in the Holocaust: Its Critical, Cohesive, and Coping Functions,“ Holocaust 

Teacher Resource Center, http://www.holocaust-trc.org/humor-in-the-holocaust/ (staženo 8. 5. 2020). 
8
 Boris Barth, Genozid: Völkermord im 20. Jahrhundert (Mnichov: C.H.Beck, 2006). 

9
 William D. Rubinstein, Genocide: A History (Abingdon: Routledge, 2014). 

10
 Ruth Franklin, A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction (New York: Oxford 

University Press, 2011). 
11

 Michalinos Zembylas, „Holocaust Laughter and Edgar Hilsenrath’s The Nazi and the Barber: Towards 

a Critical Pedagogy of Laughter and Humor in Holocaust Education,“ Studies in Philosophy and 

Education 37, č. 3 (květen 2018): 301-313. 
12

 James E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of 

Interpretation (Bloomington: Indiana University Press, 1988); James E. Young, „Introduction,“ in 

Reference Guide to Holocaust Literature, ed. Thomas Riggs (Farmington Hills: St. James Press, 2002), 

xxxi-xxxv. 
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jako kapitola od Aharona Appelfelda
14

 a Kennetha Seeskina
15

 ze sborníku Writing and 

the Holocaust vydaném Berelem Langem. 

K tvorbě analytických kapitol práce byly potřebné pochopitelně Borowského 

povídky a Hilsenrathův román. Pro analýzu Borowského povídek bylo použito jak české 

vydání s názvem Kamenný svět od nakladatelství Moje vojsko z roku 1966,
16

 tak vydání 

polské s názvem Proszę państwa do gazu od nakladatelství Polityka z roku 2008.
17

 

Vedle těchto primárních zdrojů poskytly nezanedbatelné podklady pro analýzu článek 

od Andrzeje Wirtha „A Discovery of Tragedy: The Imcomplete Account of Tadeusz 

Borowski“,
18

 kapitola Lawrence Langera „Literature of Auschwitz“
19

 ze sborníku 

Harolda Blooma Literature of the Holocaust a tři příspěvky k Borowskému a jeho 

nejznámějším dílům v průvodci literaturou holocaustu Reference Guide to Holocaust 

Literature od Kazimierze Adamczyka.
20

 Shrnutí života a díla Tadeusze Borowského 

bylo možné především díky úvodu k anglicko-jazyčnému vydání povídek napsanému 

Janem Kottem,
21

 sbírce korespondence Tadeusze Borowského se jeho rodinou, přáteli a 

známými Niedyskrecje pocztowe: korespondecja Tadeusza Borowskiego
22

 vydané 

Tadeuszem Drewnowským a dobová esej rozebírající Borowského povahu a vývoj jeho 

postojů pod titulem Beta - czyli nieszczęśliwy kochanek od Czesława Miłosze z jeho 

knihy Zniewolony umysł.
23

 

                                                 
13

 David Patterson, „Introduction,“ in Encyclopedia of Holocaust Literature, David Patterson, Alan L. 

Berger a Sarita Cargas, eds. (Westport: Oryx Press, 2002), xiii-xviii. 
14

 Aharon Appelfeld, „After the Holocaust,“ in Writing and the Holocaust, Berel Lang ed., 83-92. New 

York: Holmes & Meier Publishers, 1988. 
15

 Kenneth Seeskin, „Coming to Terms with Failure: A Philosophical Dilemma“, in Writing and the 

Holocaust, Berel Lang ed., 110-121. New York: Holmes & Meier Publishers, 1988. 
16

 Tadeusz Borowski, Kamenný svět (Praha: Naše vojsko, 1966). 
17

 Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu (Warszawa: Biblioteka Polityki, 2008). 
18

 Andrzej Wirth, „A Discovery of Tragedy: The Imcomplete Account of Tadeusz Borowski“. The Polish 

Review 12, č. 3 (léto 1967), 43-52. 
19

 Lawrence Langer, „Literature of Auschwitz,“ in Literature of Holocaust, Harold Bloom ed., 171-191. 

(Broomall: Chelsea House Publishers, 2004). 
20

 Kazimierz Adamczyk, „Tadeusz Borowski,“ in Reference Guide to Holocaust Literature, Thomas 

Riggs ed., 45-47. (Farmington Hills: St. James Press, 2002).; Kazimierz Adamczyk, „This Way for the 

Gas, Ladies and Gentlemen,“ in Reference Guide to Holocaust Literature, Thomas Riggs ed., 596. 

(Farmington Hills: St. James Press, 2002).; Kazimierz Adamczyk, „We were in Auschwitz,“ in Reference 

Guide to Holocaust Literature, Thomas Riggs ed., 619-620. (Farmington Hills: St. James Press, 2002). 
21

 Jan Kott, „Introduction,“ in This Way to the Gas, Ladies and Gentlemen, Tadeusz Borowski (New 

York: Penguin Books, 1976). 
22

 Tadeusz Drewnowski, Niedyskrecje pocztowe: korespondencja Tadeusza Borowskiego (Varšava: 

Prószyński i S-ka, 2001). 
23

 Czesław Miłosz, Zniewolony umysł (Paříž: Instytut Literacki, 1953). 
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Za základ pro analýzu Hilsenrathova románu posloužila taktéž dvě vydání, a sice 

české vydání románu Nácek & holič od nakladatelství Hynek z roku 1997
24

 a německé 

vydání Der Nazi & der Friseur od nakladatelství Deutscher Taschenbuchverlag z roku 

2006.
25

 Mimo primární zdroje hrála v analýze románu ještě roli kapitola „wir nannten 

sowas Zersetzung‘ – Edgar Hilsenraths Der Nazi & der Friseur: Unmittelbar zur 

Erfahrung der antifaschistischen Satire“ z monografie Stephana Braeseho Das teure 

Experiment – Satire und NS-Faschismus,
26

 která rozebírá satirické prvky románu. 

Taktéž byl pro analýzu románu významným článek Astrid Klockeové „Subverting 

Satire: Edgar Hilsenrath’s Der Nazi und der Friseur and Charlie Chaplin’s The Great 

Dictator“.
27

 Dále je vhodné jako význačné zdroje k analýze zmínit ještě článek Vereny 

Hutterové „Identity Politics and the Jewish Body in Edgar Hilsenrath’s ‚The Nazi and 

the Barber“
28

 zabývající se problematikou změny identity, a článek Jennifer Taylorové 

„Writing as Revenge: Reading Edgar Hilsenrath’s Der Nazi und der Friseur as a Shoah 

Survivor’s Fantasy“
 29

 analyzující Hilsenrathovu snahu se znovu stát součástí německé 

kultury. 

                                                 
24

 Edgar Hilsenrath, Nácek & holič (Praha: Hynek, 1997). 
25

 Edgar Hilsenrath, Der Nazi & der Friseur (München: Deutscher Taschenbuchverlag, 2006). 
26

 Stephan Braese, Das teure Experiment und NS-Faschismus (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996). 
27

 Astrid Klocke, „Subverting Satire: Edgar Hilsenrath’s Der Nazi und der Friseur and Charlie Chaplin’s 

The Great Dictator“. Holocaust and Genocide Studies 22, č. 3 (zima 2008): 498-513. 
28

 Verena Hutter, „Identity Politics and the Jewish Body in Edgar Hilsenrath’s ‚The Nazi and the Barber.“ 

The Leo Baeck Institute Yearbook 58 (2013): 233-245. 
29

 Jennifer Taylor, „Writing as Revenge: Reading Edgar Hilsenrath’s Der Nazi und der Friseur as a 

Shoah Survivor’s Fantasy“. History of European Ideas 20, č. 1-3 (1995): 439-444. 
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1. Humor, satira a cynismus – základní definice a 
funkce 

1.1 Vymezení pojmů humor, satira a cynismus 

Fenoménem humoru se zabývalo nemalé množství konferencí a dalších akcí, 

sborníků a jiných publikací, analyzujících humor po všech jeho stránkách. Jak by měla 

tedy vypadat definice humoru? Stejně jako u nespočtu jiných jevů nelze najít přesnou 

definici, na které by panovala všeobecná shoda. Je ale možné alespoň shrnout různé 

pohledy na danou věc. 

Jak píše například belgická socioložka Giselinde Kuipersová na začátku svého 

sborníkového příspěvku v Úvodu do studia humoru, je humor sociálním fenoménem, 

formou komunikace, tedy jevem závislým na sociální interakci a téměř vždy 

specifickým pro určité místo a čas.
30

 Důkazem vázanosti humoru na určité místo či čas 

mohou být vtipy spojené s konkrétním jazykem. Takové vtipy není možné přeložit do 

jiného jazyka, aniž by ztratily svou vtipnost.
31

 Francouzský filozof Henri Bergson 

interpretoval humor jako tzv. společenský korektiv, tedy nástroj k vytváření vzorců 

chování. Tím, že se lidé něčemu či někomu smějí, dávají najevo abnormalitu daného 

objektu posměchu. S Bergsonem souhlasí i sociální teoretik Chris Powell, který definuje 

humor jako odpověď na něco neobvyklého.
32

 S podobným pohledem přichází 

nizozemský sociolog Anton C. Zijderveld, pro nějž je humor „hrou s významy“
33

 nebo 

zrcadlem, které nám umožňuje nahlížet na svět zkresleně, což může mnohdy odhalit 

jiný význam či úhel pohledu.
34

 Sigmund Freud mluvil o humoru jako o pozvánce ke 

společné agresi, kdy mezi sebou účastníci uzavírají pakt pozastavení pravidel běžného 

chování, logiky a projevování se.
35

 Vtip je pak podle slavného psychologa naplněním 

                                                 
30

 Kuipers, „The Sociology of Humor,“ 361. 
31

 Henri Bergson, Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic (New York: The MacMillan 

Company, 1913), 7. 
32

 Kuipers, „The Sociology of Humor,“ 365. 
33

 „playing with meanings“; Kuipers, „The Sociology of Humor,“ 376. 
34

 Ibid. 
35

 Jacob Levine, „Humour as a Form of Therapy: Introduction to Symposium,“ in It’s Funny Thing, 

Humour: Proceedings of The International Conference on Humour and Laughter 1976, Antony 

Chapman, ed. (Oxford: Pergamon Press, 1977), 136 
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rovnováhy člověka mezi každodenním fungováním a „dovolenou“ od logického, 

smysluplného a rozumného uvažování.
36

 

V souvislosti s humorem jako takovým je třeba také upozornit na smysl pro 

humor jako na nezanedbatelnou lidskou vlastnost, bez které by humor nefungoval. 

Člověk se smyslem pro humor by nejen měl umět pobavit ostatní, ale i ocenit humor 

druhých. Lidé disponující touto vlastností mají tendenci se smát často, jsou veselí od 

přírody a na svět se dívají pozitivně či pobaveně. Důležitým aspektem smyslu pro 

humor je také zachování si humorného pohledu na svět i v době krize,
37

 čemuž nemálo 

přispívá schopnost smát se sám sobě.
38

 Tato schopnost je důležitá také pro vyvinutí 

morální perspektivy.
39

 

1.1.2 Osobitost židovského humoru 

Pokud je řeč o humoru, nezřídka se zmíní také židovský humor a jeho specifika. 

Velké množství spisovatelů humorné literatury a komiků bylo a je židovského původu.
40

 

Jen v USA tvoří komici židovského původu celých 80 %, přičemž pouhá 3 % populace 

USA tvoří Židé.
41

 Jedním z důvodů je fakt, že humor je v židovské kultuře a historii 

zakořeněn velmi hluboko a tvoří tak její nedílnou součást. Při pohledu na jiné světové 

národy tomu tak je zřídkakdy.
42

 Například Sigmund Freud byl přesvědčen, že nezná 

jiného národa, který by se dokázal posmívat sám sobě tak jako Židé. Dělají si legraci i 

ze svých rituálů, institucí a dokonce i Boha.
43

 

Nejvýznamnějšími díly, která ovlivnila židovský národ a ve kterých je též 

obsažen humor, jsou hebrejská bible neboli tanach, talmud a midraš. V hebrejské bibli 

nelze najít přímo vtipy jako takové, ale určitě je v ní možné narazit humorné příhody 

plné sarkasmu, ironie, slovních hříček a postav oplývajících důvtipem a bystrostí. Nutno 

                                                 
36

 Chris Powell, „Humour as a Form of Social Control: A Deviance Approach,“ in It’s Funny Thing, 

Humour: Proceedings of The International Conference on Humour and Laughter 1976, Antony 

Chapman, ed. (Oxford: Pergamon Press, 1977), 53. 
37

 Martin, „Humor and Health,“ 484-485. 
38

 Levine, „Humour as a Form of Therapy,“ 133. 
39

 John Morreall, Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humour (Hoboken: John Wiley & Sons, 

2009), 115. 
40

 Peter L. Berger, Redeeming Laughter: The Comic Dimension of Human Experience (Berlin: Walter de 

Gruyter & Co., 1997), 87. 
41

 Monika Dhillon, „Humour as a Survival Tactic in Neil Simon’s Biloxi Blues and Roberto Benigni’s 

Life is Beautiful,“ International Journal of English Language, Literature and Humanitites 4, č. 12 

(prosinec 2016): 124. 
42

 Berger, Redeeming Laughter, 87. 
43

 H. Hershey Friedman a Linda Friedman Weiser. God Laughed: Sources of Jewish Humour (New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2014), 12. 
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podotknout, že pro věřícího člověka představuje bible samozřejmě morální dokument, 

nikoli pouze zábavnou knihu příběhů, nicméně humor může leckdy napomoci k morální 

pointě příběhu. Bohužel se ale v nejednom případě stává, že je humor ztracen 

v překladu, typickým příkladem jsou ty slovní hříčky, které fungují jen v hebrejštině. 

Podobně je humor součástí talmudu a midraše – původně ústních tradic založených na 

tóře – a další rabínské literatury.
44

 V talmudu se například píše o výroku proroka Eliáše 

o odměně v posmrtném světě pro ty, kteří rozesmáli druhé.
45

 

Otázkou zůstává, proč je humor nedílnou součástí lidové tradice zrovna u Židů.
46

 

V západní kultuře představovali Židé po mnohá staletí marginální společenskou 

skupinu. V novodobých dějinách získali vlastní stát až na konci 40. let 20. století a do té 

doby osidlovali jiné státy, kde byli vždy považováni za menšinu. S procesem 

emancipace jim státy postupně udělovaly svá občanství. Tento vývoj židovského 

postavení nejen v evropských společnostech Židům umožnil utvořit si poměrně jasnou 

představu o společnosti jako celku, a to jak zvnějšku tak zevnitř. Spolu s odstupem si 

zformovali i svůj humor, který jim pomáhal snášet obtíže života. Leckdy byli nuceni si 

zvyknout na nelehké životní podmínky a velká část humoru se tak přesunula k tématu 

přežití. Tak vzniknul například typický židovský černý humor.
47

 Jejich vůle ustála i 

pronásledování během druhé světové války, které zničilo většinu židovské kultury 

v Evropě.
48

 

1.1.3 Význam komedie ve srovnání s tragédií 

Již od starověku byla komedie v intelektuálních kruzích podřazena tragédii. 

Tragédie zpracovávala údajně těžká témata a byla tak považována za významnější žánr. 

Komedie na druhé straně byla brána jako lehký a nedůležitý žánr.
49

 Mohlo tomu tak být 

mj. i proto, že se komedie často vysmívají elitářství a zaběhnutému hierarchickému 

pořádku, zatímco tragédie se obzvláště dříve soustředily na vyšší sociální třídy, ze 

kterých většinou i pocházeli její hrdinové.
50

 

                                                 
44

 H. Hershey Friedman a Linda Friedman Weiser. God Laughed: Sources of Jewish Humour (New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2014), IX. 
45

 Morreall, „Humor in the Holocaust: Its Critical, Cohesive, and Coping Functions.“ 
46

 Berger, Redeeming Laughter, 87. 
47

 Ibid., 90-91. 
48

 Ibid., 88. 
49

 Morreall, Comic Relief, 75. 
50

 Ibid., 81. 
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Analyzují-li se však náměty tragédií a komedií, tak například problémy, které 

hrdinové zažívají, jsou tytéž v obou žánrech. Rozdílem mezi tragédií a komedií jsou 

tedy postoje, které hrdinové k daným problémům zaujímají, a pocity, které chce žánr u 

svých čtenářů či diváků vyvolat. Tragédie si dává za cíl vyvolat pocity strachu a lítosti, 

zapojuje z nemalé části tedy emoce, a tím zároveň propaguje mentální rigiditu.
51

 

Komedie naopak navrhuje na reálné životní problémy odpovědět rozumem
52

, 

neportrétuje život jako sérii bitev, a propaguje tak mentální flexibilitu, neboť rozum je 

oproti emocím lépe ovladatelný.
53

 Komedie navíc vyzývá čtenáře či diváka k tomu se na 

věci dívat z různých perspektiv, protože i k pochopení primitivního vtipu je zapotřebí 

této schopnosti. Aby bylo toto možné, pracuje komedie s komplexnějšími 

konceptuálními schématy než tragédie, což dokazuje už jen větší počet postav či několik 

navzájem propojených zápletek.
54

 Přestože jsou tedy komedie psané za účelem 

pobavení, nejedná se v žádném případě o nic méně významný umělecký žánr než 

tragédie.
55

 

1.1.3 Satira 

Satirický literární žánr již v názvu odpovídající kapitoly své knihy Redeeming 

Laughter nazývá americký sociolog Peter L. Berger zbraní. Satiru popisuje jako 

dobrovolné užití komiky s cílem útoku, neboť agresivní obsah komiky je podle Bergera 

centrálním motivem satirického výrazu.
56

 Otázkou zůstává nicméně, proč a na koho 

chce satira útočit. Profesor anglického jazyka a literatury Jonathan Greenberg popisuje 

satiru jako žánr se snahou odhalit zlo a přesvědčit čtenáře nebo diváka o 

zavrženíhodnosti toho, kdo zlo způsobuje.
57

 K tomuto účelu používá satira právě 

zmiňovaného útoku pomocí imitace, výsměchu, nadsázky, šokování, provokace. 

Neodmyslitelnou součástí satiry je ale vždy humor. Podle skotsko-amerického 

literárního historika Gilberta Higheta má satira vyvolat směs pobavení a opovržení tím, 

na co satira míří.
58

 

                                                 
51

 Morreall, Comic Relief, 78. 
52

 Ibid., 82. 
53

 Ibid., 78. 
54

 Ibid., 79. 
55

 Ibid., 75. 
56

 Berger, Redeeming Laughter, 157. 
57

 Greenberg, The Cambridge Introduction to Satire, 13. 
58

 Ibid., 12. 
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Přestože satira může na první pohled působit negativním dojmem, dává si za 

úkol vyzdvihnout nejvyšší standardy a odsoudit svůj terč ve jménu morálních norem.
59

 

Mnohdy satira odloupne „líbivou vrstvu“ a odhalí dosud skrytou pravdu, dívá se na svět 

chladným, ale nezastřeným zrakem.
60

 Terčem satiry přitom zdaleka není vždy politika, 

se kterou je tento žánr často spojovaný. Existují satiry zaměřené proti ženám či mužům, 

proti nepolitickým autoritám, proti zaběhnutému pořádku, proti buržoazii a masám 

apod.
61

 

Krom kategorie žánru lze pojem satira označit například za mód nebo praktiku. 

Satirický mód představuje volnější kategorii než satirický žánr a umožňuje proniknutí 

satiry nejen do literatury či divadla, ale do širšího kulturního spektra. Satira jako 

praktika může být například vzorec chování odehrávající se ve specifickém historickém 

kontextu. Může se podle filozofa Jürgena Habermase a sociálního teoretika Michaela 

Warnera týkat určitého druhu jednání, které přivádí jisté lidi k sobě a zároveň odhání 

jiné pryč.
62

 

Součástí satiry je mnohdy i ironie, řečnická či literární forma, která je jedním 

z nejpoužívanějších nástrojů satiry.
63

 Navíc bez diskuze vytváří ironické prvky některých 

textů zamýšlený satirický dojem celkového díla.
64

 Stejně jako u satiry je pohled ironie 

kritický či cynický a podobnost se satirou je viditelná na jednom z principů fungování 

satiry, a sice na imitaci. Zároveň jsou techniky satiry jako například parodie nebo 

výsměch taktéž formami ironie.
65

 

1.1.4 Cynismus 

Cynismus sám o sobě, tedy oproštěn od určitého kontextu, má podle jihoafrické 

profesorky filozofie Samanthy Viceové spíše demoralizující funkci.
66

 Uvádí zde definici 

cynického člověka podle Shrnujícího oxfordského slovníku anglického jazyka (Concise 

Oxford English Dictionary) jako osoby přesvědčené o tom, že jsou lidé motivováni jen 

vlastními zájmy, že jsou skeptičtí a pohrdaví, a proto se jako cynici též zabývají jen 

                                                 
59

 Greenberg, Cambridge Introduction to Satire, 13. 
60

 Ibid., 19-20. 
61

 Ibid., 24. 
62

 Ibid.,10-11. 
63

 Editoři encyklopedie Britannica, „Irony,“ Encyklopaedia Britannica, 

https://www.britannica.com/art/irony (staženo 8. 5. 2020). 
64

 Greenberg, Cambridge Introduction to Satire, 30. 
65

 Ibid., 32. 
66

 Vice, „Cynicism and Morality,“ 169. 
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vlastními zájmy, kterých se snaží docílit bez ohledu na běžně přijímané standardy. 

Samantha Viceová vychází z této definice a zachází více do detailu, když tvrdí, že 

cynismus je postoj distancování se, nedůvěry, pohrdání či skepticismu vůči lidem, jejich 

institucím a hodnotám z předsvědčení o motivaci každého jednotlivce hledět sobecky 

jen na své zájmy a na druhé pohlížet povýšeně.
67

 Podle amerického filozofa George 

Yoose je cynik kritický vůči moralitě ostatních, neboť tuto jejich moralitu považuje za 

falešnou. V návaznosti na to se cynik ke své vlastní chybě staví ne jako k vadě, ale 

k přednosti.
68

 

V kontrastu s cynismem jako takovým uvádí Samatha Viceová pro příklad 

tohoto jevu v kontextu cynismus přeživších holocaustu. V literatuře holocaustu, 

biografiích, memoárech apod. se nezřídka mluví o demolici člověka či lidství. Oběti 

jsou v takovém případě hnány zoufalstvím a jak na sebe, tak na své pronásledovatele 

nahlížejí cynicky. Pochopitelně tu platí, že pronásledovatelé jednali cynicky 

z nedbalosti, nezájmu, chybějícího soucitu atd.,
69

 ale cynický postoj jejich obětí se nedá 

jednoduše označit za demoralizující či nemorální. Jedná se totiž o strategii přežití a 

znovunabytí síly žít dál. Cynismus tak pro mnohé přeživší slouží jako jediná možná 

reakce.
70

 

1.2 Funkce humoru 

Přistupovat k humoru z funkcionalistického hlediska je při snaze humor 

definovat a správně zařadit nezbytné. Od středověku je známo, jak s sebou humor a 

smích přinášejí celou řadu výhod, a to jak sociálních, tak zdravotních - duševních či 

tělesných.
71

 Funkce humoru jsou tedy jak společenské, tak psychologické a 

fyziologické.
72

 Zároveň se dají funkce humoru rozdělit na pozitivní a negativní, přičemž 

vždy záleží na tom, jak, v jakém prostředí a v jaké situaci je humor použit.
73

 Příkladem 

negativních funkcí humoru by bylo vyjádření hrozby, iniciace odporu, urážky, 
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zesměšňování apod. Nikoli ve všech situacích mají však negativní funkce humoru 

negativní výstup.
74

 

S pozitivními a negativními funkcemi humoru souvisí také fakt, jak mohou mít 

stejné projevy vícero sobě navzájem opačných funkcí. Člověk se směje buď ve vzteku 

či pohrdání, nebo naopak v soucitu či zalíbení. Stejně tak smích může být znakem 

úzkosti, nebo může být úlevou od úzkosti. Vtip se vypráví za účelem agrese nebo za 

účelem budování vztahu. Humor dokáže na jednu stranu odhalit pokrytectví, ale i 

schovat nepříjemnou pravdu.
75

 Podle Sigmunda Freuda vtipy lidem umožňují 

vyjadřovat myšlenky a pocity, které by jinak zůstaly skryté. Proto se ve vtipech otevírají 

i tabu témata, schovávajíce se pod roušku humoru.
76

 

1.2.1 Společenské funkce humoru 

Patrně nejvýznamnější a nejzjevnější společenskou funkci humoru představuje 

sociální soudržnost. Když se lidé smějí, zvou tím ostatní k sobě, humor tedy slouží jako 

pozvánka k interakci. Není pouze znakem blízkosti s určitou osobou či skupinou osob, 

nýbrž i účinným způsobem budování sociálních vazeb, a to ne nutně v situacích, kdy se 

posílení blízkosti či důvěrnosti mezi danými lidmi očekává. Humor může tak prolomit 

ledy mezi dosud cizími lidmi nebo sjednotit osoby z různých hierarchických pozic. 

Zároveň se pomocí humoru buduje i identita v rámci skupiny lidí například sdílením 

zážitků.
77

 

Společenská funkce humoru sociální soudržnosti je aplikovatelná již od raného 

věku. Přirozeně i u dětí signalizuje smích přátelskost, odpočinek a pospolitost.
78

 Dalším 

aspektem je tato funkce humoru v těžkých životních situacích, kde sice smíchem může 

být vyjadřován strach, avšak je možné, že ten samý smích uvolní celkovou atmosféru 

skupiny, strach částečně odbourá, a posílí tak morálku ve skupině.
79
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Nicméně je třeba podotknout, že s těmito výhodami logicky přichází též 

desintegrační funkce humoru. Jakmile se někdo stane terčem vtipu, či vtip nepochopí, je 

ze skupiny, která je díky tomuto agresivnímu typu humoru soudržná, pomyslně nebo 

doslovně vyloučen.
80

 Humor tak může stavět hradbu mezi jednotlivými skupinami a 

definuje tak outsidery.
81

 

Další funkcí humoru, řadící se mezi ty společenské, je hierarchická funkce, resp. 

budování hierarchie ve společnosti. Podle studia, povolání a pracovní pozice, koníčků, 

pohlaví apod. mají lidé přirozeně tendenci se přátelit a stýkat s lidmi jim blízkými. 

Humor tomuto přirozenému fenoménu napomáhá a je důležitým prvkem funkčnosti 

těchto sociálních skupin. Když je tedy řeč o funkci sociální soudržnosti, může humor 

působit jak proti zajetým hierarchickým pravidlům, tak v jejich prospěch.
82

 

Jednou ze společenských funkcí humoru je také sociální kontrola, která souvisí 

s definicí humoru podle Henriho Bergsona jako společenského korektivu, která byla 

zmíněna výše. Aplikuje-li se na určitý subjekt nebo osobu humor, zařazuje se tím tento 

subjekt nebo osoba mezi abnormality, což následně umožňuje rozlišovat mezi 

normalitou a zvláštností, případně mezi tím, co je správné a tím, co je špatné.
83

 

Humor má co dočinění rovněž s konfliktními situacemi. Pomocí vtipkování je 

možné si například vybít vztek a snížit tak riziko potencionálního konfliktu. V roce 

1942 vydal český sociolog Antonín Obrdlík v exilu článek na téma šibeničního humoru 

na příkladu Čechů v Protektorátu Čechy a Morava. Humor zde plnil funkci vzdoru, 

rebelie proti nechtěné autoritě a posílení morálky pro Čechy, ale zároveň fungoval i jako 

prostředek vybití negativních emocí.
84

 

1.2.2 Psychologické a fyziologické funkce humoru 

Psychologické funkce humoru by se daly volně rozdělit na obranu a katarzi, tedy 

duševní očistu. V některých případech tyto dvě funkce mohou samozřejmě splývat. U 

obranné funkce humoru se může jednat jak o psychickou obranu, tak o fyziologickou 

obranu organismu. Duševní očista se týká přirozeně jen psychické roviny. 
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Existuje spousta definic psychického zdraví, většina z nich ale zahrnuje svobodu 

od psychického utrpení a nepokoje, pozitivní náladu, sebeúctu, sebevědomí, 

optimistický přístup k životu, vědomí smyslu života, schopnost adaptovat se okolnímu 

světu a událostem, schopnost vyrovnat se efektivně se stresem, udržet si stabilní, 

důvěrné a spokojené vztahy s ostatními. Teoretici se shodují, že humor je jedním 

z aspektů působících blahodárně na psychické zdraví ve všech těchto oblastech.
85

 Bylo 

provedeno též nemalé množství studií, které některé tyto teorie potvrzují, například že 

humorná perspektiva na život výrazně napomáhá zmírňování stresu.
86

 Jakmile se člověk 

naučí nebrat všechny své starosti příliš vážně, posouvá tím způsob vnímání reality, a 

může tak lépe bojovat proti depresím a úzkostem.
87

 Americký filozof a psycholog John 

Dewey popsal smích jako konec napětí a očekávání, jako náhlou relaxaci zátěže, při 

které se v prvním momentu uklidní i dech a hlasové ústrojí, a přirovnal smích k výdechu 

úlevou.
88

 

Americký sociolog Thomas Scheff označuje humor za katarzi a opak hanby. 

Peter L. Berger specifikuje očistné funkce humoru jako útěchu, osvobození a prostředek 

povznesení se nad problémy.
89

 Důkazem prospěšného vlivu humoru na psychiku 

člověka je mimo jiné fakt, že je nezřídka užíván jako terapeutický nástroj 

psychoterapeutů, což může zahrnovat i satiru či ironii.
90

 Pomocí humoru a jeho technik 

jsou mnohdy psychoterapeuti schopni lépe interpretovat i komplexnější problémy svých 

pacientů. Ve svém příspěvku ze sborníku Mezinárodní konference humoru a smíchu 

z roku 1976 popisuje Saul A. Grossman příběh jednoho svého jinak velmi úspěšného a 

inteligentního pacienta, který ale nebyl schopen dostudovat práva, protože stále jen 

plánoval a přemýšlel nad tím, jak dosáhnout vytyčených cílů, aniž by pro jejich 

dosažení cokoli reálně dělal. Psychoterapeut Grossman mu tak jednoho dne vyprávěl 

vtip o psovi, který si hrál u vlakových kolejí, když jel kolem vlak a usekl mu konec 

ocasu. Pes z toho byl velmi rozmrzelý, a tak si sednul na koleje a promýšlel, jak bude 

teď vypadat jeho život s kratším ocasem, a jaký by byl jeho život, kdyby ocas neměl 

vůbec. V tom jel kolem další vlak a psa přejel. Pacient následně konečně pochopil, co 
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dělal do té doby špatně, pointa vtipu mu otevřela oči a terapie se tak posunula o výrazný 

krok kupředu.
91

 

Rakouský psychiatr Viktor Frankl viděl v humoru a zejména ve smíchu 

obrovský potenciál. Přišel s tzv. paradoxním záměrem (paradoxical intention), čímž 

mínil léčení pacientů s psychickými poruchami přeháněním a nadsázkou. Frankl tvrdil, 

že třeba fobii lze vyléčit jejím záměrným zveličováním, nebo když se například neurotik 

naučí smát sám sobě. Franklův paradoxní záměr by však nebyl možný bez schopnosti 

odpoutání se od sebe samého, bez snahy distancovat se od svých emocí a pozorovat sám 

sebe pokud možno nezaujatě, jakoby z dálky.
92

 

V psychoterapii se taktéž často pracuje se sny jako materiálem, který by mohl 

pomoci pacienta přiblížit k řešení jeho problémů. Místo snů lze ale do terapie zařadit 

opět humor. Typ humoru, který daný člověk upřednostňuje, o něm může totiž leccos 

vypovědět, přičemž se může jednat i o hlubší, komplexnější záležitosti. Oproti snům 

nicméně humor hraje prim v tom, že je dostupný stejnou měrou jak pro pacienta, tak pro 

terapeuta, což se o snech nedá říci. Navíc je pacient zpravidla ochotnější vyprávět svůj 

oblíbený vtip, než odhalovat své sny, nebo si je alespoň částečně vybavit.
93

 

Trochu stranou od již vyjmenovaných psychologických funkcí humoru je jeho 

intelektuální funkce. Tato funkce souvisí s vývojem jedince od narození až po dospělý 

život a ukazuje, v jakém věku hrají roli humor a smích jakou roli. Ve čtyřech měsících 

se děti smějí, pokud je někdo lechtá. V jednom roce je rozesměje nesmyslné chování 

dospělého atd. V každém roce vývoje člověka je obsažen čím dál komplikovanější 

kognitivní akt rozpoznávání toho, co je předstírané, co je reálné, co je normální a co 

není. Jak bylo zmíněno výše, humor je postaven na nesouladu, rozporu mezi normalitou 

a abnormalitou. Proto lze částečně i na typu humoru rozpoznat míru intelektu.
94

 

Sigmund Freud však mluví v souvislosti s humorem a de facto s jeho 

intelektuální funkcí o rebelii proti rozumu, o infantilizaci. Jedná se dle něj o pomyslný 

návrat do dětství.
95

 Ne všem lidem vyhovuje humor teoreticky odpovídající jejich věku, 
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což nemusí být nutně ukazatel nedostatečného intelektu. Může jít ale například o masku, 

za kterou lidé skrývají své problémy, starosti, komplexy z dětství apod.
96

 

Co se týče fyziologických funkcí humoru, i v oblasti fyzického zdraví hraje 

humor a smích nezanedbatelnou roli. Radost jako taková je spojená s řadou 

biochemických procesů v mozku i zbytku těla.
97

 Existují teorie, které sice nejsou 

všechny vědecky prokázané, ale spousta studií je alespoň částečně potvrzuje.
98

 Humor 

může mít pozitivní efekt na funkční krevní oběh, míru energie, činnost lidských orgánů 

apod.
99

 Rovněž jsou dohledatelné důkazy o podpůrné funkci humoru při zotavování se 

z nemoci či po zranění, neboť je humor propojen s vůlí žít a kapacitou zvládat těžší 

zdravotní stav.
100

 

Stejně jako u společenských funkcí humoru lze vysledovat zejména u 

psychologických funkcí také možný negativní vliv. Jakmile jsou lidé na úkor humoru 

druhých uráženi, chová se k nim neuctivě, netaktně, jsou-li ponižováni či manipulováni, 

pochopitelně se nedá tento účinek humoru považovat za pozitivní. Neexistuje bohužel 

klíč k rozřešení dilematu, kdy působí humor ozdravně a kdy naopak humor škodí. 

Záleží vždy na situaci, kontextu, způsobu použití humoru atd.
101

 

1.3 Faktory vhodnosti humoru 

Jak bylo uvedeno výše, je použití humoru vždy závislé na situaci a jejím 

kontextu. Pochopitelně ne vždy humor či humorná perspektiva obstojí a je na zvážení 

každého, zda bude humor za těch či oněch okolností patřičnou reakcí. Obecně se 

nicméně dá říci, že záleží na třech faktorech. 

Prvním z nich je pozice vyprávějícího. Nejlépe se tento faktor dá demonstrovat 

na etnickém humoru. Některé etnické vtipy jsou velmi vtipné, jsou-li vyprávěny přímo 

členy etnika, o kterém vtipy pojednávají. V takovém případě vtipy plní spoustu 

pozitivních funkcí od obranného mechanismu po sociální soudržnost. Avšak ve chvíli, 

kdy by byly ty samé etnické vtipy vyprávěny mimo dotyčnou společenskou skupinu, 

                                                 
96

 Grossmann, „The Use of Jokes in Psychotherapy,“ 150. 
97

 Martin, „Humour and health,“ 481. 
98

 Patricia Amici, „The Humor in Therapy: The Healing Power of Laughter,“ Psychiatria Danubina 31, 

příloha č. 3 (2019): 503-508; Raymond A. Moody Jr., Laugh After Laugh: The Healing Power of Humor 

(Jacksonville: Headwaters Press, 1978). 
99

 Martin, „Humour and health,“ 479. 
100

 Berger, Redeeming Laughter, 59. 
101

 Martin, „Humour and health,“ 486. 



 

20 

 

mohou být vnímány jako urážlivé a neetické, nebo nemusí být vůbec pochopeny. Za 

příklad takového vtipu může sloužit následující:
102

 

Dva Židé stojí tváří v tvář ruské popravčí četě. Těmto dvěma odsouzeným 

mužům je nabídnuta páska přes oči. Jeden z nich ji přijme, ale druhý vzdorovitě odmítne 

se slovy: „Žádnou tvou pásku nechci.“ Jeho přítel ho nabádá: „Pst… nedělej 

potíže!“
103

 

Vtip poukazuje na neustálou tendenci Židů v diaspoře zůstat potichu a za žádnou 

cenu nezpůsobovat potíže. Pokud by tento vtip vyprávěl Žid jinému Židovi, 

pravděpodobnost opovržení vtipem je poměrně nízká. Kdyby se vtip ale vyprávěl 

v nežidovském prostředí, mohl by být naopak vnímán jako zešměšňování Židů.
104

 

Druhý faktor vhodnosti humoru představuje jeho relativita ve smyslu posunu 

v čase. Americký režisér a komik Mel Brooks natočil v roce 1981 muzikál Historie 

světa: část první (History of the World: Part I),
105

 do něhož zahrnul i období španělské 

inkvizice, během níž bylo v letech 1478 až 1834 vyhnáno a částečně zavražděno více 

než 160 tisíc Židů.
106

 Brooks je přesvědčen, že pokud by si dovolil zinscenovat muzikál 

o španělské inkvizici například v roce 1492, dostal by se do velkých nesnází. V druhé 

polovině 20. století již takový počin ale byl možný,
107

 neboť „čas otevírá rozmanité 

myšlenkové pochody a přijetí.“
108

 Na Brookse navazuje svými úvahami i režisér Larry 

Charles, když říká, že se „kultura posouvá a slova nebo tabu se posouvají s ní. Něco, co 

bývalo tabu, už tabu není. Můžete vtipkovat o atentátu na Lincolna, můžete vtipkovat o 

ukřižování, ale nemůžete vtipkovat o Mohamedovi. To je stále předmětem tabu.“
109

 

Třetím a posledním obecným faktorem poukazujícím na vhodnost humoru je 

způsob, jakým je humor na danou situaci nebo jev aplikován a jak je přijímán. 

Například pokud se u vtipu o holocaustu člověk vysmívá absurditě situace, ale zároveň 

                                                 
102

 Friedman Hershey a Friedman Weiser, God Laughed, 17. 
103

 „Two Jews are about to face a Russian firing squad. The two condemned men are offered blindfolds. 

One of them accepts it, but the other does not, defiantly saying: ‚I don’t want your blindfold.‘ His friend 

urges: ‚Shh… don’t make trouble.“; Friedman Herschey a Friedman Weiser, God Laughed, 17. 
104

 Ibid., 17. 
105

 Autor neznámý, „History of the World: Part I,“ International Movie Database, 

https://www.imdb.com/title/tt0082517/?ref_=nv_sr_srsg_0 (staženo 24. 5. 2020). 
106

 Editoři encyklopedie Britannica, „Spanish Inquisition,“ Encyclopaedia Britannica. 

https://www.britannica.com/topic/Spanish-Inquisition (staženo 24. 5. 2020). 
107

 Pearlstein, The Last Laugh, 16:27. 
108

 „Time opens up different avenues of thought and acceptance.“; Ibid., 17:06. 
109

 „Culture shifts, and the words or the taboo subject shifts as well. It’s no longer a taboo. You can make 

fun of Lincoln’s assassination, you can make fun of the crucifixion – you can’t make fun of Mohammed. 

That’s still a taboo subjekt.“; Ibid., 55:22. 



 

21 

 

si uvědomuje její strašlivost, dá se vtip považovat za přijatelný. Stejně jako pokud 

vyprávějící vtipkuje s respektem a úctou.
110

 

V kontrastu s právě rozebranou problematikou jsou ale dokonce i někteří 

přeživší holocaustu přesvědčeni o tom, že humor je všudypřítomný a závisí pouze míře 

smyslu pro něj:
111

 

„Člověk nemůže ukázat na jediné místo a tvrdit, že tam není humoru… Je jedno, kde 

toto místo je. (…) Když je člověk naživu a se smyslem pro humor, bude si dělat srandu 

všude, ať už pomocí černého humoru nebo obyčejného humoru.“ (Yehuda Feigin)
112

 

„Humor tam byl vždy, obzvláště když jsme měli čas během práce. Humor najdete všude. 

Neexistuje nic, čeho by humor neuměl využít. (…) Děly se všechny možné věci, ale 

humor tam byl v každé minutě, ten je v každé minutě, nejen když mu to čas umožní, 

humor nepotřebuje příležitost.“ (Yehuda Garai)
113

 

2. Humor a satira ve spojení s holocaustem 

2.1 Humor ve střetu s tragédií 

Na tragédii v soukromém životě, natož na genocidě nebo válečných zločinech 

bezpochyby není nic vtipného. Přesto i v tak bolestivých obdobích lidského života má 

humor své místo, pokud je mu dovoleno vstoupit.
114

 Ani ten nesmutnější humor není 

bez jiskřičky optimismu,
115

 s čímž by se ztotožnila komička a herečka Sarah Silverman, 

když říká: „Komedie vrhá světlo do temnoty, a temnota nemůže přežít tam, kde je 

světlo.“
116

 Zároveň tím komedie temnotu odhalí, umožní ji pojmenovat a lépe jí čelit. 

Humor totiž pomáhá otevírat ať už politická, náboženská, sexuální a jiná témata 
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v seriózním diskursu běžně neprobíraná. Podle antropoložky Mary Douglas je vtipálek 

člověkem, který si může dovolit uchopit určitá témata s imunitou odlehčující tíživost 

reality, aniž by před realitou utíkal.
117

 

Častou a přirozenou lidskou reakcí na stresující a těžké životní situace je právě 

humor. Napomáhá povznést se nad momentální starosti a bolesti. To je spojené 

s fenoménem tzv. pískání ve tmě, tzn. předstírání kuráže a neohroženosti tím, že se 

vtipkuje na účet toho, z čeho má člověk strach. Jako by si pojišťoval úspěšné překonání 

onoho strachu a zvládnutí situace.
118

 Tento fenomén funguje tedy jako obranný 

mechanismus a v těch nejtemnějších chvílích se dá považovat za znamení počínajícího 

uzdravování. Humor tu jako úspěšná obrana vyprošťuje od deprese a bolesti tím, že 

zprostředkovává pocit alespoň částečné moci a kontroly nad životem v jinak 

bezvýchodné situaci.
119

 

V první kapitole byla krátce zmíněna schopnost smát se sám sobě a její 

důležitost. V tíživých časech je tato schopnost jedním z nejmocnějších nástrojů, které 

humor nabízí. Dokáže-li se člověk smát sám sobě, je k sobě upřímný, nenalhává si a 

přibližuje se ke své pravé podobě. Když si vědomě přizná, jak je zranitelný a dokáže 

sám sebe přijmout s humorem, sílí i uvědomění jeho hodnoty a důstojnosti. Díky této 

stabilitě zůstává člověk duševně nezničitelným i ve chvíli, kdy je vystaven nebezpečí 

smrti.
120

 

Předpokladem pro takovou schopnost zůstává nicméně smysl pro humor, kterým 

lidé nedisponují automaticky. Lidé bez smyslu pro humor mají v krizových situacích 

častěji tendenci stavět krizi samotnou a svůj život na roveň, což znemožňuje dívat se na 

věc co možná nejobjektivněji, tzn. s nadhledem. Vlastní interpretace problému totiž 

nezávisí zdaleka jen na vnějších okolnostech, nýbrž z nemalé části na subjektivním 

vnímání problému. Následně tento subjektivní pohled určuje, zda se problém bere jako 

hrozba nebo výzva.
121

 Americký psycholog Rollo May se na humor díval mj. jako na 

zdravou cestu k pocítění odstupu mezi sebou samým a problémy, a zároveň možností, 

jak si tento odstup následně udržet a na své problémy nahlížet střízlivěji.
122

 Hledí 
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humoru ukazuje strasti z nové perspektivy a dalo by se říci, že humor dává dar vnímání 

štěstí v neštěstí.
123

 

2.1.1 Protinacistický humor v předválečném období 

Ještě než se nacisté dostali ve Výmarské republice k moci a svrhli její režim, 

umělci a především komici s baviči byli jedni z prvních kritiků NSDAP a jejího lídra 

Adolfa Hitlera. Od poloviny 20. let se v německém denním tisku a od poloviny 30. let i 

v tisku mezinárodním objevovaly útočné politicky laděné komiksy a karikatury. 

V kabaretech byly uváděny satirické scénky o Hitlerovi a jeho úderných oddílech SA. 

Poslední léta Výmarské republiky se vyznačovala velkou hojností kabaretů jak čistě 

zábavného, tak politického rázu. Již před rokem 1933 se v nich propírala nápadně 

stoupající moc národních socialistů, jejich ideologie rasové čistoty a existence 

koncentračních táborů.
124

 

V odborné literatuře se opakuje příklad jednoho z kabaretních představení baviče 

Weiße Ferdla v Mnichově, kdy Ferdl přinesl na pódium velké fotografie Adolfa Hitlera, 

Hermanna Göringa a dalších nacistických předáků, přičemž uvažoval nahlas: „Měl bych 

je pověsit nebo seřadit vedle sebe ke zdi?“
125

 Za další příklad může sloužit bavič a 

ředitel nejznámějšího berlínského kabaretu Die Katakombe Werner Finck. Pokud Finck 

v obecenstvu zahlédl členy gestapa, ptal se jich: „Nemluvím na vás moc rychle?“, nebo 

když na něj bylo pokřikováno „hnusný Žide“, odpovídal: „Já tak inteligentně jen 

vypadám.“
126

 

Pochopitelně se nacistům humor na jejich účet nelíbil. Za jejich nelibostí se ale 

skrýval strach z humoru a smíchu jejich odpůrců. Existence humoru totiž znamenala, že 

oni odpůrci jednají vně nacistického ideologického rámce, nezávisle na společenských 

autoritách, že jsou schopni volného smýšlení.
127

 Nacisté tedy udělali to jediné, co bylo 

v jejich moci, čímž bylo zavedení zákazů a příkazů. Hrůza z vtipkování proti straně, 

jejímu vedení a spřízněným organizacím strany byla tak velká, že byly v rámci Zákona 

o zlovolných útocích proti státu a straně (Das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf 

Staat und Partei) z prosince 1934 zakázány všechny protinacistické vtipy, které byly od 
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té chvíle trestným činem srovnatelným s vlastizradou. Následovala cenzura, zavírání 

kabaretů a zatýkání komiků nejen v Německu, ale postupně v celé nacisty ovládané 

východní Evropě.
128

 

Vtipkování a protinacistický humor nicméně vzkvétal dál. Ukázalo se, že se 

nacisté humoru báli oprávněně, neboť jejich odpůrci pomocí humoru i ve válce ustáli 

snahu svých utlačovatelů zbavit je všech lidských hodnot včetně lidské důstojnosti. 

Období nacistické nadvlády je dodnes považováno za jedno z nejvýznamnějších období 

politického humoru.
129

 

2.1.2 Problematika definice genocidy 

Winston Churchill označil genocidu v souvislosti s holocaustem za „zločin beze 

jména“ a měl doslova pravdu, neboť pojem genocida v mezinárodním právu na konci 

druhé světové války ještě ani neexistoval. S pojmem jako takovým i jeho první definicí 

přišel židovsko-polský právník Raffael Lemkin v roce 1944. Slovo se skládá z řeckého 

genos, což znamená v překladu původ, rasa nebo lid, a latinského caedere, což je 

v překladu zabít.
130

 Genocidu definoval Lemkin jako koordinovaný plán různorodých 

akcí směřujících ke zničení esenciálních základů života národních skupin s cílem 

vyhlazení těchto skupin.
131

 V oficiálním dokumentu se nový pojem poprvé objevil 

v říjnu 1945, a sice v obžalovacím spisu norimberského Mezinárodního vojenského 

tribunálu. V průběhu Norimberského procesu byl pak postupně implementován 

například i do rozsudků. Později byl také přejat do spousty světových jazyků.
132

 Než se 

během Norimberského procesu pojem genocida ujal, byl používán termín“zločiny proti 

lidskosti“, přičemž to byl jeden ze tří druhů zločinů, které spadaly do jurisdikce 

Mezinárodního vojenského tribunálu spolu se zločinem proti míru a válečným 

zločinem.
133

 

Přesto neexistuje dodnes definice genocidy, na které by se shodla většina. 

Historik William Rubinstein ve své knize Genocida: historie (Genocide: A History) 

uvádí, že všechny debaty o použití pojmu genocida se soustřeďují kolem holocaustu 

jako ústředního příkladu genocidy. V rámci těchto debat vznikají dva tábory, z nichž 
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jeden je přesvědčen o unikátnosti holocaustu jako o jediném skutečném pokusu 

zaznamenané historie lidstva o doslovné vyhlazení celého národa, přičemž druhý tábor 

holocaust za unikátní historickou událost nepovažuje, stejně jako ho nepovažuje za 

extrémní příklad genocidy. Tento druhý tábor staví do kontrastu s holocaustem likvidaci 

95 % indiánské populace Severní a Jižní Ameriky do 100 let po objevení Ameriky 

Evropany v roce 1492.
134

 Zde je však nutné poznamenat, že zmíněných 95 % původního 

obyvatelstva amerického kontinentu nebylo zahubeno systematickým pronásledováním 

a vyvražďováním, přestože se takové případy našly, nicméně se nejednalo o tak velké 

akce. Tamější původní obyvatelstvo umíralo z velké části také následkem přenosu 

evropských chorob, na které jejich imunitní systémy nebyly připraveny, dále pak 

následkem zásahů do jejich obvyklého životního stylu, otroctvím apod. Otázka po tom, 

zda se lze na genocidu dívat i takto vyvolala tedy pochopitelně kontroverze a další 

debaty o správné definici genocidy.
135

 

Rubinstein předkládá způsob, jak by definovala genocidu většina „dobře 

informovaných osob“, a sice úmyslné zabíjení většiny nebo všech členů kolektivní 

skupiny pouze na základě jejich patřičnosti k této skupině, přičemž je genocida běžně 

vykonávána na etnické nebo náboženské menšině a má za následek úmyslné zabití i 

bezbranných civilistů, jako jsou ženy, děti a staří lidé, kteří jsou běžně chráněni 

mezinárodním právem nebo obvyklými morálními zvyky.
136

 Zároveň ale Rubinstein 

dodává, že učenci a historici by se na této definici nemohli shodnout mj. kvůli námitce, 

zda musí být členové takové skupiny opravdu zabiti, či zda by se za genocidu dala 

považovat i situace, kdy byly děti z perzekuované skupiny odebrány svým rodičům a 

poslány k převýchově dominantní perzekuující skupinou. Tato námitka, ač se může zdát 

ne zcela relevantní, je založena na několika skutečných událostech, které s genocidou již 

mohou hraničit. V Austrálii docházelo mezi 20. a 60. lety 20. století k únosům 

míšeneckých dětí australských domorodců k převýchově Evropany.
137

 Během druhé 

světové války byly zase v rámci nacistické rasové politiky například v nacisty 

obsazeném Polsku rodičům násilně odebírány děti, které vzhledem odpovídaly 
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charakteristikám árijské rasy, aby byly převychovány v Německu. Jejich rodiče byli 

deportováni do koncentračních táborů a zavražděni.
138

 

Dalšími kritérii v debatě o definici genocidy jsou vykonavatel genocidy a 

podmínky, za kterých genocida může nastat. Existuje například názor, že genocida musí 

být zorganizována a vykonávána vládou daného státu a přestože je pravdou, že všechny 

genocidy 20. století toto kritérium splňují, může se stát, že genocidu vykonává 

povstalecká armáda, gangy na vládě nezávislé, skupiny náboženských fanatiků apod. 

Stejně tak nevládne shoda ohledně toho, zda může ke genocidě dojít pouze v rámci 

války či nikoli. Stalinovy čistky z 30. let 20. století nicméně poukazují na fakt, že pokud 

by byly uznány jako genocida, byla by uznána i skutečnost, že genocida na válku nutně 

vázaná není. Tyto a další spory dokazují uvolněnost pojmu genocida a problematické 

definování pojmu vzhledem k různorodým historickým událostem.
139

 

Mezinárodní právo se nicméně v definici genocidy dodnes orientuje podle 

Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia Organizace spojených národů z 9. 

prosince 1948. Hned 10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN také 

Všeobecnou deklaraci lidských práv, která s úmluvou o genocidě úzce souvisí. Úmluva 

vychází však již z rezoluce Valného shromáždění č. 96-I z prosince 1946, kde je 

genocida označena za mezinárodní zločin a definována jako popírání existenčního práva 

jednotlivých skupin lidí, jako je vražda popíráním existenčního práva jednotlivých lidí. 

Od přijetí této rezoluce se obžalovaní z genocidy již nemohli odvolávat na své zemské 

zákony, ale podléhali institucím mezinárodního práva.
140

 Jednalo se tak o poměrně 

velkou změnu ve statutu suverénního národního státu, jehož vláda měla z hlediska 

mezinárodního práva až do konce druhé světové války právo nakládat se svými občany 

dle svého úsudku. Valné shromáždění OSN však po holocaustu a ustavení pojmu 

genocida došlo k závěru, že v případě genocidy je nutné suverenitu státu omezit.
141

 

Úmluvu o genocidě z prosince 1948 implementovalo do svých zákonů přes 80 států 

celého světa.
142

 

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN definuje genocidu třemi 

aspekty. Prvním z nich je vyjmenování zločinů a praktik, druhým je předpoklad jasného 
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záměru zcela nebo částečně zničit skupinu obětí a třetím aspektem je seznam skupin, 

které by mohly být potencionálními oběťmi genocidy.
143

 Článek první až třetí úmluvy o 

genocidě zní takto: 

Čl. I 

Smluvní strany potvrzují, že genocidium, ať spáchané v míru nebo za války, je zločinem 

podle mezinárodního práva a zavazují se proto zabraňovati mu a trestati jej. 

Čl. II 

V této Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v 

úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, ethnickou, rasovou nebo 

náboženskou skupinu jako takovou: 

a) usmrcení příslušníků takové skupiny; 

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; 

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají 

přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení; 

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; 

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. 

Čl. III 

Trestné jsou tyto činy: 

a) genocidium; 

b) spolčení k spáchání genocidia; 

c) přímé a veřejné podněcování k spáchání genocidia; 

d) pokus spáchání genocidia; 

e) účastenství na genocidiu.
144

 

Původně se debata o definici genocidy vedla výhradně na půdě mezinárodně-

právní vědy, navíc po přijetí úmluvy o genocidě debata ustala.
145

 Začátkem 90. let se ale 

mezinárodní situace dramaticky změnila kvůli občanské válce v bývalé Jugoslávii, která 

trvala od roku 1991 až do roku 2001, a masovému vraždění ve Rwandě v roce 1994, 
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takže vyvstala znovu otázka po uplatnění úmluvy o genocidě z roku 1948. Spolu s tím 

byly oživeny i debaty o problematice úmluvy a její definici genocidy. Jak koncepty rasy 

a etnika, tak koncepty národní či náboženské skupiny, jež jsou v úmluvě vyjmenovány 

jako potencionální skupiny obětí genocidy, je komplikované definovat, neboť se jedná o 

sociální konstrukty a nelze je tím pádem posuzovat na základě objektivních kritérií. 

Dalším problémem definice byly překlady slova genocida do různých jazyků. Například 

v německém jazyce je genocida překládána běžně jako Völkermord, tedy v doslovném 

překladu vražda lidu.
146

 Definice genocidy z úmluvy OSN nicméně nepřipouští jako 

genocidu pouze vraždu, nýbrž také „způsobení těžkých tělesných ublížení nebo 

duševních poruch, (…) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo 

rození dětí a násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.“
147

 Vzniká tedy rozpor mezi 

smyslem úmluvy a její doslovnou interpretací.
148

 

Historik Boris Barth ve své knize Genocida: Völkermord ve 20. století (Genozid: 

Völkermord im 20. Jahrhundert) označuje definici genocidy v úmluvě OSN jako příliš 

úzkou a širokou zároveň. Navíc kritizuje, že v úmluvě není vůbec rozebrána otázka 

záměru pachatele. Úzkou je definice podle Bartha proto, že do seznamu potencionálních 

skupin obětí nezahrnuje kulturní a politické skupiny,
149

 přitom například většina lidí, 

kteří byli ve stalinistickém Rusku a dalších zemích s nadvládou komunistických 

diktátorů v nemalých počtech pronásledováni a zavražděni, zemřeli pro své politické 

přesvědčení a nikoli na základě patřičnosti k určité rase, etniku, národní nebo 

náboženské skupině.
150

 Tomuto kritériu by vyhovovala definice socioložky Heleny 

Fein: „Genocida je nepřerušovaná akce pachatele s cílem fyzicky zničit společenství 

přímo či nepřímo, nebo prostřednictvím znemožnění biologické a sociální reprodukce 

členů skupiny, nepřerušená ani v případě kapitulace, ani v případě, kdy oběti 

nepředstavují hrozbu.“ Příliš širokou je definice genocidy v úmluvě OSN kvůli zahrnutí 

i násilného odebrání dětí k převýchově, což bylo do definice vloženo právě kvůli 

zmiňované nacistické rasové politice.
151
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Z velkého množství pozměňovacích návrhů na definici genocidy vybírá Barth 

ještě definici sociologa a historika Vahakna Dadriana,
152

 obecnější definici sociologů 

Franka Chalka a Kurta Jonassohna
153

 a typologii filozofa Stevena Katze.
154

 Dodává 

však, že obsáhlé vymezení a pokusy o co nejvhodnější definici genocidy jsou 

smysluplnými, pouze pokud se vychází ze skutečnosti, že genocida není plodem 

moderní společnosti, nýbrž že sahá až k počátkům lidské historie.
155

 Z této myšlenky 

vychází i Rubinstein, když rozděluje genocidy do pěti historických epoch – negramotná 

společnost, období císařství od 5. do konce 15. století, období kolonialismu od konce 

15. století do roku 1914, genocidy totalitního věku od roku 1914 do roku 1979 a období 

současných etnických čistek a genocid.
156

 

2.1.3 Vztah genocidy k humoru 

Přirozeně má genocida vliv na kulturu pronásledované skupiny obyvatel a 

naopak. Genocida kulturu obětí částečně či zcela zničí, v prvním případě ovlivňuje další 

formování kultury. Na druhou stranu působí i kultura na směr a formu genocidy. Tento 

komplexní vztah se přenáší i do dalších generací, neboť dědictví genocidy je znát na 

svědectvích včetně těch promlčených, utváření pozměněné národní identity nebo 

formování historického povědomí.
157

 

Reakce na genocidu jsou nejzřetelněji znát v umění. Od literatury zahrnující 

memoáry či poezii až po tanec, film, výtvarné umění, graffiti apod. Jsou to často snahy 

o nalezení smyslu v tom, co se událo.
158

 Vezme-li se reakce na genocidu z odborného 

hlediska, dají se podle akademické disciplíny viktimologie vyjmenovat tři hlavní typy 

reakcí na viktimizaci. Jsou jimi strach nebo hrůza, útěk a boj, přičemž humor má co 

dočinění se všemi třemi typy. Oběti jsou během genocidy dehumanizovány, tudíž aby 

přežily, musí si v sobě vědomě udržovat co možná nejvíce lidskosti, toho, co je činí 

důstojnými, inteligentními bytostmi.
159
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Ve svém společném článku rozebírají experti na genocidu Uğur Üngör a Valerie 

Verkerkeové, jak je možné, že jedním z produktů genocidy je i humor. Analýzu 

provedli na třech příkladech, a sice na nacistické genocidě Židů během druhé světové 

války, na srbské genocidě bosenských muslimů během války v Jugoslávii a na genocidě 

opozičních Syřanů ze strany režimu syrského prezidenta Bašára al-Asada od roku 2011. 

Závěrem analýzy autoři uvádějí, že ve všech třech případech genocida zničila či 

poničila životy a sociální vazby postižených skupin, přičemž oběti přetrpěly 

nepředstavitelné formy násilí. Zároveň se jednalo ve všech případech o minoritní 

skupiny obyvatel, které měly historickou zkušenost s pronásledováním jinými 

skupinami. Reakcí a způsobem vyrovnání se s věčnou asymetrií mezi minoritou a 

majoritou zůstal u všech třech skupin často situačně velmi charakteristický, satirický, 

sebekritický humor, který přetrvává i po viktimizaci samotné jako podpůrný 

psychologický nástroj.
160

 

2.1.4 Humor během holocaustu 

Ve svém nejslavnějším díle Je-li toto člověk (Se Questo è un Uomo) se italský 

chemik, spisovatel a přeživší holocaustu Primo Levi doznává, že nemá slov k tomu, co 

by rád popsal. Levi se dle svých slov dostátá na práh vyslovitelného, kdy jazyk nestačí, 

kdy slova nedokážou vyjádřit tu potupu, ponížení a rozdrcení člověka. Člověk 

v koncentračním táboře dosáhl absolutního dna, ze kterého nebylo možné klesnout níže, 

překročil hranici mezi lidskostí a nelidskostí. Ve chvíli překročení této hranice se člověk 

neocitl v těle zvířete, ale v nicotě.
161

 

Nejen po takových slovech se propojení humoru a holocaustu jako jedné 

z nejtemnějších etap lidské historie vůbec zdá být nepatřičné, znepokojivé.
162

 Tato 

asociace může působit až neeticky, neboť s myšlenkou na holocaust přichází obecně 

pocity smutku a soucit s jeho oběťmi.
163

 Ze zřejmých důvodů je problematika humoru o 

holocaustu, satiry a parodie na holocaust velmi citlivou a komplexní. Jak veřejná, tak 

akademická debata se často shoduje v tvrzení, že je tato problematika napojena na velmi 

nebezpečný historický, sociální a kulturní proces normalizující nacismus a postavu 

                                                 
160

 Üngör a Verkerke, „Funny as Hell,“ 82. 
161

 Bradatan, „To Die Laughing,“ 738. 
162

 Morreall, „Humor in the Holocaust: Its Critical, Cohesive, and Coping Functions.“  
163

 Carpenter, „Laughter in a Time of Tragedy,“ 12. 



 

31 

 

Adolfa Hitlera. Vyvolává tak negativní emoce a vyvstávají obavy o znehodnocování 

traumatu obětí holocaustu stejně jako o degradování bolesti přeživších.
164

 

Zůstává tedy samozřejmostí povinnost přistupovat k tematice humoru a 

holocaustu obezřetně a citlivě. Obecně ne všechen humor je vhodný a vkusný, nicméně 

by nebylo moudré ho v souvislosti s holocaustem zahazovat zcela. Přece jen je součástí 

tak důležité kultury vzpomínání a dodnes plní nemálo funkcí. Otázka nezní, zda lze na 

holocaust nazírat humorně, nýbrž jak a v rámci jakých etických měřítek lze na holocaust 

nazírat humorně.
165

 

Herec a režisér Rob Reiner neshledává na holocaustu jako takovém nic vtipného. 

Naopak v přežití a v tom, co je k přežití nutné už humor vidí.
166

 Existují studie o 

přeživších extrémních utrpení, jakým bylo bezpochyby i přežití v nacistických 

koncentračních táborech, které označují humor z pronásledovatelů, stejně jako humor ze 

zakoušených těžkostí za nezanedbatelný prostředek navození pozitivních emocí, 

posílení soudržnosti skupiny a její celkové morálky, udržení si naděje a respektu k sobě 

samému.
167

 Příkladem takové studie je počin Charlese Forda a Raymonda Spauldinga 

věnující se komparaci faktorů, které v roce 1968 během jedenáctiměsíčního věznění 

v Severní Koreji napomohly americkým námořníkům vyrovnat se s podmínkami, 

kterým byli během věznění vystaveni.
168

 

2.1.4.1 Svědectví přeživších o existenci humoru během holocaustu 

Ghetta byla otřesnými místy, kde se de facto čekalo na transport do 

koncentračního tábora.
169

 Po transportu do tábora nebylo prakticky naděje na útěk a 

osvobození táborů bylo dalekou, až nereálnou budoucností. Pro mnohé se osvobozením 

stala smrt. Lidé se nemohli vzbouřit ani odporovat, humor se stal jedním z mála úniků 

z této tragédie, aniž by ztratili povědomí o realitě. Smích jejich situaci nezměnil, ale 

dokázal změnit způsob, jakým se na realitu dívali, jak ji přijímali a vnitřně prožívali.
170
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K většímu otevření tématu humor a holocaust přispěla ohromnou měrou nejprve 

dizertace a následně jako kniha vydaná práce izraelské psycholožky a pedagožky Chayi 

Ostrowerové Držel nás při životě: Humor v holocaustu (Es hielt uns am Leben: Humor 

im holocaust). Spousta členů z její rodiny zemřela v Auschwitzu, ale nikdy se o jejich 

osudech v rodině nemluvilo nahlas. Když Ostrowerová začala pracovat jako vedoucí 

mládežnických delegací a navštívila při té příležitosti také bývalé nacistické 

vyhlazovací tábory v Polsku, přemítala o spojení humoru a holocaustu a o tom, zda je 

vůbec humor za takových okolností možný či představitelný.
171

 

Při rešerších pro svou dizertační práci s názvem Humor jako obranný 

mechanismus v holocaustu se setkala u celé řady jak izraelských, tak mezinárodních 

expertů na období holocaustu s přesvědčením, že studie k humoru v holocaustu vyvolá 

s největší pravděpodobností dojem zlehčování či odvádění pozornosti od obrovského 

utrpení, může zranit city bývalých vězňů a podkopat celou otázku nacistické válečné 

genocidy.
172

 Navíc toto téma nebylo Ostrowerové doporučeno i z hlediska údajného 

nedostatku zdrojů.
173

 Ostrowerová si taktéž uvědomovala, že se mohou objevit 

argumenty znevažující nacistické koncentrační tábory jako místa nepředstavitelného 

utrpení a smrti právě za předpokladu, že tam byli vězni schopni smíchu. Aby se autorka 

vyhnula takovým a podobným výtkám, poukazuje v úvodu své práce na fakt, že oběti 

holocaustu, ani jejich utrpení nejsou v práci zesměšňovány. Smích se tu bere jako 

uznávaná součást života obětí a je pouze vyzdvižena skutečnost, že i z velkého utrpení 

může smích vzejít.
174

 

Pozitivně se k tématu postavil až profesor Israel Gutman, sám přeživší 

holocaustu a nejvýznamnější izraelský expert na období holocaustu. Byl si totiž jistý 

tím, že humoru zažil on osobně během holocaustu spoustu a že humor rozhodně sloužil 

jako zbraň pro všechny vězněné:
175

 

„Jednoznačně tam byl humor; to tvrdím ze svojí osobní zkušenosti přeživšího 

holocaustu i ze zkušenosti badatele. Humor sloužil jako munice. (…) Ironie, smích a 

humor jsou zbraně slabých, mimo jiné. Na jedné straně je vrchnost, která má moc a 

brutálně ji prosazuje, a na druhé straně jsou podřízení, kteří jsou nuceni sáhnout po 
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prostředku, jakým je humor. (…) Humor byl vnitřním ukazatelem, který lidem pomáhal 

přežít. Humor je mechanismus pro přežití, který lidi chránil před zblázněním nebo 

totální bezmocí.“
176

 

Ostrowerová se za účelem výzkumu rozhodla nejprve obrátit na ty přeživší, kteří 

jezdili jako doprovod mládežnických delegací do bývalých nacistických koncentračních 

táborů. Nebyla si nicméně vůbec jistá už jen tím, jak své téma představit, aby se přeživší 

nepohoršili a necítili se zraněni hned na počátku. Rozhodla se definovat humor jako 

„všechno, co během holocaustu rozesmálo či přivedlo k úsměvu.“ Hned první 

dotazovaný Yehuda Garai řekl:
177

 

„Jak to myslíte, jestli se lidé smáli? Samozřejmě že se smáli! Jinak bychom to vůbec 

nevydrželi. Co je to za otázku? Humor je koneckonců obranným mechanismem.“
178

 

V podobném duchu se nesly reakce dalších oslovených přeživších, kteří 

postupně kontaktovali své známé, také přeživší holocaustu, aby Ostrowerové poskytli 

rozhovor k jejímu výzkumu.
179

 Ve svých denících a memoárech přeživší též popisují 

podpůrnou roli humoru v přežití během holocaustu i po něm při myšlence na své 

bolestné zážitky. Eva Salier píše ve své knize Přežití ducha (Survival of a Spirit), že 

v táborech vedl smích rychle k trestu nebo smrti, ale přesto byl smysl pro humor 

paradoxně životně důležitý.
180

 Giselle Silkovitz během rozhovoru s Ostrowerová zase 

upozornila na důležitost flexibilnosti humoru, tedy jeho již zmiňovanou schopnost 

pozorovat věci z různých perspektiv.
181

 

Pochopitelně humor většinou nepřicházel sám od sebe. Život v koncentračním 

táboře znamenal nepředstavitelné utrpení nesrovnatelné s čímkoli jiným, na co člověk 

v běžném životě mohl narazit. Vězni se vlastním úsilím snažili hledat témata, nad 
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kterými by se mohli smát, přestože se ne vždy jednalo o směšné nebo vtipné věci.
182

 

Humor představoval předpoklad pro vůli žít, proto měl obrovský význam bez ohledu na 

to, jak sporadicky nebo spontánně přicházel:
183

 

„Nemyslete si, že jsme se smáli od rána do večera. Takové momenty byly jako malá 

útočiště, která nám pomáhala ty strašlivé věci přestát. Jinak bychom nevydrželi ani 

týden.“ (Lila Holtzman)
184

 

„Pro lidi, kteří zažili něco strašlivého, je typické, že se smějí, víte, aby se ta hrozná věc 

zmírnila.“ (Christina Brandwajn)
185

 

„Zoufalství bylo všudypřítomné. Nebylo možné tu věc popsat jako srandu, ale smáli 

jsme se.“ (Eitan Porat)
186

 

Vězni se podporovali i mezi sebou. Přeživší Nechama Koren vyprávěla, že 

pokud viděli někoho, kdo to měl zrovna velmi těžké, šli za ním a vyprávěli mu historky 

a vtipy, aby ho rozptýlili. Vtipy označila za „denní chléb“ a nedokázala si při rozhovoru 

vybavit všechny, protože jich dle jejích slov bylo velké množství.
187

 Stejně tak se již 

zmiňovaný psycholog a přeživší Viktor Frankl zařekl se svými přáteli, že si každý den 

budou vyprávět vtipné příběhy, aby si udrželi co možná nejlepší duševní rovnováhu, 

jakou bylo možné si za daných podmínek udržet. Postupně se k nim začali dokonce 

přidávat další vězni.
188

 

2.1.4.2 Smysl pro humor jako povahový rys 

V návaznosti na předešlou podkapitolu je nutné vzít v potaz i skutečnost, že 

smysl pro humor se nedá považovat za vlastnost, kterou disponuje každý. Tato vlastnost 

může být vrozená, nebo se může vyvinout během výchovy v rodině. Způsob, jakým 

rodina, resp. rodiče nazírají na svět, je dětmi většinou přebírán, a tak rodiny 

s humorným založením v sobě smysl pro humor pěstují automaticky:
189
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„V mojí rodině byli oba jak otec, tak matka velmi humorní lidé. (…) To, co se člověk 

naučí doma, si s sebou bere pak všude, i do holocaustu. (…) Smích je něco zcela 

normálního a běžného, nosíme si jej všude, stejně jako naše smysly – náš zrak, náš sluch 

a náš čich. Tady mluvíme o smíchu, tedy o smyslu pro humor.“ (Esti Shpiner-Lavie)
190

 

„Ty, které humoru nerozuměly, se odvrátily a řekly: ‚Podívejte se na sebe, co se s námi 

děje a jak vypadáme, a vy máte pořád dobrou náladu!‘ Já odpověděla: ‚Ne, já nemám 

dobrou náladu. Můžu si vybrat mezi dvěma možnostmi, smát se nebo plakat.‘ A já 

považovala za jednodušší se smát.“ (Lily Rickman)
191

 

Nemalé množství přeživších si přežití holocaustu bez humoru nedovede 

představit a tvrdí, že lidé se smyslem pro humor snášeli podmínky v ghettech a táborech 

o dost lépe.
192

 Přesto není názor na humor v holocaustu jako na něco naprosto 

nepřípustného a vlastně neexistujícího ojedinělým. Podmínky koncentračních táborů, 

utrpení, zoufalství, mučení a absolutní bezmocnost tomu aktivně fyzicky čelit učinily 

smích a humor pro mnohé nemožnými, nad čímž se nelze podivovat.
193

 Viktor Frankl 

popsal dvě, resp. tři fáze, kterými každý vězeň, resp. přeživší v táboře prošel. Počáteční 

fází bylo překvapení či šok, následovala fáze apatie, ve které vězeň dosáhnul stavu 

podobného emocionální smrti, třetí fází bylo či stále je období po osvobození tábora. 

