Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra české literatury

Temné struny člověka v tvorbě pana Fukse
Tvorba z let 1963 -1971

Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Autorka DP: Lucie Špačková
náměstí Republiky 998/8, Neratovice 27711
VI. ročník, ČJ - OV
denní studium
Rok dokončení DP: 2006

Ráda bych na tomto místě poděkovala své vedoucí práce paní docentce
Hrabákové za její cenné připomínky, trpělivost a slova povzbuzení během
přípravy tohoto textu.
L.S.

Prohlašuji, že j s e m tuto diplomovou práci vypracovala samostatně
s použitím uvedené literatury.

Neratovice 14.4.2006

Obsah

1. Úvod

2

Životopis

3

Sociální a kulturní kontext

6

Základní etapy Fuksovy tvorby

12

Osobnost Ladislava Fukse

13

2. Pan Theodor Mundstock

17

3. Variace pro temnou strunu

21

4. Spalovač mrtvol

35

5. Myši Natálie Mooshabrové

43

6. Příběh kriminálního rady

54

7. Temné struny člověka v tvorbě pana Fukse

60

1. Úvod
„Existují knihy, knimž se čtenář neustále vrací, třebaže jejich obsah zná již
téměř zpaměti. Existují rovněž díla, jež je lépe vůbec nečíst. Občas však v literatuře
nalezneme texty, jež nás duchovně i umělecky obohatí - a přesto po nich již znovu
nesáhneme. Například proto, že nechceme podruhé prožívat těžké duševní stavy,
jímž nás spisovatel

vystavuje při cestě do propastných

světů lidské

psychiky.

Ladislav Fuks je právě jedním z takových autorů. Při vskutku pozorném čtení jeho
nejlepších děl běhá po zádech mráz a tají se dech. A snad na celý život se nám
dostane látky k přemýšlení

o hloubkách, do nichž může upadnout duše i toho

nejobyčejnějšího a nejusedlejšího člověka, je-li vystavena buď bezmeznému strachu,
nebo bezmeznému utrpení. "'

Ladislav Fuks patří k významným spisovatelům české literatury druhé
poloviny dvacátého