Právě v druhé fázi bezmezné apatie bylo možné nalézt humor, pokud si člověk dokázal 

zvyknout, tzn. přizpůsobit se jakkoli nelidským podmínkám. K tomu dodává holandský 

přeživší a memoárista Elie Cohen, že kdo se nedokázal přizpůsobit, nedovedl se ani 

smát, tedy nacházet v humoru duševní úlevu.
194

 

Je tudíž zapotřebí si uvědomit, že pokud bylo těžké i pro humorně založené 

vězně nalézat ve smíchu útočiště, pro jiné to bylo naprosto nemožné, ať už kvůli 

nedostatku smyslu pro humor nebo neschopnosti adaptace s prostředím a okolnostmi. 

Ostrowerová v úvodu své studie zmiňuje, že jeden respondent byl její otázkou po 
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humoru během holocaustu rozhořčen a ptal se nazpět, zda hodlá Ostrowerová holocaust 

překroutit v něco směšného. Ano, jednalo se pouze o jednoho respondenta, přesto je ale 

důležité brát jeho postoj v potaz.
195

 V dokumentárním filmu The Last Laugh, 

rozebírajícím hranice humoru především na příkladu holocaustu, říká na Shromáždění 

přeživších holocaustu jeden z účastníků:
196

 

„Nevím, co je vtipného na čemkoli ohledně holocaustu. Byl jsem přeživší dítě, takže 

jsem neprotrpěl tolik, jako jiní starší lidé tady. Nemohu pochopit, jak lidé mohli 

v holocaustu vidět humor. Nebo myslíte po holocaustu? Potom se děly vtipné příhody, 

těch vám můžu vyprávět spoustu. Ale během té doby, kdy jsme byli zbaveni běžného 

lidského života? Páni! To si ani nedovedu představit.“ (nejmenovaný přeživší 

holocaustu)
197

 

V podobném duchu se nese diskuze další z přeživších účinkujících ve filmu se 

svou přítelkyní, když se projíždí na gondole lagunou v Las Vegas imitující benátské 

laguny, zatímco gondoliér zpívá starou italskou píseň:
198

 

„Líbilo se ti to?,“ 

„Hm… Ráda tuhle písničku poslouchám, ale nemůže se mi to vyloženě líbit.“ 

„Proč ne? S Italem zpívajícím krásnou písničku?“ 

„Protože si vzpomínám na tolik mladých lidí, kteří zahynuli a nemohou si toto krásné 

místo užít.“ 

„Ale vždyť… ty jsi přežila! Jsi naživu! Jak můžeš nemít radost z toho, že jsi přežila?“ 

„Já se rozpomenu vždycky na ty křičící děti, selekci. Víš, je to jakoby v našem stínu. To 

nemůžeš zapomenout! Nemůžeš.“ 

„Nemůžeš ale ani žít ve stínech těch nářků. Musíš na to pamatovat. Ale nemůžeš žít 

v těch stínech!“
199
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Mezitímco se jedna přeživší snaží dívat na své hrůzné zkušenosti pozitivně a 

přesto reálně, zdá se, že si její přítelkyně ještě desítky let poté nedokáže pozitivní postoj 

osvojit.
200

 

2.1.5 Stinná stránka humoru v kontextu tragédie 

Vtipy o smrti nejsou ojedinělým úkazem. Mohou poukazovat na vyrovnávání se 

smrtí nebo boj s ní. Nicméně ne za všech okolností je humor na místě, mnohdy je třeba 

se smrti podívat přímo do očí bez jakéhokoli náznaku humoru. Neexistuje pravidlo na 

míru vhodnosti vtipkování o smrti v té či oné situaci, záleží na morální kolektivní 

citlivosti, mínil americký filozof Ted Cohen. Co je však třeba dle Cohena brát v potaz 

jsou dva principy. Zaprvé by vtipy o smrti neměly být jedinou reakcí na smrt, v reakci 

by měla být zahrnuta i úcta, resp. takt. Zadruhé by ale bylo pokrytecké tvrdit, že se na 

smrt s humorem nedá zareagovat nikdy, neboť humor je lidskou přirozenou reakcí.
201

 

Stejně tak z obecného hlediska se dá humorná perspektiva považovat za způsob, 

jak na svět pohlížet objektivněji a zvládnout i neobyčejně těžké životní situace. Čím 

větší smysl pro humor, tím blahodárnější účinky na zvládání stresu a deprese. Humor 

pomáhá udržovat vztahy a zkvalitňuje společenskou podporu.
202

 Tento seznam by mohl 

pokračovat dále, jak bylo popsáno v předešlých kapitolách. Nicméně existují též takové 

formy humoru, které pozitivními účinky neoplývají. Kanadský profesor psychologie 

Rod A. Martin spolu se svou kolegyní Patriciou Doris vytvořili Humour Styles 

Questionnaire, dotazník zabývající se čtyřmi různými styly humoru, z nichž dva styly 

spadají do kategorie pozitivního humoru a dva styly do kategorie humoru negativního. 

Mezi pozitivní styly humoru řadí Martin a Doris afiliační a sebe povznášející humor, 

tedy tendence vyprávět vtipné příběhy, vtipy, aktivně se účastnit vtipkování a humorná 

perspektiva na vlastní život i životy ostatních, pobavenost nesrovnalostmi každodenního 

života. Negativní styly humoru dotazník definuje jako agresivní humor a sebe shazující 

humor. Agresivní humor se může projevit v sarkasmu, cynismu, provokaci, vysmívání 

se nebo shazování. Sebe shazující humor je způsob, jak bavit ostatní vlastními chybami, 

podporovat vysmívání na vlastní účet. U tohoto stylu humoru je důležité podotknout, že 
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přestože jde o negativní styl, nemusí mít na jedince vždy nepříznivé účinky, jak bylo 

zmíněno výše u schopnosti sebekritiky.
203

 

U agresivního humoru lze však jen málokdy obhájit jeho pozitivní účinky, aniž 

by se terč tohoto humoru cítil uraženě nebo ublíženě. Obzvlášť u tematiky holocaustu 

vyvolává agresivní humor v podobě antisemitského a rasistického humoru kontroverzní 

reakce. Jedná se totiž často o vtipy zesměšňující holocaust tak, že minimalizují jeho 

strašlivost a mohou tak podporovat jeho zpochybňování. Příkladem může být výstava 

karikatur holocaustu organizovaná íránskou vládou v roce 2016.
204

 Karikatury dle 

izraelského velvyslance při OSN Dannyho Danona neskrytě podporují myšlenku 

nazírání na holocaust jako na mýtus.
205

 Profesora historie a judaistiky Gavriela 

Rosenfelda takové a podobné tendence užívání humoru na úkor holocaustu znepokojují. 

G. Rosenfeld pozoruje, že do konce 20. století se na nacisty a holocaust dívalo jako na 

výjimečnou etapu historie, což se v posledních 20 letech změnilo, a dochází 

k normalizaci nacistických zločinů. Jejich činy jsou relativizovány, což postupně 

otupuje hrůzy těchto zločinů. Nacismus a Adolf Hitler už pro mnohé podle G. 

Rosenfelda neztělesňují krajní zlo, spíše hrozí banalizace tohoto zla a vyprázdnění 

pojmů vztahujících se k hrůzám druhé světové války a holocaustu.
206

 Na proud 

myšlenek G. Rosenfelda je možné napojit knihu Alvina Rosenfelda Konec holocaustu 

(The End of the Holocaust), kde je v této souvislosti řeč o otupění možnosti cítit empatii 

k obětem holocaustu a tím pádem o hrozbě trivializace masového vraždění obecně.
207

 

Humor je velmi ambivalentním jevem. K smíchu člověka u toho samého vtipu 

mohou přivést různé asociace, jeden vtip může mít různé významy.
208

 Pochopitelně vidí 

část kritiků například v komicky podaných dílech popisujících holocaust urážku 

historických faktů a etických standardů. Na druhou stranu se dá namítnout, že odpověď 

humorem je pružnější a především efektivnější v revoltě proti teroru než odpověď 

smutkem.
209

 Jasnou hranici vhodnosti humorné perspektivy v kontextu tragédie nikdo 

nevytyčí, je tedy nutno k této problematice přistupovat opatrně s ohledem na oběti 
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tragédie a snažit se předjímat reakci obecenstva, kterému bude tato perspektiva 

prezentována.
210

 

2.2 Funkce humoru během holocaustu 

Řada odborných studií
211

 i svědectví přeživších holocaustu
212

 se shoduje, že 

humor plnil tři hlavní funkce, a sice funkci kritickou či agresivní, ozdravnou či 

obrannou a stmelovací či sociální. Kritická funkce fungovala jako vzdor vůči zlu, 

kterému byly oběti holocaustu vystavovány. Díky ozdravné či obranné funkci pomáhal 

humor zvládnout utiskovaným jejich utrpení. Stmelovací funkce znamenala vytváření 

pocitu soudržnosti, pospolitosti těch, kteří byli schopni se svým utiskovatelům i sobě 

samým smát.
213

 Toto základní rozdělení funkcí humoru během holocaustu v sobě 

nicméně zahrnuje celou komplexnost toho, jak humor v této době fungoval a nelze tudíž 

jednoduše kategorizovat, v jaké situaci se jednalo o tu či onu funkci, neboť se funkce 

humoru proplétají a například jeden vtip mohl zcela samozřejmě plnit jak funkci 

kritickou, tak funkci ozdravnou a stmelovací. 

2.2.1 Kritická a agresivní funkce 

V první kapitole této práce byla rozebrána intelektuální funkce humoru, kdy aby 

člověk pochopil vtip, musí nalézt v dané situaci disparitu, rozpor mezi tím, jak by věci 

měly být, a tím, jaké ve skutečnosti jsou. K nalezení takové disparity je třeba kritické 

mysli.
214

 Ve chvíli, kdy je člověk schopný určit a ukázat si na terč své kritiky 

s humorem, funguje humor jako vzdor proti utlačující skupině nebo režimu.
215

 Pro 

vězně koncentračních táborů ztělesňoval humor zbraň bojující za pocit rovnosti až 

intelektuální nadřazenosti vůči utlačovatelům.
216

 Na setkání Židovský odpor 
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během holocaustu (Jewish Resistance during the Holocaust) organizovaném izraelským 

památníkem a muzeem Yad Vashem řekl přeživší Nachman Blumental:
217

 

„Není účinnějšího prostředku ve válce proti diktátorovi, který nemůže být svržen 

fyzicky, než se mu vysmát.“
218

 

Nejednalo se tedy pouze o obranný mechanismus, nýbrž také o formu protestu, 

skryté agrese.
219

 Odtud byl odvozen pojem agresivní funkce humoru během holocaustu, 

který je spolu s kritickou funkcí ekvivalentní funkci vzdoru a hierarchické funkci 

probíraným v první kapitole práce. Vězni si nemohli dovolit otevřeně vypustit 

nahromaděnou frustraci a agresi, které vůči svým věznitelům jistě cítili. Humor jim 

alespoň nepřímo umožnil se vybouřit a posílit vědomí vlastní hodnoty, zatímco se 

nacisté snažili o opak.
220

 

Je zapotřebí též poznamenat, že kritický a agresivní humor nebyl vždy mířen 

pouze na nacisty. Lidé v táborech tvořili velmi heterogenní skupinu jak národnostně, tak 

sociálně. Jako je možné se v běžném životě setkat s pohrdáním jednoho národa druhým 

nebo nižší sociální vrstvy tou vyšší, bylo možné toto pozorovat i v táborech.
221

 Kritika a 

agresivní humor se tedy vybíjel například i na členech sonderkommanda nebo 

kolaborantech s gestapem.
222

 

Ze strany NSDAP a dalších nacistických organizací byl humor vnímán jako 

nezanedbatelná hrozba. Od prosince 1934 platil již zmiňovaný Zákon o zlovolných 

útocích proti státu a straně zakazující všechny protinacistické vtipy, které byly 

považovány za vlastizradu. Přes všechny soudní procesy a popravy za vtipkování na 

účet režimu a jeho představitelů protinacistické vtipy vzkvétaly. Existovaly dokonce i 

vtipy o trestních stíháních vypravěčů těchto vtipů, což poukazovalo na zoufalou potřebu 

udržení humoru.
223
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2.2.1.1 Kabaretní představení, vtipy a písně namířené proti nacistickému 
režimu 

Již bylo zmíněno, že komici byli jedni z prvních, kteří během vzestupu Hitlera a 

jeho strany k moci upozorňovali na nebezpečí nacismu.
224

 Většina německých kabaretů 

byla nacisty zavřena ještě před válkou a mnoho jejich účinkujících buď uzavřeno do 

ghett, nebo transportováno do koncentračních táborů.
225

 

V ghettech a táborech byly však kabarety tajně provozovány taktéž, stejně jako 

organizována tajná divadelní představení, a to bez ohledu na nebezpečí, které 

organizátorům a hercům hrozilo.
226

 Herci a komici v sobě touhu po vystupování a 

bavení nedokázali zapřít:
227

 

„Od první chvíle, kdy jsem tam v roce 1942 dorazila, jsem se snažila vystupovat, 

pořádat večerní předčítání, uvádět monodramata. Všechno tohle jsem dělala z nutkání 

vystupovat; nic pro mě nemělo významu, jen divadlo.“ (Nava Shean / původně Vlasta 

Schönová)
228

 

Jeden ze zakladatelů divadla ve vilniuském ghettu Abraham Sutzkever byl 

překvapen, jak velký zájem v ghettech a táborech o divadelní představení a kabaretní 

scénky panoval:
229

 

„Měl jsem pocit, že nemá smysl zprostředkovávat umělecké hodnoty lidem, kteří jsou 

odsouzeni k smrti, nebo jsou vykázáni na pomyslný osamělý ostrov. Ale sám život mi 

poskytnul důkaz o tom, že tomu tak není. Člověk bude tvořit úplně stejně, jako když žije 

v moderním hotelu nebo na poušti plné písku a šakalů; (…) nebo když se dívá na 

otevřený hrob, který svýma vlastníma rukama kope. V žádné situaci ho tvořivý duch 

neopustí.“
230
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Nejrozvinutější kabaretní divadlo existovalo v Terezíně,
231

 kde vycházel po 

krátký čas i satirický týdeník Šalom na pátek, o kterém později Dan Re’im napsal:
232

 

„Nešlo jinak než se všem těm sarkastickým poznámkám a karikaturám smát. Ještě dnes 

se jim lidé smějí, i tací, kteří atmosféru terezínského ghetta nezažili, stejně jako ti, kteří 

na vlastní kůži zažili, jak je dokázáno, že černý humor redakce překonal čas a prostor. 

(…) Po zveřejnění 16 vydání dojel [Šalom na pátek] do své konečné stanice. Namísto 

umlčujících smrtelných křiků za sebou [autoři] zanechali svědectví neustávajícího 

divokého smíchu.“
233

 

Viktor Frankl popsal představení v Auschwitzu na způsob kabaretů jako zpěv, 

přednášení básní, vyprávění vtipů, předvádění satirických scének. Představení sklízela 

velký úspěch, neboť vězni, kteří mohli přijít, byli i přes svou únavu ochotni kvůli 

kabaretu zameškat svou denní porci jídla.
234

 V Dachau se hrálo představení satirizující 

nacisty celých šest týdnů v létě 1943. Přeživší Uwe Naumann, který tuto hru viděl, 

vzpomínal po válce na to, jaký dopad měla hra na obecenstvo:
235

 

„Mnozí z těch, kteří každý večer seděli za řadou důstojníků SS a smáli se z plných plic, 

nezakusili dne svobody. Ale většina z nich načerpala z této hry sílu ustát svou situaci… 

Když si lehali ten večer na své dřevěné pryčny, měli jistotu: Dnes jsme udělali něco, co 

dává sílu našim druhům. Zesměšnili jsme nacisty.“
236

 

Význam kabaretních představení v ghettech a táborech byl enormní nejen pro 

obecenstvo, ale i pro účinkující. Též pro ně bylo vystupování motivací bojovat dál, 

neboť pomáhali svým spoluvězňům vydržet. Komik Robert Clary uvedl o zpěváckých 

představeních v táboře Buchenwald:
237
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„Na těch deset minut, kdy jsem zpíval, [spoluvězni] zapomněli, kde jsou, a to bylo to 

nejdůležitější. A to mi pomohlo zůstat naživu.“
238

 

Nutno nicméně podotknout, že se kabaretní představení v ghettech a táborech 

poměrně lišila od těch běžných. Obsahově se vystoupení zabývala tragickou a hrozivou 

realitou ghett a táborů, neboť aby bylo možné vzbudit zájem publika, muselo se jednat o 

prostředí publiku aktuálně známé. Tvůrci se ale přesto snažili pomocí takových námětů 

vytvořit uvolněnou atmosféru a ulehčit stoupající napětí. Jako prostředek k vyjádřených 

tak tíživých témat byl často využíván černý humor. Kabarety zrcadlily ironii a perverzi 

života v ghettu nebo táboře, čehož bylo pomocí drsného černého humoru jednodušší 

dosáhnout.
239

 

Kabarety plnily jak funkci kritickou a agresivní, tak i intelektuální, neboť slovní 

hříčky a satirické narážky na nacisty musely být šikovně zahalené, aby je odkryli pouze 

vězni, kterým byla představení opravdu určena. V neposlední řadě se ale pochopitelně 

jednalo i o funkci obranného mechanismu, snahy udržet si naději na lepší zítřky.
240

 

Jedna z her hraných v koncentračních táborech, jejímž autorem byl Rudolf Kalmar, 

končila slovy:
241

 

Je to stará píseň, 

kterou vidíte v této hře. 

Mějte ale vždy na paměti: 

vše je peklem, 

brzy ale bude líp 

tím kouzelným slůvkem: humor, humor!
242

 

Poslední verš naznačuje, že si autor představení, stejně jako obecenstvo byli 

vědomi moci humoru, kterou nad nimi měl. Kalmar záměrně použil k humoru přívlastek 
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 „For the fifteen minutes that I sang, they [fellow prisoners] forgot where they were, and that was the 
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239
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 Carpenter, „Laughter in a Time of Tragedy,“ 15. 
242

 „It is the old song, 

That you see here in this play. 
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„kouzelný“, který s sebou nese jakoby mystickou sílu změnit úhel pohledu, změnit 

postoj k problému.
243

 

Vedle kabaretních představení vzkvétaly v ghettech a táborech vtipy, které byly 

šířeny, jak jen to bylo možné. Byly mířeny jak na Hitlera samotného (1), tak na další 

přední osobnosti NSDAP (2), na praktiky nacistů v táborech (3) nebo na sebe samotné, 

což se týkalo především Židů (4):
244

 

(1) 

Jednoho dne navštívil Hitler blázinec. Procházel domem a ptal se pacientů: „Copak vy 

nevíte, kdo jsem? Vůdce. Patří mi veškerá moc. Ano, jsem mocný takřka jako Bůh…“  

„To mi povídej,“ zamumlal jeden pacient. „Takhle to u mě taky začalo.“
245

 

Jeden německý Žid jednou řekl, že by proměnil Hitlera v lustr. Když byl požádán o 

vysvětlení tohoto neobvyklého přání, odpověděl takto: „Kdyby byl Hitler lustrem, mohl 

bych přihlížet, jak denně visí, večer hoří a ráno se zhasíná.“
246

 

(2) 

Otázka: Horowitz (Hitler), Moishele (Mussolini) a muž z oceli (Stalin) se nacházeli 

zrovna v konferenční místnosti, když je trefila bomba. Kdo se zachránil? 

Odpověď: Lidstvo.
247

 

„Co je to ‚čistý árijec‘? Čistý árijec je blonďatý jako Hitler, velký jako Goebbels a 

svalnatý jako Göring.“ (Arie Ben-Menachem)
248

 

„Až se mi po válce dostane do rukou Amon Göth, co s ním provedu? Stříknu mu do 

jedné nohy rakovinu a do druhé tuberkulózu. Pak nohu s rakovinou ošetřím, vyléčím a 

nakazím jí tuberkulózou a tak dále, dokud jednou nezemře.“ (Rina Treibich)
249
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(3) 

„Povolení na chleba, povolení na zvláštní přání, povolení na zprávy, na obchod a teď 

ještě průkaz… Kolik dokladů potřebuji, abyste mě mohli zabít?“
250

 

„Továrna, kde jsme pracovali, (…) ležela několik kilometrů od tábora. (…) Když bylo 

dobré počasí, jezdili jsme do práce vlakem. (…) Když pršelo nebo sněžilo, když byla 

zima, chodili jsme pěšky, rozumíte? A tady se nabízela příležitost pro vtipkování. Když 

jsme si všimli, že je obloha zamračená, např. v noci, ptali jsme se: ‚Jak to zítra 

dopadne, pěšky nebo vlakem?‘ Někdy jsme běželi v dešti a najednou se vyjasnilo, tak 

jsme si dělali srandu: ‚Teď mají Němci problém, co udělají?“ (Miriam Groll)
251

 

(4) 

„Němci vpochodovali do Varšavy a všude volali: ‚Židé ven a Němci dovnitř!,‘ A tak 

přišli až na židovský hřbitov.“ (Halina Birenbaum)
252

 

Poměrně rozsáhlou součástí humorné tvorby vzniklé během holocaustu 

představují písně. Zásadně se nesepisovaly na papír, ale přenášely jen ústně, protože 

každý riskoval jak u písní, tak básní, vtipů a dalších nalezených spisů život. Obzvlášť 

pro Židy byl zpěv i v běžném životě důležitý, natož v podmínkách ghett a táborů. Písně 

posilovaly židovskou vytrvalost a rozhodnost jak při práci, tak při odpočinku.
253

 Plnily 

tedy stejně jako vyprávěné vtipy funkci kritickou, agresivní i obrannou. Pomáhaly 

zvládat pocity žalu, vyjadřovaly ducha vzdoru, pozvedaly morálku: 
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Lasst uns fröhlich sein und scherzen,  

Wir werden Hitlers Tod noch erleben. 

(Pojďme se radovat a žertovat, ještě Hitlerovu smrt zažijeme.)
254

 

2.2.2 Obranná a ozdravná funkce 

V klíčovém díle amerického profesora Paula Lewise specializujícím se na humor 

a strach v gotické literatuře lze podle amerického profesora německého jazyka Marka 

Coryho najít souvislost s literaturou holocaustu a funkcemi humoru v ní. Lewis píše, že 

za těžkých okolností funguje humor jako prostředek k vytvoření alespoň částečného 

pocitu normality, k vyrovnání se nebo k minimalizování dopadu děsivých zkušeností, 

k prosazení a oslavení nadřazenosti nad pronásledovateli, k povznesení se nad vlastní 

bolest nebo jako znak bláznovství. Cory tvrdí, že nejen v gotické literatuře, ale i v 

literatuře holocaustu plní humor ty samé, právě vyjmenované funkce.
255

 Z nich 

představoval primárně humor během holocaustu útěk od bolesti nebo alespoň její 

minimalizování. Tento emocionální mechanismus v žádném případě utrpení 

netrivializoval, spíše tříštil, aby potlačené negativní emoce přetvořil ve smích a nikoli 

v hlubokou depresi a rezignaci.
256

 

V ghettech byla zřizována dětská hřiště, což mnozí považovali za naprostou 

zbytečnost nebo dokonce za přehnané předstírání běžného života. Spousta dospělých 

byla toho názoru, že ani děti nemohou mít chuť si hrát, zůstanou-li obklopené ze všech 

stran zdí jako vězni a jsou-li svědky jim dosud nevídané bídy a utrpení. Děti ale hraní 

potřebovaly o to více, aby se dočasně odpoutaly od reality. Hraní umožňovalo dětem 

zůstat fyzicky i duševně zdrávy a napomáhalo celkové stabilitě tváří v tvář krizi, které si 

musely být vědomy i ony. Jak bylo zmíněno, lze humor brát jako hru či hraní si na cosi, 

co se odchyluje od reálného světa. Je tedy důležité podotknout, že stejně jako si děti 

hrály na dětském hřišti, dospělí si „hráli“ vtipkováním, zpíváním, inscenováním 

kabaretních představení atp. za tím samým účelem jako děti, aby přežili:
257
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„Člověk to nikdy nepochopí, pokud tam nebyl. Nedovolili jsme si nechat se v ghettu 

otupit, nechtěli jsme žádnou depresi. Zakázali jsme depresi pomocí vtipu.“ (Nechama 

Koren)
258

 

2.2.2.1 Humor v holocaustu jako obrana a katarze 

Dají-li se obranná a ozdravná funkce humoru v holocaustu do souvislosti se 

zmiňovanými funkcemi humoru v první kapitole, jedná se zjevně o obrannou funkci, 

katarzi a intelektuální funkci. Co se týče čistě obrany, pomáhal humor bránit se realitě 

tím, že od ní částečně odváděl pozornost například pravidelným vyprávěním příběhů 

z obyčejného života, jak si navykl v táboře dělat Viktor Frankl se svými spoluvězni.
259

 

Jak též popisuje první kapitola, i v odborné literatuře je humor považován za jeden 

z nejelegantnějších a nejefektivnějších obranných mechanismů člověka, protože 

nahrazuje pocity bezmoci pocitem povzbuzení a vzdoru. Přeživší holocaustu Genia 

Wohlfeier-Manor doslova označila humor za ochranný štít:
260

 

„Humor pro nás byl v každém případě životně důležitý. Museli jsme si vytvořit jakýsi 

duševní ochranný štít, který všechny rány, které nás zasáhly, odrazil, neměli jsme volby, 

pokud jsme chtěli zůstat naživu a víceméně normální, tak jsme se museli smát.“ (Genia 

Wohlfeiler-Manor)
261

 

Spolu s obrannou funkcí humoru tu ale byla přítomná role humoru jako katarze, 

duševní očisty. Humor dával prostor ze sebe setřást prožívané hrůzy tím, že si je vězni 

přiznali nahlas a zesměšnili je:
262

 

„Humor a vtipy nás neměly jen rozesmát a pobavit – za takových okolností a během 

takových událostí se nelze jen tak rozveselit. Vtipy usnadňovaly ostražitý a střízlivý 

pohled na dění kolem a umožňovaly posměch tváří v tvář nelítostným hrůzám a 

neutuchajícímu nebezpečí, neboť vtipy tyto hrůzy a strach z nich mírnily. Díky nim jsme 

se cítili i přes mohutnou sílu a moc okupantů ještě jako lidé. Vtipy nám připomínaly 

dlouho zapomenuté hodnoty a zásady, dávaly nám odvahu. (…) Tento humor plnil pevně 
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daný, zásadní úkol. Poskytoval jistý způsob duševní sebeobrany.“ (Halina 

Birenbaum)
263

 

Jako katarze fungoval i sarkastický suchý humor, kdy vězni měli pouze dvě 

možnosti, jak naložit se svou trýznivou situací, a těmi byly pláč a smích. Byly to vlastně 

jediné svobody, které jim zbyly, a čím byly podmínky tvrdší, tím větší potřeba humoru 

vyvstávala:
264

 

„Vzpomínám si na princip v malířství: Tam, kde vystupuje nejtemnější stín, je světlo 

nejsilnější“ (Yaakov Zim)
265

 

„Snažili jsme se zapomenout na naše trápení humorem, a také trochou sarkasmu a 

cynismu. (…) Jde o vyčítavý humor… bolestivý humor, kdy něco tak moc bolí, že už se 

nedá ani plakat, dá se už jen smát. (…) Člověk nemůže vytrvat za tak tvrdých podmínek, 

když vždy jen běduje nad svým neštěstím, musí tedy otočit. Humor je přesným opakem.“ 

(Yehuda Garai)
266

 

„Je jasné, jaký účel humor zastával. Zcela očividně jsme se smáli namísto pláče, 

protože bylo vše příliš absurdní a příliš tragické, než aby bylo možné to snést, tak jsme 

si z toho dělali srandu. (…) Čím těžší jsou časy, tím více humoru z nich vychází.“ (Alisa 

Ehrman-Shek)
267

 

Specifickou cestou katarze a vybíjení potlačovaných frustrací a trápení byly 

ironické karikatury. V nacistických koncentračních táborech bylo však možné rozlišit 

dvě kategorie karikatur. Nacisté si totiž od vězňů nechali na příkaz kreslit karikatury dle 
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své libosti, ale na druhé straně vznikaly tajně samozřejmě i karikatury protinacistické. 

Umělci tím vyjadřovali svůj vzdor a v dané situaci tak zásadní individualitu. Sami si 

volili téma, způsob zpracování a zasazení do kontextu. Měli kontrolu nad tím, jak bude 

výsledné dílo vypadat a jak bude působit. Tito karikaturisté kreslením vyjadřovali též 

své hlubší emoce a vytvářením důkazů o zrůdnostech holocaustu jakoby se duševně 

očišťovali. Stejně jako vtipy, písně apod. umožňovaly i karikatury umělcům získat 

vnitřní odstup od hrůzností, kterým čelili.
268

 

2.2.2.2 Humor v holocaustu jako cesta k zachování intelektu 

Již v podkapitole pojednávající o kritické a agresivní funkci humoru 

v holocaustu je řeč o intelektuální funkci jako předpokladu k fungování funkce kritické 

a agresivní. Intelektuální funkce humoru byla však uplatňována i v každodenním životě 

v ghettech a táborech. Humor jako hra přechodného osvobození se od pout racionálního 

myšlení, která dovoluje mnohoznačnost a porušování zákonů logiky, nutí přemýšlet na 

více úrovních a nahlížet na tytéž věci z různých hledisek. Jinými slovy humor udržuje 

člověka intelektuálně na výši.
269

 

Paradoxně k zachování intelektu vedla nemalou měrou také sebeironie. Jen 

člověk, který si je vědom vlastní hodnoty a intelektu, si může dovolit ukázat své slabiny 

a vtipkovat na vlastní účet.
270

 Dle přeživších, se kterými psycholožka a pedagožka 

Chaya Ostrowerová vedla rozhovory, byla sebeironie důležitou a téměř stálou součástí 

jejich života během holocaustu:
271

 

„Najednou si začal jeden muž hmatat na hrudník a všechna místa, kde se normálně 

nachází kapsy, a říkal: ‚Kde mám svoje cigarety?‘ … Nebyly tam žádné cigarety, nebylo 

tam nic. Pak začal hmatat kolem a řekl: ‚Nevím, kam jsem si ty svoje cigarety dal. 

Nepůjčil byste mi náhodou ten zlatý zapalovač?“ (Yehuda Garai) 
272

 

„Měla jsem žoržetové šaty, tmavomodré s jemnými švy ke kolenům. Byly to úžasné šaty 

pro slavnostní příležitosti nebo do divadla. (…) A co se nestalo – vši nám vlezly do 

vlasů a nedaly se vyndat ven. (…) Chtěly jsme si vlasy zakrýt, tak jsme vzaly kousek 
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 Ostrower, Es hielt uns am Leben, 258. 
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 Ibid., 111. 
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 Ibid., 66. 
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 Ibid., 76. 
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 „Auf einmal fing ein Mann an, um seine Brustgegend herum und an all den anderen Stellen, an denen 

sich normalerweise Taschen befi nden, zu fühlen und sagte: ‚Wo habe ich nur meine Zigaretten?“… Da 

waren keine Zigaretten, da war nichts. Dann begann er plötzlich, herumzutasten und sagte: ‚Ich weiß 
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látky z našich šatů. (…) A já řekla: ‚Já si tu látku přišiji na ty šaty znovu, aby měly zase 

tu správnou délku do divadla. Protože takhle to opravdu není vhodné.“ (Lily 

Rickman)
273

 

„O vších se hodně vtipkovalo, ale jak… Seděly jsme po osmi u pracovního stolu, čtyři 

na každé straně. Já si strčila ruku do podpaží a vytáhla pár svých vší, položila je na stůl 

a řekla: ‚Kdo chce pár mých vší?‘ A ostatní děvčata k tomu začala přidávat své vlastní 

vši.“ (Esti Shpiner-Lavie)
274

 

„Pár lidí organizovalo seance a vždycky si určili nějaké datum, den našeho osvobození. 

A pak ten den přišel, aniž by s ním přišlo i osvobození. Lidé tomu pak přestali věřit. 

Říkali: ‚Už to s vámi nebudu dělat; podívejte se přece, ten den už byl.‘ Já odvětila: ‚Ale 

vy jste se neptali po roce! Po tom jste se neptali, takže si nemůžete nic dávat za vinu. 

Celé je to prostě jen nedorozumění.‘ A pak se začali smát.“ (Lily Rickman)
275

 

Právě absurdita života v koncentračním táboře byla hnacím motorem vtipů a 

narážek na vlastní utrpení. V běžném životě lidé žijí na základě specifických 

společenských předpokladů, stanovují si cíle, plánují si podle nich svůj život, který si 

víceméně řídí oni sami. Tyto společenské předpoklady nepočítají s extrémními 

změnami a událostmi, jakými je válka a genocida. Všechny plány a cíle pak rázem mizí 

přímo před očima a lidé zůstávají s prázdnýma rukama vystaveni nečekaným hrozbám a 

tragédiím. V takové chvíli se snaží přebrat otěže humor, aby pomohl vyrovnat se 

s novou situací a postavit do kontrastu na jedné straně to, co lidé před transportem do 

táborů považovali za normální, a na druhé straně to, co v táborech zakoušeli. 

                                                 
nicht, wo ich meine Zigaretten hingetan habe. Würden Sie mir vielleicht das goldene Feuerzeug 

borgen?“; Ostrower, Es hielt uns am Leben, 73. 
273

 „Ich hatte ein Georgettekleid, dunkelblau mit feinen Nähten bis hier [deutet über ihre Knie]. Es war 

ein tolles Kleid für Feierlichkeiten oder fürs Theater, aber nicht für dort. Und was passierte – die ganzen 

Läuse kamen herein und man bekam sie kaum noch heraus. (…) Wir wollten [unsere Haare] bedecken, 

also nahmen wir [ein Stück Stoff] von unseren Kleidern. (…)Fetzen. Und ich sagte: ‚Ich nähe den Stoff 

wieder an [das Kleid], damit es die richtige Länge fürs Theater hat. Denn so ist es nicht wirklich 

angemessen.“; Ibid., 70. 
274

 „Es wurden Witze über die Läuse gemacht, aber was für welche… Wir saßen zu acht an einem 

Arbeitstisch, vier auf jeder Seite. Ich steckte meine Hand unter meinen Arm und holte ein paar Läuse aus 

meiner Achselhöhle, so etwa, legte sie auf den Tisch und sagte: ‚Wer möchte ein paar von meinen 

Läusen?‘ Die anderen Mädchen gaben ihre eigenen Läuse dazu.“; Ostrower, Es hielt uns am Leben, 72. 
275

 Ein paar Leute hielten Séancen ab und fanden immer irgendein Datum heraus, den Tag unserer 

Befreiung. Und dann kam dieser Tag, ohne dass wir befreit wurden. Die Leute hörten auf, daran zu 

glauben. Sie sagten: ‚Wir machen da nicht mehr mit; schau doch, wir sind über diesen Tag hinaus.‘ Ich 

erwiderte: ‚Aber ihr habt nicht nach dem Jahr gefragt! Ihr habt nicht gefragt, also kann man ihr auch 

nicht die Schuld geben. Das ist ganz einfach ein Missverständnis.‘ Und dann fingen sie an zu lachen.“; 

Ibid., 71. 
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Poukázáním na absurditu táborové reality s humorem nezapomínali vězni na hodnoty a 

cíle svého bývalého života, které si hodlali v budoucnu znovu osvojit.
276

 

2.2.2.3 Černý humor 

Černý nebo také šibeniční humor je specifickou formou humoru, která se častěji 

objevuje v situacích plných nejistot či nebezpečí, jak napsal ve svém článku již z roku 

1942 český sociolog Antonín Obrdlík.
277

 Černý humor vystupuje podle amerického 

psychiatra George Vaillanta ve dvou formách, a to buď jako agrese za účelem ochrany 

před smrtí samotnou nebo jako humor orientovaný dovnitř za účelem odlehčení těžké 

situace.
278

 

Co se týče funkcí černého humoru, neodlišují se prakticky od funkcí humoru 

obecně, nicméně černý humor má často co do činění s tematikou nemoci či smrti, je 

tedy používán o to více, čím větším hrůzám a nebezpečím lidé čelí. Jedná se tedy též o 

způsob distancování se od negativních emocí krajního strachu a smutku,
279

 způsob 

pozvednutí morálky skupiny proti utlačovateli a vyjádření vzdoru, odporu.
280

 Zároveň 

s posilováním odporu obětí utlačování podkopává černý humor ještě více než humor 

jiného druhu morálku utlačovatelů.
281

 

Je nasnadě, proč se černý humor objevoval v holocaustu v tak hojném množství. 

Smrt byla v koncentračních táborech tak častým a běžným společníkem, že si na její 

všudypřítomnost vězni zvykli. Smrt je současně cosi finálního a nevyhnutelného, proto 

je přirozená tendence lidí smiřovat se s tímto tíživým faktem pomocí humoru, pomocí 

jeho odlehčování.
282

 Aplikováním černého humoru na tematiku smrti jakoby se slavila 

skutečnost toho, že je člověk stále naživu. Přestože si je vědomý nevyhnutelnosti smrti, 

brání se strachu z ní vtipkováním. Obnažováním smrti pomyslně snižuje její význam a 

přijímá ji jako každý jiný aspekt života.
283

 Vtipy vypravované mezi vězni 

koncentračních táborů a momenty založené na černém humoru, které rozesmály, se také 

ve většině případů týkaly smrti buď obecně (1), nebo se vztahovaly na pálení mrtvých 
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těl vězňů v krematoriích (2), nebo se vtipkovalo o výrobě mýdla z lidského tuku 

zavražděných (3):
284

 

(1) 

„Všichni v Auschwitzu věděli, že půjdou do krematoria; smáli se a říkali: ‚Moishe, co 

nám přinese zítřejší den?‘ ‚Buď mě pověsí, nebo mě zabijí.‘ Taková byla odpověď a 

nikoho neskličovala. (…) Smáli jsme se smrti, těšili jsme se na smrt, žili jsme se smrtí, 

vše bylo spojené se smrtí. Smáli jsme se opravdu všemu, je to až neuvěřitelné.“ 

(Nechama Koren)
285

 

„Jednou chtěli někoho pověsit, ale on zemřel dřív, než se dostali k tomu oběšení. Tomu 

jsme se museli smát, váleli jsme se smíchy. Lidé byli trestáni tak, že byli bičováni – 

jednou byl vězeň po první ráně už mrtvý a oni toho mrtvého muže mlátili dál, z takových 

věcí jsme se popadali za břicho. (…) V zimě, když bylo chladno, mysleli lidé často na to, 

jak závidí těm, co pracují ve vedru v krematoriu.“ (Eitan Porat)
286

 

„Mnozí se zdravili rčením ‚Doufejme, že se nám v novém roce udělá nežit v podpaží.‘ 

Podstatou toho vtipu bylo, že člověk zůstal naživu, byť s nežitem v podpaží. Hlavně že 

naživu.“ (Yehuda Feigin)
287

 

(2) 

„Od vchodu bylo vidět krematorium, z krematoria stoupal černý kouř a my se ptali: ‚A 

to je co?‘ Jeden z vězňů odpověděl: ‚Kolegové, to vy vůbec nevíte, co to je, to je 

nejvelkolepější technika na celém světě. Podívejte, vstoupíte těmito branami a ven 

vyjdete komínem.“ (Moshe Oster)
288
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 Ostrower, Es hielt uns am Leben, 57. 
284

 Ibid., 61-66. 
285

 „In Auschwitz wusste jeder, dass sie ins Krematorium kommen würden; sie lachten dann und sagten: 

‚Moishe, was wird der morgige Tag bringen?‘ ‚Entweder hängen sie mich [oder] töten mich.‘ Das war 

die Antwort darauf und diese Antwort betrübte einen nicht. (…) Wir lachten über den Tod, wir erfreuten 

uns am Tod, wir lebten mit dem Tod, alles war mit dem Tod. Wir lachten wirklich über alles, es ist 

unfassbar.“; Ostrower, Es hielt uns am Leben, 62. 
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 „Sie wollten einmal jemanden hängen, aber er ist gestorben, bevor sie dazu kamen, ihn zu hängen. 

Darüber mussten wir lachen, wir kugelten uns vor Lachen. Man bestrafte Leute, indem man sie 

auspeitschte – manchmal war er nach dem ersten Hieb bereits tot und sie schlugen weiter auf einen toten 

Mann ein, über solche Sachen haben wir uns vor Lachen ausgeschüttet. (…) Im Winter, wenn es kalt war, 

meinten die Leute oft, sie beneideten all diejenigen, die im Krematorium in der Hitze arbeiteten.“; Ibid., 

63. 
287

 „(…) begrüßten sich manche mit: ‚Hoffen wir, dass wir im neuen Jahr einen Furunkel unter dem Arm 

bekommen.‘ Der Gedanke dahinter war, dass man bis zum nächsten Jahr am Leben bleiben sollte, 

lebendig, auch mit einem Furunkel. Hauptsache am Leben.“; Ibid., 66. 
288

 „Von der Auffahrt aus konnte man das Krematorium sehen, schwarzer Rauch stieg aus dem 

Krematorium auf und wir fragten: ‚Und was ist das?‘ Er [ein der Häftlinge] antwortete: ‚Hier, Kollegen, 
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„V Birkenau bylo napsané moc pěkné pořekadlo ‚Arbeit macht frei‘, (…) na což jsme 

v tom samém duchu rýmovali ‚in Krematorium Drei‘.“ (Rina Treibich)
289

 

„Sesbíral jsem si řečnické obraty, které vězni často používali. (…) Himmelkomando – 

výraz pro cestu do krematoria nebo vzlétnutí do nebe komínem; (…) ‚jít do komína‘ – jít 

na smrt, (…) ‚tropické ovoce‘ – zelenina, kterou se normálně krmí zvířata a ze které se 

dělala naše polévka; ‚vitamíny‘ – druhy zeleniny jako řepa, které působily močopudně; 

‚beton‘ – přezdívka pro tvrdý chleba; ‚představení‘ – veřejné věšení, bičování atd.; 

‚luxusní smrt‘ – přirozená smrt.“ (Nachum Monderer-Manor)
290

 

(3) 

„Byl tam morbidní humor, lidé říkali: ‚Tady se jde do hrobu a tady do regálu‘, což 

znamenalo, že je jedno, kam jdeš, v každém případě do hrobu. ‚Regálem‘ se myslelo 

mýdlo. To bylo typické. (Nachum Monderer-Manor)
291

 

„Jakmile zjistím, že mají v plánu mě zabít, vypiju pár kapek parfému; chtěl bych se 

jednou stát toaletním mýdlem.“
292

 

„Dva Židé se potkají a jeden jí kousek parfémovaného mýdla. Ten druhý Žid se ho ptá: 

‚Moishe, proč jíš to parfémované mýdlo?‘ Moishe odpoví: ‚Až ze mě udělají mýdlo, 

budu alespoň dobře vonět.‘ Můj Bože, takové to tam bylo.“ (Felicja Karay)
293

 

„V Plaszówě jsme neměli žádné mýdlo. Když lidé mluvili o mýdle, vždycky říkali: ‚Jen 

počkejte, až přijedeme do Auschwitzu, udělají mýdlo z nás.‘ V Plaszówě jsme už věděli 

(…) o Auschwitzu a často se říkalo: ‚Ano, jen počkejte, tam určitě budeme mít mýdlo. 

                                                 
ihr habt keine Ahnung, was das ist, das ist die großartigste Technik auf der ganzen Welt. Schaut her, ihr 

tretet durch diese Tore ein und durch den Schornstein wieder aus.“; Ostrower, Es hielt uns am Leben, 62. 
289

 „(…) in Birkenau, stand ein wirklich netter Spruch geschrieben, ‚Arbeit macht frei‘, (…) worauf wir 

im selben Geiste ‚in Krematorium Drei‘ [hinzu reimten].“; Ibid., 62. 
290

 „Ich habe Wendungen gesammelt, die von den Gefangenen häufi g gebraucht wurden. (…) 

Himmelkommando – ein Ausdruck für den Gang zum Krematorium oder den Aufstieg zum Himmel über 

den Schonrstein; (…) ‚zum Schornstein gehen‘ – in den Tod gehen; ‚tropische Früchte‘ – Gemüse, das 

man normalerweise Tieren verfüttert und das die Grundlage für unsere Suppe war; ‚Vitamine‘ – 

Gemüsesorten wie Rüben, die harntreibend prken; ‚Beton‘ – ein Spitzname für hartes Brot; ‚Aufführung‘ 

– öffentliches Hängen, Auspeitschen etc.; ‚Luxustod‘ – ein natürlicher Tod.“; Ostrower, Es hielt uns am 

Leben, 64. 
291

 „Es gab einen makabren Humor, wenn die Leute sagten: ‚Hier geht es ins Grab und dort ins Regal‘, 

was so viel hieß wie es ist egal, wohin du gehst, du gehst auf jeden Fall in ein Grab. Mit ‚Regal‘ meinten 

sie Seife. Das war typisch.“; Ibid. 
292

 „Sobald ich höre, dass sie vorhaben, mich zu töten, trinke ich ein paar Tropfen Parfum; ich möchte 

einmal eine Toilettenseife werden.“; Ibid., 61. 
293

 „Zwei Juden treffen sich und der eine isst ein Stück parfümierte Seife. Der andere Jude fragt ihn: 

‚Moishe, wieso isst du parfümierte Seife?‘ Moishe antwortet: „Wenn sie Seife aus mir machen, rieche ich 

wenigstens gut.‘ Meine Güte, so etwas gab es da.“; Ibid., 64. 
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To je místo personalizovaného mýdlového průmyslu…‘ Podle badatelů to není pravda – 

já vím, že ne, ale ty vtipy o tom pravda byly…“ (Orna Birnbach)
294

 

Černý humor nebyl přítomen nicméně pouze v ghettech a koncentračních 

táborech. Jak zmiňuje první kapitola práce, český sociolog Antonín Obrdlík se ve svém 

článku Šibeniční humor věnuje četnosti výskytu šibeničního humoru a jeho funkcím 

mezi obyvateli Protektorátu Čechy a Morava, který vypozoroval, než se svou rodinou 

uprchl do exilu v USA.
295

 Obrdlík popisuje, jak překvapivě brzy po uzavření 

Mnichovské dohody v září 1938 nastoupil na scénu obyvatel Protektorátu nezvykle 

kousavý a silný šibeniční humor. Lidé podle autora článku věděli, že se u zpráv o 

vytváření ghett a transportech do koncentračních táborů již nejedná o fámy, neboť na 

vlastní kůži zažívali děsivou nacistickou politiku. Téměř každá rodina měla alespoň 

jednoho člena, který byl do koncentračního tábora transportován. Žilo se v naprosté 

nejistotě, a tak lidé nalézali útočiště ve vymýšlení, vyprávění a rozšiřování vtipů o 

svých utlačovatelích a kolaborantech. Snažili se navzájem přesvědčit o dočasnosti svých 

skličujících starostí a utrpení.
296

 

V kontrastu s množstvím protinacistických vtipů Obrdlík popisuje, jak Němci 

vztekle omývali nápisy urážející či zesměšňující Hitlera a jeho režim ze zdí domů a 

plotů, kde se přes noc nápisy objevily znovu. Autor článku ohledně tohoto poukazuje na 

fakt, že pán, který by si sebou byl jist, by ignoroval takové a podobné pokusy o 

ponížení.
297

 

2.2.2.4 Sexuální a skatologický humor 

Poměrně rozšířeným druhem humoru během holocaustu v ghettech a 

koncentračních táborech byl i sexuální a skatologický humor. Sigmund Freud zahrnul 

aspekt sexu dokonce do základních funkcí humoru, když označil humor za metodu, jak 

vyjádřit nevědomé impulsy mj. sexuálního charakteru společensky akceptovatelným 

způsobem. Dále svou teorii rozvedl tvrzením, že existuje přímá úměra mezi množstvím 

potlačovaných sexuálních pudů a vyžíváním se v sexuálně orientovaném vtipkování. 
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 „In Plaszów hatten wir keine Seife. Wenn Leute über Seife redeten, sagten sie immer: ‚Wartet nur, 

wenn wir nach Auschwitz kommen, machen sie Seife aus uns.“ In Plaszów wussten wir (…) schon über 

Auschwitz Bescheid und dort hieß es oft: ‚Ja, wartet nur ab, dort haben wir bestimmt Seife. Das ist der 

Ort der personalisierten Seifenindustrie…‘ Laut den Forschern ist das nicht wahr – ich weiß es nicht, 

aber die Witze darüber waren wahr…“; Ostrower, Es hielt uns am Leben, 65. 
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Stejně jako u jiných druhů humoru v holocaustu byl sexuální i skatologický humor 

přímý a drsný, neschovával se za vícero významy, jak tomu bývá v běžném životě. 

Přeživší se shodli, že během holocaustu používali hrubší výrazy, vyjadřovali se 

vulgárněji a měli v morálních otázkách méně zábran. Jednak se tím mentálně bránili a 

jednak nezřídka věděli, že již nemají krom svého holého života co ztratit. Tak se 

například ženám pochodujícím do umýváren říkalo kozí průvod a mužům špektákl 

penisů.
298

 

Přívlastek „skatologický“ pochází z řeckého „skato“, což znamená výkal nebo 

exkrement. Doménou skatologického humor jsou tedy základní fyziologické potřeby 

vyměšování a vylučování a různé situace s nimi související: 

„Naše trávicí trakty se silně přikláněly k průjmu, za což mohly nedovařené listy 

z plevele v naší horké ‚polévce‘ a nás to přivádělo k šílenství. V každém táboře byly jen 

tři latríny, jedna z nich byla permanentně mimo provoz a další po okraj plná. (…) Lidé 

ve frontě byli velmi vznětliví – a to z dobrého důvodu. Každý proklínal ty šťastlivce, 

kteří ‚to ještě stihli‘ (…) ‚Jak dlouho ještě potřebuješ?,‘ ‚Nechceš náhodou podat noviny 

nebo román?,‘ ‚Já tu nejsem na oslavě! Potřebuji víc jak jednu sekundu na ‚svojí 

záležitost‘… Ve mně vládne totální chaos.“ (Mina Tomkiewicz)
299

 

Se skatologickým humorem logicky souvisely v koncentračních táborech 

zmíněné latríny, které se po nějaké době, kdy přestaly být hlídány příslušníky SS, staly 

v podstatě kulturním centrem vězňů na povídání, obchodování, vtipkování, rozšiřování 

zpráv zvenku i fám apod.:
300

 

„Duchovní a komerční centrum tábora: latrína. (…) Šedesát lidí sedělo kolem a 

uprostřed sténání a vypouštění větrů si mezi sebou vyměňovalo nejnovější zprávy a 

vtipy. (…) Na latríně se člověk mohl setkat se známými a vyřídit důležité záležitosti; 

vyměnit chleba za cigarety.“ (Joseph Bau)
301
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„Mojí kavárnou v Auschwitzu, v Birkenau, byla latrína. Tam se odehrávalo všechno: 

klepy, výměna informací, výměnné obchody, prostě všechno.“ (Rina Treibich)
302

 

„V polštině se pro latríny používalo ještě jiné jméno: J.P.P. – ‚jedna pani 

poweidziała‘.“ (Lila Holtzman)
303

 

2.2.2.5 Druhá a třetí generace přeživších holocaustu 

V 60. letech 20. století se začaly množit případy psychologických traumat 

potomků přeživších holocaustu, na které trauma přenesli jejich rodiče. Nejdříve byla 

tendence kategorizovat tyto jedince dokonce jako specifickou skupinu. Dnes se nicméně 

má již za to, že přestože pochází traumata druhé generace přeživších holocaustu ze 

stejného zdroje, nevykazují potomci přeživších dostatečné množství společných znaků. 

V tomto ohledu přesto stále existují tři myšlenkové proudy. Prvním z nich je proud 

přiřazující těmto lidem jasné charakteristiky jedné skupiny, jakými je například 

podezřívavost, strach, přehnaná starostlivost, mezilidské konflikty, pocity smutku a 

viny, vztek, odtažitost nebo neustálé zabývání se holocaustem. Zastánci druhého 

myšlenkového proudu tvrdí, že tito lidé nemají významné psychologické poruchy, na 

základě kterých by mohli být kategorizováni jako jedna skupina. Třetí proud jde střední 

cestou, když konstatuje, že jde v případě přeživších a jejich potomků především o 

interakci mezi sebou a o to, jaké mezi sebou mají rodiče a děti vztahy včetně funkčnosti 

jejich vzájemné komunikace. Třetí proud uznává společné trauma, avšak upozorňuje na 

přílišnou různorodost toho, jak se trauma u jednotlivých potomků přeživších projevuje. 

V 80. letech dospívá postupně i třetí generace přeživších a ukazuje se, že trauma 

holocaustu může sahat až tam. Otázka kategorizace třetí generace přeživších holocaustu 

probíhá velmi podobně jako diskuze nad druhou generací.
304

 Americká profesorka 

anglického jazyka a literatury Marianne Hirsch představila v souvislosti s traumaty 

druhé a třetí generace přeživších holocaustu koncept tzv. postmemory, kterou podle ní 

druhá a třetí generace disponuje. Nejedná se o paměť v tom běžném slova smyslu, nýbrž 
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o vykonstruovanou paměť postavenou na představách a vzpomínkách vyprávěných 

rodiči a prarodiči.
305

 

Ústředním obranným mechanismem druhé a třetí generace přeživších holocaustu 

je právě humor, zkoumaný jak ve filmu, tak v literatuře.
306

 Dokumentární film z roku 

1994 Tati, pojď na trh (Daddy, Come to the Fair) sleduje otce Mordechaie Vilozhneho 

se svými dvěma dospělými dětmi, kteří se z Izraele vydávají do otcova rodného města 

v Polsku, kde jako malý chlapec naposledy viděl své rodiče, když byli transportováni do 

koncentračního tábora. Syn Šmuel se přitom chová podrážděně, je vždycky 

pestrobarevně oblečený a neodpustí si jedinou pohrdavou nebo posměšnou poznámku 

směrem k dětství svého otce v Polsku, zatímco Mordechai emotivně prožívá každou 

chvíli a vzpomíná. Kontrast traumatu otce a syna je zřejmý. Otec se po letech rozhodl 

své bolestivé minulosti čelit, ale syn na takový krok není připravený. Brání se 

agresivním humorem a nechce na sobě nechat své pocity znát. Jakmile ale dorazí rodina 

do Auschwitz, kde Mordechaiovi rodiče zemřeli, Šmuel se rozpláče a nedokáže přestat. 

Hraný humor pod náporem emocí již nefunguje, ale na povrch vychází fakt, že se Šmuel 

pomocí humoru opravdu pouze bránil, aby nepříjemné vzpomínky a pocity odstrčil zpět 

do podvědomí. Syn se s otcem smiřuje a oba jsou si díky této cestě bližší než kdy 

předtím.
307

 

Dalším filmově zpracovaným příkladem přeneseného traumatu přeživších na své 

potomky a humoru jako obranného mechanismu je dokument Pizza v Auschwitz (Pizza 

in Auschwitz) z roku 2008. Danny Chanoch touží po tom vzít své děti na místa v Litvě a 

Polsku, kde byl během druhé světové války vězněn. On i jeho dcera Miri používají 

černý humor za účelem vyrovnání se s děsivou minulostí holocaustu Dannyho. 

Například když jedí chleba, vtipkují, že právě přišli o dávku jídla na dva dny, dopravní 

zácpu na hranici přirovnávají k zastávce během transportu do tábora apod. Miri ve filmu 

popisuje, jak velký vliv na ni celý život mělo otcovo vyprávění o zážitcích z táborů. Již 

jako malá dívka mívala noční můry a bála se každého zaklepání na dveře v domnění, že 

by to mohla být SS. Jako dospělá si tak začala automaticky vytvářet mentální obrannou 

stěnu z černého humoru. Danny odmítá uznat, že své dceři způsobil nezanedbatelné 
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trauma již v dětství a je naopak přesvědčen, že častým vyprávěním o svých zážitcích 

vychoval silné děti.
308

 

Kontrast mlčení přeživšího o svých zkušenostech s dětmi ve filmu Tati, pojď na 

trh versus přílišné sdílení děsivých zážitků s dětmi již od útlého věku ve filmu Pizza v 

Auschwitz ukazuje různorodost přístupů přeživších i jejich upřímnou snahu postavit se 

k problému dle svého úsudku co nejlépe. Je nicméně zjevné, že ani jedna ze zmíněných 

cest není tou pravou. Každý člověk se vypořádává s traumatem jinak a ne vždy je humor 

tím pravým způsobem, jak traumatu čelit, přestože může usnadnit cestu k upřímnému 

otevření se pravdě jak ze strany rodiče, tak ze strany dítěte.
309

 

Grafický román Michela Kichky Druhá generace: Věci, které jsem neřekl svému 

otci (Second Generation: The Things That I Didn’t Tell My Father) z roku 2013 vypráví 

v komiksech život Henriho, který přežil Auschwitz, ale o svých zkušenostech dlouho 

nemluvil. Po letech sepisuje ale svou biografii a stává se průvodcem poznávacích 

exkurzí do bývalých nacistických koncentračních táborů. Román ukazuje očima autora 

ještě jako dítěte a později jako dospělého dvě perspektivy humoru o holocaustu. Jednou 

perspektivou je humor jeho otce a tou druhou jeho vlastní humor. Kreslení zdědil 

Michel právě po otci, který se vypořádával se zkušeností holocaustu pomocí humorných 

karikatur.
310

 Autor románu jakožto zástupce druhé generace přeživších přiznává, že 

právě humor zděděný spolu s kreslením po jeho otci mu pomohl psát otevřeně o 

rodinných problémech, bratrově sebevraždě a komplexních vztazích vně rodiny. 

V případě Michela Kichky tedy humor jako obranný mechanismus neselhal.
311

 

Americká producentka a spisovatelka židovského původu a také zástupkyně 

druhé generace přeživších Roz Weinman ve filmu The Last Laugh podává své 

vysvětlení skutečnosti, proč děti přeživších nebyly často schopny přijmout prožité hrůzy 

svých rodičů tak, jak je přijali jejich rodiče. Klíčem k osvobození se od nočních můr 

bylo podle Weinman právě jejich plné prožití a především přežití:
312

 

„Moji rodiče vyprávěli příběhy z holocaustu velmi věcně. A myslím, že jim to 

poskytovalo velké útočiště, protože holocaust prožili, přežili ho. Své milované nejen 

ztratili, ale v mnoha případech byli doslova nuceni sledovat, jak jsou jejich milovaní 
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vražděni. Prošli si ‚Sofiinými volbami‘, prošli si tím vším, a přesto vyšli na konci tunelu 

a přišli do Ameriky. Myslím, že pro děti ale, že pro mnohé z nás znamenala zkušenost 

naslouchání všem těm zážitkům a nemožnost tyto zážitky zažít na vlastní kůži také 

nemožnost překonat v sobě ty démony. Ti démoni se v našich kolektivních i 

individuálních představách zvětšili, a my z nich opravdu měli strach.“
313

 

Přenos traumatu mezi generacemi v rámci rodin není nicméně jediným 

přenosem, ke kterému v tomto ohledu dochází. Existuje totiž také kulturní přenos 

traumatu do celé společnosti, který je viditelný především v dnešním Izraeli.
314

 

Izraelská satirická skupina Komorní kvinteto (The Chamber Quintet) věří, že tak silná 

integrace holocaustu do běžného života izraelských Židů je jedním z největších 

problémů tamní společnosti. Skupina komiků se na tento problematický fenomén snaží 

poukázat ve svých skečích. V jednom z nich se například mladík v Tel Avivu snaží najít 

cestu na večírek a ptá se kamaráda na cestu: „Jeď ulicí Varšavského ghetta, zahni na 

Třídu Koncentračního tábora, pak zaparkuj na náměstí Dachau.“ „Je to blízko?“ 

„Dachau? Dachau je hned tady, za rohem.“ Ze skeče je zjevné, že názvy telavivských 

ulic a náměstí jsou holocaustem prodchnuté.
315

 Izraelský zpěvák Tal Menkes zas ve své 

písni Stop upozorňuje na navyklost Izraelců označovat vše špatné, bez ohledu na 

banalitu věci, za holocaust nebo nacismus. Holocaust je špatný den v práci nebo 

nemožnost najít si místo na parkování. Jako nacista je označen například učitel, který dá 

žákovi špatnou známku, nebo hlídač parkoviště, který předává řidiči parkovací lístek. 

Ve videoklipu k písni jsou tato slova propojena s výjevy z koncentračních táborů, aby 

byla vyzdvižena nekorektnost tohoto zlozvyku, který je svým způsobem považován za 

humor.
316

 Holocaust je tak zakořeňován čím dál hlouběji do identity každého Izraelce, 

což znemožňuje oddělení minulosti a přítomnosti, na což upozorňují Gavriel Rosenfeld 
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a Alvin Rosenfeld. Navíc na Německo tudíž není ze strany Izraele možné nahlížet jinak 

než v souvislosti s holocaustem a normalizovat tak s touto zemí vztahy.
317

 

2.2.2.6 Humor jako obranný mechanismus mimo ghetta a koncentrační 
tábory 

Přestože se tato práce zabývá humorem během holocaustu, čemuž se rozumí 

v židovských ghettech a koncentračních táborech, neměl by se opomenout aspekt 

humoru ve zbytku společnosti. Pochopitelně byly podmínky v ghettech a táborech 

nesrovnatelné s podmínkami mimo ně, ale tak jako tak nabýval život ve střední a 

východní Evropě čím dál temnějších kontur. Každým dnem mizeli spoluobčané, napětí 

a strach byly všudypřítomné. Lidem tedy zbýval často jen humor, který pomáhal 

vyvažovat nejistotu, obavy z dalšího dne nebo starosti o blízké transportované do 

táborů.
318

 

Citovaný článek Antonína Obrdlíka na téma šibeničního humoru byl sepsán již 

v roce 1942, tedy v době, kdy se ještě zcela nevědělo, co se v koncentračních táborech 

odehrává. Nicméně již v tomto čase bylo jasně vidět, jak se lidé v nejistotě humoru 

chápou. V Protektorátu Čechy a Morava Obrdlík pozoroval, jak humoru přibývalo 

postupně. Po anexi Rakouska k Německu měly vtipy stále podobu lehkomyslného 

siláctví, po uzavření Mnichovské dohody se styl humoru přetvořil v černý humor 

povzbuzující morálku, ale již se jednalo o humor realistický.
319

 Americký historik Chad 

Bryant se v jednom ze svých článků také věnoval českým vtipům za nacistické okupace 

v letech 1943 až 1945, takže jako by chronologicky navázal na Obrdlíkův text. Bryant 

vyzdvihuje především fakt, že přestože se německým okupantům podařilo přinutit 

Čechy vyrábět v 10 hodinových směnách bomby pro wehrmacht, sklízet své plodiny, 

aby byly odebrány ke konzumaci v Německu apod.,
320

 nikdy se okupantům nepodařilo 

Protektorát germanizovat a zbavit ho vzdoru v podobě humoru šířeného v češtině.
321

 

Také díky vtipům neustále se šířícím z Prahy na venkov a zpět podle Bryanta česká 

kultura a morální duch přežily.
322
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2.2.3 Funkce soudržnosti 

Funkce soudržnosti humoru probíraná v první kapitole práce je samozřejmě 

aplikovatelná i na humor během holocaustu. Henri Bergson byl názoru, že lidé humoru 

a komiky nemohou užívat sami, neboť humor potřebuje podle něj vždy echo v podobě 

smíchu, tedy reakce někoho dalšího, kdo například právě dovyprávěný vtip interpretuje 

jako zábavný.
323

 Do jeho teorie zapadá skutečnost, že jedním z prvních míst, kde 

vznikal protinacistický humor mj. s cílem vytvořit svornost proti nepříteli, byly 

kabarety.
324

 Spousta přeživších se navíc nechala slyšet, že pro ně bylo nezbytné navázat 

v táboře vazby a vytvářet vztahy se spoluvězni, aby přežili, a právě humor byl velmi 

efektivním způsobem, jak se seznámit a následné vztahy utužovat.
325

 

Autobiografická sbírka esejí Jeana Améryho Bez viny a bez trestu (Jenseits 

Schuld und Sühne) rozebírá z filozofického hlediska zkušenost intelektuálně založeného 

člověka s vězněním v koncentračním táboře. Mimo jiné zmiňuje Améry i upřímnou, ale 

vesměs bezvýslednou snahu navázat v táboře sociální vazby a nezůstat tak 

osamocený.
326

 Srovnává zažitý způsob přemýšlení intelektuála s myšlením lidí 

intelektuálně nezaložených, kterých byla v táborech podle Améryho většina.
327

 Pro 

intelektuála bylo obtížnější zvyknout si na do té doby nepředstavitelné podmínky 

tábora, neboť byl navyklý na zpochybňování fenoménů každodenního života a 

diskutování o nich. Realita koncentračního tábora stála v příliš ostrém kontrastu 

s dřívějším světem intelektuála.
328

 Pro Améryho bylo „fyzicky nemožné spontánně 

používat slang tábora, který byl jedinou akceptovatelnou formou vzájemné 

komunikace.“
329

 Jen s velkými obtížemi dokázal oslovovat spoluvězně výhradně 

spojením „hej ty“ nebo na ně křičet „vypadni.“
330

 Po příjezdu do tábora se Améry snažil 

najít vždy někoho, komu by mohl své myšlenky říct nahlas. Nicméně do konverzace se 

spoluvězněm, který neustále mluvil o vaření své ženy, Améry jen těžko vsunul 

poznámku o tom, že on doma převážně četl.
331

 Na takové a podobné komentáře dostával 
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odpovědi typu „To je pitomost, chlape!“,
332

 a tak Améry jako intelektuál postupně došel 

k závěru, že filozofie a celý intelektuální svět je v koncentračním táboře ztracen. To mu 

potvrdilo i setkání s filozofem z pařížské Sorbonny, který na Améryho otázky reagoval 

pouze jednoslabičnými mechanickými odpověďmi. Profesor filozofie neměl podle 

Améryho otupělé smysly, nýbrž se smířil s faktem, že si v táboře nemá smysl hrát na 

intelektuální svět.
333

 Z následujícího citátu o formě dialogů v Auschwitzu je patrné, jak 

důkladně zničila realita koncentračních táborů tradiční normy komunikace:
334

 

„Vězňové vedli konverzace o tom, jak dlouho to asi trvá, než plynové komory odvedou 

svou práci. Spekulovalo se o bolestivosti smrti fenolovou injekcí. Přál by sis ránu do 

lebky nebo pomalou smrt vyčerpáním na ošetřovně?“
335

 

Mnozí přeživší, se kterými přišla do kontaktu Chaya Ostrowerová při přípravě 

své dizertační práce také poznamenali důležitost společenství v táboře. Vězni, kteří 

přijeli do tábora se svými rodinami nebo přáteli, či tací, kteří v táboře navázali 

přátelství, se dokázali také lépe přizpůsobit podmínkám, kterým byli vystaveni:
336

 

Bylo důležité patřit k nějaké skupině. Osaměle stojící osoba byla ztracená (…) Člověk se 

nemohl smát sám. (Rina Treibich)
337

 

Pokaždé jsem se připojila k ostatním, protože nás vždycky muselo být pět; chleba se 

rozděloval vždycky pro pět lidí. (…) Hledala jsem lidi, kteří byli přívětiví, ochotní se 

dělit a navzájem si pomáhat. (…) A také lidi se smyslem pro humor, kteří se rádi smáli. 

(Lily Rickman)
338

 

Z uvedených citátů vyplývá, že ve skupině se mnohem lépe šíří pozitivní nálada, 

humor tu funguje jako spouštěč sociální interakce.
339

 Zároveň vytváří humor jakoby 

společný jazyk skupiny a tím pádem i její unikátnost. Vtipy závislé na kontextu a 
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směřované ke členům skupiny vytváří pouta, důvěru a vzájemnou blízkost.
340

 Rýsují tak 

hranici mezi skupinou a vnějším světem, přičemž členům skupiny dodávají pocit 

společné identity a solidarity.
341

 Polská socioložka a přeživší holocaustu Anna 

Pawełczyńska označila každý moment smíchu a každý vtip za součást arzenálu 

kolektivní obrany a tím pádem i prvkem vzdoru:
342

 

„Kolektivní síla skupiny podporuje jednotlivé vězně. Být přijat skupinou podobných 

vězňů vyžadovalo určité rysy charakteru, které usnadňovaly proces spolužití: 

přátelskost, ochota pomoci, trpělivost, tolerance, sebeovládání, rychlé reflexy a smysl 

pro humor.“
343

 

Funkce soudržnosti byla viditelná také na humoru o jídle. Konverzace na téma 

jídla byly v táborech hojně rozšířenými od vtipkování po sdílení reálných i smyšlených 

receptů:
344

 

„Jeden Žid mi v pondělí řekl: ‚Pěknou sobotu.‘ ‚Co se děje?‘ ptám se. ‚Proč dobrou 

sobotu?‘‘Protože jsem svůj chleba na sobotu už snědl.‘ Ukázalo se, že je chleba 

vydáván vždycky na osm dní a lidé se prostě neodkázali ovládnout.“ (Fishel 

Kozlovski)
345

 

„V Auschwitzu nám sem tam dávali k jídlu maso – jestli se tomu dalo vůbec říkat maso; 

mnozí si mysleli nebo věděli, že jde o kočičí nebo psí maso – malé kousíčky v řídké 

polévce. (…) Když tam maso bylo a my nevěděli, co to je, říkali jsme ‚Dneska máme 

haf-haf-haf,‘ nebo ‚Dneska máme mňau-mňau-mňau.“ (Lev Braverman)
346
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„Smáli jsme se také při snění o jídle, když jsme si všichni představovali, že jsme kuchaři 

a cukráři, to nás všechny bavilo, jako kdybychom žili ve světě fantazie. (…) Většinou šlo 

o pečivo – žádné maso – pečivo, protože to lépe zasytí.“ (Eitan Porat)
347

 

„V pořádku, spusť, všechny máme tužku a papír‘, a pak jsme si začaly psát. Nejdříve 

přišly údaje o množství – na to si už tolik nepamatuju. Nejdůležitější bylo těsto, které 

jsme lily do dortové formy. Dělaly jsme si poznámky, psaly jsme si, jako by to bylo 

důležité, jako kdybychom opravdu měly troubu a všechny ingredience a mohly dort 

reálně upéct! A místy otázky: Dělá se tohle na začátku nebo až později? ... Pak ho 

člověk musí opatrně vyndat a oddělit horní část, dát pryč formu, naplnit ho šlehačkou, 

zmrzlinou a ovocem a kdo ví čím ještě ozdobit. Když o tom dneska přemýšlím, je mi 

jasné, že by bývalo nebylo možné něco takového upéct, protože by to forma nikdy 

neudržela!“ (Miriam Groll)
348

 

3. Holocaust v literatuře 

3.1 Literatura holocaustu jako oxymóron 

Koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz je zobrazován jako démonické, 

surreálné nebo fantaskní místo, které jako by pocházelo z jiné planety. Francouzská 

spisovatelka a přeživší holocaustu Charlotte Delbo mluví v prvním díle své biografické 

trilogie Auschwitz a poté (Auschwitz, et après) kolektivním hlasem vyprázdněném od 

identity, popisujícím zkušenost odlišující se od běžné reality do takové míry, že je i 

čtenáři zřejmé, jak moc si vězni táborů připadali deportovaní do jiného světa. Jejich 

dřívější život připomíná jen nerealistickou vzpomínku.
349
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Stejně nerealistické jako všechny vzpomínky na život před uvězněním zůstává i 

všechna literatura ztělesňující to, co znamenalo být člověkem v jiné době. Literatura 

holocaustu má svůj počátek ve světě umírání, degradace a krutosti.
350

 Se slavným 

citátem filozofa Theodora Adorna, a sice že po Auschwitzu je barbarské psát poezii, se 

ztotožňuje i básník Aaron Zeitlin, když tvrdí, že veškeré odezvy na holocaust jsou 

neadekvátní, včetně a především odezvy sentimentální. Spisovatel Piotr Rawicz, který 

oproti Adornovi a Zeitlinovi zažil holocaust na vlastní kůži, je však přesvědčen o 

nutnosti psát literaturu o holocaustu za účelem obelhání vlastní osamělosti.
351

 

Z filozofického hlediska se tomuto dilematu věnuje článek profesora židovské 

filozofie Kennetha Seeskina, který rozebírá problematiku správného přístupu filozofie 

k něčemu tak fundamentálně nerozluštitelnému, jako je holocaust. Panuje sice značná 

neshoda o příčině či historickém precedentu holocaustu, nicméně není všeobecných 

pochyb o jeho nesrozumitelnosti.
352

 Této problematice se věnuje také přeživší filozof a 

spisovatel Jean Améry v autobiografické sbírce esejí Bez viny a bez trestu zmíněné 

v druhé kapitole práce.
353

 Filozof Arthur Cohen to shrnul slovy „V přirozenosti mysli je 

něco zvláštního – její trpělivá rozvážnost a snaha o logický pořádek – což je naprosto 

cizí enormitě koncentračních táborů.“
354

 Je málo pravděpodobné, že lidé kdy naleznou 

racionální strukturu pro vysvětlení holocaustu, tato strašná historická událost nechává 

nejen filozofy intelektuálně odzbrojené. Nabízí se tedy otázka, zda je vhodné či zda se 

dá psát o něčem, čemu ani autor, ani čtenář nerozumí.
355

 Nepsat o holocaustu by ale 

znamenalo ho ve značné míře marginalizovat, čemuž je nutno zabránit. Seeskin tedy 

navrhuje při psaní o holocaustu jiný model než porozumění. Cílem filozofa píšícím o 

holocaustu tak není například analyzovat mysl dozorce koncentračního tábora a zjistit, 

co pohánělo jeho činy, ale spíše nabídnout řešení, jak jeho činy zavrhnout a jak mu 

odporovat.
356

 

Podobně je to s nefilozofickou literaturou. Již zmiňovaný profesor židovských 

studií Alvin Rosenfeld uznává, že mluvení či psaní může mít vady a nemusí být vždy 
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vhodné, ale zároveň dodává, že pokud by byla snaha psát o holocaustu a 

nespravedlnosti vůči jeho obětem blasfemií, o to větší nespravedlností a o tolik horší 

blasfemií by bylo pomlčet. Selhání přihlížejících mluvit nahlas o tom, co se dělo, 

pomohlo holocaustu se uskutečnit a vzkvétat. Nemlčet o holocaustu je tedy podle 

Rosenfelda nejvyšší morální povinností každého člověka.
357

 

3.1.1 Hrůznost holocaustu versus krása literatury 

Všestranný spisovatel a filozof Elie Wiesel napsal po svých zážitcích 

z holocaustu o literatuře holocaustu následující: „Román o Treblince buď není 

románem, nebo není o Treblince.“
 358

 Podobnost s postojem Theodora Adorna je zde 

zřejmá, stejně jako jsou jejich postoje naprosto pochopitelné. Literatura holocaustu se 

na první pohled může zdát sama o sobě rozporem. Literatura je přece výrazem duše a 

objevuje její hloubky, je důkazem různorodosti každého člověka. Holocaust je útokem 

na tuto duši, vykořisťuje ji a nastoluje prázdnotu. Literatura přetváří obyčejný jazyk 

v neobyčejný. Holocaust zbavuje slova jejich významu a duši její důležitosti. Literatura 

neustále cílí k vyšší pravdě a hlubšímu pochopení života a lidstva. V holocaustu vládne 

přesvědčení, že není třeba ani pravdy, ani jejího pochopení. V holocaustu jde pouze o 

zničení sebe navzájem. Tento působivý výčet charakteristik literatury a holocaustu a 

především drastický kontrast mezi oběma rozepisuje v úvodu své encyklopedie 

literatury holocaustu historik David Patterson a nastiňuje tak v pár řádcích zarážející 

rozpor, který nejednomu literárnímu kritikovi, filozofu, historikovi a dalším nedal 

spát.
359

 

Jedním z pionýrů odborné debaty o literatuře holocaustu je profesor literatury 

Lawrence Langer. Ve svém stěžejním díle Holocaust a literární imaginace (The 

Holocaust and the Literary Imagination) z roku 1975 nazývá nacistické koncentrační a 

vyhlazovací tábory „l’univers concentrationnaire“, tedy vesmír či svět koncentračního 

tábora. Stejně jako Charlotte Delbo uznává Langer, že byl holocaust unikátní 

historickou událostí, která jako by ale proběhla mimo běžnou historii lidstva a zároveň 

jako by byla jejím zánikem.
360

 Langer si na jednu stranu uvědomuje, že zpracování 
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utrpení obětí holocaustu do literární, tedy umělecké podoby se zdá být nesprávným 

nebo nepatřičným. Toto umění je přece pak předloženo světu, který holocaust dopustil. 

Na druhou stranu se však Langer snaží vyvrátit tvrzení, že každý pokus přeměnit 

holocaust v umění holocaust snižuje, a musí nutně vyústit v umění špatné, jak tvrdí 

například náboženský filozof Michael Wyschogrod.
361

 Langerova kniha má funkci 

manifestu umění i ve světě holocaustu. Jedná se však o umění respektující utrpení obětí 

holocaustu i jeho závažnost. Má to být umění „vyvolávající tu atmosféru monstrózní 

iluze“ a čtenářům nechat „znovu pocítit realitu v těch podobách a obrazech, které 

poukazují na absolutní pokřivení lidské povahy.“
362

 Aby byl Langerův pohled správně 

pochopen, nazval literaturu holocaustu literaturou krutosti. Upozornil na fakt, že 

základním úkolem kritika takové literatury není soudit, zda by literatura o holocaustu 

měla vůbec vznikat a to nejen proto, že vznikala již během holocaustu dokonce i 

v táborech. Kritik by měl namísto toho zhodnotit, jak je daný text sepsán a jaký je jeho 

potencionální dopad pro literaturu a pro společnost.
363

 

Jak bylo právě zmíněno, navzdory kontrastu mezi hlavními vlastnostmi literatury 

jakožto uměním a holocaustem existuje literatury holocaustu velké množství. Tato 

skutečnost dokazuje, že člověk i po hrůzných prožitcích holocaustu stále má onu duši 

snažící se vyprávět příběh svého života, ať už sebekrutějšího. Mimo jiné i pomocí 

literatury se tak člověk navrací zpět do života.
364

 Patterson označuje proces tvorby 

literatury holocaustu za pohyb jako opak lhostejnosti, která holocaustu napomáhala.
365

 

Dokonce i Theodor Adorno vzal později svůj výrok o barbarství poezie po 

Auschwitzu zpět. Nechal se slyšet, že „neutuchající utrpení má stejné právo se vyjádřit, 

jako má právo mučený muž křičet.“
366

 Uvědomil si, že lidé psali už během války, aby 

ulevili své bolesti a utrpení, a uznal, že v umění se nemusí bezpodmínečně nalézat 

potěšení. Příkladem může být sbírka básní Itzhaka Katzenelsona Píseň zavražděného 

židovského lidu (The Song of the Murdered Jewish People)
367

 nebo báseň Shmuela 
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Refaela Industrializovaná paměť (Industrialized Memory), ve které se čtenář toulá 

myšlenkami mladé německé studentky s nadváhou, která během prohlídky po 

Auschwitzu celou dobu přemýšlí o tom, zda si po prohlídce koupí limonádu ve skle 

nebo v plechovce a zda si má koupit Deník Anny Frankové ve francouzštině nebo 

švédštině. V tomto případě si autor dokonce přeje, aby čtenář ze studentky v básni 

necítil žádné emoce nebo empatii a respekt k místu, kde se právě nachází, aby upozornil 

na nebezpečí nedostatečného či nesprávného vzdělávání o holocaustu.
368

 

Literatura holocaustu je literaturou svědectví a truchlení, přenáší trauma a jeho 

dopady na poválečnou společnost a její myšlení. Je zastoupena ve všech žánrech a 

širokou řadou národností i kultur.
369

 Ať už se jedná o svědectví, diáře, memoáry, 

autobiografie, poezii, drama, fikci
370

 nebo vědecké práce, existuje jí v současnosti na 

desítky tisíc titulů.
371

 Původní výrok Theodora Adorna zpochybnili tak samotní vězňové 

nacistických táborů, kteří poezii nezavrhli. Místo toho se k ní utíkali ve zlých časech, 

aby dali prostor estetickému vyjádření prožívaných hororů. Právě jejich nenaplněná 

touha po kultuře mnohým z nich nedovolila se k ní otočit zády.
372

 

3.1.2 Otázka zařazení fikce do literatury holocaustu 

Učenci, kteří se po válce jako první zabývali vznikajícím kánonem literatury 

holocaustu jako Lawrence Langer, Alvin Rosenfeld a další čelili úkolu, jak literaturu 

holocaustu definovat. To zahrnovalo i stanovení kritérií pro texty, které se za literaturu 

holocaustu považovat dají a které nikoli. Na základě toho vyvstala debata o vhodnosti 

zařazení fikce do literatury holocaustu a o tom, co se dá považovat za fikci a co by si 

případná fikce v literatuře holocaustu neměla dovolovat. Objevovaly se pochopitelně 

obavy, zda je fikce adekvátním zobrazením krutostí holocaustu, a zda je možné, aby 

fikce zůstala věrná historičnosti.
373

 Zároveň bylo a stále je zapotřebí odstranit 

z holocaustu jeho enormní, nelidskou dimenzi a přiblížit ho lidem, kteří holocaust 

nezažili, aby se tato temná historická etapa nestala pouze vzdálenou minulostí.
374
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Literární kritička Ruth Franklinová v úvodu své knihy Tisíc temnot (A Thousand 

Darknesses) popisuje dva přístupy k tématu holocaustu v literatuře, a sice akademický a 

populární či lidový přístup. Zastánci akademického přístupu jsou přesvědčeni, že je 

holocaust možné prozkoumat běžnými prostředky vědeckého průzkumu, tzn. čtením, 

konzultováním, analýzou fotografií apod. Tento přístup se tedy snaží vzít holocaustu 

jeho mystičnost, aby nedocházelo k jeho relativizaci jako čehosi neuchopitelného ať už 

z jakéhokoli úhlu pohledu. Naopak populární přístup hlásá onu neuchopitelnost 

holocaustu. Jeho zastánci mluví o nemožnosti poznat holocaust zvenku, tzn. lidmi, kteří 

ho nezakusili. Tato myšlenka následně popírá možnost tvorby jakéhokoli právoplatného 

umění o holocaustu, včetně literatury.
375

 

Hlavním stoupencem populárního přístupu byl Elie Wiesel, který fikci 

v literatuře holocaustu zcela odmítal. V článku z roku 1989 vyzval čtenáře k tomu, aby 

se fiktivní literatuře holocaustu vyhýbali:
376

 

„Auschwitz je něco jiného, za všech okolností něco jiného (…) Tenkrát porazil kulturu; 

později porazil umění, protože stejně jako si nikdo před Auschwitzem nedokázal 

Auschwitz představit, nikdo po Auschwitzu nemůže Auschwitz převyprávět. (…) Pouze 

ti, kdo ho zažili na vlastní kůži a ve své mysli mohou možná proměnit své zkušenosti do 

vědění. (…) Přestaňte urážet mrtvé.“
377

 

Nicméně když se zaměří blíže na manuskripty přeživších, kteří podle Wiesela a 

dalších mají jako jediní právo o holocaustu psát, zjistí se, že není jediného stoprocentně 

autentického dokumentu. Všechny texty jsou do určité míry upraveny a tím pádem se do 

určité míry také odlišují od událostí, o kterých pojednávají. Podle Franklinové by bylo 

až naivní považovat nějaký text za zcela autentické svědectví zbavené jakýchkoli snah o 

zestetizování nebo pouhé editování. Navazujícím argumentem je neschopnost paměti 

vybavit si do detailu kompletně vše, co se stalo. Lidská mysl se navíc automaticky snaží 

přetvářet vnější chaos do koherentních tvarů, které je schopna přijmout. Zároveň je ale 

samozřejmě nutné rozlišovat mezi instinktivním „editováním“ mysli a záměrným 

opomenutím určitých faktů.
378
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Například Wieselova autobiografická kniha Noc (Nacht) má sice za svůj základ 

Wieselovy reálné zkušenosti z války, ale obsahuje i přirovnání a symbolické obrazy, 

které se nedají považovat za čistá fakta. Čtenář v knize tím pádem nalézá i fiktivní 

prvky, jež ale hodnotu Wieselovy autobiografie vůbec nesnižují, ba naopak.
379

 Ruth 

Franklinová poukazuje na skutečnost, že fikce samotné nejsou nikdy zcela fikcemi, 

protože i představivost romanopisce je inspirována reálnými lidmi a situacemi.
380

 

V úvodu sbírky povídek Byli jsme v Osvětimi (Byliśmy w Oświęcimiu) od trojice autorů 

Janusze Nel Siedleckého, Krystyna Olszewského a Tadeusze Borowského vydavatel 

explicitně deklaruje:
381

 

„Kniha popisuje historii určitého koncentračního tábora. (…) Samozřejmě nezahrnuje 

všechny okolnosti tohoto tábora, ale velmi opatrně, a jeden by až chtěl říci důvěrně, 

podává pár fragmentů toho, co autoři sami zakusili a viděli vlastníma očima.“
382

 

Zároveň je také nutné vzít v úvahu, že zcela přesné svědectví by mělo zahrnovat 

všechny události, které se pisateli přihodily, včetně těch nezásadních a nesouvisejících 

s hlavním tématem svědectví. Na pravidla tvoření děje tragédie a zároveň na rozdíl mezi 

prací dějepisce a tvůrce tragédie upozorňuje již Aristoteles ve spise Poetika, kde 

rozebírá význam jednotnosti děje a relevantnosti všech jeho částí:
383

 

„Stanovili jsme, že tragedie jest napodobení děje uceleného a úplného. (…) Není 

správné mínění některých, že děj jest jednotný, týká-li se jedné osoby. Neboť jedné 

osobě se může přihoditi nekonečně mnoho, z kterýchžto jednotlivostí nelze utvořiti žádný 

celek. (…) Když totiž skládal [Homér] Odysseiu, nezbásnil všecko, co se Odysseovi 

přihodilo, jako že byl kousnut kancem na Parnassu a že s tvářil šíleným ve shromáždění 

vojska, (…) nýbrž sestavil Odysseiu kolem jednotného děje. (…) musí tedy také děj 

dramatický (…) býti napodobením činu jednoho a celistvého a části musí býti sestaveny 

tak, aby, kdyby se chtěla přeložiti nebo odstraniti nějaká částka, měnil se a rušil celek. 
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Neboť co svou přítomností nebo nepřítomností nepůsobí pražádný patrný rozdíl, není 

důležitou částí celku.“
384

 

Spolehlivost historických zdrojů svědectví z holocaustu tedy nemusí být vždy 

dokonalá z čistě faktografického hlediska. Nicméně místo zavržení „nespolehlivého 

svědectví“ by měl čtenář kriticky přijmout, že nezáleží pouze na tom, co pisatel 

svědectví fakticky zažil, ale také na pisatelově prožívání popisované události, stejně 

jako záleží na tom, jak si pisatel událost vztáhl sám k sobě a jak se s ní osobně 

vypořádal, což často tvoří hlavní jádro příběhu. Uzná-li čtenář, že historická fakta 

nejsou ve skutečnosti natolik vzdálená své interpretaci člověkem, který je sepsal, měl by 

také uznat právo takového textu mít své místo v literatuře holocaustu.
385

 

Když se literární teoretik Philip Lejeune zabýval problematikou rozeznání mezi 

autobiografií a fikcí, došel k závěru, že zde hraje roli právě čtenářova reakce. 

Autobiografie podle Lejeuna není jen stylem psaní, ale i stylem čtení. Je nicméně na 

autorovi, jak svou autobiografii čtenářovi předloží a jakou tím vyvolá reakci. Lejeune 

píše o pomyslném paktu mezi autorem a čtenářem, ve kterém se autor nezavazuje 

k dokonalé historické přesnosti, ale k upřímné snaze vyrovnat se v textu se svým 

životem a k prezentaci svého vlastního života.
386

 

Lingvista James Young dokonce píše o větší tendenci k fiktivnosti u přeživších 

než u osob, které holocaust nezažily, a to paradoxně právě z toho důvodu, že byli 

vystaveni hrůzám holocaustu tak zblízka. Young uvádí příklad filozofa Emila 

Fackenheima, který si během věznění v koncentračním táboře uvědomoval, jak je 

nacisty fyzicky i psychicky přepracováván k jejich představě, a jak je tudíž jeho pohled 

na věc omezený. Neměl v té době přístup k žádným spolehlivým faktům, která by mu 

poskytla alespoň nějaký kontext a vhled do situace. Následnou reflexi a utřídění 

informací po útěku z tábora označil Fackenheim za nutné podmínky k tomu, aby byl 

schopen zůstat ve svém svědectví věrný pravdě.
387

 

Přínosnou vlastností fikce v literatuře holocaustu mohou být i nové různorodé 

způsoby, jak se na události holocaustu dívat, což v čistě faktografickém sepsání 

svědectví není možné nalézt.
388

 Navíc aby byla literatura jako umění zajímavá a 
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upoutala tak co největší pozornost, je pro ni přirozená intensifikace.
389

 Spisovatel a 

přeživší Jorge Semprún opakovaně vyjadřoval obavy o budoucích čtenářích a 

posluchačích, co se týče potřebné trpělivosti, zápalu, soucitu a síly ducha přijmout to, co 

jim přeživší holocaustu chtějí sdělit a vštípit. Ve svých memoárech Psaní nebo život 

(L'Écriture ou la Vie) popisuje, jak se po osvobození z tábora bavil se skupinkou 

bývalých vězňů o tom, jak budou své příběhy předávat dál:
390

 

„Snažili jsme se přijít na to, jak o tom všem mluvit, aby nám lidé rozuměli.“ 

 „To není ten problém. (…) Je to o naslouchání… Budou lidé chtít naslouchat našim 

příběhům, i když je budeme vyprávět dobře?“ 

„Vyprávět příběh dobře znamená být pochopen. A to není možné bez špetky 

vynalézavosti. Dostatek vynalézavosti a je z toho umění!“
391

 

Poslední výrok patří Semprúnovi, který brání fikcionální literaturu a zmiňovanou 

literární intensifikaci tím, že označuje reálné příběhy z koncentračního tábora právem za 

neuvěřitelné a nepředstavitelné, tudíž bez schopnosti přesvědčit potencionální 

posluchače či čtenáře o jejich pravdivosti a důležitosti. Vynalézavost, o které mluví 

s bývalými vězni je zapotřebí k získání pozornosti budoucích generací, které „nikdy 

nebudou skutečně vědět… Zbývají jim jen knihy. Nejlépe romány. Alespoň literární 

vyprávění, která se vydají za pomyslnou hranici prosté výpovědi očitých svědků a která 

vás nechají si představovat, když už jste to nemohli vidět…“ Opravdovou hodnotou 

literatury je podle Semprúna právě její tzv. vynalézavost, tedy schopnost umět 

zprostředkovat více než jen fakta. Zároveň stojí tato hodnota v jasném kontrastu 

s nacistickou dehumanizací.
392

 

Lawrence Langer doplňuje Semprúnovu obhajobu fikce v literatuře holocaustu 

konceptem tzv. dsfigurace, čili vědomého vytržení čtenáře z jeho reality a jeho 

infiltrování do absurdního světa masového vraždění. Pokud se autorovi disfigurace 

podaří, realita holocaustu se čtenáři přiblíží více než při čtení čistě faktografického 
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svědectví.
393

 Pedagog a spisovatel Leslie Epstein mluví o podobném jevu, a totiž o 

intersubjektivitě. Při té je čtenář schopen se ztotožnit s autorem a následně i reflektovat 

zprostředkovaný zážitek do současného světa v podobě vytříbenějšího rozpoznání dobra 

a zla. Bez jediného fikcionálního prvku by v literárním díle k intersubjektivitě podle 

Epsteina nedošlo,
394

 protože si čtenář u pouhého vylíčení faktů udrží příliš velký odstup 

a zůstane nezaujatý.
395

 

Profesorka literární a kulturní vědy Aleida Assmannová se v jednom ze svých 

článků věnuje jak významnosti fikce v tzv. Erinnerungsliteratur, neboli literatuře 

vzpomínání, tak oprávněné tendenci k fiktivnosti u přeživších holocaustu a dalších 

traumat. Proti „primátu zkušenosti“ očitého svědka staví mimořádnost literatury jako 

umění a jmenuje tři základní kvalifikace, kterými spisovatel disponuje – neobyčejná 

všímavost, jedinečná schopnost vyjadřování a bohatší představivost a vynalézavost. 

Literatura má čtenářům zprostředkovat zážitky „za hranicemi toho, co běžně zažívají a 

co mají možnost zažít.“
396

 Spisovatelé tak vytvářejí pomocí slov nové světy, které 

čtenáře zvou k návštěvě, a ve kterých se mnozí čtenáři cítí jako doma, když se například 

ke čtení oblíbených knih vracejí.
397

 Dále Assmannová rozlišuje pojmy literární 

zpracování a fikcionalizace. Zatímco se u literárního zpracování jedná o zarámování 

příběhu, stylu vyprávění, stylistických prostředcích, interpretaci významů apod., 

v případě fikcionalizace jsou části vyprávění vědomě smyšlené, přestavěné či jinak 

pozměněné. V článku se Assmannová věnuje mj. také románu Válečné lsti (Wartime 

Lies) a příběhu jeho autora, dětského přeživšího holocaustu Louisi Begleymu. Begley 

při přednášce o vztahu mezi fakty a fikcí ve svých textech uvedl dva důvody, proč se při 

vyprávění zkušeností z raného dětství ve válce uchýlil k částečné fikcionalizaci. Zaprvé 

si byl Begley vědom toho, že bez fikcionalizace by nebyl schopen své vyprávění podat 

přesvědčivě.
398

 Zadruhé umožnila fikcionalizace Bigleymu dodat jeho traumatu 

z dětství konkrétní podobu, která se ale stále pohybovala v rámci psychicky 

snesitelných mezí, neboť si podobu určoval Bigley sám. Assmannová dodává, že jen 
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takto byl Bigley schopen se „k vlastní minulosti vrátit a otevřít ji i ostatním.“ a cituje 

Bigleyho vlastní výklad:
399

 

„Románová forma a svoboda ve smýšlení, kterou poskytuje, mi dodaly psychickou 

ochranu, díky které bylo teprve možné se pustit do témat (…), které bych jinak býval 

považoval za neschůdná, ba dokonce za zapovězená.“
400

 

Assmannová uzavírá svůj argument tvrzením, že „fikcionalizace v této 

souvislosti neznamená ‚svobodnou fabulaci‘, nýbrž parafrázování pod přetlakem 

biografické zkušenosti.“
401

 Stejně jako James Young a Lawrence Langer poukazuje tedy 

na skutečnost, že je důležité přihlédnout k důvodům, které pisatele k fikcionalizaci 

svých textů vedou.
402

 

3.2 Pochybnosti a obavy při tvorbě literatury holocaustu 

Pohnutek, proč se přeživší rozhodli psát o svých zážitcích a proč i lidé, kteří 

holocaust na vlastní kůži nezažili, tvoří nesčetné množství jak umělecké, tak odborné 

literatury, je bezpochyby dlouhá řada. Ať už jedná o rozhodnutí se psychicky vyrovnat 

s tím, čím si prošli, o snahu svědčit svým potomkům a budoucím generacím a varovat 

je, o svědectví za ty, jež holocaust nepřežili, nebo o postavení všech pachatelů 

holocaustu před soud světa. Zároveň ale čelili ti, kdo se rozhodli psát, množství 

vnitřních strachů a pochybností o tom, jak budou jejich díla přijímána.
403

 

Bezprostředně po válce vládlo podezření, že jakýkoli akt sepsání či zobrazení 

hrůz holocaustu musí ztroskotat na neadekvátní či nedostačující možnosti holocaust 

zobrazit přesně. Společnost se k tragédii holocaustu stavěla velmi citlivě a chodila 

kolem této tematiky po špičkách. Stejně zdráhavě přistupovali ke svým vlastním 

zkušenostem přeživší, kteří přemýšleli o tom, zda svým svědectvím získávat pozornost 

a z jakého úhlu k tomu přistupovat.
404

 

Válka lidem, kteří ji přečkali, dokázala, že přežít lze i podmínky do té doby 

nepředstavitelně těžké. Jak v ghettech, tak v koncentračních táborech si lidé zpívali 
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písničky, hádali se o politice, navazovali nové vztahy. Čím více se smrt přibližovala, 

tím intenzivněji byla přezírána její existence. Strach jako dříve zcela běžná emoce měl 

čím dál mlhavější odstíny. Každý se duševně držel svých malých nadějí a žil z hodiny 

na hodinu, ze dne na den. Spisovatel Aharon Appelfeld, který byl ve svých devíti letech 

transportován do tábora nucených prací, přirovnal svírání každého drobečku chleba a 

útržku oblečení ke svírání vlastního života a popírání smrti. Když měl po válce možnost 

pokračovat na svobodě, ztratil pouhý život význam. Ze všech stran ho obklopil smutek, 

stejně jako jeho přátele a známé s podobnými zkušenostmi. Podmínky ghett a táborů 

nastavili jejich obyvatele a vězně na boj o přežití. Jakmile tento boj skončil, nevěděli, 

jak navázat obyčejným životem, natož jak v tomto „novém“ životě psát o své temné 

minulosti.
405

 

Podobnou zkušenost popisuje psychiatr Viktor Frankl ve své autobiografické 

knize věnující se zkušenostem z několika koncentračních táborů A přesto říci životu ano 

(…trotzdem Ja zum Leben sagen). Po osvobození z tábora došlo u vězňů k „totálnímu 

vnitřnímu uvolnění,“ ale radost téměř necítili. Skutečnost jako by jim stále nepronikala 

do vědomí, svoboda pro ně byla téměř nesrozumitelným slovem. Frankl označuje 

prožitek přátel z psychologického hlediska za absolutní depersonalizaci:
406

 

„Svoboda, svoboda,‘ opakuje si člověk neustále. Pochopit to je prostě nad jeho síly. 

Slovo svoboda je po dlouhých letech toužebných snů už tak otřelé, jeho význam je 

natolik vybledlý, že se tváří v tvář skutečnosti rozplývá. (…) Večer se kamarádi opět 

scházejí ve své staré zemljance a tu se jeden druhého potají ptá: ‚Ty, řekni mi, z čeho 

ses dneska radoval?‘ Jeden druhému se pak zahanbeně svěřuje (protože ještě neví, že 

ten druhý byl na tom úplně stejně): ‚Upřímně řečeno: nestálo to za nic.‘ Doslova jsme 

se odnaučili radovat a budeme se to muset opět učit. (…) Všechno se jeví neskutečné, 

nepravděpodobné, jako pouhý sen. Ještě se tomu nedá věřit.“
407

 

Jak píše Frankl, přeživší často nemohli uvěřit tomu, že se opravdu podařilo to, o 

co tak dlouho bojovali – o holý život a svobodu. Sami sobě přikázali přežít, ale když se 

to povedlo, nastalo ticho. Přeživší zažili a byli svědky tak iluzorních událostí, že si sami 

připadali jako fabulátoři. Měli pocit, že se jejich pravdivé svědectví nedá vyprávět, 
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protože mu nikdo neporozumí.
408

 S tím souvisel strach s neschopností přenést na papír 

nejen holá fakta, ale především své emoce, které zažívali. Toužili po stejném emotivním 

propojení autora a čtenáře, jakým bylo emotivní propojení autorů s popisovanými 

událostmi. Pro autora jsou jeho slova živoucími stopami po zločinu, pro čtenáře nebo 

posluchače mohou tatáž slova znamenat cokoli, neboť záleží na jejich interpretaci.
409

 

K obavám o neporozumění a neschopnosti předat své zkušenosti adekvátně se 

přidávala rovněž obava z nezájmu okolí.
410

 Této problematice se Frankl ve své knize 

věnuje též, když píše, že kromě deformace, která hrozí člověku zbavenému intenzivního 

psychického tlaku, hrozí také zahořklost a zklamání z návratu do starého života. 

V koncentračním táboře udržovalo člověka při životě často zaměření se na nějaký 

cílový bod v budoucnosti, který je nutné si stále dokola připomínat. Když se ale pak 

člověk do tohoto bodu dostane, může realita vypadat jinak. Když „mu nikdo nedokáže 

nabídnout nic lepšího než krčení rameny nebo laciné fráze,“ začne se vnucovat i otázka, 

proč vlastně trpěl.
411

 Podobně je například v memoárech často zřetelně znát toužebné 

přání pisatele po přijetí toho, co se snaží předat. Přání, jež se mísí právě s obavou či zlou 

předtuchou, že pisatelovo svědectví nesplní svůj účel. Za příklad mohou sloužit knihy 

Prima Leviho, které jako by trpěly úzkostí, že nemají pozorného čtenáře. Levimu se 

během času stráveného v koncentračním táboře opakovaně zdával sen, ve kterém válku 

přežil, vrátil se zpět domů ke své rodině v Itálii a začal vyprávět své zážitky z války. Ve 

snu ale vždy zjistil, že mu jeho rodina nerozumí, neboť vypráví pro ně příliš absurdní 

zážitky, kterým se za normálních okolností nedá věřit. Navíc Levimu ve snu připadá, že 

jsou vůči jeho prožitému utrpení lhostejní. Rodina jakoby pak ztělesňovala všechny 

potencionální čtenáře svědectví, autobiografií apod.
412

 

3.2.1 Problém adekvátnosti jazyka jako komunikačního prostředku 

Román z běžného života je obvykle vystavěn na otázce po tom, co je to 

podstatné, nebo na hledání cesty životem, přičemž odpověď na tuto otázku je v románu 

dále rozvíjena. Oproti tomu román o holocaustu touží po „znovunabytí schopnosti se 

vůbec ptát“.
413

 Začíná na počátku všeho a nemá na co navázat, neboť to, co po 

                                                 
408

 Appelfeld, „After the Holocaust,“ 86. 
409

 James E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust, 23-24. 
410

 Braese, Das teure Experiment und NS-Faschismus, 244. 
411

 Frankl, A přesto říci životu ano, 104-105. 
412

 Spargo a Ehrenreich, After Representation?, 16. 
413

 „seeks to recover a capacity for questioning“; Patterson, „Introduction,“ XIV. 



 

77 

 

holocaustu zbylo, se zdá být duševní vyprahlou pouští. Analogicky memoáry o 

holocaustu nejsou sentimentálním vzpomínáním starého člověka na svůj život, ale spíše 

vzpomínáním na vlastní smrt, která po válce „otevřela dveře budoucnosti, v níž se 

pisatel snaží znovu nalézt smysl života. Obvyklá snaha uniknout realitě psaním deníku 

znamená v případě deníku z holocaustu únik do té běžné reality obyčejného života, únik 

domů k rodině z absurdního světa ghetta nebo koncentračního tábora.
414

 

Výčet rozdílů vlastností literatury holocaustu od vlastností běžné literatury by 

mohl v podobném duchu pokračovat dále. Z předchozího odstavce je však patrné, že 

literatura zabývající se tematikou tak odlišnou od běžného žití nevznikala jednoduše. 

Starost o to, že nebudou schopni vložit své emoce a prožívání do vhodných slov trápila 

mnohé. Přežili také proto, aby mohli svědčit, ale při psaní jako by se jim jejich 

zkušenosti pod hrotem pera vytrácely, aby byly hozeny všanc generacím k posouzení 

jejich důvěryhodnosti a serióznosti.
415

 V článku historika Sidneyho Bolkosky vypráví 

blíže nespecifikovaný přeživší Abe P. příjezd do Auschwitzu jako obrovský chaos a 

zmatení:
416

 

„Předtím, než se otevřely dveře, jsme slyšeli zaskřípat vlak, a pak z ničeho nic přišli a 

bušili na dveře a slyšeli jsme hlasy, štěkat psy, židovský jazyk, německý jazyk, ozývalo se 

‚Heraus! Heraus!‘… a pak tam byli lidé, co skákali dovnitř, psi skákali dovnitř s nimi. A 

oni křičeli a řvali ‚Heraus! Heraus! Heraus!‘ a my byli zmatení! (…) A najednou nás 

udeřil zápach a my nevěděli, co to je. A nikdo nám neřekl, co se stane, nikdo nám 

neřekl, kde jsme, co se děje. Jedinou věc, co jsme viděli, byla SS a vězňové v 

pruhovaném oblečení a čmuchající psi a bití lidí (…) a v dálce jsme slyšeli hudbu – 

hrála tam kapela. Můj Bože! Bylo to takové zmatení.“
417
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Tento úryvek dává Bolkosky do kontrastu s tím, jak funguje literární text, který 

je čtený postupně, chronologicky. Literární konstrukce neumožňuje simultánní průběh 

několika událostí najednou. Při Abeho příjezdu do Auschwitzu se ale dělo vše v jednu 

chvíli. Lidé křičeli, skákali z vlaku, příslušníci SS je bili, psi štěkali atd. a to vše 

najednou. Tudíž odhlédne-li se od faktu, že všechny tyto akce byly naprosto cizí 

důstojnému lidskému životu, bylo pro Abeho komplikované své zážitky převyprávět už 

jen s přihlédnutím k základním vlastnostem vyprávění jako literárního útvaru.
418

 

Od tohoto strachu se odvíjel také problém toho, že existující slova nebyla 

schopná vyjádřit hrůzy holocaustu a intenzitu pocitů přeživších. Primo Levi mluvil i za 

ostatní přeživí, když napsal, že stejně jako byl Auschwitz jiným světem, je pro něj 

potřeba i jiného jazyka, než jaký má obyčejný svět k dispozici.
419

 Navíc mnoho slov, 

jako například pec, komíny, kouř, plameny, ghetto, hlad, Bůh nebo dobro a zlo, nabyla 

po holocaustu zcela nového významu, či na ně bylo nahlíženo z jiné perspektivy.
420

 

Lawrence Langer v jedné ze svých knih Svědectví holocaustu (Holocaust Testimonies) 

předkládá příběh jedné přeživší, která když vyprávěla své zážitky po válce, řekla „Moje 

rodina byla zavražděna.“
421

 a v tu chvíli cítila, jak je pro ni sloveso „zavraždit“ 

naprosto nepřiměřeným výrazem, protože její rodina si neprošla jen tak ledajakou 

násilnou smrtí, ale smrtí, jakou lidstvo do té doby nevidělo. Tento názor sdílí i Alvin 

Rosenfeld, když píše, že vězni v táborech zažívali tolik deprese, krutosti a teroru, že 

předčilo cokoli, co bylo do té doby běžné a představitelné. Následkem toho se stalo 

téměř nemožným o zkušenostech z holocaustu psát také pro nepřipravenost již 

existujícího jazyka.
422

 

Levi přirovnává Auschwitz k Babylonu, kde bylo zmatení jazyků součástí 

každodenního života. Vězni v Auschwitzu byli neustále obklopeni příkazy a 

výhružkami v takovém stylu komunikace, který nikdy předtím nezažili. Babylon 

v táboře tedy nebyl zdaleka jen výsledkem velkého množství národností vězňů, ale i 
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výsledkem jazyka násilí, který potlačoval normální funkce jazyka a vyjadřování, což 

rapidně přispívalo k dehumanizaci vězňů.
423

 

Pokud nebyl holocaust pochopitelný ani pro ty, kteří si jím prošli, nemůže být 

pochopitelný ani pro čtenáře literatury holocaustu. Lawrence Langer ve své zmiňované 

prvotině Holocaust a literární imaginace uvádí hlavní úkol spisovatele literatury 

holocaustu, kterým je překonat bariéru mezi krutostmi holocaustu včetně jejich jazyka a 

normalitou. Někteří spisovatelé se s tímto problémem popasovali pomocí metafor. 

Například v částečně autobiografickém románu Nabarvené ptáče (Malowany ptak) od 

dětského přeživšího Jerzyho Kosińského jsou lidé jakoby transformováni do monster a 

jejich povahové vlastnosti zveličeny.
424

 Art Spiegelman zase přeměnil své zážitky do 

komiksového románu Maus odehrávajícím se ve světě koček a myší.
425

 

3.3 Humor coby součást literatury holocaustu 

V druhé kapitole byly zmíněny tři fáze, na které psycholog a přeživší holocaustu 

Viktor Frankl rozdělil mentální reakci člověka, který prošel genocidou. V případě 

holocaustu označil za první fázi čas po zatčení nebo transport do tábora, za druhou fázi 

čas začlenění se do života v táboře a třetí fází si každý přeživší prochází podle Frankla 

po osvobození. Z tohoto rozfázování je zřejmé, že Frankl považoval dobu po 

znovunabytí svobody za stejně hodnotnou fázi jako fáze předchozí. Přeživší totiž po 

skončení genocidy a války nebyli těmi samými lidmi jako předtím. Byli často plni 

vzteku, frustrace, prázdnoty a smutku, s čímž se mnozí vyrovnávali právě pomocí 

humoru, nepostradatelného společníka v prožívaných hrůzách.
426

 Jedna z hlavních 

protagonistek dokumentárního filmu The Last Laugh Renee Firestoneová popsala, jak 

po válce musela s manželem zvládnout přežít znovu především v duševní rovině:
427

 

„Oba jsme byli přeživšími, ale oba jsme si byli vědomi toho, že jsme naživu a že musíme 

jít dál životem. Nemůžete zemřít, když jste naživu a stále jen myslet na tu temnou 

stránku života. Prostě nemůžete. Tak se nedá přežít. (…) Pokaždé, když vzpomínám, 

pláču, a pokaždé, když zapomenu, směji se nebo usmívám. A jsem ráda, že jsem schopná 
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se usmívat a smát. Bylo by pro mě bývalo strašné 70 let jen plakat a do toho vychovávat 

dceru. Byla ještě dítětem, musela jsem se smát s ní, musela jsem se usmívat s ní.“
428

 

Bylo by chybou hledět na přeživší genocidy jako na pasivní stíny stíhané vlastní 

minulostí. Přeživší svým přežitím dokázali svou houževnatost a tací, kteří za to vděčili 

také humoru, mu zůstali věrni a užívají ho i po osvobození jako prostředek vyrovnání se 

s negativními vzpomínkami, jako podporu jejich vlastní důstojnosti v těžkých 

chvílích.
429

 

Ve své studii o humoru přeživších s traumatem představila Jacqueline 

Garricková humor jako nástroj k individuální i skupinové terapii pro veterány z Války 

ve Vietnamu. Podle Garrickové láme humor napětí a nastoluje uvolněnou atmosféru.
430

 

Přeživší holocaustu nicméně často připouštějí, že mají příliš zvrhlý smysl pro humor, za 

který se někteří dokonce stydí. Zároveň cítí vinu za to, že přežili, zatímco miliony 

jiných ne.
431

 Garricková nicméně připomíná, že humor může zmírnit i tento pocit viny, 

stejně jako společný smích ulehčuje pocitům studu a osamělosti.
432

 Humor tedy plní i po 

viktimizaci ty samé funkce, jako plnil během ní.
433

 

V oblasti studia holocaustu existuje podle spisovatele Terrence Des Presa 

nepsaná sada pravidel na správnou či vhodnou reprezentaci holocaustu.
434

 Zaprvé by 

měl být holocaust reprezentován v celé své celistvosti jako unikátní historická událost. 

Zadruhé by reprezentace holocaustu měla být historicky přesná a zatřetí by se 

k holocaustu mělo přistupovat jako k seriózní, dokonce možná jako k nedotknutelné 

události. Smích a humor na první dojem do tohoto výčtu nezapadají, Des Pres je ale 

přesto brání jako pomocné mechanismy při reprezentaci něčeho tak tragického.
435

  

Profesor teorie vzdělávání Michalinos Zembylas se v jednom ze svých článků 

snaží dokázat, že humor a smích jsou kritickými a transformativními nástroji, které pro 
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svou schopnost udržet si odstup a zkoumat věci z různých úhlů pohledu napomáhají 

probuzení citu pro etiku a morálku obzvláště u tématu, jakým je holocaust. Článek 

poukazuje na vyrovnávání dnešní společnosti jako celku s holocaustem, tedy nejen 

přeživších, za účelem ponaučení se z něj. Právě literatura holocaustu je v tomto procesu 

jedním z nejdůležitějších médií.
436

 Zembylas je navíc přesvědčen, že smích a humor ve 

spojení s tematikou holocaustu podněcují aktivní přemýšlení o tom, co se čtenář z textu 

dozvídá, místo toho, aby text pouze pasivně přijal.
437

 Jedním ze zásadních nebezpečí, 

která totiž hrozí při zabývání se seriózními tématy jako holocaust, je prázdná 

sentimentalita, která může sice vést k upřímnému, ale zároveň nezaujatému pohledu na 

věc.
438

 Zároveň dodává podle Zembyla humor holocaustu konkrétnější kontury a 

z nadpozemského fenoménu tak činí událost pocházející z tohoto světa, což je nutné 

pochopit, aby se zabránilo jejímu opakování.
439

 Je důležité neopomenout fakt, že nejen 

ti, co trpěli, ale také ti, co utrpení způsobovali, byli lidmi.
440

 

Theodor Adorno píše ve své eseji Vzdělávání po Auschwitzu (Education after 

Auschwitz), že nejpřednějším požadavkem na vzdělání má být zajištění toho, aby se 

Auschwitz už nikdy neopakoval. Za jedinou sílu proti principům Auschwitzu označil 

samostatnost a odvahu nejít s davem.
441

 Na Adornovu teorii odpovídá profesor 

anglického jazyka a židovské literatury Adam Rovner tvrzením, že právě „humor může 

být jednou z cest k vyvinutí této autonomie a svobody od sociálních zábran“.
442

 

Později po Adornově slavném výroku, který sám Adorno později částečně 

odvolal, odvětil básník Mark Strand, že po Auschwitzu lidé dál jedí oběd, tak proč by 

nemohli psát básně. Strandova provokace naznačuje, že nejenže se dají po Auschwitzu 

psát básně, nýbrž dají se psát i s humorem.
443

 Debat o vhodných způsobech a limitech 

reprezentace holocaustu existuje velké množství, nicméně humor je v nich zpravidla 

zařazen mezi kontroverzní způsoby reprezentace. Více se této problematice věnuje 
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například studie Eyala Zandberga
444

 nebo Sandera Gilmana.
445

 Gilman poukazuje mimo 

jiné na fakt, že humorný prvek může být vhodným prostředkem reprezentace, 

především pokud jde o zobrazení nacistů jako nepřátel. Prostřednictvím humoru čtenář 

lépe porozumí významu duševní síly a odolnosti utlačovaného nad fyzickou silou 

agresora.
446

 Zembylas dodává, že pokud se například při výuce soustředí pouze na 

negativní aspekty jako týrání, útisk, ponižování apod., může takový postup u studentů 

vyvolat kontraproduktivní odpor a ignoraci. Stejně tak mohou však reagovat nejen 

studenti, ale i dospělí lidé, kterým může správně uchopený humor adekvátně přiblížit 

ohavnosti, ke kterým v holocaustu docházelo. Stále musí mít autoři ale na paměti 

hrozbu trivializace holocaustu, ke které pomocí humoru také může dojít.
447

 

3.3.1 Příklady děl literatury holocaustu s humornými prvky 

Těsně po konci druhé světové války se mělo za to, že tematika holocaustu a jeho 

hrůz bude stěží kdy vyjádřitelná uměním. S postupem času a započatým procesem 

přeživších vyrovnat se s vlastní minulostí holocaustu se tento pohled ale změnil.
448

 Ať 

už výtvarným uměním, sepisováním memoárů či točením dokumentárních i hraných 

filmů přeživší uvolňují nahromaděné frustrace jak ze života v holocaustu, tak ze života 

po něm. Dalším neopomenutelným důvodem vzniku této tvorby je upozornit na 

zrůdnosti minulosti, aby se jim mohlo v budoucnu předejít. Sarkastický, cynický, 

humorný nebo dokonce vulgární tón takových děl přitom není výjimkou.
449

 

Humorná zpracování holocaustu většinou nemají za cíl přímo rozesmát, nýbrž 

zdůrazňují roli humoru jako způsobu přežití v ghettech a koncentračních táborech.
450

 

Divákům a čtenářům umožňují pochopit holocaust s jeho rozpory, absurdností, ironií a 

komplexností. Jiná perspektiva na holocaust než ta tragická má navíc potenciál udržet se 

v paměti lidí pevněji. Jak bylo zmíněno výše, humor je svou provokací schopný přimět 

člověka o problematice holocaustu a jejích nuancích přemýšlet, ne pouze informovat.
451
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Pochopitelně se holocaustu ve výtvarném umění, literatuře, filmu apod. 

nevěnovali pouze jeho přeživší, ale i řadadalších umělců, na které trauma sice nemělo 

přímý dopad, ale i v jejich případě se dá hovořit o vyrovnávání se s traumatem 

holocaustu z pohledu celé společnosti.
452

 V této podkapitole je zmíněno několik 

známých autorů a jejich děl spadající do literatury holocaustu, kteří pracují s touto 

tematikou ve spojení s humorem a cynismem jako prostředkem smíření se zkušeností 

holocaustu a ponaučení se z ní. Povídky z prostředí koncentračního tábora od Tadeusze 

Borowského a román Nácek & holič od Edgara Hilsenratha jsou analyzovány detailněji 

v následujících kapitolách práce. 

Revoluční grafický román Arta Spiegelmana Maus: Příběh očitého svědka 

(Maus: A Survivor’s Tale) zpracovaný ve formě komiksu byl původně vydáván 

v časopise Raw, jehož editorem byl i Spiegelman, a sice v letech 1980 až 1991. Mezitím 

byla v roce 1986
453

 vydána první polovina a v roce 1991 druhá polovina románu jako 

kniha.
454

 Spiegelman ve svém románu vypráví současně dva příběhy.
455

 Prvním je 

příběh jeho polských rodičů Vladka a Anji od spokojeného života před válkou, přes 

těžký život v ghettu až k rozdělení v Auschwitzu, osudu otce v táboře Dachau a 

opětovnému shledání se synem Artiem po válce.
456

 Druhý příběh je život otce a syna 

v USA, kde otec Artiemu vypráví své zážitky. Přestože není na Vladkově vyprávění o 

životě v Polsku a internaci v koncentračních táborech nic vtipného, objevují se 

v románu momenty s komediálními prvky.
457

 Za příklad černého humoru může sloužit 

scéna, kdy se Vladek s Anjou schovávají ve sklepě a tento prostor musí sdílet s krysami, 

kterých se Anja bojí a štítí. Jejich hostitelka v reakci na to vtipkuje: „No, s krysami to 

máte lepší než s gestapem… Krysy vás alespoň nezabijí.“
458

 Humor je na první pohled 

patrný i z Vladkova vyprávění o Artieho narození. Lékař byl nucen Artiemu zlomit 

ruku, aby tak usnadnil jeho porod. Proto sebou ruka malého Artieho poté škubala do 

pohybu podobnému nacistickému pozdravu, na což rodiče reagovali pobaveným 

zvoláním „Heil Hitler“.
459

 V příběhu Vladka a Artieho v USA jsou humorné prvky 
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nicméně mnohem zřetelnější, neboť je atmosféra života po válce pochopitelně 

uvolněnější. Otec například trvá na sbírání zbytečných předmětů jako kusu telefonního 

drátu nalezeného na ulici, které odmítá vyhodit, na čemž je ale zároveň znát původ 

vzniku tohoto zlozvyku z života v ghettu. Syna tím dráždí, stejně jako ho dráždí 

ustavičné hádky s Vladkovou druhou ženou, které dosahují až komediálních rozměrů.
460

 

Oba příběhy jsou propojeny historickým a psychologickým kontextem. V jednu 

chvíli se například čtenář v prvním příběhu dozvídá, jak se rodiče snažili zachránit 

Artieho bratra Richieuho, kterého Artie již nezažil. V druhém příběhu čtenář vidí 

Vladka zuřivě šlapat na rotopedu, zatímco přemítá o osudu svého zesnulého syna. Na 

rotopedu se stejně jako ve svých myšlenkách nikam neposouvá a pomalu přestává 

šlapat, když si znovu uvědomuje ztrátu milovaného dítěte a nemožnost tuto skutečnost 

změnit.
461

 Propojenost dvou dějových linií je patrná také na vztahu Vladka a Anji a 

vztahu Vladka s Artiem. Vztah Artieho rodičů nabírá za války neuvěřitelně 

komplikovaných rozměrů, snaží se zachránit sebe a své děti, jsou neustále na útěku. 

Vztah otce a syna má podobné kontury, přestože se nejedná o vztah prožívaný během 

holocaustu.
462

 Oba prožívají pocit viny a lítosti. Vladek lituje toho, že nemohl zachránit 

celou svou rodinu, Artie by chtěl mít sílu a odvahu svých rodičů. Jejich vztah 

charakterizují tím pádem velmi ambivalentní pocity plné napětí. Spiegelman se 

holocaustem zabývá až sekundárně, neboť se soustředí právě na obtisk rodičovské 

zkušenosti do něj, a představuje tak typického zástupce literatury holocaustu druhé 

generace.
463

 

Spiegelmanův grafický román mísí na jedné straně tematiku holocaustu a na 

straně druhé komiks s humornými prvky, tedy dva zdánlivě vzdálené póly. Komiks je 

primárně vnímán jako literární forma vhodná pro děti nebo vtipy s bezstarostným 

humorem. Toto vnímání Spiegelman umocňuje převedením děje do světa zvířat. Židy 

zobrazuje jako myši, Němce jako kočky, Poláky jako prasata, Američany jako psy apod. 

Název koncentračního tábora Mauschwitz se též nese v tomto duchu. Propojení 

infantilnosti a triviálnosti komiksu s hrůzami holocaustu a jeho následky, stejně jako 

Spiegelmanův jednoduchý, ale dvojsmyslný styl kreslení, ukazuje paradoxní vztah mezi 
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humorem a absurdností holocaustu.
464

 Kromě toho umožňuje podle Terrence Des Prese 

komiksová forma románu pro své vlastnosti vytvořit žádoucí odstup od hrůz 

holocaustu.
465

 Maus je humorným dílem především ve svém komiksovém konceptu, ve 

kterém je navíc realita nahrazena fikcí ze světa zvířat, pomocí níž čtenář dokáže spatřit 

komplexitu hrůz holocaustu zřetelněji.
466

 Přestože byl Spiegelman za užití metafor 

zvířecího světa kritizován pro redukci lidského zla na pouhé zvířecí šarvátky, většinově 

sklidil svým grafickým románem úspěch. V Německu byl román dokonce označen za 

„první mistrovské dílo v historii komiksu“
467

 a v roce 1992 obdržel Spiegelman za 

román Maus prestižní Pulitzerovu cenu.
468

 

Satirický román Král Židů (King of the Jews) amerického spisovatele 

židovského původu Leslieho Epsteina byl vydán v roce 1979. Autor románu ani jeho 

rodiče nejsou sice přeživšími holocaustu, přesto se ale Epsteinovi podařilo napsat 

výstižný román o životě v lodžském ghettu vedeném velmi kontroverzní osobností 

polské válečné historie Chaimem Rumkowským.
469

 Pro některé byl Rumkowski 

kolaborantem s nacisty s diktátorskými sklony, pro jiné člověkem, který zajistil 

lodžskému ghettu ekonomickou výdělečnost, čímž zabránil zničení ghetta až do roku 

1944.
470

 V románu Král Židů ztělesňuje Rumkowského postava Chaima Trumpelmana, 

hlava Židovské rady, který řídí ghetto kombinací teroru a selského rozumu. 

Trumpelman je hrůzu nahánějícím mecenášem, jenž plní rozkazy nacistických 

pohlavárů a posílá část Židů do transportů, aby před transportem zachránil většinu, která 

v ghettu stále přežívá.
471

 Trumpelman sám sebe považuje za spasitele ghetta, odkud 

pochází název románu. Stejně morálně rozporuplnou je politika celé Židovské rady a 

právě tato ambivalence představuje hlavní komediální element Epsteinova románu. Jak 

hlavní postava a několik vedlejších postav, tak i ústřední události románu se odvíjí od 

skutečných událostí, byť ne všechny se odehrály přímo v lodžském ghettu. Tímto 
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napojením fikce na reálie holocaustu Epstein čtenářovi připomíná, že jeho román není 

obyčejným vyprávěním, ale že má za cíl poučit o závažnosti hrůz holocaustu.
472

 

Satirická povaha románu je zřetelná již v nezvykle milém a uctivém tónu 

vypravěče, kontrastujícím se světem, o kterém referuje, a kde se zachovávání jakéhokoli 

dekora zdá naprosto směšné. Čtenáři jsou oslovováni jako „dámy a pánové“ a obyvatelé 

ghetta jsou nazýváni komunitou, což ironicky poukazuje na míru důstojnosti Židů 

žijících v ghettu.
473

 Epstein se snaží o zdánlivou přeměnu ghett v Lodži do ponuré 

moralistní bajky, a proto se zcela vyhýbá výrazům jako nacista, vrah, SS nebo dokonce 

Němec a jménu Adolfa Hitlera, a nahrazuje je výrazy s ironickým nádechem. Vrahům 

se v románu přezdívá „okupační moc“, úderným oddílům SS „válečníci“, SS obecně 

„smrtihlavové“
474

 a Adolfu Hitlerovi „Velký muž“. Chování obyvatel ghetta je bizarní, 

horečnaté, podle Des Prese připomínající karneval světa bídy, ustavičné nejistoty, 

strachu o život a smrti.
 475

 Bezmoc Židů v ghettu a bezvýchodnost jejich situace 

zobrazuje například scéna, ve které je Židovská rada pověřena sestavením seznamu lidí 

do prvního transportu. Ze zoufalství se radní rozhodnou kolektivně otrávit. 

K bezvládným tělům přichází ale Chaim Trumpelman a křísí je, aby se následně zjistilo, 

že rada spolykala „pouze“ prášky na spaní. Z vděčnosti a strachu zároveň sepíší 

zachránci Trumpelmanovi v rychlosti požadovaný seznam. Scéna vykazuje jasné prvky 

černého humoru, stejně tak ale na čtenáře dýchá těžká atmosféra bezútěšné situace.
476

 

Humoristickým ztvárněním bídy a smrti bojuje Epstein za život jako takový a za 

zarputilou snahu přežít.
477

 

Alvin Rosenfeld se kvůli Epsteinově „manipulaci s názvy“ obával nepříjemného 

zkreslení života a smrti v ghettech a Irving Abrahamson označil Krále Židů za černobílé 

dílo selhávající v reflexi komplexních, historických, filozofických a teologických 

důsledků holocaustu. Většinově byl nicméně román přijat s úspěchem a jeho zastánci 

argumentovali, že Epsteinův portrét ghetta přistupuje k serióznosti holocaustu citlivě a 

s respektem.
478
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Nejslavnější román Jurka Beckera Jákob lhář (Jakob der Lügner) vyšel poprvé 

v roce 1969 a od té doby byl také dvakrát zfilmován, a sice v koprodukci východního 

Německa s Československem v roce 1975 a Spojenými státy americkými v roce 1999. 

Román se odehrává v lodžském ghettu, kde strávil své rané dětství i Becker. V šesti 

letech byl Becker s matkou deportován do Ravensbrücku a následně do 

Sachsenhausenu, kde matka zemřela. S otcem, který přežil Auschwitz, se Becker 

shledal po válce.
479

 Hlavní postava Beckerova románu Jákob Heym se jde jednoho dne 

přihlásit o trest na ústředí velitele, když zaslechne z rádia zprávu o postupu sovětské 

Rudé armády. Po návratu do ghetta sdílí tuto zprávu se všemi, které potká, a vidí, jak se 

v lidech probouzí tolik potřebná naděje. Děj se však zkomplikuje, když po Jákobovi 

jeho spoluobyvatelé žádají další zprávy. Jákob si ale rádio nemůže dovolit nejen kvůli 

své bídě, ale také protože je vlastnictví rádia považováno za těžký zločin. Zprávy o 

průběhu válčení si tedy Jákob začne sám vymýšlet a jeho imaginární rádio udržuje Židy 

v ghettu doslova naživu, neboť míra sebevražd klesá na nulu.
480

 Jákobovy výmysly krmí 

hladové fantazie zoufalých lidí, kteří touží po jakémkoli znamení naděje, kterého by se 

duševně mohli držet, a najít tak sílu dál bojovat o život. Postupem času se o Jákobově 

rádiu začíná pochybovat a jeho příběhy musí být tak čím dál detailnější a povzbudivější, 

stejně jako musí být Jákob vynalézavější. Když ale Jákob vidí, jak důležitá je pro 

obyvatele ghetta špetka naděje, bere svůj úkol nadmíru vážně.
481

 

Centrálním těžištěm románu je otázka po roli naděje v beznadějné situaci života 

v ghettu. Becker do sebe splétá přelud naděje a depresivní realitu Židů uzavřených 

hradbami ghetta bez jakékoli možnosti být informován o tom, co se děje ve zbytku 

světa. Vypravěč románu je přesvědčen, že se „naděje nesmí nechat vyblednout, jinak 

Židé nepřežijí.“ Na hlubokou víru v potřebu naděje poukazuje i příjmení hlavního 

hrdiny Heym, které pochází z hebrejského heyim, což znamená život. Aby Becker 

utvrdil čtenáře o svém pohledu na významnost naděje, staví do kontrastu 

s povzbuzenými obyvateli ghetta Jákobova přítele Kowalského, který po zjištění, že je 

rádio smyšlené, páchá sebevraždu. Čtenář je tak nepřímo vyzván k zamyšlení nad 

morální přijatelností lhaní v krajní situaci života v ghettu.
482

 Navíc Beckerovým 
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laskavým humorem, početným užitím aforismů a opakováním frází
483

 při popisu 

každodenního života lidí v ghettu a jejich vyrovnávání se s touto těžkou situací, stejně 

jako nekonečnou řadou Jákobových piklí a triků je docíleno komediálního odstupu, 

který brání tomu, aby se z románu stal nechtěný patos.
484

 

Literárních děl s tematikou holocaustu a humornou perspektivou zároveň 

existuje celá řada. Jako příklad je možné uvést ještě Tanec Genghise Cohna (La Dans 

de Genghis Cohn) od Romaina Garyho, Elév (The Ghost Writer) od Philipa Rotha nebo 

Můj boj (Mein Kampf) od George Taboriho. V románu plném černého humoru od 

Romaina Garyho vstoupí do těla nacistického důstojníka Schatza duch neúspěšného 

židovského komika Genghise Cohna, kterého nechal Schatz popravit. Román Elév 

vypráví příběh ze 70. let 20. století o setkání hlavního hrdiny Nathana Zuckermanna se 

záhadnou ženou, o které se Nathan domnívá, že je Annou Frankovou, která válku 

nakonec přežila, a žije pod falešným jménem v USA.
485

 Rothovo drama Můj boj je 

parodií na Hitlerův stejnojmenný autobiografický manifest.
486

 

4. Tadeusz Borowski 

4.1 Život a dílo 

Ze všech slovanských národů je polská literatura holocaustu tou nejplodnější, 

což je pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, že se právě na Polsku promítla realizace 

nacistického „konečného řešení“ asi nejvíce. Podíl židovského obyvatelstva v Polsku 

byl před válkou také větší než v ostatních evropských zemích, které se během druhé 

světové války dostaly pod nacistickou nadvládu.
487

 Polský básník, publicista a prozaik 

Tadeusz Borowski se proslavil především svými poválečnými sbírkami povídek,
488

 

které jsou v Polsku považovány za zosobnění tzv. literatury obozowe neboli táborové 

literatury.
489

 Definice táborové literatury stojí ale částečně mimo literaturu holocaustu, 

neboť se věnuje tématům jak z nacistických koncentračních táborů, tak například i 
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tématům ze sovětských gulagů apod. V německém jazyce lze najít i pojem 

Lagerliteratur, kterou je myšlena pouze literatura s tematikou nacistických táborů a do 

které Borowského povídky logicky také spadají.
490

 

Existují tři oblasti, do kterých se dá jak literatura obozowa, tak Lagerliteratur 

rozdělit. První oblastí je literatura vzniknuvší přímo v táboře, přičemž se do ní zahrnuje 

jak literatura sepsaná vězni, tak i díla vytvořená funkcionáři tábora. Za příklad může 

sloužit deník lékaře SS Johanna Paula Kremera. Druhou oblastí je literatura vzniknuvší 

mimo tábory, sepsaná jak bývalými vězni a členy SS, tak lidmi, kteří zkušenosti 

z koncentračních táborů nemají. Do třetí oblasti spadá tematicky blízká literatura, 

pojednávající například o nelegálním odboji poblíž tábora, o osudech osvobozených 

vězňů, o traumatu plynoucím ze zkušenosti s vězněním v táboře apod.
491

 

Tadeusz Borowski patří rozhodně k nejznámějším autorům polské literatury 

holocaustu. Německý týdeník Die Zeit ho v roce 2012 dokonce označil za jednoho 

z nejvýznačnějších autorů světové literatury 50. let 20. století, kde je Borowski postaven 

do jedné řady se Samuelem Beckettem, Simone de Beauvoirovou nebo Günterem 

Grassem.
492

 V úvodu anglicko-jazyčného vydání sbírky Račte, prosím, do plynu (This 

Way for the Gas, Ladies and Gentlemen) z roku 1976 píše divadelní teoretik Jan Kott, 

že Borowského dílo je jedním z nejkrutějších svědectví toho, co je člověk schopen 

spáchat na jiném člověku, a zároveň nemilosrdným verdiktem toho, že lidská krutost 

nezná hranic. Většinu svých povídek napsal Borowski jako čtyřiadvacetiletý mladík 

zbavený iluzí během prvních let po osvobození z koncentračního tábora Dachau.
493

 

4.1.1 Dětství a mládí začínajícího básníka 

Tadeusz Borowski se narodil polským rodičům v roce 1922 v ukrajinském 

Žytomyru. Když byly Tadeuszovi čtyři roky, byl jeho otec, pracující jako účetní, 

obviněn z politického disidentství za účast v nelegální Polské vojenské organizaci 

(Polska organizacja wojskowa) před první světovou válkou a deportován na nucené 

práce do jednoho z tehdy nejdrsnějších pracovních táborů, a sice do Karélie na 

severozápadě Ruska, kde kopal Bělomořský kanál. Matka, která pracovala jako 
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krejčová, byla prohlášena za nepřítele státu o čtyři roky později a deportována pro 

změnu na Sibiř. O malého Tadeusze se od té doby starala jeho teta, starší bratr Juliusz 

byl poslán do internátu františkánských mnichů. V roce 1932 byl ale otec repatriován 

Červeným křížem výměnou za komunisty uvězněné v Polsku, ale pracoval nadále jako 

dělník a skladník, nikoli jako účetní. V roce 1934 se celá rodina i s matkou znovu 

shledala ve Varšavě.
494

 

V době začátku druhé světové dálky dokončoval Borowski lyceum, jehož výuka 

probíhala tajně, protože byly střední a vysoké školy pro Poláky nacisty zakázané. Po 

maturitě začal pracovat jako noční hlídač a skladník ve stavebnické firmě, aby 

disponoval pracovní kartou, která zabránila jeho vyslání na nucené práce do Německa. 

Zároveň nastoupil na studium polonistiky podzemní varšavské univerzity, jejíž 

přednášky se konaly v bytech po malých skupinkách.
495

 Během studia se Borowski stal 

také členem ilegálního básnického uskupení Droga
496

 a vytvořil kolem sebe umělecké 

společenství přátel sympatizujících s myšlenkami komunismu. Na setkáních těchto tzv. 

„esencialistů“, polsky „esencjastów“, jak si členové tohoto společenství říkali,
497

 mezi 

které patřili slibní polští literáti,
498

 se divoce diskutovalo jak o literatuře, tak o politice, 

přičemž se také pravidelně předčítaly tehdy nelegální literární a politické spisy.
499

 

Za války v Polsku nevycházel téměř žádný ilegální tisk, protože byly tisk, 

distribuce i vlastnění takového materiálu postižitelné smrtí nebo minimálně deportací do 

koncentračního tábora. Nicméně Varšava představovala v tomto ohledu výjimku. Denně 

zde vycházely desítky tajných letáků a válečných bulletinů s informacemi odvysílanými 

radiovými stanicemi ze západu jakož i další politická periodika. Vedle politického tisku 

byly vydávané též podzemní sbírky poezie, mezi jejichž autory se Borowski zařadil již 

jako mladý student.
500

 Nejdříve své básně přednášel na tajných autorských setkáních,
501

 

v prosinci 1942 ale sám vytiskl více jak 160 exemplářů své první sbírky Všude je 

země… Básnický cyklus (Gdziekolwiek Ziemia… Cykl poetycki).
502

 Již tato Borowského 

první sbírka měla velmi pesimistický tón, který ale slavný polský básník a esejista 
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Czesław Miłosz neoznačil za bědování, nýbrž za stoicismus.
503

 V eseji rozebírající 

Borowského povahu a vývoj jeho postojů píše o Borowském jako o bystrém 

sarkastickém muži, v jehož slovech byla znát směsice arogance, pokory a skryté ironie. 

Pochmurná tematika smrti mohla být podle Miłosze způsobena skutečností, že v době, 

kdy Borowski začal psát, si byl již vědom toho, že píše „jazykem nevolníků“, myšleno 

pod nacistickou nadvládou.
504

 Ve sbírce Borowski popisuje vznik gigantického 

pracovního tábora, kde není naděje, soucitu ani útěchy.
505

 Cyklus básní uzavírá veršem 

„Zůstane po nás železný šrot a hluchý, jízlivý smích pokolení“,
506

 který nazval 

Borowského blízký přítel Tadeusz Drewnowski „hořkým manifestem válečné 

generace“.
507

 

4.1.2 Internace v koncentračních táborech a poválečná frustrace 

Zatčení Borowského přišlo pár týdnů po vytištění a tajné distribuci jeho básnické 

sbírky, a sice v únoru 1943. Borowského snoubenka, spolužačka z polonistiky a členka 

„esencialistů“ Maria Rundo, pomáhala spolužačce a její rodině s výrobou falešných 

dokladů, když je jednoho dne gestapo vypátralo. Den nato Marii ve stejném místě hledal 

Borowski, přičemž spadl do pasti nastražené gestapem a byl též zatčen. Oba byli 

uvězněni ve varšavském vězení Pawiak, odkud byli posláni do Auschwitzu.
508

 Jak 

Borowski, tak jeho snoubenka dorazili do Auschwitzu ke svému štěstí tři týdny po tom, 

co přestali být do plynových komor posíláni i vězni nežidovského původu.
509

 Maria 

Rundo strávila půl roku v Auschwitz-Birkenau a před likvidací ghetta byla odvezena do 

Ravensbrücku, kde se po osvobození tábora přihlásila na transport do Švédska.
510

 

Borowski strávil ve vězení na Pawiaku, hraničícím s varšavským ghettem, dva 

měsíce, během nichž ze své cely pozoroval likvidaci ghetta nacisty. Následně byl 

převezen do Auschwitz-Birkenau,
511

 kde nejdříve kopal jámy na telegrafní sloupy, poté 

zde pracoval jako vedoucí pracovník, tzv. Vorarbeiter.
512

 Onemocněl však na 
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pneumonii a po zotavení zůstal ve vězeňské nemocnici jako noční hlídač. Během této 

doby absolvoval Borowski úspěšně ošetřovatelský kurs, aby mohl pracovat v nemocnici 

i nadále, a získal tím lepší šanci na přežití.
513

 Zanedlouho se této pozice ale dobrovolně 

vzdal, neboť nechtěl využívat privilegií ve srovnání se svými spoluvězni.
514

 V únoru a 

červnu roku 1944 píše domů matce následující řádky:
515

 

„Již rok jsem pryč z domova. Během tohoto roku jsem viděl jiné a ne vždy hezké stránky 

života a musel začít brát všechno lhostejně, abych ochránil svoje myšlení.
516

 (…) Nikdy 

si nezvyknu nahlížet na tento život jako na svůj vlastní. Proto žiji v jiném světě.“
517

 

Jiným světem myslel Borowski pravděpodobně svět poezie, ke kterému se 

v Auschwitzu utíkal. Měsíčník Droga, se kterým Borowski spolupracoval, vydal v roce 

1944 druhou Borowského básnickou sbírku Básnický arch č. 2 (Arkusz poetycki nr 2) 

sepsanou již v koncentračním táboře. Tuto sbírku básní označuje Tadeusz Drewnowski 

již za sbírku milostnou.
518

 Borowskému se v táboře dokonce podařilo vídat svou 

snoubenku Marii každý den, když nejdříve chodil do ženského koncentračního tábora 

odnášet mrtvá těla novorozeňat a když byl později přiřazen k brigádě na opravu střech 

v ženském táboře.
519

 

V létě 1944 započala s blížící se Rudou armádou velká evakuace vězňů 

z východoevropských nacistických koncentračních táborů směrem na západ.
520

 

Borowski byl deportován do tábora Natzweiler-Dautmergen poblíž Stuttgartu a 

následně do Dachau-Allach.
521

 Na začátku května roku 1945 byl tábor Dachau-Allach 

osvobozen americkou armádou a jeho bývalí vězni umístěni do táborů pro displaced 

persons nedaleko Mnichova.
522

 

Přibližně deset milionů displaced persons, převážně válečných uprchlíků a 

bývalých vězňů z koncentračních táborů a táborů nucených prácí hledalo nový domov a 

zároveň toužilo po starém životě před válkou. Jan Kott pojmenovává toto období jako 
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období, kdy byla velmi „tenká hranice mezi touhou po pomstě a voláním po 

spravedlnosti, mezi anarchií a právem, mezi silnou potřebou začít vše nově a návratem 

k tomu starému“.
523

 Podobně si připadal i Borowski, když se znovu ocitl za ostnatými 

dráty jako vykořeněnec. Z tohoto tábora mu v září 1945 pomohl přítel z Auschwitzu a 

Dachau, vydavatel Anatol Girs, který zakládal v Mnichově agenturu na hledání rodin a 

blízkých osob. S jeho pomocí začal Borowski pátrat po své snoubence, o které se 

dozvěděl, že válku přežila a žije ve Švédsku.
524

 

Ještě v roce 1945 vydává Borowski v Girsově vydavatelství třetí básnickou 

sbírku Jména proudu (Imiona nurtu),
525

 věnovanou polským vojákům na západě, a 

spolu s přeživším Krystynem Olszewským píše „básnickou brožuru“ Pátrání. Tracing. 

(Poszukiwanie. Tracing.) vydávanou Girsovou agenturou jako stvrzenka.
526

 Co se týče 

Borowského prózy, první povídky začal psát již v táboře pro displaced persons,
527

 ale 

k jejich publikaci jej přesvědčil až Anatol Girs. Ten měl totiž v plánu společně vydat již 

částečně sepsané vzpomínky přeživšího Janusze Nel-Siedleckého, zkušenosti 

zmiňovaného Krystyna Olszewského a právě Borowského,
528

 který si v Mnichově 

nechal vyprávět příběhy přeživších koncentračních táborů a k vlastním zkušenostem tak 

sbíral další materiál pro své povídky.
529

 Sbírka povídek vyšla v roce 1946 pod názvem 

Byli jsme v Osvětimi (Byliśmy w Oświęcimiu) a představuje opravdu kolektivní dílo, 

neboť u žádné povídky není přesně uvedeno, kdo je jejím autorem. Borowského 

povídky z této sbírky ale jejich autor vydal znovu později již pod svým jménem. Jedná 

se o Den na Harmenzách (Dzień na Harmenzach), Račte, prosím do plynu (Proszę 

państwa do gazu), U nás v Auschwitzu (U nas w Auschwitzu) a Lidé, kteří šli (Ludzie, 

którzy szli). Podle Tadeusze Drewnowského přispěl k finální podobě sbírky Byli jsme 

v Osvětimi nejvíce Borowski, který nejenže provedl korekturu všech textů a sbírku 

editoval, ale napsal k ní též předmluvu, krátký informativní text o koncentračním táboře 

Auschwitz a sestavil glosář pojmů na závěr. Na rozdíl od čerstvých poválečných děl 

zabývajících se holocaustem pouze v tragickém duchu a oddělujícím pachatele a oběti 
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jednoznačnou linií, byla tato sbírka povídek odlišná v užití grotesky a ironického 

odstupu od událostí, které popisovala.
530

 

S životem v poválečném Mnichově Borowski však nebyl spokojený. Czesław 

Miłosz v eseji o Borowském zmiňuje jeho hněv, jejž v něm vzbuzovala „demoralizace, 

zlodějství, alkoholismus, úplatkářství a všechny zlé síly, které v člověku probudil 

hitlerismus“ a které „nadále vítězily“.
531

 Byl zklamaný vládou okupačních mocností
532

 a 

zároveň se nemohl zbavit pocitu, že Německo a Němci nejsou adekvátně potrestáni za 

to, čeho se německý nacistický režim dopustil. V tomto duchu viděl v Němcích pouze 

nacisty a vrahy. Ve svém díle Borowski poukazuje na to, že v jeho mysli válka 

neskončila a osvobodit se od prožitých hrůz se zdá až nemožné, stejně jako se zdá 

nemožné znovu uvěřit v lidskou dobrotu a najít smysl života.
533

 V jednom z dopisů své 

spolužačce z polonistiky Zofii Świdwińské děkuje Borowski za dopisy, které od ní 

dostával do tábora, ale vyjadřuje i zklamání z nejisté poválečné doby:
534

 

„Byly to dopisy z jiného, lepšího světa, neznajícího ani nekonečný hlad, nejpodlejší z 

lidských prožitků, protože ponižuje člověka na úroveň zvířat, které jedí odpadky, trávu a 

hlínu, ani sžírající nenávist, ale nenávist absolutně bezmocnou, ani strach, nejhorší, ale 

každodenní a zcela bezradný, ani smrt v plynu, ohyzdnou a nechutnou, vůbec ne za 

vlast, ale prostě za vyčerpané tělo, za opuchlé nohy, za vředy a zánět, za svrab a tyfus. 

Oklamal jsem sám sebe, že zůstanete na té lepší straně světa, a já, vrátivší se odsud, vás 

najdu všechny tak, jak jsem vás opustil. Oklamal jsem sám sebe, že sám sebe najdu. (…) 

Kdyby nebylo velkého stesku a nejistoty… život by byl snesitelný a dokonce 

příjemný.“
535

 

Z korespondence Tadeusze Borowského jeho rodině, přátelům a známým je 

nicméně znát celková „labilnost či dokonce zvraty psychických stavů, rozpoložení, 
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nálad a narůstající komplexy – komplex přílišné odpovědnosti a přehnaných požadavků 

na sebe sama, což bylo snadno nahrazeno komplexem méněcennosti, v jeho případě 

úzce propojeným s povoláním a literárním talentem“, jak píše v úvodu sbírky 

korespondence Tadeusze Borowského editor sbírky Tadeusz Drewnowski.
536

 Například 

když Borowského známá Halina Laskowska chtěla vydat básnickou sbírku Jména 

proudu v Anglii a poprosila Borowského o krátkou autobiografii na úvod anglického 

vydání, Borowski verše poslal, ale místo autobiografie uvedl následující, jako by na 

jeho dosavadním životě nebylo špetky zajímavosti:
537

 

„Drahá paní Halino! O čem bych v ní psal kromě toho, co je v předmluvě mého 

svazečku [Jména proudu], který se Vám vynasnažím zaslat v konečné podobě. To, že si 

moji blízcí 15 let před válkou zevrubně prohlédli všechna vězení a tábory severu a Asie? 

Že počátkem mé výchovy byla sovětská škola? Nebo že jsem nikdy nepoznal rodinného 

života, protože buď seděl otec pod Murmanskem, nebo byla matka na Sibiři, nebo jsem 

byl v internátě (…) nebo v táboře? (…) Že jsem byl zatčený… a viděl smrt milionu lidí, 

doslova, a ne metaforicky? Že se nechci vracet, že válčím sám se sebou a že věnuji 

poezii lásce? Proč bych to psal?“
538

 

Když se svou snoubenkou plánoval shledání a návrat do Polska, byly i zde znát 

ambivalentní pocity z budoucnosti. V lednu 1946 píše Marii následující poetické 

řádky:
539

 

„Pomysli, budu tě mít u sebe! A tys na mě nezapomněla! A přežila jsi tábor! A jsi taková 

jako dřív! (...) žijeme (...) Pověz, jestli v sobě láska nemá nějakou mystickou sílu, která 

chrání ty, co se milují?“
540
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Těsně před návratem do Polska v květnu 1946 se však zdá, že ani vize společné 

budoucnosti s Marií mu nedodala dostatek síly do života, když jí píše:
541

 

„Dnes jsem poslední den v Mnichově. Zítra jedu transportem do Polska. Nevím, co se 

mnou ani ze mě bude. Nezajímá mě to! Také mě přestali zajímat lidé, které jsem dřív 

měl rád.“
542

 

Ještě předtím, než se Borowski definitivně vrátil do Polska, strávil krátký čas v 

Paříži, ale ani ta ho neoslovila.
543

 Czesław Miłosz o Borowském psal jako o člověku 

vnitřně stále v pohybu, který musel bez ustání někam směřovat a nikoli stagnovat.
544

 Ta 

část západní Evropy, kterou poznal, na něj působila jako mrtvá a rigidní.
545

 Jednomu 

z nejbližších přátel z dob studia polonistiky Stanisławu Marczak-Oborskému napsal:
546

 

„Byl jsem, viděl jsem – a jsem smutný. Ještě mi v uších zní křik hlučných ulic Paříže, 

bublání Seiny do noci černé jak dehet, a rachot metra, podzemí, do kterého každý den 

leze půlka Paříže. Ještě mě bolí hlava od aperitivů a nespočtu barevných vín (…). Ještě 

vidím ty krásné barevné exponáty v Muzeu dekorativního umění. (…) Procházel jsem se 

v davu, křičel francouzsky, vyhrožoval pěstí – a jsem smutný.“
547

 

4.1.3 Návrat do socialistického Polska 

Do socialistického Polska se Borowskému vracet nechtělo, neboť Rusku, stejně 

jako všichni Poláci, příliš nedůvěřoval, a o socialistických zásadách nebyl nadmíru 

přesvědčen, jak píše Czesław Miłosz.
548

 Životem v emigraci v Německu a Francii byl 

ale zklamaný a stýskalo se mu po rodné zemi.
549

 V květnu 1946 se proto Borowski 

repatriačním transportem do Polska vrátil. Maria Rundo svého snoubence po dlouhém 

přemlouvání následovala, vrátila se do Polska ze Švédska a v prosinci 1946 se vzali.
550
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Borowski ve Varšavě pokračoval ve studiu a pracoval nejdříve v kabinetu 

filologie Naučného varšavského spolku a v ilustrovaném měsíčníku Svět mladých (Świat 

Młodych). Zejména se ale věnoval práci v tisku mladé literární generace, a sice 

dvoutýdeníku Pokolení (Pokolenie) a měsíčníku Proud (Nurt), kterého byl dokonce 

šéfredaktorem. Od roku 1947 působil v Klubu mladých umělců a vědců (Klub Młodych 

Artystów i Naukowców), jemuž v letech 1948 až 1949 předsedal.
551

 Vedle žurnalistické 

práce se věnoval i psaní vlastní prózy a pokračoval ve svých povídkách. Krátce po sobě 

vydal tři povídkové sbírky, a sice Rozloučení s Marií (Pożegnanie z Marią, 1947), O 

jednom vojákovi (Pewien żołnierz: Opowieści szkolne, 1947) a Kamenný svět 

(Kamienny świat, 1948). Zatímco sbírka O jednom vojákovi popisuje atmosféru 

okupované Varšavy za války, Rozloučení s Marií navazuje již povídkami z prostředí 

koncentračního tábora, které jsou v této sbírce stěžejními.
552

 Kamenný svět obsahuje 

včetně povídek o zkušenostech z tábora i prostředí poválečného světa,
553

 ze kterého je 

znát Borowského opovržení světem, který dovolil nástup nacistického režimu a přihlížel 

ke zrůdnostem, které tento režim páchal.
554

 

Borowského povídky v Polsku šokovaly, protože představovaly téma holocaustu 

ze zcela jiného úhlu pohledu než martyrologická literatura holocaustu, která 

bezprostředně po válce vznikala. Tento kontrast byl zmíněn již u jeho první sbírky Byli 

jsme v Osvětimi a Borowski pokračoval s cynismem sobě vlastním a ironickým 

odstupem i ve sbírkách dalších.
555

 Byl nařčen z nihilismu, amorality a dekadence, a 

přesto byly jeho povídky čtivé.
556

 Bylo patrné, že se jedná o jednoho 

z nejtalentovanějších mladých literátů poválečného Polska a i vládnoucí Polská 

sjednocená dělnická strana (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) Borowskému 

chtěla vyjít vstříc. Stanovovala si nicméně podmínky, jakým způsobem má být 

holocaust v literatuře reprezentován, aby jejím autorům zůstalo místo na slunci. 

Dělnická strana si byla vědomá toho, že je Borowski ambiciózním spisovatelem,
557

 

stejně jako si Borowski postupem času uvědomil, že snaha o uměleckost a autentičnost 

textu nehrála v pravidlech stanovovaných socialistickým režimem roli. Spisovatelé měli 

za úkol zjednodušovat, nic neskrývat a tím čím dál více „mazat hranici mezi literaturou 
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a propagandou“, jak píše Czesław Miłosz ve zmiňované eseji o Tadeuszi 

Borowském.
558

 

Hned na začátku roku 1948 Borowski vstupuje do Polské sjednocené dělnické 

strany a je jmenován zástupcem vedoucího tiskové kanceláře ke Světovému kongresu 

intelektuálů na obranu míru ve Vratislavi, organizovaném Polskou lidovou republikou a 

Sovětským svazem. Zároveň rediguje Borowski kongresové noviny Na obranu míru (W 

obronie pokoju). V lednu 1949 se jeho tvorba stává ale hlavním terčem útoku na sjezdu 

Svazu polských literátů (Związek Literatów Polskich) a Borowski přijímá práci 

kulturního referenta v Polské tiskové kanceláři ve východním Berlíně.
559

 Z Německa 

píše do týdeníku Obrození (Odrodzenie) článek Hovory (Rozmowy), ve kterém hájí 

myšlenky socialistického realismu a odsuzuje své dosavadní literární dílo.
560

 

Kancelářská práce v Berlíně ho ale rychle znavuje, a tak se na začátku roku 1950 znovu 

vrací do Varšavy,
561

 kde začíná pracovat jako publicista a fejetonista v redakci týdeníku 

Nová kultura (Nowa kultura),
562

 který hlásá hesla socialistického realismu a podle 

historika Tomasze Chrząsteka představuje „dokonalý příklad praktik stranických orgánů 

s cílem podřídit autory stranickým zájmům“.
563

 Kromě toho přispívá Borowski svými 

fejetony i do deníku Rzeczpospolita, také spřáteleném se státní ideologií,
564

 za které 

v roce 1950 dostává dokonce vládní cenu.
565

 Postupně se tak stává jedním 

z nejzapálenějších příznivců marxismu a literatury socialistického realismu v Polsku.
566

 

V domnění, že doba ani prostředí socialistického Polska nejsou vhodné pro 

opravdové umění v literatuře, se Borowski snažil oslovovat svými texty co největší 

masy lidí a být tak co možná neužitečnějším.
567

 Literaturu proměnil v agitaci a 

z nadějného polského spisovatele se stal stranickým žurnalistou.
568

 Ve svých 

povídkových sbírkách nic nepředstíral a snažil se zůstat co nejvěrnější pravdě bez 
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ohledu na následky. Po vstupu do Polské dělnické strany se ale z Borowského podle 

Miłosze stal stereotypní „homo politicus“.
569

 Miłosz přirovnává Borowského počínání a 

tvorbu z této doby za pochod vojáka v řadě, který se ale postupně dostal do bodu, kdy se 

pohyboval již pouze mezi politickými koncepty. Jeho ambicióznost a zápal pro věc ho 

však poháněly stále kupředu v době, kdy si množství jiných už připustilo, že tento běh 

nedává smysl.
570

 

Borowski se vrátil v roce 1946 do socialistického Polska jako do země, která 

nabízí zdánlivě zcela odlišnou ideologii od té západoněmecké, kterou byl navýsost 

zklamaný.
571

 Ve své horlivosti se utíkal k socialistickému realismu jako k řešení a 

pravdu si uvědomil příliš pozdě.
572

 Talentovaný básník a prozaista se nechal režimem 

přetvořit v loutku, jež ale po čase přestala věřit v reformaci stalinistického systému, 

který mu v dětství deportoval oba rodiče a pod jehož přímým diktátem se ocitl.
573

 Tři 

dny po narození dcery
574

 si v červenci 1951 Borowski pustil ve svém bytě plyn a o dva 

dny později zemřel.
575

 

Pár týdnů před sebevraždou byl v tom samém bytě, ve kterém byli Borowski se 

svou tehdejší snoubenkou zatčeni gestapem, zatčen polskou státní bezpečností 

Borowského přítel. Tento přítel, který byl za války mučen gestapem, byl nyní mučen 

státní bezpečností. Na Borowského naléhání u nejvyšších stranických funkcionářů s 

žádostí o přítelovo propuštění mu bylo řečeno, že se lidová spravedlnost nikdy nemýlí a 

jeho přítel byl označen za „zrádce s pravicově-nacionalistickými deviacemi“.
576

 Jan 

Kott dává tuto událost do souvislosti s Borowského sebevraždou jakožto poslední 

kapkou již tak plného poháru vnitřní frustrace a rozporuplných pocitů.
577

 Czesław 

Miłosz k Borowského posledním měsícům života dodává, že v jeho přemrštěné 

činorodosti byl znát rostoucí konflikt mezi jeho veřejnými proklamacemi a osobním 

přesvědčením.
578
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4.2 Povídky z prostředí koncentračního tábora 

4.2.1 Základní charakteristika povídek 

Přestože Borowského povídky rozhodně patří do literatury holocaustu, podle 

Jana Kotta stojí v rámci této literatury trochu stranou. Jedná se o kruté svědectví 

nelidských zločinů spáchaným člověkem na druhém člověku neznajících hranic.
579

 

Zároveň jsou ale Borowského povídky plné cynismu a zatrpklého až sarkastického 

humoru s prvky ironie.
580

 Čtenář je tak šokován kontrastem mezi zažitým 

přesvědčením, že humor a horory holocaustu spolu nemají co do činění, a Borowského 

stylem psaní, kde spolu přirozeně splývá humor vězňů a jejich cynický postoj
581

 

s tragédií koncentračního tábora, který zbavuje možnosti volby a dává si za cíl 

psychické i fyzické zničení svých vězňů.
582

 

Filolog a literární znalec Dariusz Kulesza vložil rovnítko mezi Tadeusze 

Borowského a polskou literaturu koncentračních táborů. Podle Kuleszy nikdo neřekl o 

táborech více než Borowski a nikdo nepoužil ke svému svědectví originálnějších a 

vhodnějších literárních prostředků, což z Borowského textů činí „morální výzvu pro 

kohokoli, kdo přišel do styku s holocaustem, byť jen prostřednictvím literatury“.
583

 

Czesław Miłosz označil Borowského povídky za nejděsivější ze všech textů o 

holocaustu, které kdy četl
584

 a poznamenal, že právě zkušenosti z koncentračního tábora 

učinily z Borowského spisovatele prózy.
585

 

Většina Borowského povídek je psaná v ich-formě, některé částečně ve wir-

formě v první osobě množného čísla. Typickým příkladem je povídka U nás w 

Auschwitzu.
586

 U obou forem vyprávění Borowski sleduje jak vlastní, tak kolektivní 

zodpovědnost, účast a vinu na koncentračním táboře. Když Borowski píše o zajatcích 

tábora jako skupině, jejich individuální postoje nejsou většinou zřetelné.
587

 Vypravěčem 

povídek je vždy Tadek, který zastává buď funkci kápa neboli dozorce z řad vězňů, 
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ošetřovatele nebo obyčejného vězně, vždy ale s určitými privilegii.
588

 Tadek je zvyklý 

na život v táboře, patří už mezi tzv. stará čísla, tedy vězně, kteří nejsou v táboře 

nováčky. Také není Židem a nehrozí mu smrt v plynové komoře. Je si dobře vědom 

toho, jak tábor funguje a vnímá ho jako profitující podnik.
589

 Ve většině povídek má 

Tadek také dostatek jídla, dostává balíčky z domova a může si s rodinou stejně jako se 

svou snoubenkou v ženském koncentračním táboře, vyměňovat dopisy,
590

 které 

doručuje táborový elektrikář.
591

 Je jak účastníkem dění v táboře, tak pozorovatelem 

tohoto dění včetně masového vraždění a přes svůj cynismus si uvědomuje svou morální 

zkompromitovanost.
592

 

Pro Borowského povídky je typická absence vnitřních monologů, popisů 

psychických stavů, pocitů a emocí. Povídky popisují pouze to, co je patrné zvenčí. 

Borowski zdůrazňuje tedy chování postav, jejich gesta a reakce, ale nezabývá se již tím, 

co a jak prožívají. Ústředním tématem je každodenní život koncentračního tábora a jeho 

krutostí, jejichž důsledkem je změna ve vzorcích chování vězňů a vzájemných vztazích, 

ve kterých nezbývá místo pro milosrdenství nebo soucit. Jedinou smysluplnou metu zde 

podle Borowského totiž představuje boj o život.
593

 

Stejně jako se Spiegelmanův grafický román Maus dá považovat za humorné 

dílo především díky konceptu komiksu a transformace postav do světa zvířat, lze na 

Borowského povídky z prostředí koncentračního tábora nahlížet humorně též hlavně 

z pohledu koncepce povídek jako celku. V povídkách sice lze najít humorné či 

komediální prvky, nicméně humorný dojem vyvolá zejména Borowského celkový popis 

táborového světa, skládající se ze zdánlivě nevýznamných scén, které až ve zpětném 

komplexním pohledu odhalují grotesknost, absurditu a přemrštěnost
594

 „l’univers 

concentrationnaire“, jak jej nazval Lawrence Langer.
595

 Aby Borowského povídky ale 

splnily svůj úkol poučit a varovat, musí si čtenář uvědomit, že vzdálenost mezi 
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přemrštěností či nadsázkou komediálního přístupu a realitou holocaustu je často velmi 

malá.
596

 

4.2.2 Oběť v roli pachatele 

Pro většinu literatury holocaustu je kategorizace pachatelů a obětí jasně daná. 

Pachatele představují obyčejně funkcionáři tábora a oběťmi, často i hrdiny, jsou 

vězňové. Tadeusz Borowski se ale tohoto schématu nedrží a svět pachatelů a obětí mísí 

dohromady. Ve svých povídkách čtenáři předkládá svět, kde vězňové se svými 

pronásledovateli spolupracovali, aby realitu koncentračního tábora byli schopni unést 

jak fyzicky, tak psychicky. Tyto vězně Borowski nazývá Lagermenschen neboli 

táboroví lidé, neboť zvrácené morální normy tábora tak odlišné od norem, hodnot a 

zásad běžného života přijímají za své. V boji o přežití je podle Borowského nutné k 

proměně v Lagermensche dospět.
597

 Například v povídce Den na Harmenzách, ve které 

vypravěč Tadek pracuje jako vedoucí železničář v táboře Harmenzy sousedícím 

s Auschwitzem, Borowski ukazuje, že se k ostatním nevyplácí být poctivý a soucitný. 

Naopak pouze bezohlednost a mazanost umožní vězňům přežít.
598

 V následujícím 

úryvku si Tadek se svou pracovní četou běží pro oběd:
599

 

Přišli jsme včas, nikdo nás ještě neokradl. Pokusím se tedy okrást jiné. 

„Pět je našich, dobrá, seberte je, tyhle dvě řady patří ženám, na ty nesahejte. Aha, tady 

je,“ vedu hlasitý monolog a přetahuji kotel sousedního komanda; na jeho místo stavím 

náš, o polovinu menší, a kreslím nová znamení křídou. 

„Odneste to!“ volám břitce na Řeky, kteří civí na to, co dělám, plni pochopení. 

„Hej, ty cos proměnil kotly! Počkej, stůj!“ volají lidé z druhého komanda, kteří už jdou 

také pro oběd, jenže se opozdili. 

„Kdo ti co proměnil? Drž hubu, člověče!“ 

Lidé z druhého komanda se rozběhnou, ale Řekové už vlečou kotly po zemi a klejí po 

svém: „putare“ a „porka“, jeden druhého strká a pohání, až zmizí za závorou 

oddělující svět od Harmenz. Prolézám za nimi poslední, slyším, jak lidé z druhého 

komanda doběhli už ke kotlům a jak mě a mou rodinu proklínají až do čtvrtého kolena. 
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Ale všechno je v pořádku: dnes já, zítra oni, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Náš 

komandový patriotismus nikdy nepřekračuje meze sportu.
600

 

Poslední věta úryvku navíc poukazuje na hravost a až nevinné škádlení, s jakou 

Tadek ke krádeži přistupuje, neboť co zůstává v „mezích sportu“ nemůže přece nikomu 

uškodit. Krádeže jsou jednoduše na denním pořádku a patří do rámce nutného 

přizpůsobení se nepsanému řádu tábora.
601

 Pro člověka, jehož jediným cílem se stala 

prostá záchrana vlastního života, je fundamentálním principem chování myslet pouze na 

sebe a nehledět na následky svého počínání.
602

 Jakmile člověk překročí hranici lidskosti, 

rozdíly mezi pachatelem a obětí čím dál více splývají
603

 a kolaborace se systémem ve 

zločinu se již nezdá být tak špatným řešením stávající zoufalé situace.
604

 

Dalším příkladem jsou krádeže majetku lidí z transportů, který je již při příjezdu 

transportu zabaven nacisty. V povídce Račte, prosím, do plynu si vězni pracující 

v „kanadě“, komandu třídícím a skladujícím zabavený majetek lidí z transportů,
605

 jsou 

vědomi svého prominentního místa a skutečnosti, že bez transportů Židů, kteří jsou od 

vlaku posílání rovnou do plynových komor, by neměli dostatek oblečení, jídla apod.
606

 

Každý transport je pro ně tím pádem posvícením:
607

 

Henri, velikán, zpocený jako myš, sní nahlas o francouzském víně, přiváženém 

transporty ze Štrasburku, z Paříže a z Marseille. 

„Poslouchej, mon ami, až půjdeme zase na rampu, přinesu ti originální šampaňské. 

Jistě jsi je nikdy nepil, viď?“ 

„Ne. Ale bránou je neproneseš, tak nekecej. Radši zorganizuj boty, víš takové dírkované 

s dvojitou podešví, a o košilce už nemluvím, dávno mi ji slibuješ.“ 

„Trpělivost, trpělivost, až přijdou transporty, přinesu ti všecko. Zase půjdeme na 

rampu.“
608

 

Poslední věta citátu znamená pro většinu lidí z transportu smrt v plynové 

komoře, pracovníci „kanady“ se na transport ale těší. Radikálním kontrastem mezi 

těmito dvěma perspektivami na tutéž situaci Borowski burcuje své čtenáře k pozornosti 
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a uvědomění si hrozivé transformace, kterou prošla hodnotová měřítka vězňů 

koncentračních táborů. V povídce Lidé, kteří šli označuje Tadek za jediný užitek ze  

židovského majetku fakt, že se dá ukrást:
609

 

A ještě jiní pokládali základy pro blahobyt úseku: sváželi přikrývky, houně, plechové 

nádobí a hbitě je ukládali do skladiště, jímž disponoval šéf, esesman spravující tábor. 

To se rozumí, že část těchto věcí se okamžitě stěhovala do tábora, rozkrádána těmi, kdo 

tam pracovali. Ostatně jediným užitkem všech těch přikrývek, houní a nádobí bylo, že je 

člověk mohl ukrást.
610

 

V povídkách Tadeusze Borowského tedy koncepce hrdinství a padoušství 

v podstatě neexistují,
611

 což je následek nacistické dehumanizace, která měla za cíl 

člověka přetvářet na pouhý předmět bez vlastního uvažování.
612

 S tím však souvisí fakt, 

že si nikdo z vězňů nevybírá, jestli půjde pracovat do „kanady“ nebo do spalovny atd.
613

 

Divadelní vědec a kritik Andrzej Wirth shrnuje Borowského koncepci hrdiny takto:
614

 

„Nemá to nic společného s klasickou koncepcí založenou na nutnosti mezi dvěma 

systémy hodnot. Hrdina Borowského povídek je hrdinou zbaveným veškeré volby. 

Nachází se v situaci bez volby, protože každá volba je tou základní. Tragédie nespočívá 

v nutnosti si vybrat, ale v nemožnosti si vybrat.“
615

 

Příkladem dilematu založeném na nemožnosti správné volby, je scéna z povídky 

Smrt povstalce, ve které prosí postarší muži umírající hlady Tadka o cukrovou řepu, 

kterou Tadek ukradl na přilehlém poli:
616

 

„Pane, dejte nám jednu, dejte aspoň kousek,“ žadonili povstalci, když jsem šel kolem 

nich. 

„Lidi, dejte mi pokoj,“ zvolal jsem skoro zoufale a tiskl k břichu ohavně vlhké řepné 

palice. „A jděte si natrhat! Tam roste řepa pro každého! Copak jsem tu jenom já?“ 

„Ale pro vás je to snazší, vy jste mladý!“ řekl muž v lepenkovém ohozu. 
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„Tak si pochcípejte, když jste staří a bojíte se. Kdybych já se bál, už dávno by na mě 

rostla tráva.“
617

 

Tadek nechce mužům, zatčeným povstalcům z varšavského povstání, přinést 

řepu sice primárně ze sobeckých důvodů, ale je si vědom také toho, že pokud muži 

syrovou řepu sní, jejich žaludky nebudou pravděpodobni schopny ji strávit, a zemřou. 

Zároveň je ale zřejmé, že bez řepy je čeká smrt z hladu. Borowski však volí pro Tadka 

nejhorší řešení ze všech, na kterém ale jeho hrdina získává, a tím je výměna řepy za 

povstalcův poslední příděl chleba. Muž po konzumaci řepy opravdu umírá.
618

 

O podobných bezprecedentních situacích, kde se každá volba zdá být tou 

špatnou, nepíše jen Borowski. Lawrence Langer zmiňuje knihu přeživší žurnalistky 

Sary Nomberg-Przytykové Auschwitz: Pravdivé příběhy z groteskní země (Auschwitz: 

True Tales from a Grotesque Land), kde autorka vzpomíná, že „v Auschwitzu nebylo 

nic důležitějšího než se snažit pomáhat spoluvězňům v jejich utrpení, ale jak bylo 

zároveň nemorální se rozhodnout, čí utrpení by mělo být zmírněno a čí utrpení by mělo 

zůstat nepovšimnuté“.
619

 Ve své knize vypráví příběh skupiny polských dívek, které 

byly v Auschwitzu poslány údajně na zdravotní prohlídku do táborové nemocnice. 

Dívky se nahlas bavily a smály, netušíc, že místo prohlídky je čeká v ordinaci smrt 

fenolovou injekcí. Vypravěč knihy v duchu přemítá, zda na dívky má zakřičet a říct jim 

pravdu, nebo zda je pro dívky i pro něj lepší neříkat nic. Pokud by dívkám pravdu 

prozradil, zemřel by on i ony. A dále se nabízí otázka, zda je lepší pro člověka vědět 

předem, že jde na smrt. Dívky se nakonec pravdu nedozví, ale ne ze strachu vypravěče o 

vlastní život, ale z nerozřešeného dilematu toho, co by bývalo bylo pro dívky méně 

bolestivým způsobem smrti.
620

 

Borowski ve svých povídkách tak klade důraz na to, jak rychle se nelidskostí a 

násilím může nakazit každý člověk
621

 v prostředí, kde „jeho existence závisí (…) na 

smrti jiného člověka“
622

 a kde se moralita jeví jako bezpředmětná.
623

 Tadek je tragickou 
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postavou vláčenou proti své vůli, když například vyhání Židy z vagónů po příjezdu 

transportu a v tutéž chvíli pociťuje vztek a fyzickou nevolnost z toho, že se stal součástí 

smrtící nacistické mašinerie. Čtenáři je tak předložena otázka, zda je Tadek vrahem, 

obětí, přeživším či vším zároveň. Splývání pachatele a oběti je o to intenzivnější, že 

vypravěč v množství Borowského povídekzastává funkci kápa. Jak píše Lawrence 

Langer, vstoupili kápa jako dozorci z řad vězňů „do šedé zóny svého morálního života, 

prodlužujíce své prozatímní přežití obklopeni vražděním ostatních“.
624

 

Postavení vězňů do role pachatelů lze dát do souvislosti s kritickou, agresivní a 

ozdravnou funkcí humoru z druhé kapitoly práce, byť humor v této souvislosti 

z povídek není na první pohled zřetelný. Humor díky své agresivní funkci umožňuje 

uvolnit své frustrace a nahromaděné agrese, které není možné uvolnit směrem 

k utlačovatelům.
625

 Stejně tak i vězni se k sobě navzájem chovali bezohledně a sobecky, 

a to ještě intenzivněji, než jak by tomu bylo v běžném mezilidském soužití. V boji o 

přežití na pěstování laskavých vztahů podle Borowského nebyl prostor.
626

 Co se týče 

ozdravné funkce, ta je znát na snaze vězňů se přizpůsobit situaci, přiznat si hrůzy nahlas 

a nebrat své utrpení tak vážně. Následkem toho se z obětí stávají pachatelé, kteří na 

úkor ostatních bojují za vlastní pocit rovnosti či dokonce nadřazenosti, což odpovídá 

kritické funkci humoru, která se dá také označit za funkci vzdoru či posílení morálky.
627

 

4.2.3 Nezaujatost jako centrální prvek Borowského povídek 

Nejnápadnější vlastností Borowského povídek je vypravěčova chladná 

nezaujatost, s jakou přijímá každodenní události koncentračního tábora.
628

 Jan Kott 

přirovnává Borowského popis Auschwitzu k popisu entomologa, zkoumajícího 

ustavičný pohyb lidí z rampy do plynových komor, z baráků do umýváren apod. jako 

pohyb hmyzu v přírodě.
629

 Stejně tak se Borowski, resp. jeho vypravěč Tadek vyhýbá 

moralizování a jakémukoli posuzování. Jak bylo zmíněno výše, popisuje pouze to, co je 

na postavách a situacích viditelné zvenčí.
630
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O emoce a city Borowski svého vypravěče téměř zcela ochuzuje, neboť by tím 

přišel o bezpečný psychický odstup od hororů, které se ho netýkají. Tadek se stává vůči 

emocím imunní, nesoucítí se smrtí ostatních a je naučený se nezabývat ničím jiným, než 

svým přežitím.
631

 Čtenář tak vnímá,  že v boji o přežití nejen v koncentračním táboře 

jsou emoce a city pouze na obtíž. Jakmile vězeň popustí svým emocím uzdu, nejen že 

zabředne do úzkostí a bědování,
632

 ale riskuje také ztrátu tolik potřebné houževnatosti. 

Svět koncentračního tábora, kde je masové vyvražďování v plynových komorách 

běžnou záležitostí, představuje udržování odstupu nutnou podmínku k přežití,
633

 jak to 

formuluje i Andrzej Wirth: „V nehumánních situacích není prostoru na humánní 

reakce. Míra soucitu implikuje přijetí zločinu, milost je vražedným gestem.“
634

 

Příkladem chladného odstupu vypravěče Tadka je scéna z povídky Lidé, kteří šli, 

jež začíná vyprávěním Tadka o zřizování fotbalového hřiště, jeho „dobré“ poloze a 

jednom z fotbalových zápasů:
635

 

Nejdřív jsme zřizovali na pustém poli za nemocničními baráky fotbalové hřiště. Pole 

mělo „dobrou“ polohu – zleva cikánský tábor s toulajícími se dětmi, se ženami sedícími 

po záchodech a s krásnými, dokonale vyšňořenými pflégerkami, vzadu – drát, za ním 

rampa se širokými železničními kolejemi, stále zaplněná vagóny, a za rampou ženský 

tábor. (…) Vpravo od pole byla krematoria. (…) Solidní budovy, pevně zapuštěné do 

země. 

Jednou jsem stál v brance (…) – zády k rampě. Míč šel do autu a kutálel se až k drátům. 

Běžel jsem za ním. Když se ho zdvíhal ze země, podíval jsem se k rampě. 

Na rampu právě přijel vlak. Z nákladních vagónů vystupovali lidé a šli k lesu. Zdaleka 

bylo vidět jen skvrny šatů. (…) Konečně se průvod zastavil. Lidé se posadili do trávy a 

dívali se na nás. Vrátil jsem se s míčem a vykopl jsem jej do hřiště. Poletoval od nohy 

k noze a nakonec se obloukem vrátil k brance. Vykopl jsem jej do rohu. Zakutálel se do 

trávy. Šel jsem zas pro něj. A když jsem míč zvedal ze země, znehybněl jsem: rampa byla 

prázdná. Nezůstal na ní ani jediný člověk z pestrého letního davu. Také vagóny odjely. 

(…) 
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Vrátil jsem se s míčem a kopl jsem ho do rohu. Mezi autem a rohem zplynovali za mými 

zády tři tisíce lidí.
636

 

Nejdříve Tadek jen mezi řečí poznamenává, že na rampu přijel další vlak a že 

lidi z tohoto vlaku vidí jít k lesu. V těchto obyčejných slovech se ale skrývá krutá realita 

vyhlazovacího tábora, a sice že tito lidé jsou odsouzeni k smrti, která je brzy čeká. O pár 

řádků níže se čtenář dozvídá, že během těch pár chvil, kdy Tadek vykopl míč z autu do 

hřiště do okamžiku, kdy se mu míč vrátil k brance, byl celý ten zástup lidí z nového 

transportu nemilosrdně zavražděn v plynových komorách.
637

 Borowski ale tuto událost 

popisuje s odstupem a bez emocí – nepřirozené je prezentováno jako přirozené.
638

 

Název povídky Lidé, kteří šli je odvozen od davů lidí, které kráčí od rampy, kam je 

přivezl vlak, buď do tábora, nebo rovnou do plynových komor.
639

 V jenom místě 

Borowski do úst vypravěče Tadka dokonce vkládá problém neadekvátnosti běžného 

jazyka a „prostých slov“:
640

 

Takto uběhl červen. Dny a noci lidé šli – tou i tamtou cestou. (…) Na rampu nepřetržitě 

přijížděly vagóny a lidé pořád šli. Často jsme stáli a nemohli se dostat do práce, protože 

cesty byly zataraseny lidmi. Šli pomalu, ve volných hloučcích a drželi se za ruce. (…) 

Tábor se díval na jdoucí lidi. Člověk reaguje jen úzkou stupnicí na velké city a prudké 

vášně. Vyjadřuje je stejně jako malé, obyčejné city. Užívá přitom stejně prostých slov. 

„Kolik jich už prošlo? Od poloviny května skoro dva měsíce, počítej dvacet tisíc 

denně… Na milión!“ 

„Každý den jich tolik neplynovali. Ostatně, čert sám ví, čtyři komíny a pár jam.“ 

„Tak to vezmi jinak: od Košic a Mukačeva skoro šest set tisíc, to je jisté, všechny 

přivezli, a z Budapešti? Asi na tři sta tisíc, ne?“ 

„Copak ti to není jedno?“ 

„ Ja [Ano], ale snad už to brzy skončí? Vždyť je všechny vybijí.“ 

„Zbude jich pořád ještě dost.“ 

Člověk pokrčí rameny a dívá se na cestu.
641

 

Literární vědec David G. Roskies nazývá tuto metodu defamiliarizací jakožto 

Borowského nejdůležitějším nástrojem. V povídkách jsou běžně defamiliarizovány 
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obyčejné, morálně přijatelné aspekty normálního života tím, že jsou aplikovány na 

zvěrstva koncentračního tábora.
642

 Tento nástroj souvisí s již zmiňovanou disfigurací, 

kterou Lawrence Langer brání jako významný způsob, jak infiltrovat čtenáře do 

absurdního světa koncentračního tábora.
643

 Borowski pomocí známého a obyčejného 

popisuje neznámé a neobyčejné, čímž také vytrhuje čtenáře z jeho reality do reality 

svých povídek. Za příklad může sloužit úryvek z povídky Chlapec s biblí. Povídka se 

odehrává se v cele varšavského vězení Pawiak, do které mezi již stávající vězně přichází 

chlapec s biblí, který je ale ještě ten samý den spolu s dalším vězněm z této cely 

odveden pryč. Zbytek osazenstva cely se chystá již spát, ale někteří si stále povídají:
644

 

„Držte hubu v noci,“ řekl Kozera a zdvihl se na slamníku. „Nebo si chcete před spaním 

zasportovat?“ 

Zmlkli jsme a začali usínat. Kdesi nedaleko tupě zaduněl výstřel. Potom druhý. Všichni 

jsme se na slamnících zdvihli. 

„Jak je vidět, neodvezli je do lesa. Střílejí je někde tady u vězení,“ řekl jsem polohlasně 

a začal jsem počítat: „Čtrnáct, patnáct, šestnáct...“ 

„Střílejí je proti bráně,“ řekl Mlavský. Ze vší síly mi tiskl ruku. 

„On jistě byl žid, ten chlapec s biblí. Který ten výstřel byl asi na něj?“ řekl sazeč 

Kovalský. 

„Radši si lehněte a spěte,“ zašišlal úředník z Mokotovské ulice, Šrajer. „Bože! Radši si 

lehněte a spěte.“
645

 

Co výstřel, to smrt jednoho člověka. Vypravěč ale počítá výstřely bez jakýchkoli 

emocí a podobným stylem se baví i ostatní vězni o tom, kde vězně střílejí a který výstřel 

patřil malému chlapci z jejich cely.
646

 Z vypravěčovy nezaujatosti vychází pak také 

tvrdý cynismus,
647

 ironie v kontrastech a sarkastický humor.
648

 

4.2.3.1 Cynické rysy povídek 

V první kapitole práce byl cynismus definován jako postoj distancování se, 

nedůvěry, pohrdání či skepticismu vůči lidem, jejich institucím a hodnotám. Dá se 
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nicméně říci, že cynismus začíná postojem nezaujatosti a zmíněná nedůvěra, pohrdání a 

skepticismus tento postoj doplňují.
649

 Spisovatel a literární kritik Al Alvarez popisuje 

atmosféru Borowského povídek jako „určitý způsob morálního ticha, jako pauzu, která 

následuje po výkřiku“.
650

 Borowského nihilistické ticho ale není tichem amorálním, jak 

píše Czesław Miłosz. Jeho nihilismus vychází z etického postoje zklamání ze světa, ve 

kterém se odehrály takové hrůzy, a z lidí, kteří je dopustili.
651

 Borowski říká 

koncentračnímu táboru Betrugslager neboli podvodný tábor, kde se odehrávají události 

za hranicí absurdna, kde jsou všichni oklamáváni, přestože je mnohým skutečná pravda 

zřejmá.
652

 Poslední větou povídky U nás v Auschwitzu jako by Borowski otevřel dveře 

nepokrývanému cynismu a vzdal snahu si cokoli namlouvat: „Ale to není pravda, je to 

groteska, jako celý lágr, jako celý svět.“
653

 

Jean Améry po zkušenosti s několika koncentračními tábory včetně Auschwitzu 

napsal, že žádný přeživší, který zakusil mučení SS, nemohl být toutéž osobou jako 

dřív.
654

 Mučení bylo totiž podle Améryho pro SS uspokojivým posláním, o jehož 

správnosti byli mučitelé přesvědčeni.
655

 Ani Borowski nezůstal stejným člověkem, 

jakým byl před zatčením gestapem. Přežít holocaust znamenalo vzdát se sám sebe ve 

smyslu svých hodnot, zásad a přesvědčení. Bytí člověka bylo zredukováno na černobílý 

zcela obnažený svět křehkosti života a hrozící smrti,
656

 se kterou museli vězni neustále 

bojovat a zároveň na ni být připravení.
657

 Tento aspekt představuje jeden z cynických 

rysů Borowského povídek. V povídce Chlapec s biblí vězňové hrají v cele karty o svůj 

celodenní příděl jídla, tedy o krajíc suchého chleba:
658

 

Vzal tři karty. Podíval se na ně. 

„Prašť jako uhoď. Dost.“ 

„Dvacet.“ vyložil jsem karty. 

„Prohrál jsem,“ řekl Matula. Oprášil si koleno. Jeho jezdecké kalhoty si ještě zachovaly 
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puky. „Krajíc je tvůj.“ 

(...) 

„No,“ řekl s povzdechem Matula. „Snad ještě vyhraju. A když ne, je zítřejší krajíc tvůj.“ 

(...) 

„Jestli pro tebe dnes přijdou, tak co mám z tvého zítřejšího krajíce?“
659

 

Hrají karty nejen, aby zahnali nudu, ale také aby sami sobě navodili pocit 

normálnosti a nepřipustili si strach. O reálné šanci, že kdykoli může přijít SS a odvést 

kohokoli z cely na popravu, se vězni baví se zdánlivou nenuceností každodenní rutiny.
 

Vědomí této skutečnosti je děsí, ale už to pro ně nepředstavuje nic neobvyklého.
660

 Ani 

sebevražda jako „nouzové řešení“ se již nezdá nereálnou možností, jak ukazuje 

následující úryvek z téže povídky. Do cely se vrací z výslechu vězeň, kterému vypravěč 

půjčil kabát:
661

 

„Dostal jsem na hubu za tvůj kabát. Zpod podšívky vypadlo sklo. To se chceš pořezat 

nebo co?“ 

„Tak pro všechny případy,“ odpověděl jsem a podložil si svrchník pod záda.
662

 

V případě povídky Račte, prosím, do plynu začíná Borowski cynickým tónem již 

v prvních řádcích, kdy jedním dechem a jakoby mimochodem zmiňuje funkce cyklonu 

v koncentračním táboře:
663

 

Celý tábor byl nahý. Měli jsme sice už za sebou odvšivení a šaty jsme dostali nazpátek 

z bazénů naplněných roztokem cyklónu, který znamenitě trávil vši v šatech a lidi 

v plynové komoře (…)
664

 

Celá povídka je velmi surová, když v ní vypravěč popisuje práci vězňů v 

„kanadě“ při příjezdu nových transportů a nakládání jak s lidmi, tak s jejich majetkem, 

přičemž se pracovníci „kanady“ musí k majetku chovat ohleduplněji než k jeho 

majitelům.
665

 V Tadkovi, který v „kanadě“ jen vypomáhá, vyvolají zajeté postupy a 

srdceryvné i odporné scény, jež se mu zjevují před očima, hněv až fyzickou nevolnost. 
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S emocemi a pocity, které mu byly už dlouho cizí, si najednou sám neví rady. Jedná se o 

jednu z mála pasáží, kde se vypravěči vyderou emoce až na povrch:
666

 

„En avant, ke kolejnicím, pojď!“ 

Hledím na něj, tvář mi skáče před očima, rozmazává se, obrovská, průzračná, splývá 

s nehybnými stromy, neznámo proč černými, s přecházejícím davem… Mrkám prudce 

víčky: Henri. 

„Poslouchej, Henri, jsme dobří lidé?“ 

„Co se tak hloupě ptáš?“ 

„Víš, kamaráde, roste ve mně úplně nepochopitelná zlost na ty lidi, že tu kvůli nim 

musím být. Nemám s nimi vůbec žádnou soustrast, že jdou do plynu. Aby je všechny 

země pohltila! Nejradši bych se na ně vrhl pěstmi. To snad je přece patologické, 

nemohu to pochopit.“ 

„Právě naopak, to je normální, předvídané a vypočítané. Trápí tě rampa, bouříš se a 

zlost se nejlépe vylévá na slabším. Je dokonce žádoucí, aby sis ji vylil!“ 

(…) 

Zavírám oči, slyším křik, cítím třas země a parný vzduch na víčkách. V hrdle mám 

docela sucho. 

Lidé plynou a plynou, auta vrčí jako rozzuření psi. Před očima se mi sunou mrtvoly 

vynášené z vagonů, ušlapané děti, mrzáci nakládaní spolu s mrtvolami a dav, dav, 

dav… 

(…) 

V hlavě mi šumí, cítím, že budu zvracet.
667

 

Spoluvězeň Henri Tadkovým pocitům rozumí, ale na jeho cynické reakci je 

patrné, že on sám už je na práci v „kanadě“ příliš zvyklý na to, aby ho odehrávající se 

scény vyvedly z rovnováhy. Poznamenává ale, že je hněv „předvídaný a vypočítaný“, 

jako kdyby tím mimo řečí prozrazoval trik nacistů na to, jak udržet vězně v táboře 

poslušné, a sice obrátit je proti sobě.
 668

 V závěru povídky vypravěč cynicky sní už jen o 

„návratu do tábora, o pryčně bez slamníku, o trošce spánku mezi soudruhy, kteří 

nepůjdou do plynu“, přičemž mu zbytek tábora připadá oproti rampě jako „oáza 

klidu“.
669

 

                                                 
666

 Borowski, Kamenný svět, 86-87. 
667

 Ibid., 86-87. 
668

 Ibid. 
669

 Ibid., 93. 



 

113 

 

Další cynický rys Borowského povídek představuje lehkost a ležérnost, s jakou 

vypravěč Tadek a jeho spoluvězňové mluví o rampě, kremu, oblaku a dalších 

každodenních jevech života v koncentračním táboře. Vyjadřují se jazykem, který by 

v běžném životě byl odsouzen jako nestoudnost, v táboře však plní důležitou funkci 

odstupu.
670

 V povídce U nás v Auschwitzu si mezi sebou vězňové povídají o tom, jaké o 

táboře kolují zvěsti. O smrti v plynové komoře mluví až hanlivě, ale zároveň tento svůj 

způsob vyjadřování nevnímají jako amorální:
671

 

„O lágru vlastně nikdo nic přesného nevěděl. (...) Mezi lidmi se všelicos povídalo. Ale 

abych vám řekl pravdu, člověk se o to moc nestaral. Stejně věděl, že když se tam 

dostane, už tam zůstane.“ 

„Kdybys sem přijel před dvěma lety, určitě by tě vítr vyfoukl z komína,“ podotkl 

skepticky Stašek. 

S nelibostí jsem pokrčil rameny. 

„Nebo také ne. Nevyfoukl tebe, tak by nevyfoukl ani mne.“
672

 

Podobným způsobem se v povídce Lidé, kteří šli vyjadřuje jedna z blokařek 

neboli vedoucích bloku z ženského koncentračního tábora, kterou Tadek znal. Vypráví 

Tadkovi, jak se snaží ženám na jejím bloku vštípit, aby stále jen nepřemýšlely, ale 

navzájem se rozptylovaly. Ženy ji ale nechtějí poslechnout a například návštěvou 

táborového lékaře se podle slov této blokařky „samy cpou do plynu“:
673

 

Nazrzlá blokařka chodila mezi pryčnami a mluvila na ženy, aby pořád jen nepřemýšlely. 

Vytahovala z pelechů zpěvačky a poroučela jim zpívat. Tanečnice – a poroučela jim 

tancovat. Recitátorky – a poroučela jim recitovat básně. 

„Pořád, ustavičně se mne ptají, kde jsou jejich matky a otcové. Prosí, abych jim 

napsala.“ 

„Mě také prosí. Co se dá dělat.“ 

„Tebe! Ty přijdeš a odejdeš, a co já? Prosím je, přemlouvám, která je těhotná, ať se 

nehlásí k lékaři, která je nemocná, ať sedí v bloku! Myslíš, že mi věří? Vždyť chci jen 

jejich dobro. Ale jak jim pomoci, když se samy cpou do plynu!“
674
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Třetí oblastí cynismu v povídkách Tadeusze Borowského je autorova reflexe 

ztráty lidské hrdosti a důstojnosti tváří v tvář smrti, která úzce souvisí se zvyšující 

se morální lhostejností vůči svému okolí.
675

 Například v úplném závěru povídky 

Rozloučení s Marií, pojednávajícím o pátrání Tadka po své snoubence a momentu, kdy 

Tadek vidí Marii odvážet pryč, vypravěč pouze stroze popisuje realitu bez jakéhokoli 

citového projevu. Přestože se jedná o jednu z jeho nejbližších osob, vyjadřuje se o jejím 

osudu chladně a cynicky:
676

 

Jak jsem se později dověděl, vyvezli Marii jakožto árijsko-semitskou míšenku zároveň 

s židovským transportem do známého koncentráku u moře, zaplynovali ji v krematorní 

komoře a její tělo patrně zpracovali na mýdlo.
677

 

Tento Borowského styl psaní stupňuje hrůznost událostí předcházejících jeho i 

Mariině zatčení a především bezmocnost člověka v situaci, která je nad jeho 

možnosti.
678

 Podobně bezcitným jazykem se Borowski ústy Tadka vyjadřuje v povídce 

Lidé, kteří šli o nemocných dorazivších novými transporty:
679

 

Někdy po zaplynování takového tábora přijížděla opožděná auta s nemocnými a 

ošetřovatelkami. Nevyplácelo se je plynovat. Vysvlékali je do naha a buď je 

oberscharführer Moll střílel pistolí, nebo strkal zaživa do hořícího příkopu.
680

 

Vrcholně cynický úryvek z Borowského prózy pochází ze závěru povídky U nás 

v Auschwitzu. Tadek se baví se svým přítelem pracujícím v sonderkommandu,
681

 které 

mělo za úkol vyklízet těla zavražděných vězňů z plynových komor a jejich následnou 

kremaci a pohřbívání:
682

 

„Ještě jsi neumřel, Abrahámku? Co nového?“ 

„Nic zajímavého. Zaplynovali jsme český lágr.“ 

„To vím i bez tebe. A jak se daří tobě?“ 

„Mně? Jak se mi může dařit? Komín, bloky a zase komín. Copak já tu někoho mám? 

No, chceš-li vědět, přišli jsme na nový způsob spalování. A víš jaký?“ 

Byl jsem opravdu zvědav. 
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„Takový, že popadneme čtyři děcka s vlasy, sestrčíme jim hlavy dohromady a vlasy 

zapálíme. Potom to hoří samo a je gemacht.“ 

„Gratuluji,“ řekl jsem suše a bez nadšení. 

Divně se zasmál a podíval se mi do očí. 

„Ty, pflégre, u nás v Auschwitzu se musíme bavit, jak umíme. Jak by to člověk jinak 

vydržel?“
683

 

Člen sonderkommanda uzavírá rozhovor argumentem, který jasně naznačuje 

psychickou zátěž, jež si s sebou kvůli své práci nese. Aby byl schopen dostát svému cíli 

a přežít, volí cestu toho nejčernějšího humoru a cynismu.
684

 Ve většině případů se 

pracovníci sonderkommanda o tuto práci nehlásili dobrovolně, nýbrž k ní byli donuceni 

pod výhružkou smrti.
685

 Velmi podobným jazykem píše i Filip Müller ve své 

autobiografické knize Očitý svědek Osvětimi: Tři roky v plynových komorách 

(Eyewitness Auschwitz: Three Years in the Gas Chambers), který strávil necelé tři roky 

právě v sonderkommandu. Jak píše literární kritik Irwing Howe, i Müllerův styl je 

„osvobozený od verbálního přikrášlování, (…) ani si nelibuje v sebelítosti, ani na sebe 

neútočí. Netvoří umění ani historii. Jeho kniha je jednoduše příběhem obyčejného muže, 

kterému prošlo pod rukama velké množství mrtvých těl“.
686

 

Elie Wiesel zase bez jakékoli „rétorické shovívavosti“
687

 popisuje ve své 

autobiografické knize Noc provinilou úlevu ve chvíli, kdy mu během nuceného pochodu 

z Auschwitz do Buchenwaldu umírá otec. Wiesel se tehdy jako 17letý mladík totiž 

může konečně soustředit na vlastní přežití a ne výhradně na svého oslabeného otce. 

Irwing Howe je přesvědčen, že žádný citlivý čtenář nemá při čtení takové pasáže 

potřebu Wiesela soudit a chápe, že se v případě holocaustu jednalo o vynucenou 

degradaci člověka, kde morální citlivost může přežívat v paměti, ale již není možné ji 

uplatnit v praxi.
688

 

Nezaujatost Borowského vypravěče, na kterou plynule navazuje tvrdý cynismus, 

koresponduje s obrannou a ozdravnou funkcí humoru z druhé kapitoly práce. Ve 
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vytvoření emocionálního odstupu od prožívaných hrůz se Tadek brání tomu, aby 

k němu realita pronikla naplno. Cynickým přístupem pak odvádí pozornost od tíživé 

situace ještě více, neboť si mezi sebe a svět koncentračního tábora staví pomyslnou 

hradbu z pohrdavého výsměchu sobě i ostatním. Zároveň je ale Tadek připravený si 

horory tábora přiznat nahlas a přijmout je takové, jaké je tábor předkládá, v čemž se 

skrývá ozdravná funkce humoru, která pomocí cynického zesměšňování Tadkovi brání 

v uvědomění si serióznosti poměrů, ve kterých se nachází.
689

 

4.2.3.2 Ironie a sarkastický humor v povídkách 

Borowski napsal do jedné recenze ke knize pojednávající o holocaustu 

následující: „První povinností Auschwitzáků je udělat si jasno v tom, co za místo tábor 

je.“
690

 Od toho se totiž odvíjí způsob, jakým člověk na tábor nahlíží a do jaké míry si 

nechá hrůzy tábora připustit k tělu. David Patterson označuje Borowského vyprávění o 

rutině masového vyvražďování v koncentračních táborech za silně ironické, přičemž 

Borowski podle Pattersona ironii používá velmi zručně.
 691

 Je třeba mít ale na mysli, že 

přestože v povídkách není o ironii nouze, čtenář v nich nenalezne ironii v kontextu 

humoru, který by odlehčoval tíhu přežívání v koncentračním táboře. Jak podotýká 

Terrence Des Pres, cílem Borowského ironie, které je schopen díky své chladné 

nezaujatosti, je paradoxně až násilná blízkost.
692

 Jeho humor reflektovaný v ironii je 

„negativním, až démonickým humorem“.
693

 Na tomto místě se dá jako příklad uvést již 

zmiňovaný rozhovor Tadka s vězněm ze sonderkommanda z povídky U nás 

v Auschwitzu
694

 nebo rozhovor Tadka se spoluvězněm Bekrem z povídky Den na 

Harmenzách, kde se Tadek mstí za to, že ho Beker dle Tadkova úsudku nevhodně 

poučoval, přestože na to údajně neměl právo:
695

 

„Kolik je hodin?“ 

„Nevím. Do oběda ještě dlouho. A víš, Bekře, na odchodnou ti něco řeknu: dnes bude 

v lágru selekce. Doufám, že s těmi svými vředy půjdeš do komína.“ 

„Selekce? Odkud víš, že bude… „ 
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„Co ses tak poděsil? Bude a dost. Bojíš se, co? Chodil vlk…“ Usmívám se zlomyslně, že 

jsem měl tento nápad, odcházím a pohvizduji si módní tango, zvané ‚krematorní‘.“
696

 

Většina ironických prvků s kombinací sarkastického humoru
697

 Borowského 

povídek je založena na principu kontrastu,
698

 a sice na kontrastu mezi předkládanými 

fakty a autorovým komentářem
699

 a na kontrastu mezi běžným chováním a chováním 

nelidským v táboře.
700

 U prvního typu kontrastu se Borowski snaží bojovat proti ztrátě 

svých hodnot tím, že si explicitně připomíná falešnost světa koncentračního tábora 

v tom smyslu, aby nezapomněl na existenci světa mimo tábor a zároveň aby čtenářům 

kontrast mezi morálními hodnotami a zvrácenými hodnotami tábora co nejlépe 

demonstroval.
701

 Jako ukázka takového kontrastu může posloužit úryvek z povídky 

Račte, prosím, do plynu, pojednávající o vyklízení vagonů transportu po výstupu lidí:
702

 

Skočíme dovnitř. Po koutech tam leží mezi lidskými výkaly a ztracenými hodinkami 

pohozena udušená a ušlapaná nemluvňata, nahé nestvůrky s ohromnými hlavami a 

nafouklými břichy. Vynášíme je jako kuřata, po několika v každé ruce. 

„Nenos je na auto. Dej je ženským,“ říká esesák a zapaluje si cigaretu. Zasekl se mu 

zapalovač, a to ho velice rozčiluje.
703

 

V tu samou chvíli, kdy vězňové z vagonů odnášejí mrtvá těla dětí, si příslušník 

SS zapaluje cigaretu a na situaci, které velí, neshledává nic znepokojivého až do 

momentu, kdy se mu zasekne zapalovač. Jedná se sice o banalitu, ale jeho to „velice 

rozčiluje“ na rozdíl od hrůz odehrávajících se před jeho očima.
704

 Další v běžném světě 

nepřirozenou a bezcitnou reakcí na zvrácené postupy v táboře, tentokrát ze strany 

vypravěče Tadka, ukazuje citát z povídky Lidé, kteří šli, popisující průvod právě 

dorazivších lidí z nového transportu do plynových komor:
705

 

Za hromadou lidí jdou pomaloučku esesáci, přívětivými úsměvy pobízejí k chůzi. 

Ukazují, že už to není daleko, a poklepávají po rameni jakéhosi stařečka, který běží 
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k příkopu, ve spěchu spouští kalhoty a v směšných poskocích běží za ním. 

Člověk se usmívá pobaven tím, když vidí, jak jiný člověk spěchá do plynové komory.
706

 

Nic netušící Židé pospíchají ve slepé důvěře vstříc vlastní smrti, zatímco si 

Tadek může dovolit být tímto obrazem pobaven z prostého důvodu, a sice že se 

nenarodil židovským rodičům.
707

 Na tento fakt poukazuje následující citát z povídky U 

nás v Auschwitzu, poselstvím velmi podobný tomu předchozímu. Tadkův přítel Stašek 

vypráví o rozhovoru s jedním Židem:
708

 

„Co nového, Mojše? Cože jsi takový nesvůj? – Dostal jsem fotografie naší rodiny. – Tak 

co jsi tak ztrápený? To je přece dobře. – Jdi mi k čertu s takovým dobře, vlastního tátu 

jsem poslal do komína! – To není možné! – Ale ano, poslal. Přijel s transportem, uviděl 

mě před komorou, vrhl se mi kolem krku, začal mě líbat a vyptávat se, co bude, že má 

hlad, protože už dva dni jedou bez jídla. Vtom komandoführer řve, abych nestál, abych 

pracoval! Co jsem měl dělat! Jdi tati, povídám, v lázni se vykoupeš a pak si promluvíme, 

vidíš, že teď nemám kdy. A otec šel do komory. Ty snímky jsem potom vytáhl z jeho šatů. 

Tak řekni, jaképak dobře, že mám fotografie?“ 

Zasmáli jsme se. Jen přece jen dobré, že árijce teď neplynují. Všechno, jen ne to.
709

 

Poslední věta opět obrací situaci v krutou frašku. Srdceryvná Židova historka pro 

nežidovské vězně ztělesňuje připomínku skutečnosti, že jim smrt v plynové komoře 

nehrozí. Aby neztratili sílu jít dál a udrželi v sobě naději, nesmí si utrpení ostatních, na 

které nemají vliv, pustit k tělu.
710

 

Druhým typem ironického kontrastu Borowského je zmiňovaný rozpor mezi 

chováním v běžném životě včetně přirozených emocionálních reakcí a chováním 

podřízeným nacistické dehumanizaci v koncentračních táborech. Tento kontrast je 

v povídkách zřetelný například v situacích, kdy se v Tadkovi zničehonic probouzí jeho 

lidské, citlivé reakce, jen aby ho tvrdost reality rázem upozornila na svět, ve kterém se 

právě nachází a ve kterém není na takové reakce prostor.
711

 V povídce Lidé, kteří šli 

pracuje Tadek jako pokrývač střech v ženském koncentračním táboře, kde se seznámí 

s mladou dívkou. Ta mu jednoho dne potají ukáže své novorozené dítě a prosí ho, aby si 

ho odnesl a schoval u sebe. Je přesvědčená, že u ní se dítě brzy najde a bude 
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zavražděno. Tadek odmítá dívce pomoci nejen ze sobeckých důvodů, ale také si je 

vědom toho, že by u něj dítě nebylo v bezpečí o moc déle. Později Tadek přemítá o 

dětech:
712

 

Usedl jsem k vařícímu se kotli a míchajíc dehet jsem dlouho přemýšlel. V jednu chvíli 

jsem se přistihl, jak přemýšlím o tom, že bych také rád měl takové dítě s červenými 

tvářičkami a světlými vlásky. Rozesmál jsem se z tak směšné myšlenky a šel jsem na 

střechu přibít dehtový papír.
713

 

Téměř poetické myšlenky přeruší znenadání uvědomění, že koncentrační tábor je 

přece teď celý jeho svět. Tadek je překvapen vlastní lidskou reakcí a připadá mu směšná 

v kontextu jeho možností.
714

  

Ironicky a sarkasticky popisuje Tadek v povídce Račte, prosím, do plynu příjezd 

nového transportu a „exotický zjev“ žen a mužů s vlasy, na které vězni v táboře již 

nebyli vůbec zvyklí. Také zde se setkává běžný svět s absurdním světem táborového 

života:
715

 

„Transport je tu,“ řekl někdo a všichni v očekávání vstali. (…) V malých zamřížovaných 

okénkách byly vidět lidské tváře, bledé, pomačkané, jakoby nevyspalé, rozcuchané, 

vyděšené ženy a muže, kteří – zjev exotický – měli vlasy.
716

 

Rovněž přejmenování ženského koncentračního tábora Tadkem a jeho 

spoluvězni na perský trh v povídce Lidé, kteří šli vykazuje sarkastické, ale i ironické 

prvky:
717

 

Říkali jsme tomu táboru perský trh. Ve dne vycházely ženy z bloků a shlukovaly se na 

široké cestě mezi bloky. Barevné letní šaty a šátky zakrývající holé hlavy působily na 

dálku dojmem zářivého, živého, rušného trhu. Kvůli své exotičnosti – perského.
718
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V koncentračním táboře se samozřejmě žádné trhy známé z běžného života 

nekonaly, stejně jako nebylo normou, aby měly všechny ženy oholené hlavy a musely si 

je tak zakrývat šátkem.
719

 Hořce úsměvnou se může zdát následující pasáž z povídky U 

nás v Auschwitzu, ve které absolvuje Tadek sanitní kurz v táborové nemocnici. Jako 

budoucí ošetřovatel má totiž „snížit úmrtnost v táboře a pozvedat vězně na duchu“. 

Nutno poznamenat, že jde o snížení úmrtnosti v táboře, kde je smrt vězňů prakticky 

jediným cílem jeho funkcionářů:
720

 

A pokud jde o omezení úmrtnosti: na mém bloku stonal prominent, bylo mu zle, měl 

horečku, mluvil pořád častěji o smrti. Jednou si mě k sobě zavolal. Usedl jsem na okraj 

postele. 

(…) 

„Koukej,“ a ukázal rukou k oknu, zčervenalému ohněm. Tam za lesem hořelo. 

„Víš, rád bych, aby mě položili zvlášť. Nechci společně. Ne na hromadě. Rozumíš?“ 

„Neboj se,“ řekl jsem mu srdečně. „Dám ti i prostěradlo. A s nosiči mrtvol taky 

promluvím.“ 

Mlčky mi stiskl ruku. Ale to všechno nebylo k ničemu. Uzdravil se a poslal mi z lágru 

kostku margarínu. (…) Tak jsem se přičinil o snížení úmrtnosti v táboře. Ale dost už o 

tom, je to moc koncentráčnické.
721

 

V této pasáži též jakoby prosvítá z běžného světa soucit a snaha pomoci 

druhému člověku, ale ve světě koncentračního tábora to působí nepatřičně. Za 

normálních okolností by zesnulý člověk neměl být pochován v obyčejném prostěradle, 

ale v tomto světě má lidská důstojnost tak malou hodnotu, že je pochování v prostěradle 

privilegiem. Muž se nicméně uzdraví a Tadek sarkasticky poznamenává, že se mu přece 

jen úmrtnost v táboře podařilo snížit.
722

 

Kontrastní ironie a sarkastický humor plní u Borowského kritickou a ozdravnou 

funkci humoru, přičemž se tyto v povídkách dosti prolínají. V případě kritické funkce je 

nutné si všimnout disparity mezi tím, jak by věci měly být, a tím, jaké ve skutečnosti 

jsou.
723

 To se Tadkovi daří právě stavěním do kontrastu běžnou realitu s naprosto 

absurdním světem koncentračního tábora. Absurdnost se tedy stává terčem Tadkovy 
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ironie a sarkasmu, což následně funguje jako vzdor proti utlačovateli ať už v poukázání 

na nelidskost táborových funkcionářů nebo nelogičnost vnímání vlasů jako něčeho 

exotického. Ozdravná funkce jde s kritickou funkcí v Borowského ironii a sarkasmu 

ruku v ruce, neboť hlavním znakem této funkce humoru je nutnost přiznat si realitu 

pravdivě a bez příkras. To je třeba k tomu, aby mohl být svět tábora zesměšněn.
724

 

4.2.4 Míra autobiografičnosti povídek 

Borowského povídky budí dojem autobiografie a to nejen díky pojmenování 

hlavního vypravěče Tadek nebo Tadeáš, který je často též hlavním hrdinou povídek. 

V mnoha povídkách lze totiž najít jasnou asociaci s Borowského vlastním životem 

z předválečné doby, doby věznění v koncentračním táboře i z doby po válce. Spisovatel 

a literární kritik Chris Power však píše, že by bylo chybou přisuzovat Borowskému ty 

samé vlastnosti, jaké má jeho hrdina Tadek. Borowského bývalí spoluvězňové z tábora 

dosvědčili, že se Borowského charakter i chování značně lišilo od potměšilé, někdy až 

surové postavy Tadka z jeho povídek.
725

 Borowski se v táboře údajně choval až 

hrdinsky a byl mnohdy vzorem pro ostatní.
726

 Na pravdivost těchto výpovědí může 

poukazovat i úryvek z dopisu, který psal Borowski z Auschwitzu své přítelkyni a 

spolužačce z polonistiky Zofii Świdwińské v květnu 1944:
727

 

„Sice je těžké najít v dnešní době klid, ale přece jen to, co nazýváme štěstím, se skrývá 

možná v nás, když jdeme dál navzdory všem okolnostem a udržíme si svou hodnotu. (...) 

Když ani lidská práce nic neznamená, když se všechna hodnotová měřítka hroutí a to 

věčné chřadne, jsou jména našich přátel a milovaných možná jediným, co nám zbývá 

z lidskosti.“
728

 

Borowski v tomto zasmušilém úryvku sice uznává, že se člověku v táboře hroutí 

všechny dosavadní hodnoty, ale ve vzpomínkách na „jména našich přátel a milovaných“ 

nepopírá existenci lidskosti úplně, jako by dával lidskosti ještě poslední naději na 
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přežití. Navíc je z jazyka, kterým Borowski píše, viditelný básnický způsob 

vyjadřování, kterého by Tadek z Borowského povídek pravděpodobně nebyl schopen.
729

 

Borowski do svých povídek ale zakomponoval autobiografické prvky 

s konkrétním cílem, a sice tím chtěl vyzvat všechny své čtenáře ke kolektivní 

odpovědnosti za koncentrační tábory a vše, co se v nich dělo. Tadek má být „zrcadlem, 

ve kterém ‚spořádaný člověk‘ rozpozná vlastní rysy“, jak autobiografičnost Borowského 

vnímal literární historik a kritik Jan Błoński.
730

 Hledat proto u Tadka solidaritu, soucit 

či potřebu pomáhat druhým by bylo zbytečné. Borowski chtěl svého hrdinu ukázat jako 

primárně necitlivého a drsného účastníka hrůz tábora, nikoli jen jako pozorovatele, 

neboť se sám necítil jako nevinný pasivní vězeň.
731

 Jan Kott cituje Borowského postoj, 

ve kterém vyjadřuje nejen svou spoluvinu, ale i spoluvinu ostatních, kteří koncentrační 

tábory přežili, takto:
732

 

„První povinností Auschwitzáků je porozumět tomu, co tábor představuje... Ale 

neopomeňte fakt, že se čtenář vždy bude ptát: Ale jak je možné, že jste to přežil vy? ... 

Pak řekněte, jak jste si kupovali místa v nemocnici, jednoduché posty, jak jste šoupali 

‚muslimy‘ [vězně, kteří ztratili vůli žít] do pece, jak jste si kupovali ženy, muže, co jste 

dělali v barácích, co jste dělali při vykládání transportů (…) řekněte jim o hierarchii 

strachu, o osamělosti každého člověka. Ale napište, že vy, vy jste byli ti, kteří tohle 

všechno dělali. Že část smutného osudu Auschwitzu patří také vám.“
733

 

Taktéž je důležité si povšimnout, že Borowského vypravěč zastává téměř 

v každé povídce jinou práci. Jednou pracuje jako dělník v pracovním komandu, jednou 

jako sanitář v táborové nemocnici, jednou jako pomocník v „kanadě“. Nikdy ale 

vypravěč není židovského původu, díky čemuž mu již nehrozí smrt v plynové komoře, a 

vždy užívá jistých privilegií, ať už z pozice kápa nebo sanitáře, nebo z pozice 
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„zkušeného vězně“. Prostřednictvím nich Borowski vyjadřuje svůj pocit viny a 

znechucení tím, čeho byl svědkem.
734

 

Co se týče konkrétních autobiografických prvků v jednotlivých povídkách, 

nejvíce jich čtenář najde v povídkách Rozloučení s Marií
735

 a U nás v Auschwitzu.
736

 

Dále pak například v povídce Lidé, kteří šli,
737

 Lednová ofenzíva
738

 nebo Kamenný 

svět.
739

 Povídka Rozloučení s Marií se odehrává v okupované Varšavě během 24 hodin. 

Hlavní postava a vypravěč Tadeáš pracuje stejně jako Borowski ve stavební firmě a 

zároveň studuje na podzemní univerzitě. Jak Tadeáš, tak jeho snoubenka Marie jsou 

intelektuálně založení básníci, což též odpovídá realitě Borowského života a jeho 

spolužačky a následně snoubenky Marii Rundo. Stejně jako ve skutečnosti je Marie také 

v povídce zatčena gestapem. Název povídky je ale odvozen od momentu, kdy se pohled 

Tadeáše a Marie střetnou, když už je Marie natěsnaná na voze, který ji odváží pryč.
740

 

K tomuto momentu nicméně ve skutečnosti nedošlo, neboť Borowski hledal Mariu až 

den po jejím zatčení.
741

 

Povídka U nás v Auschwitzu je psaná formou dopisů Tadka jeho snoubence, 

které Borowski Marii Rundo v koncentračním táboře Auschwitz opravdu posílal. Též je 

tam paralela práce vypravěče Tadka jako ošetřovatele s Borowským, jenž v táboře tuto 

práci také jednu dobu zastával.
742

 Jak zmiňuje kapitola věnující se Borowského 

biografii, mohl později Borowski svou snoubenku v ženském koncentračním táboře 

navštěvovat, protože tam pracoval mimo jiné jako pokrývač střech.
743

 Návštěvy 

ženského koncentračního tábora a práci pokrývače střech reflektuje povídka Lidé, kteří 

šli. Snoubenka Maria již zde roli ale nehraje.
744

 

Povídka Lednová ofenzíva se odehrává již po konci války. Čtyři přátelé chtějí 

emigrovat z Evropy, protože již nevěří v její budoucnost, a peníze na cestu střádají 
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publikováním bulletinu, který pomáhá v pátrání po ztracených příbuzných a blízkých.
745

 

Borowski sice nepublikoval po válce přímo bulletin, ale spolu s Krystynem Olszewskim 

vydává tzv. „básnickou brožuru“ v rámci činnosti agentury na hledání rodin a blízkých 

osob Anatola Girse v Mnichově.
746

 Druhou podobností této povídky s Borowského 

vlastním životem je sepisování knihy o zkušenostech z koncentračního tábora čtyřmi 

hrdiny povídky, jež nápadně připomíná kolektivní sbírku povídek Byli jsme v Osvětimi 

Tadeusze Borowského, Janusze Nel-Siedleckého a Krystyna Olszewského z roku 

1946.
747

 Podle literárního historika Kazimierze Adamczyka představovali čtyři přátelé 

z povídky právě Borowského, Nel-Siedleckého, Olszewského a Girse.
748

 

Povídka Kamenný svět svým obsahem zase koresponduje s tím, jak Borowski 

prožíval poválečné období, což je znát i z jeho dopisů svým blízkým.
749

 V této povídce 

totiž popisuje svůj psychický a emoční stav:
750

 

Někdy se mi zdá, že i pocity ve mně, řekl bych, biologicky houževnatějí a tuhnou, zcela 

necitelně jako pryskyřice. V protikladu k létům minulým, kdy jsem pozoroval svět očima 

údivem rozšířenýma a vykračoval si každou ulicí jako kočka po římse, teď se lhostejně 

hroužím do rušného davu a docela bez vzrušení se otírám o rozpařená těla děvčat, 

svádějících nahotou kolen a důmyslným vyčesáním mastných vlasů.
751

 

4.2.5 Poselství Borowského povídek 

Tadeusz Borowski byl zatčen jako 20letý mladík, a přestože se aktivně zajímal o 

politické dění a již jeho první básnická sbírka působila spíše pesimistickým dojmem, žil 

i nadále v naději na svět založený na etických a morálních základech, který by byl 

schopný zabránit návratu režimu jakkoli podobnému nacionálnímu socialismu. Věznění 

v koncentračních táborech, kde se ukázalo, že lidský zločin nezná hranic, a poválečný 

svět ho však rychle zbavuje iluzí. Nový spravedlivý pořádek světa považuje po konci 

války za utopii.
752

 Borowski jako by se po válce „narodil do světa s novou sadou 

očekávání“, jak označuje tuto psychickou transformaci James Young. Borowského 

„svět se automaticky přetvořil do tvaru Auschwitzu: stal se jeho ‚domovem‘.“ Život po 
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válce představoval pro Borowského pokračování koncentračního tábora, neboť ve 

své mysli nebyl schopen tábor opustit:
753

 

„Existence koncentračního tábora (…) nás naučila, že celý svět je vlastně jako jeden 

velký koncentrační tábor; slabí pracují pro ty silné, a když nemají sílu nebo vůli 

pracovat – pak ať si kradou nebo zemřou.“
754

 

V návaznosti na tuto myšlenku se v dopise příteli Mieczysławu Grydzewskému 

v březnu 1946 z Mnichova zmínil, že „po osvobození se musel znovu učit dívat se na 

normální svět a reagovat na něj.“
755

 

Borowski svými povídkami chtěl poukázat na důležitou skutečnost, že v duši 

přeživšího válka neskončila a že osvobození od prožitých hrůz je dlouhodobý proces, 

který u některých nemusí mít konce. Jeho fyzické osvobození z tábora bohužel nešlo 

ruku v ruce s úlevou a pocity štěstí. Borowski navíc upozorňoval svou poválečnou 

prózou i na pocity spoluviny a studu z toho, že tábory přeživší psychicky zlomily, 

pocity, které si podle něj všichni přeživší koncentračních táborů nesli do života jakkoli 

zdánlivě svobodného.
756

 Zofii Świdwińské napsal v dopise z Mnichova v únoru 1946 

následující:
757

 

„Táborové povídky jsou v tisku. (...) Je to nešťastná směs encyklopedie, symfonie, výzvy 

a vtipu. (...) Napsal jsem je za vícero účely: zaprvé, aby byly vydané, zadruhé – abych 

ukázal každodenní život tábora a strhnul z člověka mučednictví, a konečně – že zla se 

nedopustila pouze jedna strana.“
758

 

Koncentrační tábory vyhladily podle Borowského také všechny stopy po 

předválečných morálních zákonech,
759

 což mělo často za následek neschopnost věřit v 
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poválečném světě v lidskou dobrotu a smysl života.
760

 Auschwitz se tak stal pro mnohé 

nejen minulostí, ale i budoucností, což vyústilo u některých včetně Borowského 

v sebevraždu. Ze spisovatelů lze jmenovat ještě například Jeana Améryho
761

 nebo Prima 

Leviho, který ukončil svůj život více než 40 let po osvobození z tábora. Levi cítil, že 

„nic dobrého ani zlého ani dostatečně čistého nemůže setřít naši minulost“ a že jeho 

zranění „není možné vyléčit“.
762

 V povídce U nás v Auschwitzu Borowski jako by 

doplňoval Leviho výrok, když píše: „Jsme necitelní jako stromy, jako kameny. A mlčíme 

jako porážené stromy, jako rozbíjené kameny.“
763

 

Své vnímání světa vyjadřuje Borowski například v povídce Fašisté,
764

 kde si 

vypravěč Tadek ponechává svou perspektivu sobeckého boje o přežití v táboře a 

aplikuje ji na poválečný svět. Jeho mysl zůstává navždy nastavená na pravidla tábora a 

vše, co prožívá, filtruje přes pomyslné brýle Auschwitzu:
765

 

Hlupáci i rozumní byli stejně vyhladovělí. Ale hlupáci znásilňovali venkovanky na 

potkání a snášeli do tábora cibuli a maso. Rozumní loupili šaty, hodinky a zlato, a 

milenky se našly samy. Proč jsem se tehdy bezmyšlenkovitě potloukal po táboře a 

vysmíval se jedněm i druhým? Jakou mravnost jsem očekával? Kdybych se byl tehdy 

obohatil, mohl jsem teď manipulovat kapitálem, patřím přece k rozumným. Celá léta 

jsem snil o osvobození, a když přišlo, byl jsem poplašený jako impotent. Kdybych to 

aspoň dovedl popsat!
766

 

Je nicméně důležité zdůraznit, že Borowski sice upozorňuje na důležitost uznání 

spoluviny přeživších na hrůzách holocaustu, ale dodává, že amoralita vězňů byla 

samozřejmě podmíněna nacistickým systémem záměrně zbavujícím lidskosti ve jménu 

lepšího světa.
767

 Zofii Świdwińské píše ve zmiňovaném dopise z února 1946 také tyto 

řádky:
768
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„Že dneska nepíšu tak dobře jako dříve, není moje vina. Tábor udělal své, je potřeba se 

naučit znovu ty nejjednodušší věci, dokonce i psaní.“
769

 

Zároveň vznáší žalobu také proti světu, který vznik tohoto systému dopustil.
770

 

Historik a sionista Ignacy Schipper, který byl zavražděn roku 1944 v koncentračním a 

vyhlazovacím táboře Majdanek, řekl: „Nikdo nám nebude chtít věřit, protože naše 

katastrofa je katastrofou celého civilizovaného světa.“
771

 Podle interpretace Irwinga 

Howea se snažil Schipper říci, že na holocaustu měl podíl celý civilizovaný svět a že 

tento svět nebude chtít pravdě holocaustu uvěřit, protože by zatížila jeho svědomí.
772

 

Borowski v tomto duchu svět vyzývá k přiznání účasti na této katastrofě.
773

 

Významnou roli v poselství Borowského povídek hraje také naděje, která zde má 

ale kontraproduktivní účinky. V povídce U nás v Auschwitzu popisuje Tadek v dopise 

snoubence sice naději jako něco, co jim dodávalo sílu přežít každý další den (1),
774

 ale 

přímo navazuje odstavcem rozebírajícím destruktivní moc naděje (2):
775

 

(1) 

„Žili jsme po lepší život, až tohle všechno skončí. (...) Opravdu si myslíš, že bez naděje 

na lepší svět, kde budou práva člověka znovu obnovena, bychom vydrželi 

v koncentračním táboře byť jen jediný den?“
776

 

 (2) 

Tatáž naděje, kvůli které šli lidé do plynových komor bez hlesnutí a kvůli které se báli 

riskovat revoltu, je paralyzuje do otupělé nečinnosti. Naděje je tím, co přetrhává 

rodinná pouta, nutí matky vzdát se svých dětí, nebo ženy prodat své tělo za chleba, nebo 

zabít své manžely. Naděje je tím, co donutí člověka vydržet ještě jeden den života, 

protože by to mohl být den osvobození. A ani to není naděje na jiný, lepší svět, ale jen 

naděje na život, život v míru a poklidu. Nikdy předtím v historii lidstva nebyla naděje 

silnější než člověk, ale nikdy předtím také nezpůsobila tolik utrpení jako v téhle válce, 
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v tomto koncentračním táboře. Nikdo nás nenaučil, jak se vzdát naděje, a to je důvodem, 

proč dnes umíráme v plynových komorách.
777

 

Svůj postoj připomíná Borowski také v povídce Smrt povstalce, kde na povrch 

vyplouvají Tadkovy vnitřní strachy, které se samotnému Borowskému v reálném životě 

v socialistickém Polsku zrealizovaly:
778

 

„Člověk se ještě nějak držel nadějí, že se vrátí, ale teď – ke komu? Možná že někde 

zrovna tak kopou jámy, jako ti naši povstalci. A i když ne, myslíš, že budeš umět žít? 

Buď se věčně budeš kdovíčeho bát, nebo budeš hrabat oběma rukama, kde se co dá, 

protože čemu budeš věřit?“
779

 

Na tomto místě je také zajímavé si povšimnout rozdílnosti v přístupu k naději ve 

srovnání s Jurkem Beckerem a jeho románem Jákob lhář (Jakob der Lügner), jehož 

středobod tvoří právě naděje a otázka po její roli v beznadějné situaci. Vypravěč románu 

totiž věří v to, že „naděje si nesmí dovolit vyblednout, jinak [Židé] nepřežijí“.
780

 

Přeživší holocaustu vyprávějí a píší o hrůzách, které zažily, nebo kterým byli 

svědky, také z morální povinnosti mluvit za ty, kdo holocaust nepřežili.
781

 Ernest W. 

Michel, který přežil Auschwitz díky tomu, že zde dostal práci kaligrafa falšujícího 

úmrtní listy zavražděných Židů,
782

 a kterému zde zemřel přítel Walter, si opakoval, že 

musí tábor přežít „také proto, že (…) přísahal, že jeho [Walterovo] utrpení nesmí být 

zapomenuto“.
783

 Stejně tak i Borowski sám sebe vnímal jako „posla mrtvých“.
784

 

Například v povídce Večeře píše o lidech, které čekala za pár minut smrt v plynové 

komoře, následující:
785
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A ti všichni, co šli do plynové komory pro flegmónu a tyfus, a také proto, že byli příliš 

hubení, prosili ošetřovatele, kteří je nakládali na krematorní auta, aby se dívali a 

nezapomněli. A aby řekli pravdu o člověku – těm, kteří ji neznají.
786

 

Neméně důležité poselství povídek Tadeusze Borowského směřuje přímo na 

čtenáře jakožto budoucí generace, které se o holocaustu a jeho hororech dozvídají 

zprostředkovaně. Borowski svým chladným, ironickým a až příliš upřímným stylem 

jazyka vtahuje čtenáře do světa týrání a nepřímo ho nutí souhlasit s amoralitou Tadka a 

jeho počínáním, čemuž napomáhá ich-forma povídek.
787

 

Literární vědkyně Sidra Ezrahi také připomíná Borowského absenci metafor 

z běžného světa. Primárně se Borowski metaforám vyhýbá zcela, aby čtenář neuniknul 

ani na moment realitě. Pokud Borowski metaforu použije, jedná se vždy o metaforu 

pocházející ze světa koncentračního tábora, aby tak neumožnil čtenáři obrátit svou 

pozornost jinam než k táboru, ale naopak metaforou zdvojnásobil svou výpověď. Takto 

se Borowski například snaží přimět čtenáře k porozumění Tadkova svědomí, které se za 

pevně uzavřenými branami koncentračního tábora jakoby mění a ke svému fungování 

již nepotřebuje etická a morální pravidla uznávaná ve světě mimo tábor.
788

  

Vcítěním se do Tadkovy zatrpklosti a seznámením se s nepsanými pravidly 

nelítostného tábora Tadkovýma očima, je čtenář schopnější si prožívané hrůzy 

představit, byť se může jednat pouze o zlomek ve srovnání s tvrdou realitou holocaustu. 

Jak píše Terrence Des Pres, uznáním hrůz holocaustu lidé svolují k tomu, aby jim 

„jejich stín ztemnil úsudek“, čímž následně „střeží budoucnost tím, že jsou v zajetí 

minulosti“.
789

 Přestože se u Borowského jedná o fikcionální povídky 

s autobiografickými prvky, fungují jako upřímné svědectví autorových zkušeností, 

pocitů a přesvědčení.
790

 

4.2.6 Kritika povídek Tadeusze Borowského 

Všechny Borowského povídkové sbírky vzbudily především v rodném Polsku 

ihned po vydání značnou míru senzace, a to jak ve smyslu pozitivním, tak v tom 

negativním. Jan Kott o Borowském psal jako o spisovateli, který „odsuzoval evropskou 
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tradici a její úroveň civilizace v kontextu Auschwitzu, zatímco všichni ostatní 

popisovali a odsuzovali Auschwitz v kontextu evropské tradice a její úrovně 

civilizace“.
791

 Jinými slovy nikdo kromě Borowského nebyl ochotný vinit za Auschwitz 

evropskou civilizaci, protože se všichni ostatní na holocaust dívali jako na anomálii, 

která v kontextu údajně již tak vysoké úrovně civilizace v Evropě nebyla pochopitelná. 

Přirozeně ne každý byl připraven si připustit, že z civilizace, jejíž součástí je i on, 

vyústilo něco tak bezprecedentně hrůzného jako nacistické nelidské praktiky.
792

 

Jedním z prvních ostrých kritiků byla polská katolická církev, která Borowského 

vinila z cynismu, morální lhostejnosti a nedostatku patriotismu kvůli jeho zcela 

vědomému a účelnému ztvárnění vypravěče Tadka jako antihrdiny. Dostal se tak do 

silného kontrastu s tehdejší polskou literaturou, která podle Andrzeje Wirtha vytvářela 

„romantický sentimentální mýtus“.
793

 Do nepsané oficiální rétoriky Polska stavějícího 

se do pozice věčné oběti nepatřil svět, kde nikdo nebyl bez viny a kde cenou za přežití 

byl často život jiného člověka. Borowski popsal Auschwitz jako profitující podnik bez 

hrdinství a náboženské víry, ve kterém nejsou vězni pouze oběťmi, ale také 

vychytralými obchodníky. Dalším problémem byla skutečnost, že Borowski 

nedémonizoval Němce jako takové, ale spíše se soustředil na vězně ponížené na úroveň 

zvířat bez morálních hodnot.
794

 

Z těchto důvodů byl Borowskému nejen katolickou církví, ale i literárními 

kritiky vyčítán krom cynismu též nihilismus, morální relativismus nebo přehnaný 

naturalismus a animalismus. Mnozí se navíc domnívali, že vypravěč Tadek a samotný 

autor povídek jsou tytéž osoby, a požadovali trest Borowskému za jeho domnělé 

počínání v koncentračním táboře.
795

 Rovněž byl Borowski označován za „nakaženého 

smrtí“ a autorem píšícím „satiru na mrtvé“.
796

 Ani spisovatel a literární kritik Gustav 

Herling-Grundziński, který přežil dva roky v sovětských pracovních táborech,
797
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Borowského dílo neocenil a jeho neotřelý způsob svědectví pojmenoval jako 

„filozofování“:
798

 

„Borowski je příliš mladý a nezkušený na své spisovatelské ambice a talent. Jeho 

moudrost a rozmysl je nahrazen agresivitou a provokací. Chtěl by vše, co přežil, co 

nejlépe ‚zfilozofovat‘.“
799

 

Vedení Polské dělnické strany nemělo proti tématu Borowského povídek jako 

takovému velkých námitek. Jednalo se ostatně o odhalování krutostí nacistického 

režimu, který pro Sovětský svaz a všechny státy pod jeho vlivem představoval nepřítele, 

stejně jako poválečné západní Německo. Nicméně strana měla jasné představy o tom, 

jakým způsobem má být literatura holocaustu psána.
800

 Před vydáním první 

Borowského sbírky povídek se předpokládalo, že půjde o další martyrologické dílo. 

Borowski ale vydal povídky bez špetky komunistické ideologie, které by jasně 

rozdělovaly svět na spravedlivé hrdiny a nespravedlivé padouchy, jinými slovy na 

komunisty a fašisty.
801

 Czesław Miłosz nazval ideologicky vyhovující literaturu 

holocaustu jako dílo, ve kterém byli vězni členy tajné organizace, v jejímž čele stáli 

komunisté. Všichni ruští vězňové museli být morálně silní hrdinové a výhodou bylo 

rovněž jasné politické rozrůznění vězňů na základě jejich politických postojů.
802

 Básník 

Henryk Grynberg doplňuje, že „spisovatel musel vytvořit dojem, že polské chudé vrstvy 

pomáhaly Židům pod nacistickou okupací, aniž by za to vyžadovali jakoukoli materiální 

kompenzaci, zatímco střední třída udávala gestapu“.
803

 Zároveň Grynberg ale doplňuje, 

že ve skutečnosti byly role chudé a střední vrstvy obrácené. Také Židé měli v literárních 

dílech pojednávajících o holocaustu předepsaný způsob vystupování, a sice že „odvážní 

Židé měli patřit k židovskému proletariátu, především levicově orientovanému, zatímco 

na majetné Židy mělo být nahlíženo jako na sobecké a zbabělé“.
804

 

Žádné z výše jmenovaných podmínek či doporučení ze strany dělnické strany 

Borowski nedodržel a na oplátku byl komunisty kritizován za zmiňovaný nihilismus a 
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amoralitu, ale také dekadenci
805

 a pesimismus nezapadající do povinného obrazu 

optimistického stalinismu.
806

 Avšak z toho, jak Borowski koncentrační tábor popisoval, 

bylo znát, že se v jeho případě jedná o talentovaného spisovatele, čehož si povšimla i 

dělnická strana,
807

 které se podařilo Borowského získat a jeho talent tak bohužel 

odsunout do pozadí.
808

 

Přes všechnu negativní kritiku byl nicméně Borowski svými příznivci oceňován 

za snahu ukázat pravdu v celé její nahotě bez ohledu na pravidla vztahující se k tvorbě 

literatury.
809

 Vydavatel Anatol Girs psal Borowskému po vydání sbírky Rozloučení s 

Marií, že díky svému boji s fašistickou ideologií zůstane kniha aktuální,
810

 což 

potvrzuje recenze Marka Zaleského u příležitosti nového vydání Borowského povídek 

v roce 2008. Díky tomu, že je dnes holocaust považován za milník historie modernity, 

je stále diskutován problém zla, viny a vzpomínání, díky čemuž si podle recenzenta 

povídky Tadeusze Borowského udržují aktuálnost do dnešní doby.
811

 

Recenze Jerzyho Maciuszka z roku 1977 zase poukazuje na um Borowského 

jednoduchým jazykem vylíčit své zkušenosti a dotknout se čtenáře lépe a 

bezprostředněji, než kdyby takříkajíc na papíře zvýšil hlas. Jeho dílo Maciuszko 

označuje za dílo dosahující vysokých literárních kvalit, ale zároveň hodnotné i jako 

historický dokument prokazující nacistické krutosti.
812

 

Dalším příkladem kladné recenze literárního kritika je ta od Ellen Kennedyové 

z roku 1982, ve které Kennedyová připomíná aspekt nucených prací uprostřed 

vyvražďování, jejichž odměnou byla pouze brutální zacházení a věznění. Podle literární 

kritičky popisují povídky Tadeusze Borowského „morální kompromis spjatý s touto 

zkušeností“ lépe, než jakákoli jiná fikce, kterou zná. Přestože jsou povídky až 

„znepokojivě nihilistické“, je Borowského styl psaní povídek dokonale přiměřený jejich 

obsahu. Závěrem Kennedyová dodává, že Borowského realistická fikce navrací 
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zkušenosti z koncentračních táborů z oblasti imaginární eschatologie zpět do politiky 

reálného světa, v čemž rovněž vidí výhodu.
813

 

5. Edgar Hilsenrath 

5.1 Život a dílo 

Romány německého spisovatele židovského původu Edgara Hilsenratha z něj 

učinily jednoho z nejdůležitějších německy píšících židovských autorů, jak hodnotí 

Hilsenrathovo postavení na poli literatury holocaustu germanista Norbert Otto Eke. Přes 

svou lásku k německé kultuře a německému jazyku získal ve své rodné zemi dobrou 

reputaci až od 80. let 20. století.
814

 Od té doby bylo jeho dílo přeloženo do šestnácti 

světových jazyků včetně angličtiny, francouzštiny nebo italštiny a vydáno ve dvaceti 

dvou zemích.
815

 Hilsenrath taktéž obdržel celou řadu literárních cen, mezi něž patří 

například Cena Alfreda Döblina, Cena Hilde Dominové nebo Cena Liona 

Feuchtwangera.
816

 Za jeho nejkontroverznější a zároveň nejznámější dílo je považován 

satirický román Nácek & holič (Der Nazi & der Friseur),
817

 psaný z perspektivy nacisty 

a masového vraha Maxe Schulze, který po válce ukradne identitu svého zavražděného 

židovského přítele, a stává se přesvědčeným sionistou.
818

 

5.1.1 Dětství na Bukovině a internace v rumunském ghettu 

Edgar Hilsenrath se narodil v roce 1926
819

 jako prvorozené dítě židovského 

obchodníka s kožešinami v německém Lipsku, ale své dětství prožil v sousedním Halle, 

kam se rodina přestěhovala kvůli změně otcova povolání. Na rozdíl od Lipska nemělo 

Halle žádnou židovskou obec a na střední škole byl Hilsenrath jediným židovským 

žákem. Přestože ho jeho vzhled modrookého světlovlasého chlapce neprozrazoval, o 
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jeho původu se brzy vědělo, což mělo za následek šikanu nejen ze strany spolužáků, ale 

i učitelů.
820

 

Vzhledem k rapidně narůstajícímu antisemitismu v Německu poslal otec svou 

ženu, Edgara a jeho bratra Manfreda v létě 1938 za svými rodiči do Siretu na Bukovině 

v tehdejším Rumunsku, kde se situace zdála být bezpečnější. Otec se za rodinou již 

nestihl vydat, ale v roce 1939 unikl do Francie, kde se mu podařilo přečkat válku pod 

falešným jménem. Pobyt na Bukovině byl dle Hilsenrathových slov nejšťastnějším 

obdobím jeho života.
821

 Žili tam nejen Rumuni a Židé, ale i Ukrajinci, Maďaři a 

Němci
822

 a jako bývalé území Rakousko-uherské monarchie byla Bukovina silně 

propojena s německou kulturou a jazykem. Pro německé Židy představoval tento kraj 

ideální místo k životu, neboť si zde mohli svobodně ponechat jak své němectví, tak své 

židovství. Paradoxně právě Bukovina učinila z Hilsenratha Němce hrdého na svou 

kulturu a jazyk, což ho do smrti neopustilo.
823

 Židovský původ a víra Hilsenrathovi 

naopak nikdy příliš neříkaly. Jako dítě víru považoval za zbytečně komplikovanou a 

v dospělosti židovskou víru zcela opustil. Období života na Bukovině popsal Hilsenrath 

v románu Návrat Jossela Wassermanna (Jossel Wassermanns Heimkehr).
824

 

V červnu 1941 Německo započalo ale s invazí Sovětského svazu a německá 

armáda se dostala i na území Bukoviny. V říjnu následovala deportace všech 

židovských obyvatel Siretu do ukrajinsko-rumunského ghetta Moghilev-Podolsk, 

vytvořeného ze zničeného města na Dněstru.
825

 Hilsenrath uznal, že oproti 

koncentračním táborům na tom ghetta byla samozřejmě lépe, nicméně ghetto Moghilev-

Podolsk, které na vlastní kůži zažil, označil za předpeklí.
826

 Tisíce lidí zde umíralo nejen 

na všemožné nemoci, ale i hlady.
827

 V následujícím citátu Hilsenrath shrnuje deportaci a 
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život v ghettu a zmiňuje i svůj první román Noc (Nacht) popisující jeho vlastní 

zkušenosti z ghetta:
828

 

„Dne 14. října jsme byli odvezeni. Vlaky směřovaly na východ. Přivezli nás do 

židovského ghetta v ukrajinském zničeném městě Moghilev-Podolsk na Dněstru. Mnoho 

deportovaných bylo zastřeleno. V ghettu vládl hlad a tyfus. Většina neměla střechu nad 

hlavou, žádná legrace během ruské zimy. Jak vypadá velké umírání a jak člověk 

v takovém ghettu přežije, jsem popsal ve své knize ‚Noc‘, bez přikrášlování, takové, jaké 

to opravdu bylo.“
829

 

Matka a oba synové však život v ghettu za přetěžkých podmínek přežili až do 

března 1944, kdy bylo ghetto osvobozeno Rudou armádou.
830

 

5.1.2 Život v exilu 

Po osvobození z ghetta se 18letý Hilsenrath sám vydává do Bukurešti, kde 

navazuje kontakty se sionistickým hnutím a pomocí falešného pasu má v plánu se 

odstěhovat do Palestiny.
831

 Se sionistickou delegací je při cestě do Palestiny 

v Bulharsku zatčen Rusy a na dva měsíce internován v ruském táboře, ze kterého celou 

delegaci zachraňuje Židovská agentura Davida Ben Guriona, spoluzakladatele státu 

Izrael a následně jeho prvního premiéra.
832

 

V Palestině žije Hilsenrath jako příležitostný dělník a je sotva schopný si vydělat 

na vlastní bydlení. Navíc zemi nepovažuje za svou vlast a necítí se tam jako v místě, 

které by jednoho dne mohl považovat za svůj nový domov. Když se tedy v roce 1947 

dozví, že se zbytek rodiny shledal ve Francii, Palestinu opouští a vrací se do Evropy za 
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rodiči a bratrem. Z Francie emigruje postupně celá rodina do New Yorku v USA, Edgar 

Hilsenrath se tam usazuje v roce 1951
833

 a v roce 1958 získává americké občanství.
834

 

V USA se Hilsenrath živí jako číšník, noční vrátný apod.,
835

 ale zálibu nachází 

v psaní, kterému se věnuje již od školních let.
836

 Koncem 40. let začíná ještě ve Francii 

pracovat na manuskriptu svého prvního románu Noc (Nacht), který dokončuje již v New 

Yorku v roce 1963. Ve směsi autobiografie, dokumentu a fikce v románu podává 

Hilsenrath drsný popis každodenního života v ukrajinském městečku Prokow roku 

1942, jinými slovy v ghettu Moghilev-Podolsk.
837

 O významu sepsání tohoto románu a 

psaní obecně řekl Hilsenrath následující:
838

 

„Psaní pro mě bylo vždycky terapií. Trpěl jsem depresemi. (…) Ve dvaceti letech jsem 

měl opravdu hodně krizí identity.  Bylo to důsledkem přerušeného vývoje. Byl jsem jako 

vyhozený z kolejí, nevěděl jsem, co mám dělat, nevěděl jsem, k čemu tu vlastně jsem. 

Psaní hodně z toho vyřešilo. Po prvních devíti až dvanácti stránkách ‚Noci‘ jsem byl 

jako osvobozený. Našel jsem svůj cíl. Od té doby jsem neměl už žádné deprese.“
839

 

Přestože román Noc Hilsenrath napsal německy, byl poprvé vydán v anglickém 

jazyce roku 1954 v USA, kde ihned sklidil nebývalý úspěch.
840

 Henry Marx, který 

Hilsenrathovi pomáhal při překladu románu do angličtiny, mu po vydání románu v USA 

doporučil zaslat německý manuskript mnichovskému nakladatelství Kindler. Deset let 

po americkém vydání románu Hilsenrath od nakladatelství opravdu dostal smlouvu, ale 

krátce nato se dozvěděl o kontroverzích, které se o románu v Německu rozšiřovaly. Přes 

uznání Hilsenrathova spisovatelského talentu byla celá řada kritiků otřesena jeho 

hrubostí a obávala se vyvolání antisemitských předsudků kvůli chování židovských 

postav, jejichž morální hodnoty utrpením v ghettu klesly velmi hluboko. Během debat o 

kontroverznosti Noci byl už román nicméně v tisku, tudíž ve chvíli, kdy byl k vydání 

románu vysloven odmítavý verdikt, byl již román v prodeji, ale pouze v zanedbatelném 
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počtu. Nakladatelství odůvodnilo následné stažení románu z prodeje obavou „o 

nesprávnou reakci německého publika, které by moc rádo našlo cokoli, co by 

ospravedlnilo jeho antisemitské postoje“.
841

 Hilsenrath reagoval rozhořčením a 

upozornil na to, že takové a podobné reakce nakladatelství ospravedlňují strach 

přeživších „být slyšet“, o kterém psal již Primo Levi.
842

 Německého vydání románu Noc 

se tak Hilsenrath dočkal až roku 1978, a to na základě velkých úspěchů tohoto díla 

v zahraničí, především v USA.
843

 

Během delšího pobytu v Mnichově mezi lety 1967 a 1968 vzniká Hilsenrathův 

druhý román Nácek & holič (Der Nazi & der Friseur), který je taktéž vydán nejprve 

anglicky v USA v roce 1971. Následují překlady například do italštiny a francouzštiny a 

vydání románu v Itálii roku 1973, ve Francii roku 1974 a ve Velké Británii roku 1975. 

Po své prvotině Noc se Hilsenrath rozhoduje pro zcela jiný literární žánr a v případě 

Nácka & holiče se pouští do nemilosrdné satiry
844

 o příslušníku SS a masovém vrahovi 

Maxi Schulzovi, jenž po válce ukradne identitu svého nejlepšího přítele z dětství Icika 

Finkelsteina, kterého jako Žida vlastníma rukama zavraždil.
845

 S vydáním tohoto 

románu v Německu byl ze zřejmých důvodů znovu problém, neboť se jednalo o 

tematiku holocaustu pojatou z humorné perspektivy s notnou dávkou černého 

humoru,
846

 na což německé čtenářstvo nebylo údajně připraveno.
847

 Po několika letech 

se Hilsenrathovi však podařilo získat na svou stranu malé nakladatelství Literarischer 

Verlag Braun
848

 a německé vydání Nácka & holiče spatřilo světlo světa v létě 1977.
849

 

V jednom z rozhovorů Hilsenrath uznal, že jeho pohled na holocaust a jeho události je 

spíše perverzní, na základě čehož si je vědom nepřipravenosti Němců na jeho 

kontroverzní díla. V případě románu Noc označil za problém v přijetí fakt, že vzhledem 

ke snaze Němců udobřit si Židy jejich idealizováním, nebylo německé čtenářstvo 
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ochotné skousnout popis neperfektních Židů se všemi chybami a nešvary, jakými 

disponují všichni lidé.
850

 

I během pobytu v USA psal Hilsenrath všechny své romány pouze v němčině a 

ani po více než dvaceti letech pobytuse v této zemi necítil jako doma.
851

 V New Yorku 

se Hilsenrathovi zpočátku líbila anonymita lidí velkoměsta, ale postupně mu USA 

přestaly vyhovovat také kvůli povrchnosti a přehnané soutěživosti tamější mentality.
852

 

Léta, která zde strávil, nazval dokonce ztracenými léty, v průběhu kterých se pouze 

snažil nezapomenout svůj rodný jazyk.
853

 V roce 1975 se tak Edgar Hilsenrath vrátil do 

Německa a usadil se v Západním Berlíně.
854

 

5.1.3 Návrat do rodného Německa 

Na otázku, proč se Hilsenrath vrátil do Německa po tolika letech života v USA, 

odpověděl, že se zamiloval do německého jazyka,
855

 se kterým měl riskantní milostnou 

aféru.
856

 Přestože už nikdy nezažádal o německé občanství, neboť si chtěl ponechat svůj 

americký pas,
857

 a přes počáteční velmi zdráhavé přijetí jeho prvních dvou románů 

německými nakladatelstvími, Hilsenrath německý jazyk miloval natolik, že se do 

Německa nemohl nevrátit. Návrat v roce 1975 si navíc nevědomky načasoval tak, že 

v Německu zažil vydání jak románu Nácek & holič (1977), tak Noci (1978), jak bylo již 

zmíněno výše.
858

 

Pobyt v rodné zemi Hilsenrathovi rozhodně prospěl, co se plodnosti v jeho 

literární tvorbě týče. V Berlíně totiž napsal celkem šest románů a dvě povídkové sbírky. 

Románem Dávej pozor, soudruhu Mandelbaume (Gib acht, Genosse Mandelbaum) 

z roku 1979
859

 dokázal, že je mistrem i lehké satiry, když vypráví příběh dcery šéfa 

americké mafie ze Sicílie, která otěhotní po svém prvním orgasmu s židovským 

učencem v Moskvě. Aby její otec zachránil reputaci své rodiny, musí nechat budoucí 
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rodiče oddat, což je možné až po ilegálním útěku dceřina milence z Ruska.
860

 Tento 

román byl vydán ještě později v roce 1992 pod názvem Moskevský orgasmus (Moskauer 

Orgasmus).
861

 

V roce 1982 vychází Hilsenrathovi částečně autobiografický román Doznání 

Jakoba Bronského (Bronskys Geständnis), vydaný později také pod nepříliš zdvořilým 

názvem Fuck America. Hlavní postava Bronsky jde se svou rodinou po prožitcích 

holocaustu hledat do USA vysněný život, tzv. americký sen, ze kterého ale záhy procitá. 

V Americe si vydělává naprosté minimum a cítí se nejen osamoceně, ale i pod tlakem 

společnosti ženoucí se za úspěchem s laťkou nastavenou tak vysoko, že na ni Bronsky 

nikdy nebude moci dosáhnout. Bronsky tedy uniká do světa svých představ, čímž 

Hilsenrath vytváří několik dějových linií. Román vykazuje Hilsenrathův typický 

naturalismus a ostrovtip mísený s nelehkou tematikou německých imigrantů v USA 50. 

let 20. století.
862

 

Hned rok po Doznání Jakoba Bronského jde do prodeje sbírka povídek Edgara 

Hilsenratha Zibulsky neboli anténa v břiše (Zibulsky oder Antenne im Bauch). Povídky 

se odehrávají v 70. a 80. letech 20. století v Západním Berlíně odděleném od 

Východního Berlína zdí. Na rozdíl od Hilsenrathových románů se jedná o krátké 

satirické příběhy, které ale sestávají z obyčejných každodenních rozhovorů, aby čtenář 

pocítil osamělost německého velkoměsta a problematiku hledání identity a způsobu 

zacházení s nacistickou minulostí tváří v tvář Berlínské zdi.
863

 Perspektiva povídek 

přesto odkazuje na přítomnost a povídky se v přítomnosti také odehrávají.
864

 Židovsko-

německé jméno Zibulsky v titulu sbírky poukazuje na židovsko-německý původ Edgara 
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Hilsenratha a jeho snahu ukázat kompatibilitu jeho smíšeného původu s životem 

v Německu po druhé světové válce.
865

 

Román Pohádka o poslední myšlence (Das Märchen vom letzten Gedanken) 

z roku 1989 patří mezi Hilsenrathovy nejznámější romány a sám autor ho považoval za 

své nejlepší dílo.
866

 Román se zabývá pronásledováním a vyvražďováním arménské 

křesťanské menšiny v Otomanské říši během první světové války v letech 1915 až 1918, 

přičemž v arménské genocidě vidí Hilsenrath historickou předehru k holocaustu.
867

 

Téže tematice se věnuje román Franze Werfela Čtyřicet dnů (Die vierzig Tage des Musa 

Dagh), který byl však vydán už v roce 1933, ale je přesto často prezentován jako 

předtucha holocaustu.
868

 Aby se neopakoval, vypráví Hilsenrath tragický příběh jako 

pohádku s humoristickými prvky,
869

 což román činí originálním a téma arménské 

genocidy uchopitelnějším.
870

 

Autobiografickým románem Návrat Jossela Wassermanna (Jossel Wassermanns 

Heimkehr) z roku 1993 bere Hilsenrath čtenáře na Bukovinu, do městečka Pohodna, 

které představuje bez pochyby Siret, ve kterém Hilsenrath strávil dle svých slov 

nejšťastnější léta svého života. Protagonista románu Jossel Wassermann nechává ve 

švýcarském exilu těsně před smrtí na sklonku léta 1939 sepsat poslední vůli a při té 

příležitosti vypráví svůj životní příběh. Odlehčeným tónem popisuje nejen svůj život, 

ale i historii své země, čímž čtenáře Hilsenrath nenuceným způsobem seznamuje 

s kulturou Bukoviny a zvyky a tradicemi východních Židů. Vyprávění Jossela 

Wassermanna zahrnuje však nejen dobu, kdy na Bukovině žili Židé, Rumuni, Maďaři, 

Ukrajinci a Němci v poklidu, ale i antisemitismus, který mezi nimi začal taktéž 

zapouštět kořeny.
871

 

V převyprávění svého života pokračuje Hilsenrath románem Dobrodružství 

Rubena Jablonského (Die Abenteuer des Ruben Jablonski), vydaném roku 1997. 
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Přestože se děj románu započíná v Halle, kdy je hlavní hrdina Ruben ještě malým 

chlapcem, většina románu se soustřeďuje na období, kdy Ruben opouští ghetto před 

imigrací do USA. Co se týče stěžejních událostí románu, odpovídají životu jeho autora a 

dílo tak obsahově zapadá mezi romány Noc a Doznání Jakoba Bronského. Po 

osvobození ghetta Ruben hledá místo, kam by zapadnul a které by mohl považovat za 

svůj domov. Plný očekávání se proto pomocí sionistické organizace vydává s falešným 

pasem do Palestiny. Tam zastává Ruben řadu zaměstnání v kibucu i mimo něj a žije 

velmi aktivním sexuálním životem, ve kterém hraje roli pouze uspokojení pudů, 

především proto, aby se Ruben ujistil o tom, že stále žije. Celkově je v Palestině ale 

nespokojený a tráví hodně času s německými exulanty, se kterými si navzájem vypráví 

traumata z holocaustu. Hilsenrath vše líčí zcela bez přikrášlení, nesnaží se o metafory 

ani jiné literární nástroje, které by zjemnily tyto drsné vzpomínky. Po vyhlášení 

Židovského státu roku 1948 Ruben odjíždí do Francie za rodinou, se kterou následně 

stejně jako Hilsenrath v reálném životě emigruje do USA.
872

 

V letech 2006 a 2008 vydává Hilsenrath ještě dva počiny, a sice román 

Berlín…konečná stanice (Berlin…Endstation)
873

 a sbírku povídek Bubnovali pěstmi do 

taktu (Sie trommelten mit den Fäusten den Takt).
874

 V románu Berlin…konečná stanice 

Hilsenrath vystihuje na postavě Josepha Leschinského své pocity z návratu do Německa 

po tom, co se přesvědčí o tom, že mu život v USA nemá co nabídnout, včetně 

kontroverzí ohledně vydání románu Nácek & holič, který se zde jmenuje Žid a esesman 

(Der Jude und des SS-Mann).
875

 Povídková sbírka z roku 2008 obsahuje taktéž 

autobiografické prvky, ale pasáže prózy jsou zde zkombinovány s esejistickými články 

a knižními recenzemi. Všechny příběhy ale sjednocuje satirický tón typický pro 

Hilsenrathovo literární dílo.
876

 

Jak bylo zmíněno výše, obdržel Edgar Hilsenrath za svou plodnou literární 

činnost množství literárních cen. V roce 1994 byl poctěn Cenou Hanse Ericha Nossacka 
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za jeho tvorbu, která byla přirovnána k aramejské modlitbě kaddiš „za všechny kultury 

vymýcené holocaustem“.
877

 Za román Pohádka o poslední myšlence byl v roce 1989 

odměněn Cenou Alfreda Döblina,
878

 za román Nácek & holič zase Německou 

Hörbuchpreis v roce 2006.
879

 Za celoživotní dílo se mu dostalo v roce 2004 Ceny Liona 

Feuchtwangera
880

 a za literaturu v exilu obdržel v roce 2016 Cenu Hilde Dominové.
881

 

O dva roky později, v prosinci 2018 Edgar Hilsenrath zemřel na zápal plic 

v úctyhodném věku 92 let.
882

 

5.2 Román Nácek & holič 

5.2.1 Základní charakteristika románu 

Satirický přístup k holocaustu byl nejen v literatuře dlouhá léta především 

v Německu naprosté tabu
883

 a Hilsenrathův román Nácek & holič byl odmítán jedním 

německým nakladatelstvím za druhým s odůvodněním, že je dílo pro německé čtenáře 

příliš kontroverzní.
884

 Samotný autor označil tento román za „první černou satiru o 

období nacismu a státu Izrael“.
885

 Navíc existuje řada románů, dramat, povídek apod. 

zabývající se tematikou pronásledování a vyvražďování Židů za vlády nacistického 

režimu z komediální perspektivy, nicméně zpravidla jsou tato díla napsána z pohledu 

oběti. Rovněž v tomto aspektu se Hilsenrathův román liší, neboť hlavní postavou a 

vypravěčem většinové části románu je pachatel,
886

 konkrétně bývalý příslušník SS, 

funkcionář koncentračního tábora a masový vrah Max Schulz. Ten čtenářům vypráví 

svůj životní příběh od dětství a kamarádství s židovským chlapcem Icikem 
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Finkelsteinem, přes kariéru popravčího SS, krádež židovské identity zavražděného Icika 

Finkelsteina až po napohled spokojený život v Palestině a následně nově vzniknuvším 

státě Izrael.
887

 Od svého narození až po založení Izraele je tak Max svědkem i aktivním 

účastníkem antisemitských útoků, arizace, vraždďování Židů i politického a morálního 

chaosu poválečné doby jak v Německu, tak ve vznikajícím Izraeli.
888

 Hilsenrath píše 

Maxův příběh jak s jemnou poetičností, tak s nápadnou lakoničností a vulgárním, 

černým humorem. Smích, který četba románu Nácek & holič bezpochyby vyvolá, je 

nicméně prostředkem k zamyšlení nad absurdností a paradoxy holocaustu a jeho 

poválečného vnímání především v Palestině, resp. Izraeli.
889

 

5.2.1.1 Děj románu 

Román je rozdělen do šesti knih, přičemž jsou všechny knihy kromě té druhé 

napsány v ich-formě, druhá kniha je vyprávěna v er-formě.
890

 První kniha začíná roku 

1907 v německém Wieshalle Maxovým narozením obscénní služebné Minně 

Schulzové, zaměstnané u obchodníka s kožešinami Abramoviče.
891

 Do tohoto místa 

vložil Hilsenrath autobiografický prvek postavy svého otce, taktéž obchodníka 

s kožešinami.
892

 Minně je krátce po porodu dána výpověď, protože každý večer stojí 

před jejím pokojem fronta pěti mužů čekajících na soulož. Jeden z těchto pěti mužů je 

také otcem novorozeného Maxe. V tentýž den se v téže ulici narodí i Icik, syn majitele 

prestižního holičského salonu Světák, Žida Chaima Finkelsteina. Minna se nastěhuje do 

podzemního bytu k potencionálnímu Maxovu otci holiči Slavitzkému, který novorozeně 

jednou znásilní,
893

 což Maxovi dle slov jeho matky způsobí Dachschaden, jinými slovy 

je od té doby Max mentálně retardovaným a slabomyslným dítětem.
894

 Nezájem matky 

o vlastního syna zdravému vývinu a dobré výchově Maxe nepomáhá.
895

 

Max se však rychle skamarádí se svým vrstevníkem Icikem Finkelsteinem a 

tráví také hodně času s Icikovou rodinou, navštěvuje s nimi synagogu a je svědkem i 

částečným účastníkem každodenního života židovské rodiny. Vzhledem k tomu, že Icik 
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pochází ze vzdělané měšťanské rodiny, pomáhá Maxovi s úkoly do školy a nechává ho 

opisovat.
896

 Učí tedy Maxe všemu kromě zabíjení krys, což je na oplátku jediná Maxova 

dovednost, kterou on může naučit Icika:
897

 

Já si však s Icikem hrál rád. Naučil jsem Icika klást pasti na krysy (…), vysvětlil jsem 

mu, že žížala se hýbe i bez hlavy, abych tak řekl v rozsekaném stavu, což znamená, že 

červ nebo něco podobného nechce vzdát svou existenci (…) Můj kamarád Icik 

Finkelstein se odměnil. (…) seděli jsme spolu v lavici, nechal mě samozřejmě od sebe 

opisovat, pomáhal mi s úkoly, cvičil se mnou počítání zpaměti, vysvětlil mi, proč se po 

tečce začíná velkým počátečním písmenem: neboť tečka není čárka, ale tečka, a tečka 

uzavírá a značí konec, a kdo chce po konci začít znovu, ten by měl raději udělat začátek 

veliký, protože kdo by chtěl začínat s malým?
898

 

Nerovnost tohoto kamarádství není však jeho nejvíce zarážející charakteristikou. 

Tu totiž představuje vnější vzhled Maxe a Icika:
899

 

Můj kamarád Icik byl blonďatý a modrooký, měl rovný nos, jemně tvarovaná ústa a 

dobré zuby. Já však, Max Schulz, nemanželský, ač čistě árijský syn Minny Schulzové, 

jsem měl černé vlasy, žabí oči, zahnutý nos a špatné zuby.
900

 

Přes svůj původ chlapci vůbec neodpovídají rozšířeným stereotypům o 

židovském a árijském vzezření. Ba naopak vypadá Max jako typický Žid a Icik jako 

typický Němec nežidovského původu neboli árijec, vezme-li se v potaz nacistická 

rasová ideologie. Navzdory tomu a nejasnosti určení Maxova otcovství se zdá podle 

Maxových slov však jisté, že je Max „čistě árijským synem Minny Schulzové“.
901

 Zde 

je vhodné upozornit na druhý autobiografický prvek románu, neboť i Edgar Hilsenrath 

byl modrookým blonďatým Židem.
902

 

Stejně jako se Max po Icikovi opičí ve škole, následuje jeho příkladu i na 

gymnáziu, kde Icik zakládá básnický klub a Max do tohoto klubu přispívá básněmi, 

které jsou na rozdíl od Icikových bez formy, bez harmonie, nesmyslné a perverzní.
903

 

Icik se však rozhodne, že básně ho v životě neuživí, a tak se vrací domů a chce se od 
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svého otce nechat vyučit holičem, což Max považuje samozřejmě za dobrý nápad a 

přidává se. Icikův otec, Chaim Finkelstein, Maxe zná důvěrně už z dětství a do svého 

holičského salonu ho bere jako učně s otevřenou náručí.
904

 

Na počátku 30. let ale v Německu prudce stoupají antisemitské nálady a u Maxe 

doma sympatizuje jak jeho matka, tak Slavitzki čím dál více s Adolfem Hitlerem a jeho 

stranou. Jednoho dne dokonce Hitler přijíždí do Wieshalle, aby pronesl řeč na místní 

Olivové hoře. Z této události si Max odnáší pevné přesvědčení, že právě Hitler je tím, 

který všechny spasí. Max vstupuje do NSDAP a SA, poté vyměňuje jejich hnědou 

uniformu za černou a stává se členem SS, což má všechno za následek ukončení 

jakýchkoli přátelských styků s rodinou Finkelsteinů, na kterou od té chvíle nahlíží jako 

na nebezpečné Židy hrozící zničit životy árijským Němcům.
905

 V listopadu 1938 se tak 

aktivně podílí na Křišťálové noci, během které zničí i Finkelsteinův salon Světák, a 

pracuje u Slavitzkého, který své holičství přejmenovává na „Árijský podnik Minna 

Schulzová a spol.“ a připisuje „rodokmen k dispozici“.
906

 

Jeho činy a rozhodnutí však nejsou motivovány racionálně a politicky, nýbrž 

spíše emocionálně. Politickým bojem na straně NSDAP se Max mstí za všechna 

traumata z dětství, která mu ale způsobil především jeho nevlastní otec Slavitzki. Kvůli 

své mentální zaostalosti a agitovanosti už ale nevnímá, že se pronásledováním Židů se 

svými traumaty nevypořádá:
907

 

Bez přestání mi v hlavě bušila Vůdcova slova: „Budiž zatracena rákoska v ruce 

špatného mistra…“ Udělalo se mi nevolno. V krku mi narostl knedlík. Zvětšoval se. A já 

ho chtěl vyplivnout. „Blahoslavena budiž rákoska v ruce opravdového mistra.“ A v tom 

jsem si řekl: (…) Nejvyšší čas, abys vzal rákosku konečně do své ruky. (…) Určitě by vás 

zajímalo, jestli jsem Slavitzkému sebral rákosky? (…) A jestli jsem si ho přehnul přes 

koleno, jako to on dělal se mnou? A jestli jsem ho znásilnil, jako on znásilňoval mě? 

(…) Ne. Nechal jsem Slavitzkému rákosky. Opatřil jsem si nové, lepší rákosky… (…) 

Taky jsem žádal víc než jednu oběť. Protože co znamená jedna jediná oběť? Chtěl jsem 

oběť za každou ránu, oběť za každý posměšný úšklebek.
908
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V zimě 1939 odchází Max z Wieshalle do Polska na frontu, kde jsou nicméně 

boje už u konce, protože se Polsko dostává pod nadvládu nacistického Německa 

poměrně rychle.
909

 Spolu s ostatními vojáky tak v Polsku hlídali hřbitovy, vesnice, lesy 

a silnice a „z nudy stříleli rampouchy ze stromů, odstřelili příležitostně pár Židů, 

protože jsme neměli nic jiného na práci“.
910

 V roce 1941 byli převeleni do Ruska, kde 

se Max stal masovým vrahem a naučil se kouřit. Později se přesunul zpět do Polska, 

tentokrát do koncentračního tábora Laubwalde. V tomto dle Maxových slov malém 

táboře čítajícím 200 000 Židů, kam byla mimo jiné deportována i rodina 

Finkelsteinových, jsou do konce války zavražděni všichni tamější vězni. První kniha 

románu končí poznámkou, že v Laubwalde strávil Max zbytek války.
911

 

Druhá kniha vyprávěná v er-formě začíná v poválečném Warthenau a sleduje 

všední život nespokojené a zatrpklé paní Holleové. Tato domovnice činžáku, ve kterém 

se z přízemí stalo po bombardování poslední patro, má už pouze jednu nohu a ve svém 

sklepním bytě čeká na manžela Güntera, až se vrátí z války. Jednoho dne potkává na 

trhu amerického majora, který osamocené ženě nabízí konzervy výměnou za sex, ale po 

první noci umírá vedle paní Holleové v posteli. Do této situace přichází Max vyřídit 

paní Holleové smutnou zprávu o smrti jejího manžela a jeho kamaráda Güntera, 

přičemž u ní plánuje nějakou dobu zůstat, než promyslí, jak s pytlem zlatých zubů, které 

si nese s sebou z Laubwalde, začít nový život.
912

 

Paní Holleová se přes smrt svého manžela přenáší poměrně rychle, čemuž 

napomáhá i fakt, že jí Max dělá společnost nejen ve formě spolubydlícího, ale i ve 

formě milence. Společně se zbavují mrtvého těla amerického majora a Max paní 

Holleové postupně vypráví svůj příběh z války a o tom, jak se mu podařilo uniknout 

Rudé armádě a dostat se až do Německa bez úhony. Po útěku z Laubwalde se Max 

schovává v lese, až naráží na chalupu stařeny Veroni, která mu nabízí přístřeší. Přestože 

Veroňa ví, že je Max příslušníkem SS na útěku z koncentračního tábora, nechává ho u 

sebe až do jara, kdy Max už nebude tolik riskovat odhalení policií. Na oplátku ho ale 

Veroňa se sadistickými choutkami dennodenně fyzicky mučí, v noci znásilňuje a přes 

den léčí, aby mohla celý proces opakovat dokola. S odstupem času Maxovi dochází, že 
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mu „Veroňa chtěla něco objasnit“.
913

 Jednou ale Veroňa objeví Maxův pytel se zlatými 

zuby a zaútočí na Maxe sekyrou. Ten se ale ubrání a Veroňu zabíjí. Když přijde jaro, 

opouští její chalupu a dojde až do Warthenau, kde jeho vyprávění navazuje na setkání 

s paní Holleovou.
914

 Závěrem druhé knihy se Max rozhoduje, že bude nejlepší, začne-li 

nový život po válce jako Žid. Vzpomíná na své dětství s Icikem a rodinou 

Finkelsteinových:
915

 

„A s Finkelsteinovými jsem často chodíval do synagogy. A večer o šábesu jsem s nima 

sedával u stolu. A taky o svátku Pesach. A o mnoha jiných židovských svátcích. A já se 

umím modlit jako Žid. A další věci, co Židi dělají. A víte,“ řekl Max Schulz… „Už 

měsíce přemýšlím o tom, jak bych mohl nejlépe zmizet… a čím víc přemýšlím, tím častěji 

si říkám: ‚Maxi Schulzi! Jestli pro tebe existuje druhej život, měl bys ho prožít jako Žid.‘ 

A konečně… my jsme prohráli válku. A Židi ji vyhráli. A já, Max Schulz, jsem byl 

vždycky idealista. Ale zvláštní druh idealisty. Takovej, kterej se řídí heslem kam vítr, 

tam plášť. Protože ten ví, že líp se žije na straně vítězů než na straně poražených.“
916

 

Třetí knihou románu se vyprávění přesouvá znovu do ich-formy, ve které román 

zůstává až do konce. Počínaje třetí knihou nevypráví již Max Schulz, ale Icik 

Finkelstein, proměněný z bývalého masového vraha Maxe Schulze. Úvodem jsou 

popsány všechny změny, kterými Max alias Icik prochází včetně obřezání, odstranění 

tetování SS run z podpaží a vytvoření nového tetování, a sice čísla z koncentračního 

tábora Auschwitz na předloktí. Nový Max Schulz – Icik Finkelstein má také nový 

životní příběh. Během války byl internován nejdříve ve dvou koncentračních táborech, 

Dachhausenu a Laubwalde. V Laubwalde mu zemřela rodina, ale jemu se podařilo utéct 

na Ukrajinu, kde se přidal k partyzánům. Byl ale odhalen a deportován do Auschwitzu. 

Z pochodu smrti ke konci války se mu znovu podařilo uniknout, načež se ho ujali vojáci 

Rudé armády, se kterými se dostal až do Berlína. V repatriačním táboře blízko Berlína 

prošel u zkušební komise ověřující pravý židovský původ bez problémů. V případě 

Maxe si totiž byla komise jistá díky jeho vzhledu a slabomyslnosti, která zapadala do 

příběhu traumatizovaného bývalého vězně několika koncentračních táborů včetně 
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Auschwitzu.
917

 V repatriačním táboře dostává také dokumenty stvrzující, že jde o Icika 

Finkelsteina:
918

 

Opět jsem dostal dokumenty… nebo abych byl přesný: provizorní průkaz repatriované 

osoby. Už jsem se nemusel skrývat, jelikož můj průkaz dokazoval černé na bílém, že já, 

jeho majitel, Icik Finkelstein, jsem dle vlastních údajů… Icik Finkelstein, narozený 15. 

května 1907 v dříve německém, dnes polském městě Wieshalle, povoláním holič.
919

 

Max alias Icik se živí díky černému trhu, kde je považován za Žida skupujícího 

zlaté zuby, jejichž pravý původ není nikdy odhalen díky dokonale klamavému Maxovu 

židovskému vzezření. Na černém trhu se Max také seznamuje s hraběnkou von 

Hohenhausen, se kterou si začne milostnou aféru a nastěhuje se k ní do vily. Během této 

doby Max do detailu nastuduje židovské dějiny a sionismus, aby hraběnce 

s antisemitskými přesvědčeními dokázal, jak velký a bojovný je jeho židovský národ. 

Nakonec ale odchází a nějaký čas bydlí v hotelu, kde se seznámí se zapáleným sionistou 

Maxem Rosenfeldem. Ten hodlá imigrovat do Palestiny a Max alias Icik se rozhodne 

imigrovat s ním, neboť jsou mu židovské dějiny blíž než kdy předtím
920

 a hlavně si je 

vědom toho, že v Izraeli zůstane jako masový vrah neodhalen.
921

 

Čtvrtá kniha románu se odehrává na lodi Exitus, která Maxe spolu s množstvím 

dalších Židů převáží z Francie do Britského mandátu Palestina, kde mají sionisté 

v plánu bojovat o nezávislý Židovský stát a zbavit se tak britské nadvlády. Velkou část 

této knihy zabírá imaginární rozhovor Maxe s opravdovým Icikem, když Max duchu 

Icika vypráví svůj pravdivý příběh, ze kterého se čtenář konečně dozvídá, že vrahem 

celé rodiny Finkelsteinových byl Max, který je v Laubwalde zastřelil. Max se také 

Icikovi přiznává, že se pro samostatný Židovský stát opravdu nadchl a chce za něj 

bojovat.
922

 

Po lodi se rozšíří informace, že Max alias Icik znal masového vraha Maxe 

Schulze z Laubwalde, ale Maxe to nechává klidným a spolucestujícím vypráví o tom, 

jak se jako Icik s Maxem v dětství kamarádil, protože byl stejně starý a bydlel ve 
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Wieshalle v té samé ulici jako on. Řeší se také, že po válce Max Schulz zmizel a nikdo 

o něm od té doby neslyšel. Toto téma nenechává spát především soudního radu 

Richtera, který téma chodí s Maxem pravidelně prodiskutovávat. Jednou se Richter 

dokonce vsadí o šampaňské, že přijde na to, kde masový vrah Max Schulz skončil.
923

 

Max začne na lodi Exitus znovu stříhat a holit, přičemž se rozhodne, že si 

v Palestině najde práci holiče a jednou tam bude vlastnit i holičský salon, jaký měl 

Chaim Finkelstein ve Wieshalle. Při příjezdu do Palestiny se na lodi rozdávají zbraně 

těm, kdo s nimi už mají zkušenosti. Max se samozřejmě přihlásí a vítá budoucí 

Židovský stát se samopalem v ruce.
924

 

Předposlední pátá kniha románu začíná pro Maxe v židovském kibucu, kde 

vykonává řadu prací, ale není zde spokojen, protože by se tu jako holič neuživil. Cestuje 

proto po městech Britského mandátu Palestina a hledá holičský salon, kde by mohl 

pracovat. V Beth Davidu narazí na salon Žida Šmuela Šmuleviče, jenž ho s radostí 

přijímá. Politická situace se vyostřuje, když Arabové čím dál častěji útočí na 

přistěhovavší Židy a Max jakožto vášnivý sionista využívá své práce vyžadující sociální 

interakce se zákazníky salonu k plamenným projevům, ve kterých vykládá židovské 

dějiny a predikuje Izraeli slávu. Toho si všimne místní vedoucí podzemní sionistické 

vojenské organizace Jankl Schwarz a nabízí Maxovi členství v jeho organizaci, jež Max 

přijímá a bývalý masový vrah a přesvědčený nacista se tak stává aktivním bojovníkem 

za svobodu Izraele. V kontrastu s židovským já Maxe Schulze alias Icika Finkelsteina 

stojí respekt hraničící se strachem, který Max cítí vůči Lesu 6 milionů,
925

 jak Hilsenrath 

přejmenoval ve svém románu Les Mučedníků o šesti milionech stromů, který byl v roce 

1951 vysázen na předměstí Jeruzaléma jako památník Židům zavražděným během 

holocaustu.
926

 Maxovi tento les připomíná jeho pravou identitu a především zapíranou 

vinu na smrti tisíců lidí, kterým je les určen.
927

 

Do salonu Šmuela Šmuleviče přichází pracovat jeho příbuzná Mira 

Šmulevičová, která oněměla šokem po tom, co takříkajíc přežila vlastní smrt, když byla 

s ostatními Židy „zastřelena na hřbitově“, ale přežila a vyškrábala se z masového hrobu 
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ven.
928

 Max se do Miry zamiluje a ožení se s ní, přestože se nemůže zbavit pocitu, že to 

byl on, kdo Miru střelil, protože tou dobou, kdy se tato událost stala, se i Max 

pohyboval v místech, odkud Mira pocházela. Max ale přechází do židovské armády 

Hagana a dnem vzniku Židovského státu v roce 1948 Mira opět začne mluvit.
929

 

Majitel salonu Šmuel Šmulevič umírá a podnik po něm přebírá jeho žena. Ta 

zavede v salonu diskriminační opatření, když očísluje holičská křesla, přičemž němečtí 

Židé dostávají ta nejlepší u okna a Židé z východní Evropy jsou usazováni na zadní 

křesla.
930

 Pátou knihu uzavírá Hilsenrath Maxovým zvoláním ke čtenářům:
931

 

Počkejte! Mějte s námi trpělivost! Dokážeme zázraky! Získali jsme stát. Vzorový stát 

budeme mít taky! 

(…) 

Vždyť tohle je jen začátek.
932

 

Šestá kniha začíná Maxovou koupí holičského salonu od paní Šmulevičové, 

který rázem přejmenovává na Světák podle salonu Chaima Finkelsteina ve Wieshalle. 

Ruší očíslování křesel, hlásá rovnost všech zákazníků a stává se také předsedou Spolku 

na ochranu zvířat. Když v roce 1951 započne odškodňování Židů Německem, Max o 

odškodné nemá zájem, protože by mu samozřejmě předcházelo dokládání množství 

dokumentů, které v jeho případě nikdy neexistovaly.
933

 Právníku Bauerovi, který mu 

odškodnění doporučuje, ale odpovídá mazaně:
934

 

„Pane doktore Bauere! Jako hrdý Žid nemůžu takové peníze přijmout. Jak byste chtěl 

přepočítávat smrtelnou hrůzu na marky? (…) Nechte mé rodiče odpočívat v pokoji!“
935

 

Maxově falešné identitě nasazuje korunu návštěva dvou Icikových bratranců 

z Ameriky. Na falešném Icikovi se jim nezdá nic zvláštního, protože opravdového Icika 

nikdy neviděli, a po otázce po jeho blonďatých vlasech, o kterých věděli z dopisů, se 

Max vymluví na šediny, na kterých už původní blonďatá barva není znát.
936
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V roce 1967 se Max po více než dvaceti letech setkává se soudním radou 

Richterem z lodi Exitus, na které se s ním Richter vsadil, že přijde na kloub zmizení 

masového vraha Maxe Schulze. Z Richtera se stává pravidelný host a rodinný přítel, se 

kterým Max probírá mimo jiné znovu osud onoho Maxe Schulze. Jednou se Richter 

objeví v salonu s informací, že vyhrál sázku, neboť našel článek, ve kterém se píše, že 

mrtvola Maxe Schulze byla objevena v polském lese. Max s Richterem ale nesouhlasí a 

po dlouhé tahanici se Max přiznává, kým skutečně je. Richter mu zpočátku vůbec 

nevěří, ale nakonec se nechá přesvědčit a zkonstruují spolu v salonu soudní proces 

s masovým vrahem Maxem Schulzem. Richter vyslovuje rozsudek smrti oběšením 

desettisíckrát, nicméně Max namítá, že zemřít se dá pouze jednou, což nemůže jeho 

oběti nikdy uspokojit. S vědomím toho, že se dostali do slepé uličky, dochází Richter 

k závěru, že musí být Max Schulz zproštěn viny, protože jediné, co jeho oběti vyžadují, 

je vrátit jim jejich život.
937

 

Po této události už se Max nebojí Lesa 6 milionů a často se do něj chodí 

procházet. Povídá si se stromy a přemýšlí, jak zemře. Když Maxe postihne infarkt a je 

nutná transplantace srdce, odmítá jakékoli jiné srdce než srdce židovské. Nakonec se 

židovské srdce najde, ale Max přesto umírá. Richter ho chvíli před smrtí předává 

Božímu soudu, ať si s jeho vinou poradí sám Bůh.
938

 Německé vydání románu touto 

scénou končí, americké vydání však pokračuje ještě scénou, kde Max stojí před Božím 

soudem, je konfrontován se všemi svými činy a zároveň obviňuje Boha z nečinnosti:
939

 

A Jeden jediný promluvil mocným hlasem: „Pak tě odsuzuji!“ Ale já říkám: „Ještě 

chvíli. Nejdřív se tě musím na něco zeptat! (...) Kde jsi byl? V těch dnech?“ (...) „V těch 

dnech během těch poprav?“ (...) „Jestli jsi nespal (...) kde jsi byl? (...) A co jsi dělal, 

pokud jsi nespal?“ (...) A Jeden jediný říká: „Díval jsem se!“ (...) „Pak je tvá vina větší 

než má!“ Říkám. „Jestli je to pravda (...) nemůžeš být mým soudcem!“ 

(…) 

„A Jeden jediný slezl ze svého soudcovského křesla a posadil se vedle mě. A tak oba 

čekáme! Na spravedlivý rozsudek! Ale kdo ho vysloví?“
940
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Hilsenrath touto scénou vzbuzuje pochybnosti o jakékoli představě konečné 

spravedlnosti, ba je přímo znehodnocuje. Důvodem k vynechání tohoto závěru 

v německém vydání románu nebyla podle Hilsenratha případná kritika autorova 

ateismu, ale fakt, že se scéna dá chápat i tak, že obviněním Boha za Maxovy zločiny byl 

Max za tyto zločiny omluven, čemuž se Hilsenrath chtěl vyhnout.
941

 

5.2.1.2 Základní znaky jazyka románu 

Literatura holocaustu využívající humoru většinou nemá za cíl čtenáře vysloveně 

rozesmát, přestože je humor v daném díle zřetelný. Hilsenrathovi se to v románu Nácek 

& holič však podařilo. Tato černá komedie ukazuje těžkou satirou a ironií bezútěšnost 

holocaustu a jeho následků, aniž by snížila význam holocaustu, nebo zesměšnila jeho 

oběti.
942

 Jako první tyto základní znaky rozpozná čtenář na jazyku románu. Jazyk 

vypravěče Maxe je velmi realistický, věcný a přímý bez snahy přikrášlovat nebo 

parafrázovat, až se zdá, jako by byl Max ještě dítětem neschopným vnitřní kritické 

reflexe dospělého člověka. Přestože se jedná o psaný text, je psán jako orální vyprávění, 

při kterém se vypravěč snaží interagovat se svými posluchači (1), s čímž souvisí i přímé 

oslovování posluchačů, resp. čtenářů (2):
943

 

(1) 

Já vám chci však jen vyprávět svůj příběh… v systematickém pořadí… říká se to tak?... 

ačkoliv vám nevyprávím všechno, abych tak řekl: jen to nejdůležitější, nebo to, co já Icik 

Finkelstein, tehdy ještě Max Schulz, za obzvlášť důležité považuju.
944

 

(2) 

Jestli jsem v té době už zabíjel Židy? Chcete to vědět? Ne, tehdy ještě ne. Až později. 

V té době jsem byl pouhým členem SS. Byl jsem školen. Byl jsem připravován na své 

poslání.
945

 

Dále se v románu objevují velmi dlouhé věty, jejichž fráze jsou často odděleny 

třemi tečkami, většinou když si postavy něco rozmýšlejí. Například v následující pasáži, 
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kde paní Holle přemýšlí v duchu nad tím, zda se Maxe zbavit, nebo zda si ho u sebe 

ještě nechat:
946

 

Zvědavě se naklonila dopředu, znenadání ji přepadl strach z těch žabích očí, opět se 

tedy opřela, obezřele se dloubala v nose, pozorovala Maxe Schulze, cítila, že strach 

mizí, pomyslela si: Ale co… to bylo kdysi… ten nikomu nic neudělá… to jenom ty žabí 

voči… ty byly nebezpečný… teď už ne… ale dala bych si říct ještě jednou… možná 

potom… je dobrej… a ve sklepě je příjemně… i když je to trochu strašidelný… ale to 

mám ráda… a mrtvej má otevřený voči… ale to mi nevadí… a ráda bych věděla, jak 

vypadají ty zlatý zuby… nechá mě na ně kouknout?... a je tu útulno… a sem sytá… a 

cejtím se dobře…
947

 

Max ve svém vyprávění také nemálo opakuje tytéž fráze poměrně blízko za 

sebou, někdy částečně pozměněné. Frází, která se táhne celým románem, jsou slova 

upomínající čtenáře na Maxovu pravou identitu, a sice „Já, Max Schulz, budoucí 

masový vrah, …“ a později „Já, Max Schulz, masový vrah, …“:
948

 

Já, Max Schulz, starý právě sedm týdnů, budoucí masový vrah, v té době však nevinný, 

jsem ležel jako andílek ve své nové kolébce (…)
949

 

Po hlášení lodního lékaře doktora Steinera jsem šel já, masový vrah Max Schulz, hned 

na ošetřovnu a dobrovolně se přihlásil.
950

 

5.2.2 Konfrontace s německými a židovskými stereotypy 

Edgar Hilsenrath strávil část svého dětství v prostředí, které Židy popisovalo 

jako podlidi nehodné důstojného života, nezapadající do té pravé německé neboli árijské 

společnosti, s cílem ji a její kulturu zničit. Jako dítě do sebe Hilsenrath nepřátelskost 

antisemitismu nasával intenzivněji, a tak se mu do paměti proklamovaný obraz 

„ošklivého Žida“ vtisknul velmi silně.
951

 Se stereotypy Němců, nacistů, árijců a Židů se 

všemi jejich předsudky tak ve svých románech Hilsenrath pracuje velmi často a román 

Nácek & holič v tomto není výjimkou.
952
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Všechny postavy románu vykazují určité znaky stereotypů své identity a 

původu, čímž je čtenář vyzýván k přehodnocení vlastních představ o společenských 

skupinách či národech, které jsou v románu postavami reprezentovány.
953

 Postavy jsou 

tak zobrazeny komediálně, přehnaně nebo naopak příliš zjednodušeně, aby vystoupaly 

na povrch často racionálně nepodložené domněnky, na kterých byly stereotypy a 

předsudky kdysi vystavěny.
954

 Stereotypy a předsudky jsou v románu tedy jak ironicky 

potvrzovány, tak vyvraceny, což umožňuje odbourávat psychologické i kulturní bariéry 

ve vnímání pachatelů a obětí – Němců a Židů.
955

 Výsledkem „hry s perspektivami“, jak 

nazývá Hilsenrathův postup literární vědec Stephan Braese, je uvědomění si absurdnosti 

antisemitských klišé, ale také jejich odolnosti.
956

 

Prvním stereotypem obráceným naruby, který čtenář nemůže přehlédnout, je 

vzhled Maxe Schulze ve srovnání se vzhledem Icika Finkelsteina. Černovlasého, 

tmavookého Maxe s orlím nosem a špatnými zuby by každý antisemita na první pohled 

považoval za Žida, zatímco světlovlasý modrooký Icik s rovným nosem a dobrými zuby 

dokonale zapadá do stereotypu árijského Němce.
957

 Na to navazuje román později po 

proměně Maxe v Icika po válce, když o Maxově údajně židovském původu nikdo 

nepochybuje, mimo jiné také proto, že se s koncem války zvedá přehnaná vlna 

filosemitismu:
958

 

Strčili mě, Icika Finkelsteina, s ostatními do repatriačního zotavovacího tábora 

v Lichtenbergu u Berlína. Židovi nikdo neklade otázky: Byl jste u wehrmachtu? Byl jsem 

členem strany? Nebo dokonce členem SS? – Žid je nezávadný. Taky nemusí dokazovat, 

že je obětí svrženého režimu.
959

 

Max je navíc obřezaný, má vytetované vězeňské číslo, dohladka oholenou hlavu, 

bradku, brýle a je podobný Leninovi.
960

 Hilsenrath neponechává ale nic náhodě a 

Maxovi přisuzuje také typický obraz úspěšného Žida v poválečném Německu. 

Disponuje totiž „všemi ingrediencemi antisemitského repertoáru: ‚vede se mu dobře‘, 
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‚přišel k penězům‘, ‚dobře ty peníze investoval‘, ‚stal se šmelinářem na černém trhu a 

obchoduje se vším možným, cigaretami načerno počínaje… pannami načerno konče.“
961

 

Spolu s prezentací židovských a árijských stereotypů Hilsenrath ale také troufale 

charakterizuje hlavní árijskou postavu Maxe jako „polovičního idiota“,
962

 jehož árijský 

původ je údajně bezesporu jistý, ale rozhodně není jisté, kdo je Maxovým pravým 

otcem.
963

 Max dokonce během vyprávění čtenářům přiznává, že sice všechno přesně ví, 

ale nedokáže říci, jak to ví:
964

 

Asi se na tomto místě zeptáte, odkud to všechno tak přesně vím, já vám to však při 

nejlepší vůli nemůžu říct.
965

 

Podobně mluví o době, kdy ve Wieshalle jako příslušník SS Židy pronásledoval, 

označoval je za mřenky, co brzy zemřou, ale důvodu tohoto pronásledování nerozuměl. 

Jeho inteligence mu však nebránila v tom být přesvědčený o něčem, čemu nerozumí:
966

 

Nechali jsme malé židovské podniky v Goethově a Schillerově ulici ještě nějakou dobu 

existovat, abych tak řekl: nechali jsme ty mřenky pod námi, ať si ještě trochu zalapají po 

vzduchu. 

Proč? Chcete vědět proč? – Jak to mám vědět? Vždyť já sám jsem byl jenom malá ryba! 

– Snad proto, že náš obergruppenführer Helmut von Schaumbeck řekl: „Vždy 

s rozmyslem! A kvůli zahraničnímu tisku! A kvůli vhodnému okamžiku!“ – já to vážně 

nevím.
967

 

Na Maxův mentální rozvoj a vývoj názorů má vliv především jeho matka a 

Slavitzki, kteří o něj neprojevují ale téměř žádný zájem. Icik je Maxovi sice vzorem, ale 

zcela ho změnit v moci samotného Icika není.
968

 Když je Max sám, zabavuje se velmi 

pochybnými, nemorálními a nezdravými aktivitami:
969

 

Jako chlapec jsem uměl zvláštní kotrmelce. Taky jsem dělal hvězdy, dokázal jsem si 

vykloubit údy, dělal jsem stoj na rukou, (…) házel kamínky po holčičkách, kluky, kteří 
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byli mladší než já, jsem kopal do zadku, vytloukal jsem okna, šplhal po střechách, ze 

střech jsem močil na ulici a tak dál.
970

 

Čtenář se však těmto výstřednostem nediví po tom, co je seznámen s mírou 

kritického a logického myšlení, jakým byli obdarováni Minna Schulzová a Anton 

Slavitzki:
971

 

Židovská komunita ve Wieshalle čítala devadesát devět duší. Když si uvědomíte, že naše 

město Wieshalle bylo město, které mělo 33 099 obyvatel, pak musíte opravdu uznat, že 

jich nebylo příliš. Ale jelikož většina Židů bydlela v Goethově a Schillerově ulici, můj 

otčím říkával: „Minno, todle zatracený město je úplně zamořený Židama.“
972

 

Hilsenrath se tak otevřeně vysmívá úrovni árijských Němců, které definuje 

násilím, sexuální perverzností a slepou odevzdaností Hitlerovi, což se dá vnímat jako 

další Hilsenrathova narážka na stereotypy o Němcích. Do kontrastu staví židovskou 

rodinu Chaima Finkelsteina, který je inteligentním, milujícím, vděčným člověkem.
973

 

Autor románu ale nezapomíná Chaimu Finkelsteinovi přiřadit stereotypní vzhled 

postaršího židovského muže, který je ale zároveň vzhledem laskavým:
974

 

Drobný, hubený mužíček… levé rameno poněkud nachýlené, jakoby na něm nesl tíhu 

dvou tisíc let vyhnanství, dvou tisíc let utrpení. Levé rameno, to rameno, jež je blíž 

k srdci.
975

 

Zesměšněním údajně árijských sympatizantů nacismu v jeho rozkvětu podle 

Stephana Braeseho Hilsenrath ukazuje svůj názor na německou kulturu této doby a 

zklamání se v ní po slavné éře německé kultury 18. a 19. století, které vévodili Johann 

Wolfgang von Goethe a Friedrich Schiller.
976

 Hilsenrathův názor na kulturu Německa 

30. let 20. století a druhé světové války shrnuje následující odpověď soudního rady 

Richtera na Maxovo vysvětlení rudě zbarvené hladiny moře při východu slunce během 

jejich plavby do Palestiny:
977
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„Vy jste básník, pane Finkelsteine? Jenom trochu postižený?“ Richter se směje. Ale o to 

já se nestarám. Jeho pivařská duše nerozumí té mojí. Přitom bylo v jeho zemi takových 

jako Goetheho a Schillera!
978

 

Max proti sobě staví na jedné straně Richterovy názory na básnictví a kulturu a 

na straně druhé Goetheho a Schillera, přičemž se on považuje za člověka hodného stát 

po boku oněch dvou slavných představitelů německé vysoké kultury 18. a 19. století.
979

 

Profesorka německých studií Jennifer Taylorová označuje román Nácek & holič za tzv. 

Bildungsroman neboli vzdělávací román psaný ale ve formě anti-Bildungsromanu, což 

vyjadřuje ambivalenci Hilsenrathových postojů k německé kultuře jako celku. Holičský 

salon Světák Chaima Finkelsteina stojí na rohu Goethovy a Schillerovy ulice a 

představuje tak metaforické centrum německé vysoké kultury. Podíl na vzniku této 

kultury tak přisuzuje Hilsenrath i německým Židům. Obraz vzdělaného Němce hodného 

země, ve které žili Goethe a Schiller, tak nese právě Icik jako vzdělaný, inteligentní, 

laskavý básník. Oproti tomu ztělesňuje Max všechny stereotypní charakteristiky lživě 

přisuzované Židům antisemity, a to od jeho vzhledu a mentální úrovně až po jeho 

činy.
980

 

Hilsenrath připisuje kontrastní stereotypní vlastnosti Němců a Židů nejen do 

různých postav románu, ale kombinuje je v jedné osobě Němce Maxe Schulze, ze 

kterého se po válce stává Žid Icik Finkelstein, byť falešný. Tím zjednodušené 

stereotypy a předsudky rozvrací a podkopává argumenty, na základě kterých tyto 

stereotypy a předsudky vznikly. Hilsenrath neupozorňuje ale pouze na antisemitismus, 

ale také na poválečný nárůst filosemitismu, který doprovázel sloučení pojmů Němec, 

nacista a vyvrženec. Filosemitské vyzdvihování židovské kultury a všech jejích 

příslušníků obecně však vedlo také k nové perspektivě, která se na německé Židy již 

nedívala jako na Němce, ale outsidery, což Hilsenratha jako člověka se silným vztahem 

k německé kultuře výrazně zasáhlo.
981

 

Způsob, jakým Hilsenrath pracuje se stereotypy, ať už jde o jejich přehnané 

potvrzování nebo vyvracení, lze propojit s kritickou funkcí humoru, díky které humor 

v tomto případě umožňuje odhalit rozpor mezi stereotypy založenými často na 
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smyšlených faktech a realitou, kterou se nacistický režim snažil překroutit ke svému 

obrazu. Kritickou funkci zde humor plní ale i při srovnání německé vysoké kultury a 

jednoho z mnoha zástupců árijské rasy, Maxe Schulze, který měl být navzdory své 

inteligenci a mravům potomkem této kultury, a to na rozdíl od židovské rodiny 

Finkelsteinových, která jí byla skutečně hodna.
982

 

5.2.3 Proměna pachatele v oběť 

Maxovo rozhodnutí ukrást identitu svého blízkého židovského kamaráda 

z dětství a následná fyziologická i psychologická proměna masového vraha v přeživšího 

holocaustu představuje ústřední motiv celého Hilsenrathova románu, od kterého se 

odvíjí komediální absurdita zbytku románového děje.
983

 Podle Astrid Klockeové 

Hilsenrath ale proměnou pachatele v oběť neozřejmuje jasnou hranici mezi dobrem a 

zlem, ale spíše poodhaluje, jakým způsobem a na základě čeho si lidé vytvářejí 

představy o spravedlnosti a na základě čeho označí osobu za pachatele či za oběť, za 

osobu hodnou odsouzení či vykoupení.
984

 

Oportunista Max Schulz se s pohledem na poválečnou situaci zamýšlí a 

rozhoduje se začít svůj nový život jako Žid. Tento plán mu dává největší smysl, protože 

Němci válku prohráli, Židé ji vyhráli. Koneckonců je odmala také nejen obeznámen 

s židovskými tradicemi a zvyky, ale jako dítě pro ně byl i nadšen, když v laskavé a 

respektující rodině Finkelsteinových nacházel vždy útočiště před násilnickým 

Slavitzkým. S Icikovou rodinou slavil židovské svátky, navštěvoval synagogu, modlil se 

jako Žid a spolu s Icikem snil o životě v Jeruzalémě.
985

 Když se Max nechává ze 

známosti obřezat nacistickým lékařem, jako by vzpomínal na to, co se o židovském 

obřezání dočetl v lexikonech. Obřezání má symbolizovat mimo jiné ovládnutí zvířecích 

pudů a vášní, proti čemuž masový vrah Židů nic nenamítá:
986

 

Jako pilný čtenář lexikonů jsem zjistil, že obřezávání židovských chlapečků je druhem 

jakési symbolické kastrace, takříkajíc znamením, jež má symbolizovat následující: 
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zdokonalování člověka, ovládnutí jeho zvířecích pudů a vášní… symbolický čin, který si 

já, coby masový vrah, nemohu ani dost vynachválit.
987

 

Na cestě za dokonalým Židem přeživším holocaust následuje falešné tetování od 

kamaráda v Berlíně, které Max nebere na lehkou váhu a chce být přeživším „známého“ 

koncentračního tábora Auschwitz:
988

 

„Můžeš mě potetovat, Horste?“ 

Horst se ušklíbl: „Co bys chtěl: ženskou s velkýma kozama? S jahodama místo 

bradavek? Nebo radši třešně? Nebo želvy… S jednou kundou nebo s dvěma? Nebo 

chceš růži?“ 

Řekl jsem: „Číslo z koncentráku, Horste. Chci číslo z koncentračního tábora.“ 

(…) 

Povídám: „Číslo 12314! A před číslem písmeno. Písmeno A!“ 

„Proč A? Proč ne L? Byl jsi přece v Laubwalde, ne?“ 

„V Laubwalde nikdo nepřežil, Horste. Vždyť to byl jen malej tábor.“ 

(…) 

„No dobrá, Maxi. Tak teda A.“ 

„Auschwitz, Horste! To víc zabere. To je známější.“
989

 

Aby nejen čtenáře, ale i sám sebe Max přesvědčil, že již není Maxem Schulzem, 

ale Icikem Finkelsteinem, si po proměně intenzivně opakuje, kým je, co zažil, čím se 

živí a v čem má zalíbení:
990

 

Tak tedy, jsem teď Icik Finkelstein. Jako z udělání… Icik Finkelstein! To je pravda! A já 

už na tom nic nemůžu změnit. A můžu vám důvěrně sdělit… Icikovi se vede dobře: 

ICIK FINKELSTEIN… přišel k penězům! 

ICIK FINKELSTEIN… prodal zlaté zuby… všechny zuby! Jo. Icik. A ten peníze dobře 

investoval: 

ICIK FINKELSTEIN se stal šmelinářem na černém trhu a obchoduje načerno se vším 

možným, cigaretami načerno počínaje… pannami načerno konče. Mezi námi… panny 

načerno jsou bílé. 

ICIK FINKELSTEIN si žije jako pán, jo… jako ‚světák‘. 

ICIK FINKELSTEIN se změnil. Hlavu má dohladka vyholenou. Nosí kozí bradku a 
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brýle. Je podobný Leninovi, ačkoliv ne tak docela. A vůbec: Nosil Lenin brýle… a měl 

žabí oči? 

ICIK FINKELSTEIN má poněkud kratší pohlavní úd, protože mu teď chybí předkožka. 

ICIK FINKELSTEIN má teď sice kratší pohlavní úd, síly mu však neubylo. 

ICIK FINKELSTEIN žije s krásnou ženou… s hraběnkou. O tom později. 

ICIK FINKELSTEIN má zalíbení v hezkých věcech, dobré hudbě, poučných knihách. 

Přirozeně ho k tomu hraběnka pobízí. 

ICIK FINKELSTEIN žije naplno.
991

 

Max alias Icik by ale stále nebyl správným Židem, pokud by nechoval silné 

antipatie vůči antisemitům. Diskuze s antisemity na černém trhu, kteří jím opovrhují, 

tak označuje za zbytečné a antisemity za nepolepšitelné. Je však zpochybnitelné, zda se 

pokrytecká Maxova přeměna v Žida dá považovat za polepšení se:
992

  

Obchodníkům z černého trhu to bylo jedno. Zato zubaři a zlatníci… ti mě, Žida Icika 

Finkelsteina, nenáviděli, ačkoliv neříkali nic. Viděl jsem to v jiskření jejich očí, němé 

záblesky: Ty špinavej, mrňavej Žide! Tebe měli zplynovat. Co pohledáváš v Německu! 

Vykupuješ zubní zlato, co? Zuby nebohých německých žen a mužů! 

Rád bych jim býval řekl: Vždyť to jsou zuby mrtvých, zavražděných Židů! Ale to jsem 

nemohl. Ani to nemá smysl… mám na mysli… diskutovat s antisemity. Jsou 

nepolepšitelní.
993

 

Přestože nějakou dobu žije s hraběnkou, která taktéž zastává antisemitské 

postoje, snaží se jí vštípit velikost židovského národa na faktických příkladech 

židovských vzdělanců a intelektuálů. Dochází ale k závěru, že antisemitu nelze 

změnit:
994

 

Nevím, proč chci hraběnce imponovat. Trpím komplexem méněcennosti? A je tento 

komplex typicky židovský? 

(…) 

Přesto v té diskuzi pokračuji. Ukazuji hraběnce modrou tužkou podtrhaná jména 

židovských vědců, lékařů, filozofů, umělců, spisovatelů, básníků, židovských humanistů, 

vynálezců, filantropů (…) objasňuji jí, že jsme lidé jako všichni ostatní. (…) Já však, 
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Icik Finkelstein, dříve Max Schulz, vím, že je to zbytečné. Já hraběnku nezměním. Já ji 

měnit nebudu. Antisemita je jako nemocný rakovinou. Co je nemocí hluboce zasaženo, 

už se nedá vyříznout.
995

 

Maxova proměna v Icika je chvílemi natolik uvěřitelná, že i čtenáři nemusí být 

vždy jasné, zda otěže Maxovy mysli falešný Icik opravdu nepřebral zcela. Příkladem je 

Maxova ochota stříhat spolucestující na Exitu zdarma:
996

 

Bohužel většina lidí na Exitu je chudá jako kostelní myši, mnoho je zcela nemajetných, 

takže mi nezbývá nic jiného, než je obsloužit zdarma. Věc cti. Člověk taky musí čas od 

času vykonat něco pro lidstvo. Není to tak?
997

 

5.2.3.1 Rozpolcení Maxovy identity 

Přeměna Maxe v Icika židovského původu a přeživšího hrůz holocaustu se 

čtenářovi románu zdá z počátku dokonalá a vše nasvědčuje tomu, že nový Max alias 

Icik vklouznul do své role tak přesvědčivě, že sám dokázal svou minulost a pravou 

identitu zasunout do pozadí, ne-li zcela zapomenout:
998

 

Můj příběh je prostý: 

Jsem Icik Finkelstein, židovský holič z Wieshalle. V našem městě nežilo mnoho Židů. Jen 

malá obec. Nacisté nás varovali. My jim však nevěřili. Věřili jsme, že všechny obtíže 

pominou. Věřili jsme v lepší Německo. A vyčkávali jsme. Nevycestovali jsme. 

A potom přišla válka. A my čekali na zázrak. A zázrak nepřicházel. A jednoho dne jsme 

chtěli vycestovat. Ale už bylo pozdě.
999

 

Nicméně poměrně brzy po Maxově proměně čtenář zaznamenává záblesky jeho 

minulosti, kterou ze sebe Max nedokáže setřást. Astrid Klockeová připodobňuje motiv 

proměny a Maxův život v přetvářce ke slavné novele Roberta Louise Stevensona 

Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) 

z roku 1886,
1000

 ve kterém si uznávaný doktor Jekyll namíchá lektvar umožňující se 

tělem i duší proměnit ve zcela jinou osobu, pana Hyda. Jako Hyde si Jekyll užívá 

nočního života a nemusí hledět na konvence, které jako Jekyll musí dodržovat. Pan 
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Hyde se ale postupně vytrhává z moci doktora Jekylla a pohlcuje ho.
1001

 Ve srovnání 

s románem Nácek & holič jde Stevensonova novela ruku v ruce s nedokonalou či 

netrvalou proměnou Maxe v Icika, neboť Max není schopen se svého původního já 

vzdát.
1002

 

Max samozřejmě rozumí tomu, že Icikovu identitu si v zájmu neodhalení jeho 

zločinů musí přijmout za vlastní, ale až do své smrti pouze předstírá a vnitřně se Icikem 

necítí. Zároveň svou identitu nedokáže popsat zcela jasně. V zrcadle spatřuje sice sám 

sebe, ale také cizince:
1003

 

Víte, jak vypadá kapesní zrcátko (…) To jsem si občas půjčoval a držel ho před 

obličejem. A viděl jsem, co jsem viděl! Rozličné obličeje mezi mnoha prasklinami na 

ploše zrcátka: obličej holiče… obličej studovaného mladíka… obličej polovičního 

idiota… obličej básníka… obličej zvrhlíka… obličej normálního člověka… obličej 

árijce, obličej židovský… obličej fotbalového hráče… Ale ještě další obličeje – obzvlášť, 

když se mé žabí oči z dlouho upřeného pohledu rozslzely… pak jsem spatřil mezi 

slepými oky poničeného kapesního zrcátka… ještě množství jiných obličejů… obličejů 

z daleké budoucnosti, jež jsem neznal… zlomené řady… řady tváří a jedna z nich… 

jedna zcela konkrétní… jedna, jež se hýbala, chtěla prchnout… prchnout z řady… 

z řady tváří… jakoby k nim nepatřila… ten obličej… to byl obličej vraha!... byl to však 

podivný obličej vraha, neboť se zdálo, že má zároveň rysy všech smrtelníků. (…) Před 

tímto zrcadlem jsem se sám sebe ptal: Kdo vlastně jsi? Ptal jsem se stejně, jako se ptala 

má matka… chtěl jsem si vybrat… jednu z tváří… nemohl jsem však… nechtěly se mnou 

mít nic společného.
1004

 

Během plavby do Palestiny v židovskou budoucnost sice věří a hodlá bojovat za 

nezávislost Židovského státu bez zaváhání, ale když ho v noci budí výkřiky přeživších 

koncentrační tábory, nerozumí jim, protože on jejich utrpení nezakusil, on ho 

způsoboval:
1005
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Moc nespím. Často procitám… probouzí mě pronikavé výkřiky. Co říkáš, Iciku? Na co 

se ptáš? Proč někteří lidé křičí? – To jsou ti přeživší, milý Iciku, ti z našich koncentráků. 

Nevím, proč ještě křičí, když už je všechno pryč.
1006

 

Zřetelným příkladem Maxových těžkostí s proměnou v novou identitu, kterou 

prodělal a ze které si nemohl dovolit vystoupit, je úryvek popisující jízdu autem do 

kibucu po připlutí lodi Exitus do Palestiny:
1007

 

Icika Finkelsteina bolel žaludek. Bylo mu na zvracení. Co to je? Že auto tak podivně 

skáče? Nebo že se Icik Finkelstein mění v nového člověka? Icik Finkelstein se 

proměňoval až moc často. Z nevinného kojence, který se kdysi jmenoval Max Schulz, se 

stal krysařík. A z krysaříka studovaný mladík. A ze studovaného mládence… holič. A 

z holiče esesák. A z esesáka masový vrah. A z masového vraha… malý židovský šmelinář 

Icik Finkelstein. A teď: z malého židovského šmelináře Icika Finkelsteina… průkopník, 

navrátilec, bojovník za svobodu. 

Ano, zatraceně. Bylo mi na zvracení. Všechny ty proměny… všichni ti malí a velcí 

Maxové Schulzové a Icikové Finkelsteini mi lomozili v útrobách, rodili se, 

proměňovali.
1008

 

Jak píše Verena Hutterová, „materiální realita, kultura, ve které Max žije, i 

tělesné změny – jeho tělo, jeho tetování, jeho fyzická přítomnost – se nachází 

v dialektickém sporu s uvědomovanou realitou jeho minulosti masového vraha a zloděje 

identity“.
1009

 Falešné tetování, bradka, obřezání a Maxovo počínání jako zapáleného 

sionistického bojovníka doprovázené nadšenými proslovy o židovských dějinách a 

předpověďmi slávy budoucího Židovského státu vytváří navenek dokonalého Icika 

Finkelsteina. Tento Icik ale vnitřně zůstává vždy masovým vrahem Maxem 

Schulzem.
1010

 

Jediným místem, kde se Max nemusí přetvařovat a kde ví, že svou pravou 

identitu nikdy neskryje, je Les 6 milionů symbolizující šest milionů židovských obětí 
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holocaustu. Když jede Max na vlastní pěst bojovat v izraelsko-arabské válce, projíždí 

tímto lesem a rozbíjí se mu auto:
1011

 

Když jsem projížděl Lesem šesti miliónů, měl jsem poruchu na autě. Nevěděl jsem, co 

s ním je. 

Řekl jsem si: „Iciku Finkelsteine! Co to jenom je? Vždyť jsi dal džíp přece opravit!“ 

(…) 

Ptal jsem se: „A kdo dobude Zeď nářků?“ 

Řekl jsem si: „Žid! Nikdo jiný ji dobýt nesmí!“ 

Ptal jsem se: „Copak nejsi Žid?“ 

Řekl jsem si: „Jsi… ale ne z hlediska těchto stromů… těch šesti miliónů!“ 

Řekl jsem si: „Protože oni jediní znají pravdu!“ 

Řekl jsem si: „Nemůžeš je mít za blázny. I když jsi obřezaný. Oni přesně vědí, co jsi 

zač.“
1012

 

Navazujíc na tradici německého romantismu, ve kterém lesy a příroda evokují 

únik z uspěchaného světa, vkládá Hilsenrath Les 6 milionů do románu jako místo, 

kterému se Max naopak vyhýbá, než aby v něm nacházel útočiště. Spisovatel Elias 

Canetti popisuje les jako místo úkrytu a ochrany:
1013

 

„Jakmile se člověk ocitne v lese, cítí se chráněný… Tím les vyvolává úžas. Donutí 

člověka vzhlédnout vzhůru, s vděčností za ochranu nad sebou… Les je přípravou na 

moment, kdy člověk stane před Bohem.“
1014

 

Les 6 milionů tak pro Maxe představuje přípravu na chvíli, kdy stane před 

Božím soudem a kde bude jeho život vyložen jasně, bez příkras a bez lží, z čehož má 

Max pochopitelně smrtelnou hrůzu. Stromy v Lese 6 milionů a později všechny stromy 

pro něj ztělesňují „jeho oběti, které nad ním stojí ‚vztyčeně‘ tak, jak to on sám nikdy 

nedokázal“:
1015

 

Chtěl jsem taky spočítat stromy v ulici Krále Davida a ty v postranních ulicích a 

v Herzlově parku a datlové palmy na pláži. Dokonce jsem myslel na to, že půjdu do Lesa 

6 miliónů. Ale neudělal jsem to. 
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Je to nebezpečná hra. Nepočítám rád. To přece víte. Ani tehdy jsem nepočítal. (…) 

Říkal jsem si: „Jestli bude poslední soud… a jestli si u něj člověk může vybrat trest… 

tak pánubohu řekneš: ‚Přijímám jakýkoli trest. Jen ne počítání stromečků. Nebo 

počítání dušiček. Z toho mám totiž kopřivku!“
1016

 

Z počítání nemá Max kopřivku proto, že není matematickým typem, ale protože 

mu tato činnost bude už navždy připomínat lidi, které chladnokrevně zabil a kterých by 

se ani nedopočítal. Při vyprávění o vraždění v Rusku v roce 1941 říká:
1017

 

Zpočátku jsem své oběti počítal; stejně jako jsem v dětství počítal dlažební kostky při 

hře nebe peklo ráj – a člověk se tu a tam přepočítá. Později už to nešlo. Bylo to příliš 

pracné.
1018

 

5.2.3.2 Postupující tíha viny 

Jak naznačuje předchozí podkapitola o rozpolcení Maxovy identity, tato 

rozpolcenost se postupně mění v plné uvědomění své viny, která Maxe pomalu, ale jistě 

začíná tížit.
1019

 Přestože na Maxovi není tento proces navenek znát, nechává Hilsenrath 

nahlédnout do jinakosti Maxe na rozdíl od obyčejných lidí ještě před jeho rozhodnutím 

proměnit se v Icika Finkelsteina. Už i otrlá paní Holleová ve Warthenau má totiž 

problém se Maxovi podívat do očí:
1020

 

Nechala se Maxem Schulzem namydlit, vrhala zamilované pohledy, poulila na něj oči, 

jeho očím se však vyhýbala… cosi jí na nich vadilo… nebyly to lidské oči… byly to oči 

žáby.
1021

 

Oči se zdají být ostatně v románu ukazatelem skrývaných emocí, šoků a traumat. 

Když Max po válce Veroně v chalupě vypráví, co během války zažil a čeho se účastnil, 

zmiňuje se také o svém infarktu v Rusku, který, jak si později uvědomil, byl způsoben 

právě očima obětí, které zabíjel:
1022
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„Dostal jsem infarkt. Nebyl jsem na to zvyklý… tehdy ještě ne… postřílet tolik lidí 

najednou… a ženy a děti… a ty oči…, Veroňo… to bylo moc… a já se domníval, že to 

bylo jen z kouření a z opíjení se… ale způsobily to ty oči.“
1023

 

Podobné pocity jako za války v Rusku mu navozuje ale i Les 6 milionů, kde jsou 

oči obětí zmiňovány znovu, tentokrát metaforicky jako oči stromů obrácené vzhůru 

v modlitbě k Bohu. Scéna je napsána velmi poeticky a pokojně, Maxe ale přesto polévá 

studený pot:
1024

 

Když jsme o něco později pochodovali Lesem 6 miliónů, vytryskl mi ze všech pórů 

studený pot. V Lese 6 miliónů jsem zaslechl, jak se staré stromy modlí… třebaže tam 

ještě žádné staré stromy nebyly. Viděl jsem je a slyšel. Viděl jsem oči stromů obrácené 

k nebesům a slyšel jsem slova: „Šma Jisrael Adonaj Elohenu Adonaj Echat! Slyš Izraeli, 

Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!“ 

(…) 

Prastaré stromy v Lese šesti miliónů žehnaly ostatním, stály nad ostatními stromy a 

doširoka rozpřahovaly své sukovité větve. Viděl, jak ty mladší mužské stromy tisknou na 

svou stromovou hruď stromy ženské, a viděl jsem, jak si to ženské stromy nechávají líbit 

a hladí mužské stromy… ale jen jednou rukou, jelikož druhou stromovou rukou hladily 

hlavy těch nejmenších, níže stojících, jež své stromové obličeje bořily do matčiných 

sukní.
1025

 

První náznaky probouzejícího se Maxova svědomí však čtenář tuší již ve čtvrté 

knize románu během plavby do Palestiny, když k sobě Max poprvé připouští 

vzpomínku na smrt Icika a jeho rodičů v Laubwalde. Duchovi Icika, ke kterému většinu 

plavby hovoří, nepřímo přiznává, že celou rodinu zabil on sám:
1026

 

Před nedávnem jsem spatřil u zábradlí tvůj stín. A stín tvého otce. A stín tvojí matky. 

Neotočili jste se. Prošel jsem vámi.  A hleděl na moře… A mžoural jsem do slunce. 

Tvůj otec povídá tvé matce: „Sáro, myslím si, že ‚on‘ zastřelil našeho syna!“ 

A tvoje matka řekla: „Chaime, myslím si, že ‚on‘ zastřelil našeho syna!“ 
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A tys jim řekl: „Otče! Matko! Myslím si, že ‚on‘ mě zastřelil zezadu!“ – A pak ses 

zeptal: „Kdo zastřelil vás, když jsem u toho nebyl? ‚On‘? Zastřelil vás ‚on‘?“
1027

 

Podobná scéna se opakuje na svatbě Maxe s Mirou Šmulevičovou v Izraeli, kdy 

je Maxovi už fyzicky nevolno, cítí se jako opilý. Nedokáže totiž přemýšlet o ničem 

jiném než o tom, zda Miru opravdu nezastřelil ve válce on. Zároveň ho čím dál více 

irituje, že se jeho pravé jméno už neobjevuje v tisku. Tato jeho frustrace již naznačuje 

vzrůstající nutkání se ke své pravé identitě přiznat:
1028

 

Slyším hlasy: „Ten pěkně tančil! Takhle má tančit ženich! Ale je opilý!“ 

Sakra. Já vůbec nejsem opilý! 

Byl jsem tam? Nebo jsem tam nebyl? Ve Vapňarce-Podolsku? 

A co se děje s tiskem? V novinách se mé jméno už vůbec neobjevuje. Nikde. A přitom dál 

pilně shromažďuju: zprávy o hromadném vraždění. Vidím jiná jména. Jenom svoje ne. 

Není už důležitý?
1029

 

Když pak k Maxovi do salonu přichází starý známý soudní rada Wolfgang 

Richter, který se o případ zmizení masového vraha Maxe Schulze nebývale zajímal již 

na Exitu, kde se s Maxem alias Icikem seznámil, naberou události směřující k Maxovu 

přiznání rychlejší spád. Ve chvíli, kdy Richter přichází s článkem referujícím o nalezení 

těla Maxe Schulze v polském lese, je nápor Maxova svědomí vyjít s pravdou na světlo o 

to větší, o co menší šance je odhalení jeho pravé identity, aniž by se přiznal.
1030

 Nadále 

Richterovi tvrdí, že věří tomu, že Max Schulz někde žije, ale soudní rada k němu 

přistupuje se soucitem jako k oběti, která si pouze přeje spravedlivý soud vraha, který 

zabil její rodiče:
1031

 

„Já vám rozumím, pane Finkelsteine! Vy ho hledáte. Hledáte ho v myšlenkách. Nemáte 

klid, protože on, Max Schulz, zemřel bez soudu. Jen tak! To chápu. Přejete si, aby žil, 

aby ho chytili, odsoudili, popravili.“
1032

 

Max ale nedokáže snést skutečnost, že jeho proměna v Icika Finkelsteina byla 

pro jeho okolí tak dokonalá, že mu nikdo neuvěří. Vše Richterovi tedy beze lží přiznává 
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a je označen za blázna, což Jennifer Taylorová připodobňuje k typickému příkladu 

oběti, která nakonec viní sama sebe za to, že přežila:
1033

 

„Pane soudní rado. Já jsem Max Schulz!“ 

Zazvonil telefon. 

(…) 

„Ach, to jste vy, paní Finkelsteinová! Ano. Jsme ještě tady! Váš manžel zešílel!“
1034

 

Po několikerém ujištění soudní rada Maxovi uvěří, přičemž od něj Max požaduje 

soudní proces, ve kterém by byl konečně za své činy odsouzen:
1035

 

„Neobvyklé soudní jednání, pane soudní rado. Vzdáme se obvyklých postupů, 

nepotřebujeme prokurátora, ani advokáta a všechny ostatní. Spolupracujeme. Jako 

partneři!“ 

„Jako partneři?“ 

„Ovšemže, pane soudní rado. Ujišťuji vás, že já, Max Schulz, usiluji o totéž, co vy!“ 

„A to?“ 

„O trest pro sebe, o trest, jenž uspokojí mé oběti!“
1036

 

Richter odsuzuje Maxe nejdříve ke smrti oběšením desettisíckrát po tom, co Max 

zhruba odhadne, kolik obětí z celkových šesti milionů má na svědomí on. Nicméně také 

namítá, že zemřít může jen jednou a rozmýšlí, zda by byly jeho oběti spokojeny, kdyby 

jejich vrah opravdu mohl zemřít desettisíckrát:
1037

 

„Předpokládejme, Wolfgangu… předpokládejme, že bych měl deset tisíc krků. A ty bys 

mě mohl dát oběsit desetitisíckrát. Myslíš, že by se s tím mé oběti spokojily?“ 

„Nevím, Maxi. Musím si to promyslet.“ 

„Určitě ne, Wolfgangu. Mé oběti by se s tím nespokojily.“ 

„Proč ne, Maxi?“ 

„Co by z toho měly, Wolfgangu? Jsou mrtvé!“ 

(…) 

„Přemýšlej, Wolfgangu. Co jsem zabil, už nemůžu vrátit zpět. I kdybych chtěl. Já ale 

nemůžu… Rozumíš tomu, Wolfgangu? Nemůžu. To není v mé moci.“ 

„No a, Maxi?“ 
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„Co to znamená… no a?... Wolfgangu! Proč to nechápeš? To přece chtějí. Mí mrtví. Mé 

oběti. Chtějí zpátky svůj život! Nechtějí, aby mě pověsili. Nebo ubili. Nebo zastřelili. Ani 

desetitisíckrát. Oni jen chtějí zpátky svůj život. Nic jiného. A to já nedokážu, Wolfgangu. 

Ten jim, Wolfgangu, já, Max Schulz, nemůžu vrátit. Ani nemůžu škrtnout smrtelnou 

hrůzu. Ani předehru smrtelné hrůzy. Nejde to, Wolfgangu. Pro mě neexistuje trest, který 

by usmířil mé oběti.“
1038

 

Dostávají se tak do slepé uličky, když dochází k závěru, že na světě neexistuje 

trestu, který by uspokojil všechny Maxovy oběti. Když následně Max po soudním 

radovi vyžaduje za každou cenu rozsudek, kolektivně se dohodnou, že je masový vrah 

Max Schulz zproštěn viny. Ten ale neopouští ten večer svůj salon jako svobodný muž, 

ale jako člověk, který na tomto světě nemůže dojít vykoupení, a zůstává sám se svou 

minulostí a tíží viny dál, aniž by dokázal naplno žít.
1039

 

S další interpretací vysvětlující Maxovo náhlé přiznání přichází Isabelle 

Hesseová, jež se na přiznání nedívá jako na touhu zpytovat své svědomí, ale touhu po 

pozornosti, kterou postava masového vraha Maxe Schulze po letech ztrácí, jak dokazuje 

článek o údajném nalezení jeho těla krátce po konci války.
1040

 

Michalinos Zembylas se naopak vyjádřil o Richterově nemožnosti nalézt 

spravedlivý rozsudek jako o dilematu řešícím, zda přisoudit vinu všem Němcům jako 

celku a podpořit tak fenomén kolektivní viny.
1041

 To nicméně příliš nesedí na 

Hilsenrathovu snahu oddělit německý národ od nacismu a židovský národ od fenoménu 

oběti.
1042

 

Po nějaké době prodělá Max svůj třetí infarkt, ze kterého se ale už není schopen 

vyléčit. Před smrtí ho přijde navštívit jeho přítel soudní rada Richter a říká:
1043

 

„Maxi! Jsi v posledním tažení! (…) Já tě zde nemohu odsoudit, Maxi. Ne zde na Zemi. 

Ale něco jsem vymyslel. (…) Já tě předám jinému soudu. (…) Předal jsem tě pánubohu, 

Maxi.“
1044
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Max Schulz poté umírá s pohledem z okna směrem k Lesu 6 milionů a cítí, jak 

ho vítr do tohoto lesa unáší.
1045

 Jak popisuje podkapitola s dějem románu, touto scénou 

končí německé vydání, ale nikoli to původní americké. To pokračuje scénou Maxe před 

Božím soudem, kde Max obviní na oplátku Boha z nečinnosti, čímž Bůh reaguje 

rezignací a oba spolu čekají na spravedlivý rozsudek.
1046

 Neexistence spravedlivého 

soudu, resp. spravedlivého Boha je v souladu s Hilsenrathovým přesvědčením, co se 

jeho náboženské víry týče. Už jako dítěti mu víra v Boha příliš neříkala, v synagogách 

se nudil a na židovské víře shledával zbytečně moc pravidel. Jako dospělý vztah k víře 

v souladu se svým přesvědčením z dětství už nerozvinul, přičemž hrály roli samozřejmě 

také jeho zkušenosti s antisemitskou šikanou a životem v ghettu.
1047

 Svůj postoj k víře 

vyjadřuje mimo jiné také ústy Maxe, když vysvětluje čtenářům, že spolucestujícím na 

Exitu není jeho nevíra v Boha podezřelá:
1048

 

Ne, milý Iciku. Nejsem nápadný. Většina Židů tady na Exitu jsou všechno možné, jenom 

ne zbožní, Židé, kteří mají nevalné či žádné mínění o pánubohu. Mnoho jich zcela 

otevřeně vyhlásilo pánubohu válku a stojí proti ‚Němu‘, ochránci, který zklamal, 

vzdorovitě a nepřátelsky.
1049

 

Poslední scéna amerického vydání v tom německém ale chyběla především 

proto, aby Max své viny zproštěn vlastně nikdy nebyl, stejně jako nemohl být nikdy 

potrestán. Vina zůstala tedy stále jemu, nikoli Bohu.
1050

 S tímto děsivým osudem, 

kterým Max vnitřně trpěl o to více, o co více si uvědomoval, že z něho není úniku, a to 

ani po své smrti, kdy je unášen k Lesu 6 milionu, tedy místu jeho největších strachů a 

úzkostí.
1051

 

Celý proces proměny Maxe v Icika a vše, co tuto proměnu provází včetně 

Hilsenrathova humorného pojetí, lze z hlediska funkcí humoru přiřadit k ozdravné a 

kritické funkci. Ozdravnou funkci proměna Maxe plní v kontextu nemožnosti se do cizí 

identity vžít i vnitřně a následným plným uvědoměním si své viny. Přiznáním Max touží 

po spravedlivém trestu neboli uzdravení vlastní identity, ale zjišťuje, že to již není 

možné. Kritickou funkci humoru zde Hilsenrathův román plní v dokonalém ošálení 
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Maxova okolí, které mu není s to uvěřit ani po jeho přiznání. Čtenář zde totiž vidí onu 

disparitu mezi pravdou o Maxově identitě a všeobecným vnímáním toho, jak typický 

Žid vypadá, jak se chová a jaké má názory. Hilsenrath tak znovu upozorňuje na silně 

zakořeněné židovské stereotypy, které po Maxově proměně brání románovým postavám 

v odhalení Maxe jako masového vraha.
1052

 

5.2.3.3 Nácek & holič jako pohádka 

Jennifer Taylorová považuje přeměnu Maxe v Icika, tedy přeměnu pachatele 

v oběť také za centrální moment celého románu Nácek & holič, ale za tu opravdovou 

psychologickou přeměnu považuje již pobyt Maxe v chalupě stařeny Veroni v 

Polsku.
1053

 Taylorová není sama,
1054

 když přirovnává vývoj románu a některé jeho 

prvky k tradičním německým pohádkám reprezentovaným bratry Grimmy. Bratři 

Grimmové přitom také zastupují německou vysokou kulturu 18. a 19. století, na kterou 

je Hilsenrath tak hrdý. Obzvláště pohádkovou shledává scénu, kdy Max nachází 

Veroninu chalupu, která Taylorové připomíná pohádku Perníková chaloupka (Hänsel 

und Gretel). V případě románu Nácek & holič ale nedochází k záchraně, Hilsenrath 

naopak Maxovi nedovoluje se z utrpení vyvléci.
1055

 

Max opouští koncentrační tábor Laubwalde a v lese se snaží uniknout 

partyzánům, kteří po něm pátrají. Když uvidí chalupu Veroni, vstupuje podle Taylorové 

do světa koncentračního tábora, ale tentokrát jako vězeň. Vidí střechu a komín, ze 

kterého stoupá dým. Za normálních okolností si s těmito slovy člověk asociuje pocit 

bezpečí a tepla, ale ve světle holocaustu slova jako střecha, německy Dach, od čehož je 

odvozen název Dachau, komín a kouř nabývají nových, děsivých významů. Život 

s novou identitou oběti tak Max začíná již vstoupením do Veroniny chalupy, přestože 

v tu chvíli ještě není rozhodnutý stát se Icikem Finkelsteinem.
1056

 Veroňa ho dokonce 

explicitně hned po příchodu označí za podčlověka:
1057

 

„… já udělám něco k jídlu… máte hlad?... jak dlouho jste byl v lese?... a jak dlouho bez 

jídla?...“ 
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„Od včerejšího poledne,“ povídám… „Čtyřiadvacet hodin.“ 

„To není tak dlouho,“ řekla stařena. „A přitom vypadáte úplně vyhladověle. Copak vy 

nevydržíte víc než podlidi?“ 

„To já nevím,“ řekl jsem. „Ještě nikdy jsem podčlověk nebyl.“ 

„Ale ano,“ řekla stařena. „Teď jste!“
1058

 

Veroňa Maxe mučí nejen, protože má sadistické sklony, ale protože dobře ví, 

kým Max je a co má na svědomí. Vzhledem k tomu, že by v zimě Maxe rychle našli 

buď partyzáni nebo Rudá armáda, musí v chalupě zůstat do jara. Z Maxe se tedy stává 

oběť, nad kterou má stařena absolutní moc.
1059

 Max si Veronino chování nejdříve 

vysvětluje jako snahu ho pomalu, ale jistě zabít. Postupně si ale uvědomuje, že 

Veroniným cílem bylo od začátku přeměnit Maxe v oběť, aby mu objasnila zrůdnost 

jeho činů:
1060

 

„A co bylo pak?“ zeptala se paní Holleová. „Jakto, že ste neumřel? To by přeci bejvalo 

lepší?“ 

„Nesměl jsem zemřít,“ řekl Max Schulz. „To je právě to, Veroňa mě vůbec nechtěla 

zabít. (…) Měl jsem být jen mučen. Nic jiného. Veroňa mi chtěla jen něco objasnit.“
1061

 

Taylorová analyzuje tuto část románu dále jako snahu Hilsenratha získat si 

pozornost jako spisovatele, který se na základě své německé identity cítí být součástí 

vysoké německé kultury. Jako součást této kultury si tedy nárokuje právo manipulovat 

s vlastním kulturním dědictvím v podobě vypůjčení motivů z pohádky Perníková 

chaloupka a jejich využitím ke svým účelům. Pohádkové příběhy Edgara Hilsenratha 

jsou ale kruté a ani postavám, ani čtenářovi nepomáhají se vyrovnat se zlem a vítězně 

vyváznout. Jak píše metaforicky Taylorová, „postavy se z lesa nemohou dostat, nýbrž 

jsou odsouzeny k tomu prožívat tu samou scénu stále dokola“.
1062

 Tím Hilsenrath 

poukazuje na neschopnost uvolnit napětí mezi jeho židovskou a německou identitou.
1063
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Andreas Graf připodobnil román k pohádce v souvislosti s infarktem, který Max 

prodělal celkem třikrát a v důsledku něhož také zemřel. Jeho srdce jako by nebylo 

schopné plnit svůj úkol:
1064

 

Ty tři srdeční infarkty, které zažívá, jsou vypovězením onoho orgánu, který je nejen dle 

německé pohádkové tradice nositelem odvahy a soucitu.
1065

 

Spisovatel Heinrich Böll zase pojmenoval recenzi tohoto Hilsenrathova románu 

Hans im Glück im Blut, neboli Šťastný Honza v krvi podle známé postavy z pohádek 

bratří Grimmů, která se jen díky štěstí dostává z nespočtu nesnází bez škrábnutí.
1066

 

5.2.4 Cynické a naturalistické prvky románu 

Na základě svých zkušeností z dětství a především ze života v ghettu si 

Hilsenrath jako dospívající muž měl možnost udělat obrázek o tom, jakým způsobem 

německý nacistický režim zachází s lidmi a jaké zástupce si volí do svých postů. Stejně 

jako se lidé v ghettech stávali postupně vinou tohoto nelidského režimu zvířaty plnými 

strachu,
1067

 museli být i příslušníci SS a další nacističtí funkcionáři takříkajíc lidskými 

zvířaty, aby byli schopni takových zločinů, jaké se staly během holocaustu v jejich 

řadách rutinou. V tomto duchu vytváří Hilsenrath obraz jednoho z mnoha nacistických 

masových vrahů Maxe Schulze, jehož život byl od narození poznamenán obscénním 

chováním jeho matky a násilnickou výchovou nevlastního otce Slavitzkého. Výchově 

Maxe nepomáhala ani jejich nepříliš vysoká míra inteligence, ani fakt, že Maxe oba 

považovali celé jeho dětství za přítěž.
1068

 

Aby Hilsenrath ukázal obraz člověka, jehož kariérou se mimo jiné stává masové 

vraždění, volí cynický a velmi naturalistický styl psaní, který se dle recenze Heinricha 

Bölla především na začátku románu pohybuje až na hranici vkusu.
1069

 Čtenář může 

tento vývoj ostatně tušit již při popisu Maxova narození:
1070
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Icik Finkelstein spatřil světlo světa přesně dvě minuty a dvaadvacet vteřin poté, co mne 

porodní bába Markéta Fettwanstová jediným silným trhnutím vysvobodila z matčina 

temného lůna… pokud lze můj život nazvat vysvobozením… koneckonců… dosti 

nejisté.
1071

 

Po následném prokousání se scénami jako znásilnění novorozeného Maxe 

Slavitzkým jako trest jeho matce za odmítnutí sexu nebo popis práce malého Maxe při 

rozdávání čísel mužům čekajícím před ložnicí jeho matky na sex, vychází najevo zjevný 

Hilsenrathův záměr. Čtenáři se odhaluje zákulisí života typického nacistického 

funkcionáře v celé své kráse, aby vyšla najevo surová pravda o údajně ušlechtilé árijské 

rase, ze které se měl zrodit nový německý národ.
1072

 

Cynický a naturalistický jazyk románu proniká celým dílem, nicméně nejvíce je 

znatelný ve vyprávění Maxe o zabíjení zajatých židovských civilistů a vězňů 

v koncentračním táboře Laubwalde. Tak například označuje zabíjení „pár Židů“ za 

cvičení prstokladu, když v Polsku s vojskem neměli nic jiného na práci:
1073

 

Byl to klidný úsek. Náš úsek. A nic se tam nedělo. Z dlouhé chvíle jsme sestřelovali 

rampouchy ze stromů, tu a tam jsme zabili pár Židů, protože jsme neměli nic lepšího na 

práci… zabíjeli jsme je… v lese a na hřbitovech. To vše bylo jen takové cvičení 

prstokladu.
1074

 

Po přesunu do Ruska se však z Maxe stal masový vrah v pravém slova smyslu. 

Při vyprávění paní Holleové tak Max popisuje mimo jiné různé metody zabíjení zajatců, 

aby se neopakovaly, přičemž hlavní roli hrál čas. Zabíjení muselo dle Maxových slov 

především odsýpat:
1075

 

„Měli jsme různý metody,“ povídá Max Schulz. „Někdy jsme stříleli zajatce vestoje… 

stáli před dlouhým hrobem… stáli v řadě… dívali se do hrobu a my je zezadu stříleli. 

Někdy se dívali na nás a my je postříleli zepředu. Občas jsme je ještě živý nechali 

naskákat do hrobu, rozkázali jsme, aby si lehli na dno, a zastřelili jsme je seshora. To 

byla moje specialita. Seshora dolů. Z okraje hrobu. Když byl jeden mrtvej, tak se další 

položil na něj. Jenom to muselo odsejpat. Pěkně jeden po druhým.“
1076

 

                                                 
1071

 Hilsenrath, Nácek & holič, 7-8. 
1072

 Böll, „Hans im Glück im Blut,“ 
1073

 Hilsenrath, Nácek & holič, 64 
1074

 Ibid. 
1075

 Ibid., 100. 
1076

 Ibid. 



 

175 

 

Řádky, nad kterými se nejednomu čtenáři udělá nevolno, Max vypráví bez 

špetky soucitu a morálního cítění, jako by se jednalo o popis práce na montážní lince. 

V jeho případě se jde však o bezohledné ničení lidských životů.
1077

 Na dalším místě 

románu si vypravěč stěžuje na to, jak se stal během války v Rusku kuřákem a jak 

náročné bylo počítat své oběti:
1078

 

Víte, jak se dá postřílet třicet tisíc Židů v lesíku? A víte, co to znamená pro nekuřáka? 

Tam jsem se naučil kouřit. (…) Zpočátku jsem své oběti počítal; stejně jako jsem 

v dětství počítal dlažební kostky při hře nebe peklo ráj – a člověk se tu a tam přepočítá. 

Později už to nešlo. Bylo to příliš pracné.
1079

 

Naopak koncentrační tábor Laubwalde je Maxem v románu několikrát označen 

za tábor malý, protože čítal „pouhých“ 200 tisíc Židů. Maxův pohled na masové 

vraždění je tím děsivější, čím zjevnější je čtenářovi skutečnost, že to, co Max vypráví, 

myslí zcela vážně a bez nadsázky:
1080

 

V Laubwalde bylo dvě stě tisíc Židů. My je všechny zabili. 

Dvě stě tisíc! Přesto to byl jenom malý tábor, jelikož většina zajatců byla zavražděna 

hned po příjezdu. Bylo to praktické. Protože tím pádem jsme jich nikdy nemuseli tolik 

hlídat. Jak jsem řekl: malý tábor!
1081

 

Vrcholem Hilsenrathovy troufalé cyničnosti je však scéna pojednávající o blížící 

se Rudé armádě, kvůli které muselo být Laubwalde co nejrychleji zlikvidováno. Max 

Schulz dostává za úkol zastřelit přeživší vězně předtím, než se spolu s ostatními 

funkcionáři tábora vydají na útěk směrem do Německa. Hilsenrath ale Maxovi na ten 

den přisoudí bolest břicha:
1082

 

„Jo… a bylo to takhle,“ řekl Max Schulz. „Den předtím. V Laubwalde: Najednou mě 

začalo bolet břicho. A tak povídám svýmu unterführerovi – ‚Untersturmführere! 

Poslušně hlásím, že nemůžu střílet zajatce. Protože mám bolení břicha!‘ 

(…) 

„Varšava padla. Rusové stáli před Krakovem, Lodží a Tilsitem… a zhruba dvacet 

kilometrů před koncentračním táborem Laubwalde. V táboře bylo všechno vzhůru 
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nohama. Esesáci balili. Bylo nás sto dvanáct mužů. A každý z nás měl v hlavě jen 

jedinou myšlenku: Zmizet! Dřív, než tu budou Rusové! (…) A zajatce jsme s sebou vzít 

nemohli. Už jich nezbývalo moc. A ti, kteří tam ještě byli, měli být zastřeleni. (…) Jak 

jsem už řekl: Nebylo jich moc. Počítal jsem je: devětaosmdesát. Poslední, co přežili. 

Devětaosmdesát? Co to je! To vyřídí jeden člověk. 

- Ale já měl bolení břicha. A tak jsem šel za svým untersturmführerem a řekl mu to. Ale 

nechtěl o tom ani slyšet. (…) No jo,“ řekl Max Schulz, „postřílel jsem je prostě i 

s bolením břicha.“
1083

 

Nejenže Max považuje obyčejnou bolest břicha ve srovnání s vraždou téměř 

devadesáti lidí za záležitost hodnou pozornosti, ale s nevídanou lehkostí také prohlašuje, 

že v jednom muži není problém takové množství lidí zabít. Vyzdvihováním děsivých 

momentů holocaustu lakonickým, cynickým jazykem se Hilsenrathovi daří čtenáře 

šokovat tak, že si v tomto kontrastu o to více uvědomují absurdnost a hrůznost 

masového vyvražďování.
1084

 

Hilsenrathův cynismus však nekončí s koncem války. Zničené poválečné 

Německo reprezentuje město Warthenau a paní Holleová, zatrpklá a nespokojená 

postarší žena s jednou nohou, přesvědčená o tom, že se žádný holocaust nekonal, 

protože nečte noviny a nemá tak šanci mít přehled:
1085

 

„Já noviny nečtu,“ řekla paní Holleová. „Stejně je to všecko podvod.“ 

„Šest miliónů zavražděnejch Židů,“ řekl chlapec. 

„Samej podvod, Willi,“ řekla paní Holleová.
1086

 

Návštěvou Maxe u paní Holleové se jazyk románu zřetelně přesouvá 

k naturalismu, když po smrti amerického majora jeho mrtvé tělo stále zůstává v bytě, 

čímž se Max s paní Holleovou nenechají rušit a v klidu popíjí u stolu:
1087

 

Oba byli trochu opilí, vypili láhev whisky, připíjeli si na majorovo zdraví, přes 

kuchyňský stůl se drželi za ruce… Major na ně zíral s široce rozevřenýma očima, němě 

seděl u delší zdi v nohách mosazné postele.
1088
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Max jakožto zkušený masový vrah se jedním mrtvým tělem nenechá vyvést 

z míry a je vidno, že paní Holleová s touto mentalitou nemá sebemenší problém.
1089

 

Další silně naturalistická scéna následuje ve vyprávění Maxe o stařeně Veroně a 

momentu, když objevila Maxovy ukradené zlaté zuby obětí z koncentračního tábora 

Laubwalde a pokusila se v záchvatu Maxe zabít:
1090

 

„Jakmile Veroňa uviděla zlaté zuby – rozsypané v kuchyni po zemi – dala se do 

hlasitého křiku, koulela očima jako šílená, rvala si vlasy, zděšeně na mě zírala, (…) pak 

jedním skokem přeskočila kozu, přiběhla k mé lavici a napadla mě sekyrkou. 

Byl jsem rychlejší než Veroňa. Uhnul jsem před tou ránou, Veroňu jsem srazil k zemi, 

sám jsem popadl sekyrku (…) Tři rány! Jak se říká: Do třetice všeho dobrého. Veronino 

temeno odletělo pod lavici a plesklo o stěnu. Část hlavy byla odmrštěna opačným 

směrem a přistála na prahu dveří do ložnice. Veronin obličej ale… doletěl ke kamnům, 

proklouzl pod nohama kozy Kaťuši, která vyděšeně uskočila proti dvířkám od 

kamen.“
1091

 

Až příliš detailní popis toho, jak se Maxovi podařilo Veroňu zabít čtenáře 

utvrzuje v tom, že Maxe v honbě za cílem začít nový život pomocí ukradených zlatých 

zubů nezastaví opravdu nic.
1092

 Po Maxově proměně v Icika se ale ukazuje, že mu 

ukradené zuby poválečné živobytí zajistily. Max je totiž prodával s tvrzením, že se 

jedná o zuby jeho:
1093

 

Já, Icik Finkelstein, jsem teď už nemusel prodávat zlaté zuby jednotlivě a vykládat 

lidem: Tyhle zlaté zuby jsem si vyrazil sám! – Teď jsem je mohl prodávat po tuctech, 

jelikož já, Icik Finkelstein, jsem stál mimo jakékoliv podezření. Nikdo mě nemohl 

pokládat za masového vraha. Jako masový vrah jsem napadal v úvahu.
1094

 

Maxův pocit hanby nebo špatného svědomí z krádeže zubů mrtvým lidem, které 

následně vydává za vlastní, aby na jejich smrti vydělal co možná nejvíce peněz pro 

sebe, jejich vraha, v románu čtenář nenajde. Edgar Hilsenrath cynismem a často 

přehnaně naturalistickým popisem událostí upozorňuje na bezcharakterní oportunismus 

válečného zločince, kterého ani prohra Německa nezastaví před pochodem vpřed, ať už 
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přestoupí na kteroukoli stranu. Přestože se v rámci své proměny stává zvnějšku jiným 

člověkem, vnitřně zůstává nadále bez hodnot, citu nebo respektu k ostatním.
1095

 

S Hilsenrathovým cynismem a naturalismem, ze kterého se odvíjí i černý a 

sexuální humor, lze propojit agresivní funkci humoru, jež slouží k uvolnění 

nahromaděných frustrací a má co do činění s útočnějším humorem, který na 

Hilsenrathův cynismus a naturalismus sedí. Max vypráví o svých zážitcích vždy bez 

obalu nehledě na to, že některá témata je v rámci udržení si jistých morálních hodnot 

nutné uchopit citlivěji. Maxův styl vyprávění však odpovídá jeho sobeckému vnímání 

světa kolem sebe a bezcharakternosti jeho povahy. Hilsenrath v Maxově postavě dává 

průchod svým frustracím jako traumatizované oběti z života v ghettu, aby své bývalé 

nacistické utlačovatele ukázal v negativním světle, do jakého stavěli nacisté neprávem 

Židy.
1096

 

5.2.4.1 Černý a sexuální humor 

Stejně jako cynismus a naturalismus je i černý humor, často se sexuální 

tematikou, prostoupený celým románem, jak je vidno z popisu románového děje výše. 

Nejmenovaný recenzent románu Nácek & holič německého magazínu Spiegel v roce 

1977 napsal:
1097

 

„Krvavý pikareskní román, groteskní, bizarní a tu a tam s krutou lakoničností (...), 

zpravuje o temných časech s černým humorem (...) Autor ví, o čem mluví: Edgar 

Hilsenrath, 51 let, je Židem.“
1098

 

Recenzent přímo propojil černý humor Nácka & holiče s Hilsenrathovým 

židovským původem, čímž umně shrnul Hilsenrathovo rozhodnutí pro černý humor jako 

přeživšího ghetta, který byl svědkem úpadku lidských hodnot na do té doby nevídanou 

míru.
1099

 Heinrich Böll v recenzi dodává, že je vše obscénní a místy až 

pornografické.
1100

 

Román tedy celkově vyznívá jako černá satira mimo jiné s pornografickými 

prvky a v textu lze najít konkrétní pasáže, které jsou na černý humor bohatší než jiné, 
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přičemž se v rámci dějové linie jedná především o druhou knihu, tedy dobu, kterou 

strávil Max Schulz ve Warthenau u paní Holleové.
1101

 Zřetelně vidí čtenář černý humor 

například hned při příchodu Maxe do Warthenau, když se nejdříve dává do řeči 

s podnájemníkem paní Holleové Willim Holzhammerem (1) a následně s paní 

Holleovou, během níž vysvětluje, že její manžel Günter zemřel (2):
1102

 

(1) 

„Paní Holleová mi povídala, že nesete pozdravy od Güntera. Je to pravda?“ 

Max Schulz zamžoural žabíma očima a zasmál se: „To byl jenom takovej blbej vtip – to 

s těma pozdravama. Günter je totiž mrtvej.“ 

(…) 

„Jak se to stalo?,“ zeptal se Willi Holzhammer. 

(…) 

„Chybí mu kus palice,“ řekl Max Schulz. „A chybí mu pták. Toho mu partyzáni uřízli. 

Tehdá v zasněženým polským lese.“
1103

 

(2) 

Max Schulz se pokusil paní Holleové vysvětlit, že to ‚s těmi pozdravy‘ byl jenom špatný 

vtip – a že je Günter mrtvý – přesně tak: mrtvý! – a sice: mrtvý jako kámen – 

s chybějícím kusem hlavy a bez přirození leží v polském lese – ne jinak než kámen – 

kámen nemá ani hlavu, ani přirození – ale stejně: a přesto: mrtvý jako kámen! 

(…) 

Max Schulz se podíval na hodinky. Když paní Holleová začala brečet, bylo přesně 10 

hodin 12 minut a 33 vteřin. A když se konečně uklidnila, bylo 12 hodin 12 minut a 34 

vteřin.
1104

 

Normálně uvažující člověk by si stěží utahoval z hendikepované vdovy tím, že 

by jí z legrace vyřizoval pozdravy od manžela, když jí o chvíli později hodlá oznámit, 

že je její manžel mrtvý. Stejně tak by mrtvého manžela několikrát nepřirovnával ke 

kameni. Pravděpodobně by ani do poslední vteřiny nepočítal, jak dlouho čerstvé vdově 

trvalo se vyplakat. Max je ale člověkem, kterému empatie, soucit nebo takt nic neříkají. 

Tomu se čtenář vzhledem k Maxovu dětství a původu vlastně nemůže divit, což román 
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dostává do ještě absurdnější roviny, neboť do sebe vše zapadá, ale zároveň málo z toho 

dává za normálních okolností smysl.
1105

 

Dalším příkladem černého humoru s cynickým nádechem je scéna, ve které paní 

Holleová s Maxem plánují, jak se zbavit mrtvého těla amerického majora, který paní 

Holleové pár dní předtím zemřel v posteli. Chtějí tělo zabalit a odnést v noci na lavičku 

na náměstí:
1106

 

Oblečeného majora opřeli o dlouhou stěnu, jen kousek od nohou mosazné postele. 

„Kvůli žáru z kamen,“ řekl Max Schulz. „Radši ať není moc blízko u kamen. Chci 

rozdělat oheň.“ 

(…) 

„Kdybyste náhodou měla provázek,“ řekl Max Schulz. 

(…) 

„Provázek mám,“ řekla paní Holleová. „Ale proč ho chcete svazovat?“ 

„Kdyby foukal silnej vítr,“ řekl Max Schulz, „aby ten papír neuletěl.
1107

 

Oba nakládají s mrtvým člověkem jako s předmětem, s trochou nadsázky jako 

s kusem vosku, který by se mohl u ohně roztéct. Způsob, jakým se pak dohadují o 

zabalení majora do papíru a ovazování ho provázkem kvůli větru působí zároveň jako 

fraška.
1108

 

Dalším zářným příkladem černého odzbrojujícího humoru je úryvek ze závěru 

třetí knihy, kdy se Max alias Icik seznamuje v hotelu se sionistou Maxem Rosenfeldem. 

Ten mu vypráví svůj příběh a příběh jeho rodiny:
1109

 

Konečně jsem se dozvěděl něco o Maxu Rosenfeldovi. Je jediný, kdo přežil ze 

šestičlenné rodiny. Namlouvá si, že jeho žena a pět dětí bylo apoštoly Adolfa Hitlera 

zpracováno na mýdlo. Jako holič bych se ho rád zeptal: Na jaké mýdlo? Jelikož existuje 

víc druhů.
1110

 

Místo hlavnímu sdělení Rosenfeldovy výpovědi, a sice že celá jeho rodina 

tragicky zahynula v holocaustu, věnuje Max pozornost zmínce o mýdle a místo projevu 
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soustrasti by se Maxe Rosenfelda nejraději zeptal právě na to mýdlo.
1111

 Čtenář je na 

tomto místě konsternován Maxovou nepřirozenou reakcí stejně jako ve chvíli, kdy Max 

netaktně a necitelně oznamuje paní Holleové smrt jejího manžela.
1112

 

Při čtení čtvrté knihy o plavbě Maxe do Palestiny čtenář taktéž není ochuzen o 

Maxovu bezprostřednost, kterou Hilsenrath obohacuje o sarkasmus a černý humor. 

Jednoho dne se na Exitu oznámí, že všechny děti dostanou vitaminové injekce. To 

Maxovi připomene jeho službu sanitáře v koncentračním táboře (1) a rozhodne se 

lodnímu lékaři pomoci, protože má s touto činností bohaté zkušenosti (2):
1113

 

(1) 

Všechny děti na Exitu dostanou vitaminové injekce! 

(…) 

Vzpomínám si: Po jistou dobu jsem konal službu v lazaretu, protože jeden ze sanitářů 

byl nemocný. Snadná práce. (…) Stál jsem před židlí, před dítětem. Vždy před tím 

dítětem, které bylo na řadě. A v ruce jsem držel stříkačku se smrtícím karbolem. (…) A 

pak jsem jehlu bleskurychle vbodl do srdce svých pacientů, svých dětí. Byly hned mrtvé. 

Malí mrtví andělé.
1114

 

(2) 

Po hlášení lodního lékaře doktora Steinera jsem šel já, masový vrah Max Schulz, hned 

na ošetřovnu a dobrovolně se přihlásil. 

Řekl jsem: „Pane doktore Steinere. Dneska můžou lidé se stříháním vlasů počkat. Jestli 

potřebujete pomoc, rád vám budu k dispozici. Býval jsem totiž kdysi sanitářem.“ 

(…) 

Milý Iciku. Píchal jsem dětem na Exitu injekce. Připadal jsem si přitom jako nějaký 

svatý, jako očištěný a proměněný masový vrah. Neboť žádné z mých dětí nespadlo mrtvé 

ze židle!
1115

 

V prvním úryvku Max lakonicky bez emocí popisuje, jak probíhalo usmrcování 

nevinných dětí fenolovou injekcí v táboře. Přirovnává tyto děti k „malým mrtvým 

andělům“, ale se znalostí Maxova způsobu vyjadřování tato fráze působí spíše 

patetickým či vyprázdněným dojmem, protože z ní čtenář necítí Maxův soucit s těmito 
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dětmi. Tato domněnka se potvrzuje v úryvku následujícím, ve kterém Max usoudí, že 

usmrcovat děti injekcí a posilnit jejich zdraví pomocí injekce je v podstatě tatáž činnost. 

Navíc je zde zjevná neschopnost Maxova logického úsudku, když se diví, že žádné dítě 

z vitaminové injekce nezemřelo, neboť patrně nedokáže rozlišit účinky fenolu a 

vitamínů.
1116

 Jiným příkladem užití černého humoru je věcný popis uvádějící postavu 

Miry Šmulevičové do románu, který připomíná telegram:
1117

 

Mira pochází z malého ukrajinského městečka Vapňarka-Podolsk. V roce 1941 byla 

s ostatními Židy z městečka zastřelena na hřbitově. Na jakém hřbitově? Na židovském 

hřbitově! 

Ne. Není mrtvá! 

„Je to děvče jako rtuť,“ povídá Šmuel Šmulevič. „I když je němá. To má ze šoku!“ 

Tedy: němá! 

Pokračování zprávy: Miriam či Mira se vyškrábala z masového hrobu. 

Poznámka: Myslím, že esesáci špatně mířili.
1118

 

Přestože se jedná s největší pravděpodobností o nejtraumatičtější Mirin zážitek, 

Max je schopný do již tak bezcitného popisu vložit větu „Myslím, že esesáci špatně 

mířili.“, čímž dává najevo, že přežití vlastní smrti pro něj není až tak fantastická zpráva, 

protože se přece může stát, že „esesáci špatně míří“, on má ostatně se střílením 

zkušenosti.
1119

 

Co se týče sexuálního humoru a sexuální tematiky, už jen ze strohého popisu 

děje románu je zřejmé, že zde tato tematika má své místo. Hned na prvních stránkách 

románu je čtenář seznámen s chlípností Maxovy matky, která, jak se zdá, nezná mezí. 

Nespočtu mužů dává přednost před výchovou svého syna, který jí pomáhá organizovat 

její domácí nevěstinec. Nezbývá mu tak nic jiného než se vychovat takříkajíc sám, což 

vede ke kariéře v SA a SS:
1120

 

(…) utíkali jsme do nejbližšího obchodu, zakoupili jsme dvě fešácké uniformy a dva páry 

naleštěných holínek, pevně jsme si utáhli řemeny, opili jsme se, potáceli se ulicemi, 

všude jsme potkávali uniformované skupiny, které napadaly nepřítele národa, přidali 
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jsme se, tloukli jsme je s nimi, potili jsme se, říhali, smáli se, onanovali, prděli… Byla to 

ohromná sranda, to vám řeknu.
1121

 

Pokud jde o konkrétní příklad neskrývané sexuální tematiky, v druhé knize se 

čtenář spolu s paní Holleovou dozvídá o Veroně a jejích sadistických choutkách, 

v rámci kterých ho každou noc znásilňovala poté, co ho donutila vypít čaj 

s afrodiziakálními účinky:
1122

 

A pak se to stalo. Začal jsem se po celém těle třást. Když si toho Veroňa všimla, strhla 

ze mě prudce kalhoty, mrskla s nimi na podlahu… vedle postele… vedle ztemnělé 

lampy… popadla moje stehna, přitiskla je pevně na slaměnou matraci, sama se začala 

třást, prskala, olízla si rty potaženým jazykem, nechala kapat lepkavé sliny, něco 

mumlala, rozhalila svou černou halenu, naklonila se nade mě blíž, tak hluboko, že se 

její prsy… seschlé, plné černých bradavic… dotýkaly mé kůže, hladila mi kolena 

svraštělýma rukama, hladila mi stehna, roztáhla najednou prsty, prsty s dlouhými nehty, 

nehty černé na okraji, narazila jakoby nechtěně na můj úd těmi starými prsty, sevřela, 

nepustila…
1123

 

Přestože se na první pohled nemusí zdát tento velmi naturalistický úryvek jako 

humorný, zapadá do celkového obrazu absurdního, děsivě humorného příběhu Maxe 

Schulze a jeho proměny z pachatele v oběť.
1124

 

Sexuální podtext tuší čtenář také třeba v popisu zničeného domu paní Holleové, 

konkrétně pokoje podnájemníka Williho, který má k Williho spokojenosti v podlaze 

díru:
1125

 

Willi Holzhammer bydlel s matkou v přízemí, přímo nad sklepním bytem paní Holleové. 

To, že se ostatní patra vybombardovaného domu zřítila, změnila přízemí v poslední 

podlaží. 
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(…) 

Stěny velkého obývacího pokoje stály pěkně. Ani podlaha nepředstavovala žádné 

skutečné nebezpečí a pravděpodobně by se v dohledné době neměla propadnout. Jen 

velký otvor v podlaze vedle Williho lůžka bylo třeba příležitostně zazdít, ale Willi toto 

předsevzetí odsouval, jelikož otvor v podlaze – jak se Willi vyjádřil – měl něco do sebe! 

Nacházel se šikmo nad osamělým ložem paní Holleové, a když se Willi občas díval do 

sklepního bytu, mohl vidět leccos, co by leckdo rád viděl.
1126

 

Jak bylo zmíněno výše, na scény související se sexem je nejbohatší druhá kniha 

začínající vyprávěním o přežívání paní Holle, která jednoho dne na černém trhu potkává 

amerického majora, jenž této strádající ženě nabídne americké konzervy výměnou za 

sex. Nebyl by to Edgar Hilsenrath, kdyby postavu paní Holleové nestvořil jako ženu, 

která by s takovou nabídkou měla problém:
1127

 

Major najednou vypadal, že spěchá, protože už byl svlečený, stál nahý vedle 

kuchyňského stolu, s protaženým údem, chlupatýma nohama, vpadlým břichem, s lahví 

whisky v ruce a pozoroval paní Holleovou (…) 

Odkryla osamělé lůžko, naklepala polštář, protože byl zmačkaný a pomyslela si: a peří 

už čouhá ven – pomyslela si: a má ho postavenej – ale krátkej – a chce toho víc – čím 

víc čísel, tím víc konzerv.
1128

 

V tomto úryvku je zřetelný i cynický Hilsenrathův humor, když si paní Holleová 

nedělá starosti s tím, zda bude se sexem spokojená ona. Přece jen to pro ni představuje 

pouze obchod a vzhledem ke každodennímu nedostatku jídla, velmi výhodný obchod. 

Slovem číslo zde i na jiných místech románu Hilsenrath eufemisticky odkazuje na jednu 

soulož.
1129

 

5.2.5 Satirické rysy románu 

Jak píše Isabelle Hesseová, je satira pro spisovatele velmi užitečným nástrojem, 

protože mu umožňuje přistoupit k probírané problematice velmi blízko. Jinými slovy si 

satirik využitím satirického humoru může dovolit více, než by si dovolil například 

spisovatel pesimisticky laděného díla. Je to způsobeno mimo jiné tím, že humor vytváří 
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od probírané problematiky zdravý odstup. V tomto duchu Hilsenrath vykresluje 

románové postavy se značnou nadsázkou a často nelichotivě.
1130

 Michalinos Zembylas 

dodává, že tím Hilsenrath „vyzývá na souboj německé normy o tom, jak byl měl být 

holocaust zobrazován a zejména zda má v reprezentaci holocaustu místo smích a 

humor“.
1131

 Jak bylo uvedeno v první kapitole práce, je součástí satiry často i ironie,
1132

 

v čemž román Nácek & holič není výjimkou.
1133

 

5.2.5.1 Satira na nacistické Německo a německou poválečnou frustraci 

Hilsenrath začíná v souladu s dějem románu satirou na nacistické Německo, 

resp. na lživé projevy Adolfa Hitlera a jejich následky. Celá kapitola z první knihy 

románu pojednávající o projevu Adolfa Hitlera ve Wieshalle překypuje narážkami na 

Bibli a asociacemi Hitlera s Ježíšem Kristem a jeho životem. Projev se má konat na 

Olivové hoře poblíž Wieshalle, jejíž název je totožný s Olivovou horou u Jeruzaléma, 

na které byl podle Bible Kristus před svým ukřižováním zatčen římskými vojáky. Max 

nicméně lakonicky vysvětluje, že Olivová hora u Wieshalle je pojmenována podle 

místní firmy vyrábějící stolní oleje. V den projevu připomíná město údajně poutní 

místo:
1134

 

Vůdce přijel do Wieshalle, aby promluvil na Olivové hoře. (…) Když se schylovalo 

k onomu velkému dni, podobalo se naše město poutnímu místu. (…) Ve čtrnáct hodin – 

nebo abych byl přesný: ve třináct hodin padesát pět – jsme my tři vyšli ze sklepního 

bytu, zaradovali jsme se, neboť svítilo slunce, věřili jsme, že to zařídil pan Hitler.
1135

 

Max spolu se svou matkou a Slavitzkým patří mezi Hitlerovy nejvěrnější 

obdivovatele a následovatele, a tak slepě věří, že i slunečné počasí zařídil jejich Vůdce. 

Text pokračuje překroucenou křesťanskou symbolikou, Hitler je označován za Spasitele 

a Všemohoucího. Místo, kde Hitler přednáší svůj projev je dokonce nazván nejsvětější 

svátostí oltářní. V davu Max naráží na svého bývalého učitele von Salzstange, taktéž 

zaslepeného Hitlerovými sliby:
1136
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(…) spolu s ním jsem se prodíral dopředu – k nejsvětější svátosti oltářní (…) Nakonec 

se nám podařilo najít dobré stanoviště – ne daleko od oltáře. Když jsem se ohlédl, lekl 

jsem se, protože za námi stály milióny. (…) „Zde se shromáždili nespokojení z celého 

Německa!“ řekl Siegfried von Salzstange. (…) „Kdo ji [nespokojenost] může vyléčit?“. 

„Adolf Hitler,“ řekl Siegfried von Salzstange. „On je velký léčitel.“
1137

 

Von Salzstange, který zde Hitlera označuje za léčitele, si následně vykládá 

Hitlerův projev jako výzvu řešit své problémy násilím, čímž nepřímo označuje nacisty a 

jejich sympatizanty za lidi, jež na tuto výzvu již dlouho čekali:
1138

 

„Zde se sešly (…) lidé s rdousícíma rukama, které dosud rdousit nesměly, neboť jim 

bylo řečeno, že smějí jen hladit, i obrýlení přišli, a obrýlené, jelikož ‚On‘ pravil: 

‚Nechte maličkých přijíti ke mně!‘ Ale maličcí – to jsou ti zneuznaní! – Ano, tak je to,“ 

řekl pan von Salzstange.
1139

 

Lidé s brýlemi má von Salzstange za „maličké“ neboli méněcenné, což už samo 

o sobě poukazuje na jeho zvláštní pohrdlivost.
1140

 Centrálním motivem tohoto citátu je 

však opět narážka na Bibli, konkrétně na Ježíšovo kázání malým dětem, které 

vyhledávají jeho přítomnost, přestože to neschvalují jejich rodiče. Ježíš jim ale 

odpovídá: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království 

Boží.“
1141

 

Násilí, zbrojení a válka opravdu vyplývají z Hitlerova projevu jako řešení všech 

německých problémů. Jak Hilsenrath ironicky popisuje, zajistí Hitlerova děla totiž 

dostatek všeho, včetně jídla. Max jako malé dítě věří takovému nesmyslu, že tato děla 

jídlo vyloženě vyrobí:
1142

 

(…) vysvětlil nám, proč se musí vyrábět děla a že on také nějaká vyrobí (…) objasnil 

nám, že normální děla jen střílejí, jeho děla však budou umět vyrábět i máslo a černý 

chléb, harcký sýr a klobásky s kyselým zelím.
1143

 

Vrcholem Hilsenrathovy odvážné satiry připodobňující Hitlera k Ježíši Kristu je 

scéna, ve které se po posledních Hitlerových slovech zatmí obloha a začne bouřka.
1144
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Tato scéna má být totiž parodií na okamžik smrti Ježíše Krista, ve kterém „nastala tma 

po celé zemi (…), protože se zatmělo slunce“:
1145

 

Když Vůdce vyřkl poslední slova, nebesa se zhrozila, neboť jeho řeč byla velice silná. 

Začalo hřmít a blýskat se. Kolem Olivové hory se shlukovala mračna, vířila nad 

oltářem.
1146

 

Zaslepenou vírou v lepší budoucnost, které má být dosaženo násilím na údajných 

vinících, tedy Židech, užitím pojmů jako nejsvětější svátost oltářní, Spasitel apod. 

Hilsenrath vyjadřuje až patologickou oddanost a obdiv Hitlerových následovatelů a 

budoucích nacistů. Po tomto projevu čtenář sleduje proměnu Maxe ze zmateného, 

ztrápeného člověka v zapáleného nacistu, který sbírá odvahu a hodlá se pomstít za 

všechno bezpráví, které mu bylo napácháno. Jak je ale zmíněno výše, nejsou jeho činy 

motivovány racionálně, ale především emocionálně, stejně jako terčem jeho pomsty 

nejsou lidé, kteří mu bezpráví způsobili, protože ten správný terč pojmenoval Hitler a 

Max věří ve správnost vůdcova úsudku.
1147

 

Následně se satira na bývalé nacistické Německo přesouvá do poválečné doby a 

nuzného života paní Holleové, která spolu se svým manželem ve válce stála na straně 

Hitlera. V rámci popisu paní Holleové Hilsenrath seznamuje čtenáře také s její 

neárijskou dřevěnou nohou, jejíž stín na ní ode zdi dělá ve tmě škleby podle toho, jak se 

Německu ve válce daří:
1148

 

V roce 1942, kdy německé jednotky dosáhly Volhy, tehdy se stín dřevěné nohy, jenže 

nebyl árijský… stejně jako dřevěná noha… šklebil velice zvláštně: byl to zoufalý škleb, 

jako když se šklebí někdo, kdo by rád brečel, a nemůže. Ale pak, po pádu Stalingradu: to 

byl škleb plný naděje. A později, vlastně mnohem později, když Rusové stáli téměř před 

Berlínem, v té době se stín ušklíbal zlomyslně, jako se šklebí Rus nebo Žid při pohledu 

na bezbrannou německou ženu.
1149

 

Hilsenrath zde těžkým satirickým tónem líčí, jak se pomyslný škleb stínu 

dřevěné nohy měnil v závislosti na úspěšnosti či neúspěšnosti německého válečného 

postupu. Po ztrátě Stalingradu, který byl v německém tažení na východ klíčovým, se 
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stává pomyslný škleb dřevěné nohy plným naděje, až při vítězství Spojenců mění svůj 

vzhled na zlomyslný. Tím jako by chtěl Hilsenrath paní Holleovou vyprovokovat ještě 

k většímu vzteku a frustraci ze zbytečné války, která jí zničila život.
1150

 

Ironickým příkladem navazujícím na poválečnou frustraci paní Holleové je 

opakování čísla 59 u několika spolu zdánlivě naprosto nesouvisejících jevů. Adresa 

domu paní Holleové ve Warthenau je Nietzscheho ulice 59. Paní Holleová čeká na 

manžela Güntera, kterému po návratu hodlá oznámit, že se číslo domu musí změnit, 

protože ji v Berlíně po válce znásilnili 59krát ruští vojáci, což se manžel ale nesmí 

dozvědět. Zároveň stále věří tomu, že Günter jako příslušník SS bude moci změnu 

domovního čísla zařídit:
1151

 

A až se Günter vrátí z války (…), tak mu řekne: „Güntře! Pátý patro je fuč. A čtvrtý 

patro. A třetí patro. A druhý patro. A první patro. Zbylo jenom přízemí, ale nemá 

stropy. Ale sklep, konečně je to sklep! Jenom číslo domu musíme dát změnit. Ty si přece 

od SS, Güntře, rottenführer SS. Nemůžeš s tím něco udělat?“
1152

 

Když na trhu ale potká amerického majora a následně na základě jeho 

odhadovaného věku přemýšlí, kolika souloží bude schopen, což si přepočítává na počet 

konzerv, které za každou soulož dostane, dozvídá se, že je majorovi 59 let:
1153

 

„Poslyšte,“ řekl jí vážně muž za volantem: „Major vám dá tři konzervy za první číslo, 

pět za druhé, sedm za třetí. A tak dále. Tomu se říká stupňování: Nebo: fair play!“ 

„Čím víc čísel, tím víc konzerv,“ povídá muž za volantem. 

„No dobrá,“ řekla paní Holleová. „I když von nevypadá jako někdo, kdo zvládne víc 

čísel. Už mu bude jistě šedesát.“ 

„Padesát devět,“ řekl muž za volantem.
1154

 

Paní Holleová nemůže číslu 59, které jí připomíná německou prohru a znásilnění 

čili ponížení ruskými vojáky, utéct. Navíc je na toto číslo navázána znovu soulož 

s americkým majorem, tedy nepřítelem, byť se tentokrát nejedná o soulož proti její 

vůli.
1155
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5.2.5.2 Kritika německého poválečného filosemitismu 

Filosemitismus, který se především v Německu po válce rozmohl, považoval 

Hilsenrath za pokrytecký a nepravdivý. Román Nácek & holič představuje tak rovněž 

satiru na německý poválečný filosemitismus, který podle Hilsenratha postavení židů 

v Německu a židovsko-německým vztahům vůbec nepomohl, ale naopak podkopával 

budoucí společné soužití, protože oslavoval pouze minulost a nevypořádával se 

s židovsko-německou problematikou kriticky a v kontextu poválečného vývoje, stejně 

jako se nepostavil čelem ke stále přítomnému antisemitismu. Verena Hutterová ve svém 

článku uvádí, že například i filozof a historik Gershom Scholem nebo zmiňovaný 

filozof a spisovatel Jean Améry si v 50. letech 20. století stěžovali na nedostatek 

kritického diskursu v tomto ohledu.
1156

 Hutterová přidává příklad spisovatele Henryka 

Brodera, který se v rozhovoru o vztahu Němců a Židů v roce 2003 zmínil o „německé 

lásce k mrtvým Židům“,
1157

 což poměrně trefně vystihuje Hilsenrathovu kritiku 

filosemitismu. Pro filosemitské Němce byli Židé primárně oběťmi holocaustu, což 

znemožňovalo vnímání Židů jako obyčejných lidí, stejných jako Němci či kterýkoli jiný 

národ, což mělo za následek vyčlenění Židů z německé společnosti. Přestože byli 

filosemity respektováni, pocit vyčlenění pochopitelně ničemu neprospíval.
1158

 

Literární vědkyně, spisovatelka a přeživší holocaustu Ruth Klügerová navíc 

stejně jako Hilsenrath upozorňovala na tenkou hranici mezi filosemitismem a 

antisemitismem, když napsala, že „tradice antisemitismu na jedné straně a nerozřešené 

pocity viny z holocaustu na straně druhé (...) se zdají být opozity, ale ve skutečnosti jsou 

to jen dvě strany téže mince, stejně jako je brutalita často jen odvrácenou stranou 

sentimentality“.
1159

 

Jednou ze scén, kde Hilsenrath na poválečný filosemitismus v Německu 

satiricky upozorňuje, se nachází v závěru třetí knihy románu. V hotelu, kde se Max alias 

Icik seznámí se sionistou Maxem Rosenfeldem, se k oběma mužům jakožto přeživším 

holocaustu a Židům chovají ostatní hosté až směšně blahosklonně:
1160

 

                                                 
1156

 Hutter, „Identity Politics and the Jewish Body in Edgar Hilsenrath’s ‚The Nazi and the Barber,“ 233-

234. 
1157

 „Deutschlands Liebe zu toten Juden“; Ibid., 234. 
1158

 Ibid., 233-234. 
1159

 „the tradition of anti-semitism on the one hand and unresolved guilt feelings about the Holocaust on 

the other (...) seem to be opposites but they are really two sides of the same coin, as brutality is so often 

the flip side of sentimentality.“; Braese, Das teure Experiment und NS-Faschismus, 251-252. 
1160

 Hilsenrath, Nácek & holič, 75-76. 



 

190 

 

„Podívejte se, pane Finkelsteine, jak se nám Němci klaní! Cítí se provinile! Nikdo z nich 

není s to probudit k životu těch šest miliónů. Šest miliónů zavražděných Židů! To není 

maličkost!“ 

Řekl jsem: „To je pravda.“ 

„Němci v hotelu ‚Otčina‘ nás chtěj prosit za odpuštění,“ povídá Max Rosenfeld… „nás, 

přeživší… Ale neví jak. Ani to není snadné.“ 

„A co dělají?“ 

„Smekají před námi klobouky,“ povídá Max Rosenfeld. „Nebo dělají podivná pukrlata! 

Vždyť vidíte!“ 

Já řekl: „A ve frontě na pánskou toaletu…“ 

„Ano,“ povídá Max Rosenfeld… „vidíte… dokonce i tam máme přednost! Nás nesmí 

bolet břicho. To je důležité. Nejdůležitější v tuto chvíli. Dokud nebude vina 

splacena.“
1161

 

Poslední výrok Maxe Rosenfelda trefně a sarkasticky vystihuje povrchnost 

filosemitů ve snaze ukázat Židům svůj respekt. Při čtení těchto řádků si čtenář ale může 

jednoduše vydedukovat, že přednost na toaletě Židům v získání toho pravého respektu a 

především přijetí nepomůže.
1162

 

5.2.5.3 Satira na paralely mezi nacistickou a sionistickou mentalitou 

Hledat podobnosti mezi nacistickým způsobem přebírání moci a způsobem 

židovských sionistů, kteří prošli hrůzami holocaustu, se zdá na první pohled jako 

absurdní myšlenka. Hilsenrath však během svého pobytu v Palestině 50. let 20. století 

takové podobnosti nachází a v románu Nácek & holič na ně upozorňuje. Přesto 

Hilsenrath nechává Maxe sarkasticky poukázat například na sprchy v kibucu, ze kterých 

nestříká plyn, což podle Maxe kupodivu „dá rozum“:
1163

 

Sedací vany pro dospělé tu nemají! Zato… umývárnu! S mnoha sprchami. A ze sprch 

vystřeluje horká voda, když se otočí kohoutkem… žádný plyn… to dá rozum.
1164

 

Poté ale Hilsenrath neotálí a přístup k boji o nezávislý Židovský stát dává na 

příkladu Maxova života v Britském mandátu Palestina a následně Izraeli rychle do 

paralely s přístupem nacistickým. Poměrně brzy po příjezdu Maxe do Palestiny se 
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ukazuje, že jeho povahové rysy, které z něj dělaly typického nacistu, mu nyní dobře 

slouží k tomu, aby se stal v Palestině nejen respektovaným občanem, ale také aktivním 

bojovníkem za svobodný Židovský stát. Hilsenrath sice slučuje dva zdánlivě opačné 

póly, a to nacistického masového vraha a židovskou oběť, ale vychází najevo, že od 

sebe tyto dva póly ve výsledku nejsou tolik vzdáleny. Max tak bere známou nacistickou 

dikci, obsahově ji přizpůsobí myšlenkám sionismu, a používá ji nadále.
1165

 

Vrcholným příkladem bezproblémové inkluze nacistické rétoriky je Maxův 

plamenný projev o válce, která povede nejen ke svobodě Izraele, ale dle jeho slov i k 

ovládnutí světa. Šokující však není jen to, že se Max nebojí mluvit takovým způsobem 

v místě, kde se nachází, ale především souhlasná a nadšená reakce jeho posluchačů:
1166

 

Mluvil jsem dlouho a důkladně o ústupu Angličanů. (…) o založení Židovského státu a 

válkách s Araby, válkách, které se blíží. (…) Čím více jsem mluvil, tím jsem byl 

rozčílenější. (…) Před mýma žabíma očima byly mlžné clony. Udělal jsem ještě jeden 

účes, při dalším už jsem dělal chyby, do toho jsem divoce řečnil, měl vidiny, mluvil o 

milionech malých dětí, mluvil o atomových bombách, mluvil o expanzi, mluvil o 

nepatrné Číně, mluvil o ovládnutí světa! Cítil jsem svrbění na zadku, postavil se mi 

pták, sundal jsem si brýle, podíval se do zrcadla, uviděl dvě obrovské žabí oči, viděl 

lokny spadané do čela a knír, řečnil hlasitěji, omámil mě můj vlastní hlas… a ten… zněl 

tak podobně… nebo přesně… jako ten hlas na Olivové hoře za oltářem. Když jsem se 

svou řečí skončil, všechno v salonu se třáslo (…) když jsem ztichnul, bylo v salonu 

několikavteřinové ticho, takové ticho jako tenkrát na Olivové hoře po té mocné řeči. Pak 

ale vyskočili zákazníci ze svých křesel, už se nestarali o nůžky a hřebeny (…), křičeli 

jako šílení: „Amen! Amen! Amen!“ A také personál křičel: „Amen!“ A také Šmuel 

Šmulevič a jeho paní.
1167
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Hilsenrath dává schválně Maxovu řeč do přímé souvislosti s řečí Adolfa Hitlera 

na Olivové hoře, která tenkrát jeho ještě jako mladíka inspirovala ke kariéře v SS a 

k tomu stát se masovým vrahem. O několik desetiletí později ji pouze s pár obměnami 

nadšeně přijímají Židé, aniž by odhalili původ této řeči.
1168

 Edgar Hilsenrath tímto 

příměrem upozornil na úskalí sionistických ideálů a židovských bojů o vlastní stát, při 

kterém Palestincům také způsobovali utrpení, jako způsobovali utrpení nacisté jim. 

Nevinnost židovského národa jako národa obětí je tím pádem podle Hilsenratha iluzí, 

která nejenže nemá být trvale platnou, ale zejména nesmí ospravedlňovat 

pronásledování jiných.
1169

 

Toto své přesvědčení Hilsenrath doplňuje také na příkladu chování paní 

Šmulevičové, která Maxe rozčiluje tím, že navzdory utrpení, které Židům způsobil 

německý nacistický režim, má stále ráda Německo, stejně jako je takříkajíc nakažená 

nacistickou dikcí do té míry, že ji na to i Max musí upozornit:
1170

 

„Pane Finkelsteine. Každou noc se modlím za konečné vítězství!“ 

Chce na mě udělat dojem, stará čarodějnice. Řekl jsem jí: „To byla slova Vůdce, paní 

Šmulevičová!“ 

Hned se opravila, řekla: „Modlím se za svobodu židovského lidu! A za vzkříšení!“
1171

 

Po smrti svého manžela ale přebírá jeho holičský salon a očíslovává holičská 

křesla podle jejich prestiže, aby na ně mohla usazovat zákazníky na základě svého 

původu. Hilsenrath provokuje nepoučitelností paní Šmulevičové a stejně jako v románu 

Noc o životě v ghettu ukazuje, že být obětí neznamená být morálně bezchybným 

člověkem:
1172

 

Na holičských křeslech visely velké číslice. Číslo jedna, číslo dvě, číslo tři, číslo čtyři a 

tak dále. Extra křesla s extra čísly stála v šatně, a dvě holičská křesla v rozích u 

širokého výkladu. 

Zeptal jsem se kolegy Jicchala Spiegela: „Co to má znamenat?“ 

                                                 
„Amen! Amen! Amen!“ Und auch das Personal schrie: „Amen!“ Und auch Schmuel Schmulevitch und 

seine Frau.“; Hilsenrath, Der Nazi & der Friseur, 368-369. 
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1169

 Zembylas, „Holocaust Laughter and Edgar Hilsenrath’s The Nazi and the Barber,“ 306. 
1170

 Hilsenrath, Der Nazi & der Friseur, 396-397. 
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„Nové nařízení paní Šmulevičové, pane Finkelsteine.“ 

„Nové nařízení?“ 

„Ano, pane Finkelsteine. Podívejte se: Holičské křeslo číslo jedna, to u okna, je nejlepší 

křeslo v salónu, rozumíte… to je… rezervováno pro německé Židy!“ 

„Ach tak! A holičské křeslo číslo dvě? 

„Pro Židy z ostatních západoevropských zemí.“ 

„A číslo tři?“ 

„Pro elitu východního židovstva.“ 

„A kteří Židé to jsou, pane Spiegele?“ 

„Ruští a litevští.“ 

„A holičské křeslo číslo čtyři?“ 

„Pro ostatní východoevropské Židy. Kromě rumunských.“ 

„A kde sedí rumunští?“ 

„V posledním křesle pro východní Židy. V křesle číslo pět.“
1173

 

Loď Exitus, kterou se jako židovský ilegální imigrant Max plaví z Francie do 

Palestiny je další Hilsenrathovou satirou na sionistický boj za svobodu Židovského 

státu. Název lodi nápadně připomíná loď Exodus, která se s ilegálními imigranty v roce 

1947 opravdu z Francie do Palestiny plavila, nicméně břehů Palestiny nedosáhla, neboť 

byla zastavena britským námořnictvem a donucena se vrátit do Francie.
1174

 Exitus 

z románu plavbu dokončil a těsně před připlutím do Palestiny byl dokonce přejmenován 

na Vzkříšení, které měl pomyslně přinést budoucímu Izraeli. V kontrastu s tímto 

názvem se na lodi rozdávají zbraně, které mají sice umožnit vznik nového státu, ale 

nejen na úkor Velké Británie, ale především na úkor obyčejných Palestinců obývajících 

částečně i tuto oblast po dlouhá desetiletí.
1175

 Loď, jejíž jméno Exitus se mění na 

Vzkříšení, ironicky symbolizuje též přechod ze smrti židovského národa do jeho 

vzkříšení v novém samostatném státě.
1176

 

Odhalením kompatibility Maxovy minulosti masového vraha se sionistickými 

představami o budování nového státu Hilsenrath kritizuje proměnu izraelských Židů 

v pachatele a podle Isabelle Hesseové odsuzuje i mezinárodní jednání Izraele jako státu, 

jehož politické vedení si samo sobě udělilo výjimku z morálního jednání na základě 
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utrpení, kterým si jeho národ prošel během holocaustu. Holocaust by podle Hilsenratha 

neměl za žádných okolností sloužit jako politické a ideologické ospravedlnění pro 

nedodržování vnitrostátního a humanitárního práva.
1177

 

Satirické prvky románu Nácek & holič vykazují zřetelně ozdravnou funkci 

humoru probíranou v druhé kapitole práce, neboť to, na co svou satirou Hilsenrath 

upozorňuje, ať už se jedná o slepě zmanipulované Němce hitlerovskou politikou, 

přehnaný německý poválečný filosemitismus nebo sionistický boj za Židovský stát na 

úkor Palestinců, Hilsenratha osobně sužovalo. Poukázáním na tyto historické 

skutečnosti a jejich problematiku prostřednictvím humoru mělo pomyslně uzdravit 

nazírání na židovsko-německé vztahy a sionismus druhé poloviny 20. století.
1178

 

5.2.6 Poselství románu Nácek & holič 

Přes počáteční neúspěch s vydáním románu Nácek & holič v Německu, patří od 

80. let 20. století Hilsenrath ke známým spisovatelům literatury holocaustu také díky 

tomuto románu a podle Norberta Ekeho si Hilsenrathovo dílo od svého vzniku dodnes 

ponechalo efekt ohromení čtenáře právě díky porušování konvenčních pravidel pro 

diskurs v rámci reprezentace holocaustu.
1179

 Vtip, satira a groteska ostatně odpovídají 

Hilsenrathovu postoji k holocaustu. V rozhovoru s Martinem Doerrym se Hilsenrath 

nechal slyšet, že „má prostě jen takový groteskní pohled na celou tuto holokaustovou 

záležitost“.
1180

 

Na rozdíl od jiných spisovatelů, kteří se k sobě podle Hilsenratha snaží připoutat 

velké publikum, píše Hilsenrath o holocaustu primárně z jiného důvodu. Jedním z cílů 

Hilsenrathova psaní je vyjádření prožitých hrůz, vnitřních traumat a utrpení nahlas.
1181

 

Advokát sepisující závět v románu Návrat Jossela Wassermanna vyzývá Jossela k tomu, 

aby řekl jen to důležité. Jossel mu ale odpovídá: „To důležité je, že mluvím (…), protože 

dokud mluvím, nejsem mrtev.“
1182

 Prvotním úkolem je tedy pro Hilsenratha mluvit o 

tom, co zažil a čeho byl svědkem. Dle jeho slov ho holocaust zformoval a přetvořil tak, 

že mají všechny jeho romány něco společného s násilím a utlačováním. Tím se ale 
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Hilsenrath snaží vytyčit milník proti násilí.
1183

 V závěru románu Doznání Jakoba 

Bronského označuje Bronsky jako vypravěč románu v rozhovoru pro televizní studio 

svou knihu za knihu proti násilí a nelidskosti.
1184

 

V románu Nácek & holič Hilenrath obrací pozornost ke komplexitě holocaustu a 

nacistických zločinců. Jak upozorňuje Heinrich Böll ve své recenzi na toto 

Hilsenrathovo dílo, za holocaustem nestál pouze Hitler, Himmler, Goebbels, Heydrich, 

Höss a další nejznámější nacističtí funkcionáři, ale i stovky dalších zločinců jako 

obyčejní hlídači v koncentračních táborech apod. Právě Hilsenrath si pro svůj román 

vybírá jednoho z mnoha nacistů, kteří měli na svědomí smrt tisíců nevinných lidí, 

obyčejného, nepříliš inteligentního, zmanipulovaného a bezcharakterního Maxe 

Schulze.
1185

 Michalinos Zembylas navíc dodává, že na příkladu Maxova životního 

příběhu, který popisuje satiricky s humorem a cynismem, holocaust demystifikuje, aby 

si společnost byla vědoma toho, že se nestal za mimořádných okolností a nebyl 

způsoben mimořádnými lidmi. Tendenci vnímat holocaust jako mýtus shledává 

Zembylas nebezpečnou, neboť znemožňuje zacházet s tematikou holocaustu jako 

s něčím, z čehož je třeba se v budoucnu poučit, a nikoli jako s něčím, co je záležitostí 

minulosti, navíc vymykající se normálnímu běhu dějin.
1186

 

Dalším poselstvím knihy je paralela mezi nacistickým a sionistickým bojem o 

moc probíraná v předchozí podkapitole, resp. podle Hilsenratha morálně nepřijatelné 

ospravedlnění páchání násilí ze strany Židů na základě sjejichpozice jako obětí 

holocaustu. Román Nácek & holič se podle Isabelle Hesseové tedy dá číst také jako apel 

na sionismus a politické vedení Izraele, které postupovalo vpřed spoléhajíc se na 

marginálnost Židů jako menšiny, na kterou byli vždy zvyklí. Nutno nicméně uznat, že 

nemožnost Židů postavit se nacistickému režimu proces boje za vlastní stát urychlila a 

také zintenzivnila, bohužel na úkor Palestinců.
1187

 Zraněný židovský národ tak 

v Palestině podvědomě přejal myšlenky podobné nacismu a Hilsenrath byl v letech 

1944 až 1947 na vlastní oči svědkem nejen židovsko-britských sporů, ale také 

arogantního zacházení Židů s Palestinci. Verena Hutterová cituje ve svém článku 
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historika Omera Bartova, který shrnul vztah mezi nacistickou a sionistickou ideologií 

následovně:
1188

 

„Vůle nacistického manifestu obětovat, oddanost věci, naléhavě se mstít jak reálným, 

tak smyšleným nepřátelům, a bezmezná bezohlednost a krutost byly zkoncipovány jako 

dvojznačný příklad budoucím generacím izraelských bojovníků.“
1189

 

Vzhledem k osobnímu traumatu, které Hilsenrathovi následkem předválečného 

antisemitského pronásledování a života v ghettu vzniklo, psal také proto, aby ulevil 

svým depresím vycházejícím z tohoto traumatu. Psaní bylo pro Hilsenratha vždy 

terapií.
1190

 Ve zmiňovaném televizním rozhovoru z románu Doznání Jakoba Bronského 

Hilsenrath stručně a zároveň výstižně vysvětluje ústy Bronského význam, který pro něj 

psaní má:
1191

 

Sedím v televizním studiu. Vidí mě a slyší miliony Němců. 

Reportér: „Pane Bronsky. V tomto okamžiku Vás vidí a slyší miliony Němců!“ 

Bronsky: „Já vím.“ 

Reportér: „Proč jste napsal Vaši knihu?“ 

Bronsky: „Abych se uzdravil.“
1192

 

V souvislosti s psaním Hilsenrath mluvil o lehkosti, kterou zaznamenával právě 

jen při psaní, při kterém se v něm také uvolňovalo jinak všudypřítomné napětí. Humor 

do psaní svých románů zakomponoval Hilsenrath až postupem času. Přisoudil mu ale 

důležitou funkci: „[Humor] se vyvinul až během toho množství zklamání, jako ochrana 

před zraněními.“
1193

 

5.2.6.1 Problematika židovsko-německé identity 

Vedle touhy být slyšet, varovat a upozornit na pokryteckost sionistů ve 

vznikajícím Izraeli ale zůstává centrálním poselstvím románu problematika židovsko-
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německé identity, která Hilsenrathovi jako člověku židovského původu se silným 

vztahem k německé kultuře a jazyku nejvíce ležela na srdci. Při bližším pohledu čtenář 

zjišťuje, že se toto téma nese celým románem a přitom se nejedná pouze o proměnu 

Němce Maxe Schulze v Žida Icika Finkelsteina, byť falešného.
1194

 Příkladem mohou 

být postavy románu nesoucí přehnané stereotypní vlastnosti Němců a Židů, které jakoby 

sjednocuje Max alias Icik v postavu jednu, poukazují na zbytečné poválečné oddělení 

Němců a Židů jako dvou naprosto různých národů. Němci jsou vnímáni jako pachatelé a 

Židé jako oběti, což vede k vyčlenění Židů z německé společnosti.
1195

 Poválečný 

filosemitismus, který je v románu taktéž tematizován a který měl za cíl ukázat Židům 

náklonnost a respekt, měl rovněž za výsledek vnímání Židů jako outsiderů.
1196

 Navíc 

může být hranice mezi filosemitismem a antisemitismem nebezpečně tenká, jak zmiňuje 

Ruth Klügerová.
1197

 

Román Nácek & holič se tedy jak se svou dějovou linií, v jejímž centru stojí 

proměna pachatele Maxe v obět Icika, tak satirickým a cynickým stylem psaní dá 

vnímat jako vzorový příklad židovsko-německých vztahů po druhé světové válce.
1198

 

Spisovatel a literární kritik Thomas Kraft poznamenává, že ve všech Hilsenrathových 

dílech je znatelná bolest ze života v exilu, pocity vykořeněnosti a traumatu z holocaustu, 

což se Hilsenrath podle Krafta snaží vybalancovat právě literárním vyjádřením, a sice 

ve svém mateřském jazyce – německy.
1199

 

Stejně jako si Max po proměně v Icika při pohledu do zrcadla není jistý tím, zda 

vidí cizince nebo svou vlastní tvář, byla i pro Hilsenratha jeho vlastní identita po válce 

těžko popsatelná, protože viděl, že již není možné být německým Židem, kým se on 

v nitru duše cítil.
1200

 Podobně jako Max se také Hilsenrath snaží po válce vcítit do role 

Žida v Palestině, kde je budován Židovský stát, ale vnitřně stále zůstává Němcem jako 

Max.
1201
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Svým románem chce však Hilsenrath zrušit rovnítko mezi pachatelem a 

Němcem a mezi obětí a Židem.
1202

 V postavě Maxe si tedy jako pachatel přivlastňuje 

identitu oběti Icika a jako Němec si přivlastňuje identitu Žida, čímž obrací filosemitské 

vnímání poválečného světa naruby a zároveň odhaluje nezdravý vztah Němců a 

Židů.
1203

 Verena Hutterová označuje Maxovu fyzickou proměnu, například tetování 

vězeňského čísla z koncentračního tábora, za demonstraci „nemožnosti vytyčit jasnou 

hranici mezi fyzickou materií a abstraktními ideologiemi“.
1204

 Nicméně jak doplňuje 

Gregory Baer, důkazy o tom, že je možné být německým Židem, vkládá Hilsenrath již 

do postavy Chaima Finkelsteina ze začátku románu, když detailně vyjmenovává 

všechny spolky a skupiny, jejichž členem Chaim Finkelstein byl. Baer si tento směšně 

dlouhý výčet vykládá jako náznak německé tendence sdružovat se a organizovat. Účast 

a občasné předsednictví v těchto spolcích a skupinách však Chaimovi nebrání v tom žít 

také aktivně jako Žid.
1205

 

Jak zmiňuje podkapitola Nácek & holič jako pohádka zabývající se určitými 

atributy Maxovy přeměny a pobytu ve Veronině chlaupě z perspektivy tradičních 

německých pohádek 18. a 19. století, nárokuje si podle Jennifer Taylorové Hilsenrath 

tímto stylem psaní svůj podíl na německé vysoké kultuře bratří Grimmů, Goetheho, 

Schillera a dalších jako Němec tělem i duší. Psaní považuje Hilsenrath za prostředek, 

kterým si bere zpět německé kulturní dědictví, na které podle nacistického režimu jako 

Žid neměl právo a které vždy vnímal jako své vlastní dědictví, jež ho definuje.
1206

 

Taylorová dále označuje tento jeho román za „fikci o identitě, ve které hlas přeživšího 

touží po ospravedlnění jak svého přežití, tak své dvojí identity jako Žida a jako 

Němce“.
1207

 

V neposlední řadě hrál u Hilsenratha v souvislosti s pokusem redefinovat svou 

židovsko-německou identitu roli německý jazyk zmiňovaný výše. Edgar Hilsenrath psal 

svá díla vždy výhradně v němčině a přestože žil dlouhá léta v USA, kde jeho první dva 

romány vyšly dříve než v Německu, musely být do anglického jazyka přeloženy. 

Jennifer Taylorová připomíná také fakt, že i pravidelnou účastí na akademických 

                                                 
1202

 Hesse, „From Colonised to Coloniser,“ 4. 
1203

 van der Berg, „Trauma in Der Nazi & der Friseur von Edgar Hilsenrath,“ 35. 
1204

 „(…) impossibility of drawing a clear line between material bodies and abstract ideologies.“; Hutter, 

„Identity Politics and the Jewish Body in Edgar Hilsenrath’s ‚The Nazi and the Barber,“ 235. 
1205

 Baer, „The Nazi and the Barber,“ 522. 
1206

 Taylor, „Writing as Revenge,“ 439. 
1207

 „(…) fiction about identity in which the voice of a survivor seeks to legitimate both his own survival 

and his double identity as a Jew and a German.“; Ibid., 443. 
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konferencích a nadmíru seriózním přístupem ke spisovatelskému řemeslu se Hilsenrath 

snažil znovu vytvořit obraz německého umělce 19. století.
1208

 Svým vztahem 

k německému jazyku odůvodnil také návrat do Německa v roce 1975, nikoli proto, že 

by poválečné Německo považoval tolik za svou vlast, jak připomíná Norbert Eke. Vlastí 

pro něj totiž byla vždy Bukovina,
1209

 ke které se vracel také v několika románech, 

jmenovitě v románu Noc, Návrat Jossela Wassermanna a částečně i v románu Nácek & 

holič, protože na Bukovině měla kořeny rodina Finkelsteinových.
1210

 Německý jazyk 

byl tedy pro Hilsenratha zprostředkovatelem vzpomínek i v exilu, kde se cítil 

vykořeněný.
1211

 

5.2.7 Kritika románu a jeho opožděné vydání v Německu 

Jak zmiňuje podkapitola o Hilsenrathově biografii, román Nácek & holič vzbudil 

v USA velmi pozitivní ohlasy hned po vydání v roce 1971. Nadšené reakce následovaly 

i v řadě dalších zemí včetně Itálie a Francie,
1212

 kde se stal bestsellerem, nebo Velké 

Británii.
1213

 Celkem byl román vydán ve více než dvaceti zemích a přeložen do téměř 

dvaceti světových jazyků.
1214

 

Maďarsko-americký dramatik a romanopisec Gerty Agoston sepsal hned 

v květnu 1971 euforickou recenzi, kde vyzval ta „nejnáročnější německá knižní 

vydavatelství“, aby se „předháněla v tom, kdo získá vydavatelská práva k Hilsenrathovu 

velkému významnému románu, zdaleka překračujícímu americké či německé 

hranice“.
1215

 Britské nakladatelství W. H. Allen zase vydalo provokativní prohlášení, že 

přestože byla kniha přeložena do šesti jazyků, německá nakladatelství ji stále odmítají 

kvůli její přílišné kontroverznosi pro německé čtenáře. Podobně reagovalo například 

švýcarské Neue Zürcher Zeitung, když se ptalo, proč ještě román v Německu nedostal 

prostor.
1216

 Rakousko-československý spisovatel Friedrich Torberg označil román za 
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 Taylor, „Writing as Revenge,“ 443. 
1209

 Eke, „Edgar Hilsenrath,“ 555. 
1210

 Baer, „Edgar Hilsenrath,“ 143. 
1211

 Eke, „Edgar Hilsenrath,“ 555. 
1212

 Wolf Scheller, „Humor gegen das Grauen,“ Jüdische Allgemeine, https://www.juedische-

allgemeine.de/kultur/mit-humor-gegen-das-grauen/ (staženo 1. 12. 2020). 
1213

 Urban-Fahr, „Der Grenzgänger: Edgar Hilsenrath wurde 70 Jahre alt.“  
1214

 Jan Süselbeck, „Meet Edgar Hilsenrath: Ein Porträt des bei uns weitgehend unbekannten 

Schriftstellers,“ literaturkritik.de. https://literaturkritik.de/id/7106 (staženo 1. 12. 2020). 
1215

 „die anspruchsvollsten deutschen Buchverlagen“ – „überbieten, um die deutschen Verlagsrechte für 

Hilsenraths green, weit über Amerikas oder Deutschlands Grenzen hinaus bedeutungsvollen Roman zu 

erwerben.“; Braese, Das teure Experiment und NS-Faschismus, 274. 
1216

 Ibid., 275. 
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zlom ve vypořádávání se s nedávnými hrůzami holocaustu pomocí vtipu, v čemž 

Hilsenrath podle Torberba nemá protějšku a ukazuje tak nový způsob, jak 

s neuzavřenou problematikou holocaustu pracovat.
1217

 S Torbergem by se shodnul i 

americký lingvista Gregory Baer, který je přesvědčený, že Hilsenrath svým „unikátním 

přístupem ke svým námětům a neobyčejně humorným tónem velké části svého díla 

rozbíjí tabu a otevírá nové možnosti chápání dynamiky viny, viktimizace a identity 

v kontextu holocaustu“.
1218

 

Vydat Hilsenrathův román ve filosemitském Německu, které bylo citlivé na 

tematiku holocaustu jako takovou, natož na její humorná zpracování, bylo však 

odvážným a riskantním tahem, stejně jako bylo ze strany Edgara Hilsenratha odvážným 

a riskantním tahem napsat satirický román o nejtemnější kapitole německé historie 

obohacený o tvrdý cynismus, černý humor a vulgární jazyk.
1219

 Hilsenrath si tak na 

německé vydání románu Nácek & holič musel počkat šest let, neboť si s sebou 

Německo neslo po holocaustu pochopitelně větší zátěž než jiné země, a tak humorná 

reprezentace holocaustu v Německu 70. let 20. století nabývala zcela jiných rozměrů, 

než jaké měla například v USA.
1220

 Kromě toho hrozila kritika ze strany Izraele, 

v případě, že by zrovna Německo dovolilo vydat román otevřeně satirizující sionistický 

boj v Palestině a následném Izraeli. Dodnes je německá kritika Izraele velmi citlivým 

tématem, což dokazuje prohlášení Güntera Grasse izraelským ministrem vnitra za 

personu non grata po vydání Grassovy básně Co musí být řečeno (Was gesagt werden 

muss) v roce 2012. V této básni Grass vytýká Izraeli, že hrozí útokem na Írán, jenž byl 

Izraelem podezříván z vyvíjení jaderných zbraní proti Izraeli.
1221

 

Dohromady byl Hilsenrath s románem Nácek & holič v Německu odmítnut 60 

nakladatelstvími většinou s odůvodněním, že se o holocaustu nedá psát satiricky, že je 

děj románu příliš kontroverzní a že na něj němečtí čtenáři nejsou připraveni.
1222
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 Braese, Das teure Experiment und NS-Faschismus, 275-277. 
1218

 „In his unique approach to his subjects and in the unusually humourous tone of much of his writing, 

he has broken tabes and opened up new possibilities for understanding the dynamics of guilt, 
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 Cizmecioglu, „Edgar Hilsenrath: ‚Der Nazi & der Friseur‘.“ 
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 Gilman, „Is Life Beautiful? Can Shoah Be Funny?“ 283. 
1221

 Autor neznámý, „Israel declares Günter Grass persona non grata,“ Deutsche Welle, 
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12. 2020). 
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Nakonec se Hilsenrathovi ale podařilo najít malé nakladatelství Helmuta Brauna 

Literarischer Verlag Braun, který román vydal v létě 1977.
1223

 

Podívá-li se na německou kritiku ať už ze strany nakladatelů, tak ze strany 

literárních kritiků detailněji, soustředila se na tři oblasti. První z nich byla obecně kritika 

satirizování tak seriózního tématu, jakým byl holocaust, ale i založení Izraele a 

sionistického hnutí.
1224

 S tím souvisel zmiňovaný německý poválečný filosemitismus a 

snaha se Židům zavděčit a nepokazit tuto snahu přijetím kontroverzního románu o 

masovém vrahovi, který se bez sebemenšího zadrhnutí stane váženým židovským 

občanem a bojovníkem za svobodu Izraele.
1225

 Jinými slovy spočíval tento problém 

podle Hilsenratha v komplexu viny Němců, takže se Židé jako oběti měly pokud možno 

popisovat pouze pozitivně a jako morálně bezchybní lidé,
1226

 jakéžto podmínky román 

Nácek & holič nesplňoval.
1227

 

Druhou oblastí byl styl jazyka, jakým Hilsenrath svůj román napsal. Nejenže mu 

byla vytýkána vulgarita jazyka a nespisovná bezprostřednost Maxova vyprávění, ale 

také otevřená sexualita, která čtenáře šokuje od samého počátku románu.
1228

 Třetí 

oblastí německé kritiky bylo Hilsenrathovo rozhodnutí napsat román z perspektivy 

pachatele a nikoli oběti,
1229

 následkem čehož byl Hilsenrath kritizován také za záměrné 

nevymezení jasné hranice mezi pachatelem a obětí.
1230

 

Stephan Braese k celkové kritice a přijetí románu v Německu ale poznamenal, že 

na příkladu Edgara Hilsenratha a jeho díla byl odhalen dvojí metr v přístupu 

k německým autorům píšícím o holocaustu. Podle Braeseho totiž byl autor tvořící 

z exilové perspektivy a žijící v exilu hodnocen přísněji a dostal menší prostor k tomu si 

vybrat, jak tematiku holocaustu uchopí. Navíc Braese dodává, že debata kolem vydání 

románu Nácek & holič ukázala, „že restriktivní diskursní politika proti satiře se stala 

anachronickou“ místo toho, aby postupovala kupředu a otevírala se novým způsobům 

reprezentace holocaustu.
1231
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1227

 van der Berg, „Trauma in Der Nazi & der Friseur von Edgar Hilsenrath,“ 29. 
1228
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Hilsenrath však po poměrně silné vlně německé kritiky zůstal ve svém psaní 

nekompromisním a svůj literární styl nezměnil.
1232

 Německou mentalitu označil za 

přehnaně seriózní bez smyslu pro sebeironii
1233

 a za důvod problematického hledání 

nakladatele pro vydání románu Nácek & holič považoval výčitky svědomí Němců, které 

jim dlouho nedovolily přijmout grotesku o holocaustu.
1234

 Ještě v 90. letech 20. století 

se nechal Hilsenrath slyšet, že je jeho dílo stále nekompatibilní se zastaralým vnímáním 

stereotypů a jejich přijímání, obzvlášť pokud se jedná o dvojsmyslný filosemitismus, se 

kterým Hilsenrath ve svém díle notně pracuje. V rozhovoru pro německý deník 

Frankfurter Rundschau roku 1990 Hilsenrath jako by vzdal snahu se zavděčit 

jakémukoli publiku, když řekl:
1235

 

„Vystrašil jsem filosemity, jsem outsiderem jak pro Němce, tak pro Židy. Takže si můžu 

dovolit dělat svoje vtípečky.“
1236

 

Po svém vydání v roce 1977 v Německu ale Hilsenrathův druhý román nesklízel 

pouze negativní odezvy. V jedné z prvních recenzí napsal Werner Hornung do 

dvouměsíčníku sociální demokracie: „Tento román byl už jednoduše potřeba.“
1237

 

Magazín Spiegel chválil román za břitký humor, kterým děsivé období holocaustu a 

poválečný čas popisuje,
1238

 a uznává, že se Hilsenrathovi podařilo „zdánlivě nemožné - 

satira o Židech a SS“.
1239

 Mnoho recenzentů v Německu i USA navíc připodobňovalo 

román ke slavnému románu Plechový bubínek (Die Blechtrommel) Güntera Grasse díky 

stejnému typu černého humoru.
1240

 

Vesměs pozitivní recenzi obdržel Hilsenrath i od spisovatele Heinricha Bölla, 

který Hilsenratha chválí za vyzdvižení faktu, že se na holocaustu podílel nespočet 

zločinců, na které se ale často zapomíná. V recenzi v této souvislosti mimo jiné píše:
1241
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 Autor neznámý, „Schriftsteller Egar Hilsenrath mit 92 Jahren gestorben.“  
1235

 Eke, „Edgar Hilsenrath,“ 557. 
1236
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„Pojďme pomlčet o Hitlerovi, na kterého by se mělo na chvíli pozapomenout, abychom 

se upamatovali na nacisty.“
1242

 

Böll také obhajuje Hilsenrathův vulgární styl jazyka včetně jinými kritizované 

sexuality, neboť za tím odhaluje autorův záměr, a sice ukázat, že na nacistickém režimu 

nebylo nic ušlechtilého, ba naopak. Závěrem přiznává Hilsenrathovi úspěch v tom, že 

vzhledem k riskantnosti jeho pokusu o černou satiru z doby holocaustu se rozhodně 

nejedná o fiasko:
1243

 

„K této knize nemám zcela jasné hodnocení, ptám se sám sebe nejen, zdali se tento 

ožehavý, smělý záměr ‚podařil‘, nýbrž také zdali se vůbec může ‚podařit‘, a myslím, že 

se vzhledem ke smělosti tohoto záměru nedá říci, že se nepodařil.“
1244

 

Svého času šéfredaktor týdeníku Allgemeine Jüdische Wochenzeitung Hermann 

Lewy po vydání románu též označil jeho téma za riskantní a konfliktní, ale také za 

lákavé a obsah románu za napínavý. Ve své recenzi uvedl, že má obsah knihy často rysy 

kriminálního románu, nicméně že tato vlastnost v žádném případě neumenšuje literární 

hodnotu a historický význam románu.
1245

 

Žurnalistka Gerda Marie Schönfeldová ve své recenzi na román Nácek & holič 

z roku 1977 zase nazvala Hilsenrathovu satiru na fašismus s masovým vrahem jako 

hrdinou a autorem židovského původu za dechberoucí kombinaci. Přestože je 

románovým vypravěčem antihrdina a vrah, nikoli hrdinská oběť, v žádném případě si 

podle Schönfeldové Hilsenrath s osudem obětí holocaustu nehraje, takže jejich 

důstojnost zůstává nedotčena. Celkově román hodnotí jako nejčernější grotesku, ale 

zábavnou, poetickou, jazykově propracovanou a napínavou jako detektivka.
1246

 

Přes svůj těžce vydobytý respekt je Edgar Hilsenrath dodnes považován za 

kontroverzního autora a po celou dobu své tvorby musel čelit obviněním ze 

zesměšňování obětí a pochybám o vhodnosti černého humoru ve spojení s holocaustem. 
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Norbert Eke Hilsenratha však nazývá „předskokanem a pionýrem paradigmatu změny 

k rozhodné literární konfrontaci s holocaustem“.
1247

 

6. Komparace Borowského a Hilsenrathova přístupu 
a zhodnocení přijatelnosti humoru v reprezentaci 
holocaustu 

Jak Tadeusz Borowski, tak Edgar Hilsenrath patří mezi autory, jejichž dílo se 

vymyká rámci, ve kterém byla tematika holocaustu ve 20. století zpracovávána, což 

vedlo u obou autorů k řadě kontroverzí a negativní kritice. Borowského povídky 

z prostředí koncentračního tábora plné cynismu, ironie a šokujícího postoje nezaujatosti 

jejich vypravěče k hrůzám, o kterých pojednávají,
1248

 byl opak toho, co se od literatury 

holocaustu těsně po konci války očekávalo.
1249

 O necelých 30 let později nastal kolem 

vydání románu Nácek & holič psaném jako černá satira z perspektivy nacistického 

masového vraha taktéž značný rozruch, neboť byl jeho autorem Němec židovského 

původu, usilující svým dílem mimo jiné o místo na mapě německé kultury a návrat 

židovsko-německé identity do evropského povědomí.
1250

 

6.1 Ústřední témata Borowského povídek a Hilsenrathova 

románu 

Czesław Miłosz popsal Borowského v eseji věnující se jeho vývoji tvorby a 

postojů jako člověka sarkastického a bystrého, v němž se mísila arogance i pokora a 

hodně skryté ironie. Sklony k sarkastickému a ironickému pohledu na svět měl tedy 

Borowski již před válkou, a tudíž měl tendenci se k nim vracet i po válce ve svých 

povídkách, ve kterých se mnoho z tohoto proměnilo v tvrdý cynismus se sarkasmem a 

ironií.
1251

 Oproti němu Edgar Hilsenrath ještě ve svém prvním románu Noc psal jiným 

stylem, než jaký vytvořil v druhém románu Nácek & holič. Zatímco Noc se dá označit 

za čistě naturalistický román, Nácek & holič je již především satira, byť naturalistické 

prvky též zřetelně vykazuje.
1252

 V jednom z rozhovorů dokonce Hilsenrath uvedl, že se 
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humor v jeho vnímání světa a tvorbě vyvinul až postupem času jako „ochrana před 

zraněními“.
1253

 

Podle toho, jak definuje Lawrence Langer postoj ke zkušenostem holocaustu 

Jeana Améryho a Viktora Frankla, je možné najít paralelu mezi mezi Amérym a 

Borowským na jedné straně a Franklem a Hilsenrathem na straně druhé. Jean Améry po 

vstupu do Auschwitzu cítil, jak se postupně mění jeho vnímání světa, jeho postoje a jak 

vzpomínky na minulost, tak vyhlídky do budoucnosti.
1254

 Toto vnímání mu ale zůstává i 

po válce, když tvrdí, že žádný přeživší, který zakusil mučení SS, nemůže být nadále 

toutéž osobou jako dřív.
1255

 Stejně tak Borowski je přesvědčen, že ho holocaust 

nenávratně změnil a zničil mu hodnoty a zásady, kterých se dříve držel. Rovněž je 

v jeho díle patrné,
1256

 že válka v jeho mysli neskončila a že uvěřit znovu v lidskou 

dobrotu je nemožný úkol.
1257

 Přisuzovat Borowského sebevraždu výhradně jeho 

zkušenostem z holocaustu by bylo však chybou. Uvězněn a osamocen si nepřipadal totiž 

zdaleka jen ve své mysli, stále částečně žijící v koncentračním táboře, ale z velké míry i 

v pozici předního básníka polského socialistického režimu, v jehož reformaci a 

důvěryhodnost již nebylo možné věřit a z něhož pro něj, jak se zdálo, nebylo úniku.
1258

 

Na druhé straně Viktor Frankl sám sobě slíbil brát Auschwitz jako dočasný stav, 

aby byl schopen si udržet vnitřní svobodu a nedal zahynout svému duševnímu životu, 

jak píše Lawrence Langer.
1259

 V návaznosti na svůj slib napsal po válce knihu věnující 

se zkušenostem z holocaustu A přesto říci životu ano (…trotzdem Ja zum Leben sagen), 

jejíž název koresponduje s Franklovým odhodláním.
1260

 Podobně se i Hilsenrath snažil 

po válce posunout dál, přestože přiznal, že ho holocaust zformoval a přetvořil tak, že 

mají všechny jeho romány společného jmenovatele ve formě násilí a utlačování.
1261

 

Jeho literární tvorba se však vyvíjí a autobiograficky pojednává nejen o dětství plném 

antisemitské šikany a životě v ghettu, ale také o problematice sionistického boje ve 
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vznikajícím Izraeli
1262

 a životě v New Yorku 50. let
1263

 a Berlíně poslední čtvrtiny 20. 

století.
1264

 

Co nicméně měli Borowski s Hilsenrathem společné, byla nespokojenost se 

západním světem, přestože se u Borowského jednalo o budoucí západní Německo a 

Francii a u Hilsenratha o USA. Vzhledem k tomu, odkud oba spisovatelé pocházeli, 

Borowski z Ukrajiny a Polska a Hilsenrath z východní části Německa a rumunské 

Bukoviny, však pro ně posun na západ, byť geograficky odlišný, znamenal velký rozdíl. 

Borowski viděl v západním světě nadále upadající morální hodnoty, které mu 

připomínaly období nacismu.
1265

 Hilsenrath zase spatřoval v americké společnosti 

povrchnost a nezdravou soutěživost a rivalitu.
1266

 Od jejich zkušeností, postojů a pocitů 

se pak odvíjí ústřední témata Borowského povídek a nejen Hilsenrathova románu Nácek 

& holič, ale i jeho dalších románů. 

6.1.1 Společný prvek proměny a vztahu mezi pojmy pachatel a oběť 

Ústředním tématem Borowského povídek je pozice vypravěče Tadka jako vězně, 

který se ale s cílem záchrany svého života nezdráhá spolupracovat se svými 

pronásledovateli a podílet se tak na krutém a sobeckém vykořisťování jiných vězňů 

koncentračního tábora. Vězeň Tadek se jako oběť tedy stává paradoxně pachatelem,
1267

 

který vnímá tábor jako profitující podnik.
1268

 Povídky jsou podle Jana Kotta verdiktem 

toho, že lidská krutost nezná hranic.
1269

 Vytvořením postavy Tadka ale také Borowski 

vyjádřuje spoluvinu všech vězňů na tom, co se v koncentračních táborech dělo, a 

upozorňuje na skutečnost, že být obětí nerovná se být bezúhonným člověkem.
1270

 

Toto Borowského hlavní poselství podporují autobiografické prvky v jeho 

povídkách od jména vypravěče Tadek, tedy zkráceně Tadeusz, přes asociace 

s událostmi z Borowského vlastního života, po výkon některých z táborových prací, 

které Borowski vykonával během své internace v Auschwitzu také. Přestože se chování 
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Borowského v táboře značně lišilo od surového, potměšilého Tadka z povídek,
1271

 

Borowski se necítil jako nevinný, pasivní vězeň a do postavy Tadka vložil co možná 

nejdrsnější a nejbezcitnější vlastnosti, aby své pocity zkompromitovanosti z účasti na 

fungování tábora a chování ostatních vězňů předal ve svých povídkách světu. 

Částečným zakomponováním vlastní osoby do povídek tedy vyzývá nejen všechny 

vězně koncentračních táborů, ale i všechny své čtenáře k přijetí kolektivní odpovědnosti 

za koncentrační tábory a holocaust.
1272

 

V centru Hilsenrathova románu stojí naopak přeměna nacistického masového 

vraha Maxe Schulze v židovskou oběť Icika Finkelsteina.
1273

 Mírou úspěšnosti Maxova 

podvodu, který není až do Maxova přiznání soudnímu radovi odhalen, Hilsenrath 

upozorňuje na tenkou hranici mezi dobrem a zlem a vysmívá se tak z velké míry 

smyšleným stereotypům o árijských Němcích a Židech, na základě kterých lidé byli 

schopni označit jednoho člověka za pachatele a druhého za oběť, stejně jako neváhali 

považovat všechny Němce za pachatele a všechny Židy za oběti. To bylo zase 

výsledkem podle Hilsenratha falešného filosemitismu.
1274

 Postupné rozpolcení Maxovy 

identity vedoucí až k jeho přiznání má však své kořeny v rozpolcení identity samotného 

Hilsenratha. Ten po válce cítil stále přítomný vliv německých a židovských stereotypů a 

narůstající filosemitismus, který označkováním Židů jako národa respektovaných obětí 

holocaustu tento národ vyčlenil z národa německého, což Hilsenratha jako člověka se 

silným vztahem k německé kultuře výrazně zasáhlo.
1275

 

Stejně jako u Borowského, také u Hilsenratha lze nalézt v románu Nácek & holič 

autobiografické prvky, byť jsou zde méně výrazné a objevují se spíše ve formě 

připodobnění, což je činí na první pohled nenápadnějšími. Avšak i těmto 

autobiografickým prvkům je jako u Borowského nutné přiznat podpůrnou funkci 

poselství románu vycházející z ústředních témat. Přestože je Max z románu 

nežidovského původu a proměňuje se ve falešnou židovskou oběť, lze tu spatřit paralelu 

se samotným Hilsenrathem, neboť i Hilsenrath se cítil Němcem a Židem zároveň. 

Židovská víra mu nicméně nikdy nepřirostla k srdci, a ačkoli znal všechny její zvyky a 

tradice a především si vytrpěl antisemitské pronásledování v Halle i život v ghettu, cítil 
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se vždy více Němcem.
1276

 Stejně tak Maxova židovská identita v Izraeli není udržitelná, 

protože se stále cítí být Němcem a je si vědom toho, že vlastní původ a hlavně pocit 

sounáležitosti změnit nelze.
1277

 V tomto čtenář znovu spatřuje problematiku židovsko-

německé identity, s jejíž neslučitelností v poválečném světě Hilsenrath bojoval.
1278

 

Je tedy patrné, že povídky Tadeusze Borowského se soustřeďují na proměnu 

oběti v pachatele, zatímco Hilsenrathův román na proměnu pachatele v oběť. Společný 

prvek proměny nicméně zůstává, byť je její poselství u každého spisovatele jiné. U obou 

se však jedná o problematiku vnímání pachatele a oběti okolní společností, přičemž jak 

Borowski, tak Hilsenrath ve svém díle vyzývají ke snaze se na tuto problematiku dívat 

co možná nejkomplexněji a v návaznosti na to se nad ní aktivně zamýšlet.
1279

 

6.1.2 Pokřivení morálních hodnot 

Jak Tadeusz Borowski, tak Edgar Hilsenrath tematizují ve svých dílech 

pokřivené, ba zcela zničené morální hodnoty a zákony. Borowski se po válce cítí silně 

zklamán světem, ve kterém se odehrály takové hrůzy, kterých byl svědkem a které 

částečně zažil, stejně jako lidmi, kteří tyto hrůzy dopustili ať už aktivní účastí, pasivním 

pozorováním nebo ignorací.
1280

 Z toho vychází pro Borowského povídky typický 

cynismus a chladná vypravěčova nezaujatost, která byla mnohými kritiky nazývána 

amorálním nihilismem. Czesław Miłosz ale poukázal právě na ono zklamání a z něj 

vyvěrající rezignaci na snahu si namlouvat existenci dobra v tomto světě.
1281

 Vyhlazení 

všech stop po předválečných morálních zákonech a hodnotách, což měly na svědomí 

koncentrační tábory, je tak dalším významným tématem Borowského povídek.
1282

 

Vypravěč Tadek si i po válce ponechává perspektivu sobeckého boje o přežití v táboře a 

pouze ji uzpůsobuje na život v poválečném světě. Vnitřně se cítí stále uvězněn a je pro 

něj velmi obtížné v sobě ztracené hodnoty nalézat.
1283

 

V souvislosti s pokřivenými morálními hodnotami a zákony se Hilsenrath 

v románu Nácek & holič věnuje tematice sionistického boje v Britském mandátu 
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Palestina a následně v Izraeli. Hilsenrathův román shledává páchání násilí ze strany 

Židů jak na britské okupaci, tak především na palestinském obyvatelstvu naprosto 

neospravedlnitelným na základě židovské pozice obětí z holocaustu.
1284

 V postavě 

Maxe, který se vydává za Žida aktivně bojujícího za Židovský stát, ale který je ve 

skutečnosti německým masovým vrahem, tak satirizuje chování Židů v Izraeli jako 

chování nacistů v Německu za druhé světové války. Satiru podtrhuje rovněž Maxova 

nacistická dikce, která má jen v pozměněné podobě velmi podobné odezvy u Židů 

v Izraeli, jako měla u Němců v Německu za nacistické éry.
1285

 

6.1.3 Demystifikace holocaustu 

Dalším společným prvkem Borowského povídek a Hilsenrathova románu je 

snaha včlenit holocaust se všemi jeho zločiny do běhu tohoto světa jako každou jinou 

část historie, aniž by se mu udělovala výjimka mimořádné události, která se současným 

děním světa nemá co do činění. Tím ani jeden ze spisovatelů holocaust netrivializuje ani 

neumenšuje utrpení jeho obětí, nýbrž předchází této trivializaci nepochopením 

holocaustu jako jakéhosi historického mýtu a následnou ignorancí, která by zamezila 

komplexním úvahám o holocaustu v propojení s budoucností a jejími potencionálními 

hrozbami.
1286

 

Na jedné straně Borowski čtenáře pomocí defamiliariazce a disfigurace vytrhuje 

z jeho reality do reality povídek,
1287

 stejně jako se vyhýbá metaforám z běžného světa, 

či je vůbec nepoužívá, aby čtenářova pozornost neutekla jinam a on se tak v realitě 

koncentračního tábora udržel.
1288

 Na druhou stranu je ale čtenář vyzýván ke zmiňované 

kolektivní odpovědnosti za holocaust a poznáním reality koncentračního tábora 

Tadkovýma očima si je lépe vědom toho, za co odpovědnost přebírá. Následným 

přijetím odpovědnosti je dnešní čtenář přímo na holocaust napojen, čímž je zajištěna 

v jistém slova smyslu i demystifikace holocaustu potřebná k jeho nezapomenutí.
1289

 

Hilsenrath usiluje o demystifikaci holocaustu vystavěním postavy Maxe Schulze 

a jeho životního příběhu od slabomyslného dítěte přes chladného masového vraha, který 

sám sobě není schopen odůvodnit, proč jsou Židé údajně škodlivými pro Německo, až 
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po falešného Žida v Izraeli.
1290

 Přestože jeho příběh není obyčejným příběhem, Max ho 

vypráví tak nenuceně a bezprostředně, že čtenář nemá tendenci umístit Maxe do jiného, 

nevysvětlitelného světa, ale nechává tohoto vypravěče ve stejném světě, v jakém sám 

žije. Max se tak nestává v očích čtenáře mytickou postavou a holocaust nepopsatelnou 

událostí, ale naopak událostí, která se na této zemi udála a která s lidmi dnešního světa 

stále souvisí.
1291

 

6.2 Srovnání užitých literárních prostředků 

Nejnápadnějším literárním prostředkem, ke kterému se Borowski i Hilsenrath ve 

svém díle uchylují, je fikce. Zatímco u Borowského po vydání jeho povídek vznikaly 

kontroverzní diskuze o míře autobiografičnosti a tím pádem o nemoralitě Borowského 

chování během internace v koncentračních táborech,
1292

 bylo u Hilsenratha na první 

pohled poměrně jasné, že se jedná o fikci.
1293

 Jak Borowského povídky, tak 

Hilsenrathův román opravdu fiktivními jsou, ale jak probírá předchozí podkapitola, lze 

u obojího nalézt autobiografické prvky důležité k pochopení poselství těchto literárních 

děl.
1294

 

Ve třetí kapitole práce byla rozebrána debata o právoplatném zařazení fikce do 

literatury holocaustu, přičemž zde byly uvedeny pochyby mnoha kritiků a literárních 

vědců o adekvátním zobrazení krutostí holocaustu a věrnosti historičnosti ve fikci, která 

věnuje se tematice holocaustu.
1295

 Proti těmto pochybám šli obhájci fikce v literatuře 

holocaustu tvrdíce, že je zapotřebí odstranit z holocaustu jeho enormní, nelidskou 

dimenzi a přiblížit ho lidem, kteří holocaust nezažili, aby se tato temná historická etapa 

nestala pouze vzdálenou minulostí.
1296

 Tento postoj podporovala také skutečnost, že po 

detailní analýze jakéhokoli díla věnujícího se holocaustu, je zřejmé, že není jediného 

stoprocentně autentického dokumentu bez snahy jeho autora o zestetizování nebo 

editování, stejně jako že lidská paměť si není schopna vybavit do detailu kompletně vše, 

co se stalo.
1297

 Závěrem je v kapitole směřována pozornost ke čtenáři, který místo aby 

fikci zavrhnul jako nespolehlivé svědectví, by měl spíše kriticky přijmout jako 
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adekvátní svědectví nejen to, co pisatel fakticky zažil, ale také pisatelovo prožívání 

popisovaných událostí a jeho vypořádávání se s nimi.
1298

 K upoutání pozornosti čtenáře 

navíc často napomáhá intensifikace či podle Jorgeho Semprúna vynalézavost literatury, 

tedy schopnost zprostředkovat více než jen fakta.
1299

 

Jak prožívání a vypořádávání se se zkušenostmi holocaustu, tak intensifikace je 

v probíraných dílech Borowského a Hilsenratha přítomná, neboť oba ve svých dílech 

dávají najevo trauma, kterým si procházeli, stejně jako intenzifikují povahové rysy 

svých postav a děje povídek, resp. románu. Vypravěč Tadek jako kápo ztělesňuje sobce 

vykořisťující ostatní pro své vlastní zájmy, přestože Borowski sám takový v táboře 

nebyl.
1300

 Masový vrah Max Schulz je až nápadně hloupý a mazaný zároveň a jeho 

falešnou identitu Icika Finkelsteina neprokouknou ani Icikovi vlastní bratranci.
1301

 

Nadsázka obsažená v Borowského povídkách i Hilsenrathově románu ale také hraje roli 

ve vyjádření pocitů a postojů obou spisovatelů, což je obhájci fikce v literatuře 

holocaustu již považováno za svědectví.
1302

 Ostatně současné prestižní postavení 

Borowského povídek
1303

 i Hilsenrathova románu na poli literatury holocaustu mluví 

jednoznačně.
1304

 

Co se týče obav přeživších o neadekvátnost existujícího jazyka ve vztahu 

k prožitým hrůzám a jejímu emocionálnímu vyjádření probírané ve třetí kapitole 

práce,
1305

 Borowski i Hilsenrath se s tímto nezanedbatelným problémem popasovali 

poměrně zručně užitím cynického jazyka, který si nedělal starosti s tím, že slova jako 

pec, komín, kouř, hlad apod. nabyl v holocaustu zcela nových šokujících významů, ani 

s tím, že obyčejným jazykem není možné do té doby nezakušené zážitky vyjádřit.
1306

 

Borowski cynismus vystavěl na nezaujatém, distancovaném postoji vypravěče 

Tadka, s jakou přijímá každodenní události koncentračního tábora.
1307

 Tadek se vyhýbá 

moralizování a jakémukoli posuzování jak svých vlastních pocitů, tak pocitů 

ostatních.
1308

 Emoce v povídkách nejsou tím pádem téměř vůbec přítomny, aby si Tadek 
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udržel od hororů tábora psychický odstup.
1309

 S Tadkovou nezaujatostí a cynismem 

souvisí též zmiňovaná defamiliarizace, kdy Borowski pomocí známého a obyčejného 

popisuje neznámé a neobyčejné, čímž spolu s absencí emocí čtenáře šokuje a přibližuje 

ho světu koncentračního tábora blíže než sebevětší snaha obyčejnými slovy formulovat 

bezprecedentní pocity, které vězni v táborech cítili.
1310

 

Hilsenrath svůj cynismus obohacuje o černý humor, naturalismus a s ním 

související sexuální humor pohybující se na hranici vkusu s důležitým záměrem ukázat, 

že v nacismu nešlo o ušlechtilý boj o lepší Německo, ale o boj morálně prohnilého 

antisemitismu.
1311

 Znechucený nacistickými praktikami a jeho pokrytectvím Hilsenrath 

Maxe nešetří a tvoří jeho postavu jako bezcharakterního, bezcitného, sobeckého 

člověka, čemuž odpovídá i jazyk, jakým se vyjadřuje, chladný styl jeho uvažování a 

jeho bezohledné počínání.
1312

 Své vlastní trauma vystihuje tedy Hilsenrath jazykem, 

jenž se k citlivosti tématu, o kterém román pojednává, zdá být spíše kontroverzním. 

Čtenářovu pozornost však jistě získá a jak píše Gregory Baer, Hilsenrathův „neobyčejně 

humorný tón (…) rozbíjí tabu a otevírá nové možnosti chápání dynamiky viny, 

viktimizace a identity v kontextu holocaustu“.
1313

 

Je-li řeč o cynismu a nezaujatosti, je důležité podotknout, že Borowski užívá 

tohoto literárního prostředku více než Hilsenrath, lépe řečeno na cynismu a 

distancovanosti hlavního hrdiny Tadka jsou povídky vystavěny především.
1314

 Oproti 

tomu je Hilsenrathův román nejčastěji a právem označován za satiru.
1315

 Od tohoto 

rozdílu se odvíjí rozdíl další, a sice humorné vyznění Borowského a Hilsenrathova díla. 

Zatímco se dají Borowského povídky považovat za humorné dílo především z pohledu 

jejich koncepce jako celku,
1316

 Hilsenrathův román využívá humoru explicitněji ať už 

v podobě černého a sexuálního humoru nebo v parodování árijských a židovských 

stereotypů.
1317

 Borowského povídky se skládají ze scén, kde si čtenář humoru nemusí 

vždy všimnout, ale až při zpětném pohledu povídky odhalují grotesknost, absurditu a 
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přemrštěnost táborového světa.
1318

 Naopak v románu Nácek & holič si hned v úvodu 

sexuálního humoru a hry se stereotypy nevšimnout nelze.
1319

 

Přestože jsou Borowského povídky vystavěny na cynismu a distancovanosti, 

zatímco je Hilsenrathův román primárně satirou, lze u obou děl pozorovat jasné prvky 

ironie, zbudované ale na jiných základech. V souladu s defamiliarizací u Borowského, 

kde jsou neobyčejné jevy popisovány obyčejným jazykem, je zde ironie založena na 

kontrastu mezi koncentračním táborem a běžným světem
1320

 a jak je uvedeno v kapitole 

analyzující Borowského povídky, se tento kontrast dá rozdělit na dva typy. Prvním 

z nich je kontrast mezi předkládanými fakty a autorovým komentářem, kterým autor 

bojuje proti ztrátě svých hodnot tím, že si explicitně připomíná falešnost světa 

koncentračního tábora, a kterým čtenářům co nejlépe demonstruje kontrast mezi 

morálními hodnotami a zvrácenými hodnotami tábora.
1321

 Druhým typem kontrastu je 

rozpor mezi chováním v běžném životě včetně přirozených emocionálních reakcí a 

chováním podřízeným pravidlům koncentračního tábora. Tento kontrast má sloužit 

k uvědomění pokrouceného chování a opět jeho falešnosti tváří v tvář běžnému 

světu.
1322

 

Hilsenrathova ironie je naopak založená na podobnostech, které satirickému 

žánru románu hrají více do karet. Jedná se totiž o podobnosti mezi nacistickým a 

sionistickým přístupem k budování nového státu, na které Hilsenrath v románu pomocí 

ironie upozorňuje. Nejenže se nacistický masový vrah vydávající se za židovského 

přeživšího nemusí svým chováním příliš přizpůsobovat, nýbrž i opravdoví Židé v Izraeli 

mají tendence k chování velmi podobnému chování nacistickému, přestože si toho 

nejsou vědomi.
1323

 Za příklad slouží paní Šmulevičová, která po smrti svého manžela 

zavádí v holičském salonu nepokrytě diskriminační opatření přiřazením těch nejlepších 

křesel německým Židům, které ona považuje za lepší než Židy z východní Evropy.
1324
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6.3 Zastoupené funkce humoru 

V druhé kapitole práce byly shrnuty funkce humoru, jež humor a jemu příbuzné 

prostředky jako cynismus nebo ironie, plnily během holocaustu. Tyto funkce se 

nicméně po skončení druhé světové války nevytratily, stejně jako se nevytratily 

vzpomínky na zkušenosti z holocaustu u přeživších, z nichž následně začala vznikat 

také literatura holocaustu.
1325

 

6.3.1 Kritická a agresivní funkce 

První funkcí humoru přítomnou v tematice holocaustu je funkce kritická, která 

umožňuje na základě nalezení disparity mezi tím, jak by věci měly být, a tím, jaké ve 

skutečnosti jsou,
1326

 ukázat na terč kritiky s humorem a pomocí humoru vzdorovat proti 

utlačující skupině a bojovat o pocit rovnosti, ba dokonce nadřazenosti.
1327

 

V literatuře holocaustu jde však kritická funkce ruku v ruce s funkcí sociální 

kontroly související s definicí humoru Henriho Bergsona jako společenského korektivu 

neboli nástroje na vytváření vzorců chování. Výsměchem dávají lidé najevo 

abnormalitu daného subjektu výsměchu,
1328

 a tak humor plní funkci sociální kontroly 

v případě, že chce zařadit určitý subjekt či jev mezi abnormality, což následně 

umožňuje rozlišovat mezi normalitou a zvláštností, případně mezi tím, co je správné a 

tím, co je špatné.
1329

 

Též u Borowského a Hilsenratha se dají funkce kritická a funkce sociální 

kontroly považovat za přímo propojené. Borowski poukazuje na absurdnost neboli 

abnormalitu koncentračních táborů humornou koncepcí povídek jako celku. Čtenář je 

tedy schopen zaznamenat kritickou funkci humoru, díky které si udělá kompletnější 

obrázek o diametrálních rozdílech mezi běžným světem a táborem, po přečtení vícera 

povídek, jež na sebe sice nenavazují dějově, ale myšlenkově, resp. se jimi táhne 

poselství Borowského povídek, jehož vyznění každá další povídka zintenzivňuje.
1330

 

Příkladem je označení koncentračního tábora Borowským jako Betrugslager neboli 

podvodný tábor, kde jsou všichni oklamáváni, přestože je mnohým skutečná pravda 
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zřejmá.
1331

 Výsledkem je poválečná frustrace, na kterou v povídkách autor též 

poukazuje, jež je způsobena úpadkem či úplným zničením morálních hodnot 

předchozím životem v táboře.
1332

 

U Hilsenratha je kritická funkce a funkce sociální kontroly znát v absurditě 

neodhalitelnosti proměny německého masového vraha v židovského přeživšího 

holocaustu, na kterou je navázána kritika filosemitismu a výsměch nacistické rasové 

ideologii spolu s utvrzováním i překrucováním árijských a židovských stereotypů. 

Román tím upozorňuje na rozdíly mezi vžitým vnímáním Němců a Židů a mezi 

nepodloženými úvahami o vině a nevinně, které mají za následek vymýcení konceptu 

židovsko-německé identity, před válkou ještě naprosto běžného.
1333

 

Agresivní funkce humoru je funkci kritické dosti podobná, jedná se však o 

funkci, která umožňuje vyjádřit frustrace pomocí humoru útočnějším tónem a získat si 

tak případně i větší pozornost a posílit intenzivněji vědomí vlastní hodnoty.
1334

 

Borowski tíhne k agresivnějšímu tónu ve svých povídkách v cynických, bezcitných 

postojích Tadka, na kterém ukazuje frustraci z nacistického systému dehumanizace, jenž 

z vězňů opravdu chce učinit předměty bez schopnosti jakýchkoli emocí. Přesto hlavní 

postavě Borowski dovoluje, aby se v něm čas od času probudily normální lidské reakce. 

Těm ale rychle činí přítrž, čímž se prozrazuje také funkce sociální kontroly neboli 

upozornění na abnormalitu táborového světa, kde se normální lidské reakce nesmí 

připustit k tělu. K tomu využívá též zmiňovanou ironii v kontrastech.
1335

 

Hilsenrath ve svém románu tenduje k agresivnějšímu humoristickému 

vyjadřování u vyprávění o Maxově dětství polovičního idiota s matkou a Slavitzkým. 

V této části románu je totiž patrně nejvýrazněji znát nepokrytý výsměch nacistické 

rasové ideologii a ušlechtilosti árijské rasy. Samozvané árijské Němce Hilsenrath totiž 

definuje násilím, nepřílišnou inteligencí a sexuální perverzností. Černý a sexuální 

humor zde od začátku románu plní právě agresivní funkci a poukazuje na Hilsenrathovu 

snahu v tomto humoru uvolnit frustrace ze zkušeností s antisemitským pronásledováním 

a životem v ghettu. Vedle těchto frustrací vyjadřuje Hilsenrath pomocí satirického, 

ironického humoru také deziluzi z diskriminujícího postupu Židů vůči Palestincům po 
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válce, podobnému nacistickému postupu vůči Židům za války. Agresivní funkci humoru 

lze tedy přiřadit i k této části románu.
1336

 

6.3.2 Obranná a ozdravná funkce 

Druhou skupinou funkcí humoru v holocaustu jsou funkce obranná a ozdravná. 

Díky obranné funkci dává humor možnost se bránit realitě tím, že od ní odvádí 

pozornost a vytváří pocit normality. Člověk se například ve vzpomínkách vrací domů 

k rodině a své vzpomínky může vyprávět ostatním, aby je přivedl na jiné myšlenky 

vzdálené od reality utrpení.
1337

 Ozdravná funkce přistupuje ve vypořádávání se 

s utrpením o krok dál a umožňuje si utrpení nahlas bez okolků přiznat a zesměšnit ho. 

Utrpení nebylo ale trivializováno, nýbrž byly potlačené negativní emoce spíše tříštěny, 

aby byly přetvořeny ve smích namísto hluboké deprese a rezignace.
1338

 V Borowského a 

Hilsenrathově díle byla tato funkce však ještě napojena na snahu varovat a poučit, 

jinými slovy uzdravit společnost poválečného světa od sebemenších pokusů praktiky 

holocaustu a nacistického režimu oživit.
1339

 

V případě Hilsenratha se obranná funkce humoru v románu spíše neobjevuje a v 

Borowského povídkách plní humor obrannou funkci až druhotně, neboť oba autoři 

konfrontují hrůznost holocaustu, aby ji odhalili budoucím generací, a neodvracejí se od 

ní. Obranná funkce je u Borowského zřejmá ale v chladném, distancovaném postoji 

Tadka a jeho všudypřítomném cynismu, díky kterému si od reality opravdu udržuje 

emocionální odstup, když sám sobě nepřipouští žádné pocity. Zároveň se tento postoj dá 

ale přiřadit k ozdravné funkci, protože si Tadek přes svůj odstup krutou pravdu přiznává 

a staví se k ní čelem. To nicméně není možné učinit bez jakékoli psychické ochrany, 

kterou zde představuje právě cynismus fungující jako nástroj k onomu tříštění 

negativních emocí. Přijetím reality v její plné míře v kombinaci s cynismem se ale 

z vězňů v čele s Tadkem stávají účastníci na hrůzách tábora, tzv. Lagermenschen, 

čemuž se podle Borowského nelze vyhnout.
1340

 

Co se týče ozdravné funkce humoru v Hilsenrathově románu, ta je obsažena 

především v jeho satirických rysech a opět v proměně Maxe v Icika. Svou satirou 

Hilsenrath nejenže upozorňuje na nebezpečí zmanipulování populistickým diktátorem, 
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přehnaný poválečný filosemitismus a pokrytecký sionistický boj o Židovský stát, tedy 

přiznává si pravdu nahlas, ale také se satirou snaží pomyslně uzdravit nestřízlivé 

nazírání na židovsko-německé vztahy a sionismus druhé poloviny 20. století. Humorná 

absurdita proměny vraha Maxe v přeživšího Icika plní ozdravnou funkci v přiznání 

Maxe soudnímu radovi. Přiznává tím pravdu a doufá ve spravedlivý trest 

neboli uzdravení, ale zjišťuje, že je to nemožné. Tento románový aspekt souvisí 

samozřejmě znovu s problematikou židovsko-německé identity, ve které se i autor cítil 

nejlépe, ale kterou holocaust a filosemitismus prakticky vymýtil.
1341

 

6.4 Otázka přijatelnosti humoru u Borowského a Hilsenratha 

Při hodnocení přijatelnosti či vhodnosti humoru užitém v jakémkoli díle 

tematizujícím holocaust je nutné si uvědomit obě roviny, na kterých vyrovnání se 

s holocaustem probíhalo a probíhá. První z nich je samozřejmě rovina přeživších, kteří 

holocaust na vlastní kůži zažili. Druhou rovinou je vyrovnání se společnosti jako celku 

s faktem, že její členové dopustili realizaci holocaustu, či se na ní spolupodíleli, a 

připravenost nést za to odpovědnost. Na to je přímo navázána reprezentace holocaustu, 

která nemá být vnímána pouze jako přijetí nových informací, se kterými není nutno dále 

pracovat, nýbrž jako podklad pro současné a budoucí generace, jež se na základě děl 

reprezentujících holocaust mají chyb svých předků vyvarovat. Této problematice se 

věnuje článek Michalina Zembyla, jenž obhajuje právě smích a humor jako ideální 

prostředek k reprezentaci holocaustu, neboť podněcuje aktivní přemýšlení místo 

pasivního nezaujatého přijetí předávaných informací.
1342

 

Druhá kapitola práce shrnuje debatu o vhodnosti humoru v reprezentaci 

holocaustu, ve které se jako nejproblematičtějším aspektem jeví pochopitelně obava 

z jeho normalizace nebo dokonce trivializace včetně umenšování utrpení jeho obětí a 

traumatické bolesti přeživších.
1343

 Na straně jedné stojí například argumenty Gavriela 

Rosenfelda a Alvina Rosenfelda, kteří v humoru v literatuře holocaustu vidí otupování 

hrůz nacistických zločinů, vyprázdnění pojmů vztahujících se k hrůzám druhé světové 

války
1344

 a postupnou absenci empatie k obětem holocaustu. Tím pádem mluví o hrozbě 
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trivializace masového vraždění obecně.
1345

 Na straně druhé hájí humor v literatuře 

holocaustu například John Morreall či Terrence Des Pres, již jsou přesvědčeni o tom, že 

přestože je humor vnímán jako neseriózní prostředek k odlehčení situace, podává také 

novou perspektivu, která není o nic méně hodnotná než perspektiva tragická.
1346

 

Zároveň tato nová perspektiva ale nechává prostor historické významnosti 

holocaustu.
1347

 

První kapitola práce zmiňuje, že ačkoli musí být vhodnost humoru v jakékoli 

situaci posuzována individuálně, dají se vytyčit tři faktory, na základě kterých lze zvážit 

předpoklady pro případnou nemístnost humoru, které jsou aplikovatelné i na humor 

spojený s tematikou holocaustu. Prvním faktorem je pozice člověka, který humoru ve 

spojení s holocaustem užívá, přičemž se do této pozice počítá především jeho původ a 

životní zkušenosti. Vtipkuje-li na účet holocaustu člověk, jenž s holocaustem zkušenosti 

nemá, stejně jako žádný člen jeho rodiny nebo jiná blízká osoba, vzniká zde větší šance, 

že bude na vhodnost jeho humoru nahlíženo negativně.
1348

 Z hlediska tohoto faktoru je 

však jak Borowského, tak Hilsenrathův humoristický přístup legitimním. Borowski byl 

během války internován v několika koncentračních táborech,
1349

 stejně jako jeho 

budoucí manželka.
1350

 Hilsenrath jako člověk židovského původu čelil již jako dítě 

antisemitskému pronásledování
1351

 a jako mladistvý strávil několik let v rumunském 

židovském ghettu.
1352

 Navíc navzdory svému tvrzení, že se u něj humor jako ochrana 

před zraněními vyvinul až po válce, si každý čtenář povšimne Hilsenrathova 

neobyčejného smyslu pro humor, se kterým se musel již narodit.
1353

 Dá se tedy říci, že i 

Hilsenrath byl obdarován oním osobitým židovským humorem, který si jeho národ 

v průběhu staletí utlačování zformoval jako pomoc při snášení obtíží života.
1354

 

Druhý faktor vhodnosti humoru představuje jeho relativita ve smyslu posunu 

v čase. Témata, která byla před několika desetiletími ještě tabu, jsou dnes již záležitostí 

otevřeně diskutovanou, což má podle režiséra Larryho Charlese na svědomí kultura, jež 
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se neustále posouvá s časem a ve svých změnách s sebou bere i tabuizovaná témata.
1355

 

Přijetí Borowského povídek a Hilsenrathova románu bylo tímto faktorem rovněž 

ovlivněno. Těsně po konci druhé světové války, kdy vyšly Borowského povídky, byla 

psána především martyrologická literatura holocaustu, rozdělující svět jasně na 

pachatele a oběti, na padouchy a hrdiny. V socialistickém Polsku byl tento postoj 

obohacen o požadavky psát literaturu odpovídající myšlenkám státní ideologie, a sice do 

rolí pachatelů stavět fašisty a do rolí největších hrdinů komunisty.
1356

 Navíc Polsko jako 

národ zasažený realizací nacistického „konečného řešení“ z celé Evropy patrně nejvíce, 

sám sebe vnímal jako věčnou oběť. S těmito představami Borowského povídky, v nichž 

byl vypravěčem polský antihrdina, kterého Borowski záměrně postavil do role 

pachatele, rozhodně nesouzněly.
1357

 Třebaže toto Borowského dílo po svém vzniku 

nesklidilo pouze negativní kritiku, s přijetím jeho povídek v pozdější době a v 

současnosti se jeho úspěch nedá srovnat. V Polsku jsou Borowského povídky 

považovány za zosobnění tzv. literatury obozowe
1358

 a celosvětově patří dnes Borowski 

k nejznámějším autorům polské literatury holocaustu. V německém článku z roku 2012 

byl dokonce označen za jednoho z nejvýznačnějších autorů světové literatury 50. let 20. 

století.
1359

 

V případě Hilsenrathova románu Nácek & holič se nejedná pouze o faktor 

relativity ve smyslu posunu v čase, nýbrž také ve smyslu posunu geografickém. Po 

vydání románu v USA v roce 1971 sklízel Hilsenrath nejen v USA, ale i významných 

evropských zemích velký úspěch.
1360

 Německo se nicméně k chvále na Hilsenratha 

nepřipojilo, ale naopak román odmítalo až do roku 1977 vydat, přestože od konce války 

uplynulo třicet let.
1361

 Geografický posun zde byl tedy znát v odlišnosti reprezentace 

holocaustu odvíjející se od zátěže, kterou s sebou Německo z druhé světové války neslo 

na rozdíl od jiných zemí, které byly připraveny román vydat rychle po jeho vzniku.
1362

 

Problémem zde byl nejen vulgární jazyk románu,
1363

 ale opět vypravěč jako antihrdina a 

nejasně vytyčená linie mezi obětí a pachatelem, za což byl kritizován i Borowski 
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v Polsku.
1364

 Z hlediska posunu v čase je zřejmé, že oněch třicet let německé čtenářstvo 

opravdu potřebovalo k tomu, aby bylo připravené přijmout a ocenit závažné poselství 

Hilsenrathova románu. Nutno nicméně uznat, že od 80. let 20. století byl Hilsenrath 

přijímán o dost lépe, byť se negativní kritika stále objevovala. Jeho dílo bylo však 

vydáno celkem ve dvaceti dvou zemích a šestnácti světových jazycích.
1365

 V Německu 

obdržel sedm literárních cen, několik dalších v zahraničí
1366

 a jeho romány z něj učinily 

podle Norberta Ekeho jednoho z nejdůležitějších německy píšících židovských 

autorů.
1367

 

Třetím faktorem vhodnosti humoru je způsob, jakým je humor na danou situaci 

nebo jev aplikován a jak je přijímán, neboť při užití humoru a obzvláště ve spojení 

s holocaustem hraje z velké části roli skutečnost, zda si člověk při vtipkování stále 

uvědomuje strašlivost holocaustu a zda humoru užívá s respektem a úctou k obětem 

holocaustu.
1368

 Jak u Borowského, tak u Hilsenratha není pochyb o jejich úctyhodných 

úmyslech, které během tvorby svého díla měli na paměti. Borowski svým 

nemilosrdným cynismem a humorným vyzněním povídek vyzývá ke společné 

odpovědnosti za hrůzy holocaustu a pomocí literárních prostředků neobvyklých pro 

literaturu holocaustu čtenářům ony hrůzy přibližuje, aby svět varoval a aby se svět 

z Borowského varování poučil.
1369

 Slovy Dariusze Kuleszy představují jeho povídky 

morální výzvu,
1370

 podle Jerzyho Maciuszka se jedná o dílo vysokých literárních kvalit 

a historický dokument zároveň.
1371

 

Hilsenrathův záměr připomenout světu falešnost nacistické rasové ideologie o 

ušlechtilých árijcích, povrchnost filosemitismu, pokryteckost sionistického boje 

v Palestině a zánik židovsko-německé identity se dá taktéž zařadit mezi plně 

opodstatněné důvody k sepsání satirického románu s prvky černého a sexuálního 

humoru.
1372

 Jak píše Gregory Baer, díky těmto literárním prostředkům si Hilsenrath 
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našel cestu, jak „přinutit čtenáře přezkoumat své domněnky o masakru evropského 

židovstva nacisty (…) a politice židovsko-německé identity ve světě po holocaustu“.
1373
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Závěr 

Tato diplomová práce pojednává o humoru, satiře a cynismu jakožto nástroji ve 

vypořádávání se s utrpením holocaustu nejen během něj, ale i po válce ve snaze 

přeživších se s touto traumatickou zkušeností vyrovnat. Za pomoci analýzy povídek z 

prostředí koncentračního tábora Tadeusze Borowského a satirického románu Nácek & 

holič Edgara Hilsenratha si práce dává za cíl zhodnotit přijatelnost humoru těchto děl 

jako prostředku rekonciliace se zkušeností holocaustu. 

Aby bylo možné přistoupit k analýze Borowského povídek a Hilsenrathova 

románu, je nejdříve nutné poskytnout věcný a historický kontext, do kterého je poté 

rozbor obou děl zasazen. V úvodní části práce je tedy rozebrán humor jako takový a 

jemu příbuzné jevy, jejich vlastnosti a funkce. První kapitola tak seznamuje čtenáře s 

tím, že humor nevzniká pouze za účelem pobavení, nýbrž že plní celou řadu funkcí od 

společenských přes fyziologické a psychologické. Humor pomáhá budovat sociální 

vazby, vytvářet zdravý odstup od problémů, zmírňovat stres a bojovat díky tomu lépe 

s depresemi a úzkostmi. Nezřídka se tak o humoru mluví jako o obranném mechanismu, 

pomocí kterého se lidé vyrovnávají s těžkou situací, jež prožívají. 

Druhá kapitola posouvá tematiku humoru dále a do debaty o jeho funkcích 

zapojuje holocaust a bezprecedentní utrpení jeho obětí. Míru kontroverznosti propojení 

humoru a holocaustu snižují mnohá svědectví přeživších, jež sesbírala při výzkumu ke 

své dizertační práci Chaya Ostrowerová a jež byly kromě primárních zdrojů při tvorbě 

této práce významnou pomocí. Tato svědectví dokazují, že období holocaustu a humor 

lze spojit. Tytéž funkce, jaké humor plní v běžném životě, totiž plnil i během holocaustu 

v ghettech a koncentračních táborech, stejně jako v životě přeživších po osvobození a 

konci války. Jeden z přeživších byl otázkou po existenci humoru v holocaustu při 

výzkumu Chayi Ostrowerové neobvykle zaskočen: „Jak to myslíte, jestli se lidé smáli? 

Samozřejmě že se smáli! Jinak bychom to vůbec nevydrželi. Co je to za otázku?“
1374

 

Tato část práce opět tematizuje funkce humoru, tentokrát se však zaměřuje na to, 

jakým způsobem a v čem jednotlivé funkce humoru vězňům v táborech nebo 

obyvatelům ghett pomáhaly. V kritické a agresivní funkci humor dokázal odhalit 

temnotu utrpení, umožnil tuto temnotu pojmenovat a pomocí humoru jí vzdorovat, 

bojovat za pocit rovnosti. Díky obranné funkci se lidé zvládali lépe povznést nad 
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momentální bolesti, když například zpívali, a navozovali si tak pocit normality. 

V ozdravné funkci humoru si byli schopni přiznat krutou realitu, ale zároveň se jí 

vysmát, pročež započali díky humoru cestu ke zdravému odstupu od svých problémů. 

Celkově humor dodával odvahu, navracel vědomí vlastní hodnoty a pomáhal lidem 

zachovat jejich intelekt. Situaci, ve které se nacházeli, humor sice změnit nedokázal, 

nicméně měl velký vliv na to, jak se lidé na danou situaci dívali, jak ji přijímali a 

vnitřně prožívali. Nutno rovněž poznamenat, že prostřednictvím vyjmenovaných funkcí 

humor v holocaustu tříštil potlačované negativní emoce a přetvářel je ve smích s cílem 

přežít, nikoli s cílem utrpení vězňů trivializovat. 

Vzhledem k postupnému směřování práce k analýze dvou literárních děl, je v 

další kapitole text práce obohacen o diskuze kolem vhodné reprezentace holocaustu v 

literatuře. Poválečná diskuze vznikla kolem obav z potencionální trivializace jak utrpení 

obětí holocaustu, tak holocaustu jako takového související s hrozící normalizací 

nacismu a jeho zločinů. Humor a jemu podobné literární prostředky byly přitom 

považovány za velmi kontroverzní, často až nepřijatelné. Obhájci humoristické 

perspektivy v literatuře holocaustu však byli přesvědčeni, že správně uchopený humor 

může na komplikovanou tematiku holocaustu podat novou perspektivu, aniž by snížil 

historickou významnost holocaustu a umenšil utrpení jeho obětí. Naopak má humor 

díky své schopnosti udržet si odstup a změnit úhel pohledu napomáhat k probuzení citu 

pro etiku a morálku obzvláště u tak citlivých témat. Správná otázka by tedy neměla znít, 

zda je možné tematiku holocaustu uchopit pomocí humoru, nýbrž jak a v rámci jakých 

etických měřítek je to pomocí humoru možné. 

Čtvrtá a pátá část práce se již věnuje primárně samotným analýzám Borowského 

povídek a Hilsenrathova románu. Analýzy se zaměřují nejen na humoristické, satirické 

a cynické prvky těchto literárních děl, nýbrž i na jejich poselství, která Borowski a 

Hilsenrath pomocí humoristického stylu psaní vyjadřují. Za účelem zasazení analýz 

těchto děl do dobového kontextu, obsahují tyto části práce také biografii autorů a shrnují 

přijetí obou děl. 

Povídky z prostředí koncentračního tábora od Tadeusze Borowského a satirický 

román Nácek & holič od Edgara Hilsenratha jsou typickými příklady literárních děl, 

která si díky svému humoristickému pojetí prošla mnoha kontroverzemi. Původně 

básník Borowski, jehož povídky se v Polsku řadí do tzv. literatury obozowe, si již jako 
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mladík prošel několika koncentračními tábory. Traumatizován touto zkušeností a 

zklamaný poválečným světem, ve kterém viděl nadále vítězit lži a násilí, jak tomu byl 

svědkem za války, vydal celkem tři povídkové sbírky, ve kterých se vypravěč a zároveň 

hlavní postava, vězeň Tadek, následkem nacistické dehumanizace a boje o přežití stává 

z pozorovatele táborových hrůz jejich aktivním účastníkem. Aby dokázal krutou realitu 

snést, zaujímá tvrdě cynický, ironický a chladně nezaujatý postoj, ve kterém není místo 

pro milosrdenství a empatii s ostatními vězni. 

Humorné pojetí povídek čtenář rozpozná v jejich celkové koncepci, když si 

uvědomí absurdnost světa koncentračního tábora, kterou Borowski umně vystihuje 

disfigurací čtenáře z jeho reality do reality tábora a intensifikací sobeckosti a bezcitnosti 

vypravěče. Toto troufalé pojetí bez vytyčení jasné hranice mezi pachatelem a obětí však 

mělo důležité poselství, jež ospravedlňuje Borowského záměrný cynismus a 

nezaujatost. Borowski se necítil jako pasivní, nevinný vězeň, přestože si byl vědom 

toho, že na vině jeho změny v chování v táboře je především nacistický systém. Žalobu 

vznáší totiž proti celému světu, který vznik tohoto systému dopustil. Borowski tak na 

základě této logiky cítil odpovědnost za to, co se v koncentračních táborech dělo. Stejně 

tak vyzývá svými povídkami jak přeživší holocaustu, tak celou společnost k přijetí této 

kolektivní odpovědnosti, což ve svých povídkách podpírá autobiografickými prvky. 

Němec židovského původu Edgar Hilsenrath si procházel antisemitskou šikanou 

od útlého věku, než se s rodinou odstěhoval na Bukovinu v Rumunsku stále silně 

propojenou s německým jazykem a kulturou. Tam si také k německému jazyku a 

kultuře Hilsenrath vybudoval úzký vztah. Následovala ale několikaletá internace 

v židovském ghettu, která Hilsenratha pochopitelně psychicky poznamenala. Po válce se 

spisovatel neúspěšně pokusil zapustit kořeny v Palestině a nakonec imigroval do USA. 

Život v exilu mu ale nesvědčil, cítil se vykořeněný a všechny své texty psal pouze 

v němčině. Právě zkušenosti z Palestiny a problematika jeho židovsko-německé identity 

byly hlavními pohnutkami k sepsání jeho druhého románu Nácek & holič, v USA 

vydaném hned a přijatém s nadšením a v Německu odmítnutém desítkami nakladatelství 

a vydaném o šest let později než v USA v roce 1971. Této „první černé satiře o období 

nacismu a státu Izrael“
1375

 dominuje vulgární jazyk, černý a sexuální humor a silně 

cynické až naturalistické prvky. Hlavní postavou a vypravěčem je německý masový 
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vrah Max Schulz s černými vlasy, žabíma očima a orlím nosem, jenž po válce ukradne 

identitu svého zavražděného přítele z dětství Icika Finkelsteina a přestěhuje se do 

Palestiny, kde bojuje za svobodu Židovského státu. O krádeži identity nikdo nemá 

potuchy až do Maxova vlastního přiznání. 

Satirický románový děj i vulgární styl psaní zvolil Hilsenrath stejně jako 

Borowski s konkrétním poselstvím, opodstatňujícím jeho odvážnost a kontroverznost. 

Maxovo bezproblémové vplutí do života Žida v Palestině a jeho sionistický boj je 

satirou na paralely mezi nacistickou a sionistickou mentalitou, kterým byl Hilsenrath 

v Palestině svědkem. Upozorňuje tím na výjimku z morálního jednání, jež si podle něj 

sionisté v Izraeli neprávem udělili na základě utrpení, kterým si jejich národ prošel 

v holocaustu. Vulgárním jazykem vypravěče a jeho morální zvrhlostí se Hilsenrath zase 

vysmívá údajné ušlechtilosti árijské rasy, stejně jako se vysmívá nesmyslnosti 

nepodložených německých a židovských stereotypů, které Maxovi díky jeho vzhledu 

umožní žít jako Žid bez odhalení. V tematizaci německého poválečného filosemitismu, 

které vyústilo dle Hilsenratha k vyčlenění Židů z německé společnosti, tkví autorovo 

druhé poselství. Židovsko-německá identita, v níž se Hilsenrath cítil nejlépe, totiž po 

válce vymizela vinou stále přítomných stereotypů a falešného filosemitismu. Románem 

se tak Hilsenrath snaží na tento problém poukázat a humorným pojetím započít cestu 

k pravému uzdravení židovsko-německých vztahů. 

Přes všechny snahy o definování limitů reprezentace holocaustu, co se humoru 

týče, jasná pravidla neexistují a je náležité si přiznat, že Borowského povídky i 

Hilsenrathův román se pohybují na hraně slušnosti a vkusu. Oba spisovatelé si hrají 

s ohněm, ale ani jednoho očekávaná negativní kritika nezastavila v tom, aby dosáhli 

svého cíle a předali své svědectví v celé jeho nahotě tak, jak to upřímně cítili. Ellen 

Kennedyová shledává Borowského „znepokojivý nihilismus“ dokonale přiměřeným 

obsahu povídek
1376

 a Friedrich Torberg smýšlí o Hilsenrathově románu jako o zlomu ve 

vypořádávání se s hrůzami holocaustu a novém způsobu, jak s touto problematikou 

pracovat.
1377

 

Poslední kapitola práce čerpá z poznatků předchozích kapitol, když porovnává 

humoristický přístup Borowského a Hilsenratha v analyzovaných dílech. Činí tak za 

pomoci srovnání jejich ústředních témat v kontextu zkušeností obou autorů, přijetí jejich 
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děl a v propojení s funkcemi humoru v holocaustu. Závěrem hodnotí kapitola 

přijatelnost humoru v Borowského povídkách a Hilsenrathově románu jako prostředku 

vyrovnání se se zkušeností holocaustu na základě tří faktorů vhodnosti humoru. Prvním 

z nich jsou životní zkušenosti člověka, jenž humoru ve spojení s holocaustem užívá. 

Humoristický styl Borowského a Hilsenratha jakožto přeživších holocaustu je v tomto 

případě legitimním. Druhý faktor představuje relativita vhodnosti humoru ve smyslu 

posunu v čase. Kultura, jež se s časem neustále posouvá, s sebou totiž bere i 

tabuizovaná témata. Díky své neobyčejnosti si obě díla prošla i tvrdou negativní 

kritikou, což však v konečném důsledku přispělo k jejich výsledné literární hodnotě, 

neboť nebyla přijata se slepým nadšením, nýbrž pečlivě analyzována z vícera 

perspektiv. Naopak pozitivní kritiky přicházely zásluhou nadčasovosti Borowského 

povídek a Hilsenrathova románu i s odstupem času, což na obě díla vrhá dobré světlo. 

Třetím faktorem vhodnosti humoru je způsob, jakým je humor na danou situaci nebo jev 

aplikován a jak je přijímán. U obou analyzovaných děl však vzhledem k jejich výše 

uvedeným poselstvím není pochyb o přístupu respektujícím utrpení obětí a závažnost 

holocaustu. 

Závěrem je náležité zmínit, že k tematice humoru ve spojení s holocaustem vždy 

bylo, je a bude nutné přistupovat obezřetně a důkladně rozvážit, čeho se humorným 

přístupem chce docílit a co má být centrálním poselstvím takového humorného 

literárního či jakéhokoli jiného uměleckého díla. Rovněž je důležité si uvědomit, že 

humor je třeba brát jako význačného pomocníka, ale nikoli jako samotné řešení 

problému. Pochopitelně ne všechen humor je vhodný a mnohdy se jedná o nepatrné 

nuance, které dokážou význam té či oné situace zvrátit. Nicméně jak v případě 

Borowského povídek, tak Hilsenrathova románu Nácek & holič se jedná o díla, jež oběti 

holocaustu svým humorným přístupem důstojnosti nezbavují, stejně jako holocaust jako 

jednu z nejstrašnějších kapitol lidské historie netrivializují. Naopak jde o díla, která 

bojují za znovunabytí lidskosti a schopnosti přijmout odpovědnost přibližujíce čtenářům 

hrůzy holocaustu a frustrace poválečného světa příměji právě díky svému humornému 

pojetí. Lze tedy s jistotou říci, že se humoristický styl Borowského povídek i 

Hilsenrathova románu dá považovat za morálně přijatelný prostředek rekonciliace se 

zkušeností holocaustu, a to jak v osobní rovině přeživších, tak v rovině reprezentace 

holocaustu ve společnosti, jež jeho hrůzy nezažila na vlastní kůži. 
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Summary 

This master thesis follows humour, satire and cynicism as a means of coping 

with traumatic holocaust experience not only during the holocaust but also after the war. 

Based on the analysis of the short stories from concentration camp by Tadeusz 

Borowski and of the satiric novel The Nazi & the Barber by Edgar Hilsenrath, the aim 

of the thesis is to evaluate the acceptability of humour as a means of reconciliation with 

the holocaust experience. 

In order to be able to analyse Borowski’s short stories and Hilsenrath’s novel, it 

is necessary to provide some factual and historical context, in which the analysis is 

subsequently put into. Thus, in the introductory part humour as such and other related 

phenomena, their characteristics and functions are examined. The first chapter informs 

the reader about the fact, that humour is not mere entertainment, but that humour also 

fulfils a whole range of functions from social and physiological functions to 

psychological ones. Humour helps to build social relationships, keep healthy distance 

from problems, reduce stress and thanks to all to fight depression and anxieties better. 

Humour is frequently considered a defence mechanism used for coping with a difficult 

situation. 

The second chapter incorporates holocaust and the unprecedented suffering of its 

victims into the debate about humour and its functions. The degree of controversy over 

connecting humour with holocaust is reduced by survivors’ testimonies that Chaya 

Ostrower gathered during the research for her dissertation thesis. These testimonies 

show that holocaust and humour can be directly connected. The same functions, which 

humour fulfils in ordinary life, were fulfilled during holocaust in the ghettos and 

concentration camps, as well as in lives of the survivors after the liberation and the end 

of the war. One of the survivors was unusually surprised by the question of Chaya 

Ostrower during her research whether humour existed in holocaust: „What do you 

mean, whether people laughed? Of course we laughed! Otherwise we wouldn’t have 

survived. What a question!”
1378

 

This part of the thesis deals with the functions of humour again, only this time it 

focuses on the way in which these functions helped people in the camps and ghettos 

during the holocaust. Critical and aggressive function of humour enabled people to 
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expose the darkness of their suffering, to name this darkness and to resist it by means of 

humour, to fight for a feeling of equality. Thanks to the defence function people could 

rise above their actual pain, for example by singing, and by those means they evoked a 

felling of normality. Due to coping function of humour it was possible to acknowledge 

the cruel reality, but at the same time to ridicule it, which resulted in a healthy distance 

from their problems. The situation, that they found themselves in, couldn’t be changed 

by humour. However, humour could definitely affect how the situation was perceived, 

accepted and internally experienced. It is also essential to mention that through its 

functions humour dispersed negative emotions and reshaped them into laughter with the 

aim of survival, not with the aim of trivialization of the suffering. 

With regard to the analyses, to which the thesis is heading, the next chapter is 

enriched with the debate about appropriate holocaust representation in literature. The 

debate emerged because of the concerns about potential trivialization of both the 

suffering of the holocaust victims and the holocaust itself, connected with threatening 

normalization of Nazism and its crimes. On one hand, humour and related literary 

means were considered very controversial, if not unacceptable. On the other hand, 

defenders of humour perspective in holocaust literature were confident that aptly 

applied humour could provide a new perspective on the subject of holocaust without 

diminishing the historical importance of the holocaust and the suffering of its victims. 

On the contrary, humour should help to awaken the sense of ethics and morale 

especially with such sensitive topics on the basis of its ability to keep distance and 

change the point of view. Thus the right question shouldn’t be whether it is possible to 

write about holocaust with humour, but rather how and in which ethical framework it is 

possible. 

The fourth and the fifth part of the thesis concentrate primarily on the analyses 

of Borowski’s short stories and Hilsenrath’s novel. The analyses focus not only on 

humorous, satiric and cynical elements of these works, but also on their message, which 

Borowski and Hilsenrath express with their humorous style. In order to be able to put 

these analyses into the context of the time when the short stories and the novel were 

written, these parts of the thesis also involve biography of both authors and reception of 

the analyzed works. 
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Short stories by Tadeusz Borowski and a satiric novel The Nazi & the Barber by 

Edgar Hilsenrath are typical examples of literature that caused a lot of controversy 

because of their humorous style. Originally a poet Tadeusz Borowski, whose short 

stories belong to the so called literatura obozowa in Poland, was already as a young 

man imprisoned by several concentration camps. Traumatised by this experience and 

disappointed by the post-war world, in which he saw that lies and violence were still 

winning in the same fashion, as he witnessed during the war, he published three short 

story collections. The narrator and main character of the short stories, prisoner Tadek, 

undergoes a change from an observer of the camp atrocities to an active participant as a 

consequence of the Nazi dehumanization and the struggle for survival. In order to 

endure the cruel reality, he adopts roughly cynical, ironic and coldly distanced attitude, 

where there is no room for mercifulness or empathy with other prisoners. 

The reader of the short stories recognizes their humorous approach in their 

overall conception, when they realize the absurdity of the world of the concentration 

camp, which Borowski skilfully expresses by disfiguration of the reader from their 

reality to the reality of the camp and by intensification of selfishness and heartlessness 

of the narrator. Nonetheless, this bold approach without defining a clear line between 

the perpetrator and the victim had an important message, which justifies Borowski’s 

intentional cynicism and detachment. Borowski did not feel as a passive, innocent 

prisoner, although he was aware that it is the Nazi system which was to blame for the 

change of his behaviour in the camp. He brings charges against the whole world that 

allowed establishment of this system. As a result of this logic he felt responsibility for 

everything that happened in the concentration camps. In the spirit of this he appeals to 

both the holocaust survivors and the whole society for accepting this collective 

responsibility, which he supports using autobiographic elements of his short stories. 

A German-Jewish novelist Edgar Hilsenrath experienced anti-Semitic bullying 

from a very young age, until he moved with his family to Bukovina in Rumania, a 

region still strongly connected to German language and culture. It was there where 

Hilsenrath developed a close relationship to this language and culture. However, after a 

while he was deported to a Jewish ghetto. Naturally, by this experience he was 

psychologically scarred. After the war he unsuccessfully tried to settle in Palestine and 

eventually immigrated to the USA. Life in exile had no beneficial effect on Hilsenrath, 

he felt rootless and he wrote all of his texts only in German. His experience from 
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Palestine and the issue of his Jewish-German identity were the main motives for writing 

his second novel The Nazi & the Barber, immediately published in the USA, accepted 

with enthusiasm and declined by tens of German publishing houses and subsequently 

published six years later than in the USA 1971. Vulgar language, black and sexual 

humour and strongly cynical, naturalistic elements dominate this „first satire about the 

Nazi-era and the state of Israel”.
1379

 The main character and narrator is a German mass 

murderer Max Schulz with black hair, frog eyes and hooked nose that steals the identity 

of his murdered Jewish friend from childhood Icik Finkelstein after the war and moves 

to Palestine where he fights for the freedom of the Jewish state. Nobody suspected 

Max’s false identity until his own confession. 

The satiric story of the novel and the vulgar language chose Hilsenrath, as well 

as Borowski, with a particular message, justifying its audacity and controversiality. 

Max’s trouble-free entry into a Jewish life in Palestine and also his Zionistic fight is a 

satire on the parallels between the Nazi and the Zionistic mentality that Hilsenrath 

personally witnessed in Palestine. He draws attention to the exception to moral 

behaviour that, according to Hilsenrath, Zionists in Israel wrongfully bestowed on 

themselves on the basis of the suffering that their nation endured during the holocaust. 

Through vulgar language of the narrator and his moral perversion Hilsenrath ridicules 

the alleged noble Aryan race, as well as the nonsensicality of the unfounded German 

and Jewish stereotypes, which, thanks to his looks, enable Max to live as a Jew without 

being revealed. The second message of the novel lies in thematization of German post-

war philo-Semitism that resulted, according to Hilserath, in setting aside of the Jews 

from the German society. The Jewish-German identity, which Hilsenrath could identify 

himself the best with, disappeared after the war because of the constantly present 

stereotypes and false philo-Semitism. In his novel he tries to point out this problem and, 

with a humorous perspective, begin a journey to the genuine recovery of the Jewish-

German relations. 

In spite of all the efforts to define limits of the holocaust representation as far as 

humour is concerned, there are no clear rules and it is important to admit that 

Borowski’s short stories and Hilsenrath’s novel are on the edge of decency and taste. 

Both writers play with fire but neither of them could be stopped from achieving their 
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goal and from giving their honest testimony without disguise despite the expected 

negative criticism. Ellen Kennedy finds Borowski’s „disturbing nihilism” perfectly 

adequate to the content of the stories
1380

 and Friedrich Torberg believes Hilsenrath’s 

novel is a breakthrough in dealing with the atrocities of holocaust and can be perceived 

as a new way how to work with this issue.
1381

 

The last chapter draws from the findings in the previous chapters in comparing 

the humorous approach of Borowski and Hilsenrath in their analyzed works. 

Nevertheless, this comparison is accompanied by the comparison of authors’ central 

motifs in the context of their experience, reception of their works and functions of 

humour that can be found in their works. Finally, the chapter evaluates the acceptability 

of humour in Borowski’s short stories and Hilsenrath’s novel as a means of 

reconciliation with the holocaust experience based on three factors. The first factor are 

life experiences of a person that uses humour in connection with holocaust. In this case 

humorous style of Borowski and Hilsenrath as holocaust survivors is legitimate. The 

second factor is relativity of appropriateness of humour in the sense of shift in time. 

That is caused by culture that shifts with time, also takes taboo topics with it. Thanks to 

its uncommonness both works were also confronted with a harsh negative criticism. 

Nonetheless, this ultimately contributed to their final literary value because they were 

not accepted with a blind enthusiasm, but rather analyzed from many perspectives. On 

the contrary, thanks to the timelessness of Borowski’s short stories and Hilsenrath’s 

novel, positive reviews were also published later on, which show both works in a good 

light. The third factor is the way, in which humour is applied in a certain situation and 

how humour is accepted. However, with regard to the message of both analyzed works 

mentioned above, there is no doubt about authors’ respectful approach to the suffering 

of the victims and the gravity of the holocaust. 

Finally, it is important to mention that it has always been and it will be necessary 

to approach humour in connection with the holocaust cautiously, to thoroughly consider 

what is there to be accomplished by the humorous approach and what the central 

message of this humorous literary or any other artistic work should be. It is also 

important to realize that humour needs to be regarded as a powerful means of 

expression, however, not at all as a solution to the problem as such. Naturally, not all 
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humour is appropriate and often the slightest nuances can completely reverse the 

meaning of a certain situation. Nevertheless, both Borowski’s short stories and 

Hilsenraths’s novel The Nazi & the Barber are works, whose humorous approach does 

not deprive the victims of the holocaust of their dignity, nor do these works trivialize the 

holocaust as one of the most terrible chapters in human history. On the contrary, they 

are works that fight for regaining humanity and the ability to accept responsibility. 

Additionally, it is exactly the humorous perspective of these works that brings the 

readers closer to the atrocities of the holocaust and to the frustration of the post-war 

world. Therefore, the humorous style of Borowski’s stories and Hilsenrath’s novel can 

undoubtedly be considered as a morally acceptable means of reconciliation with the 

holocaust experience, that is not only on the personal level of the survivors but also on 

the level of holocaust representation in a society, which did not experience the holocaust 

atrocities personally. 
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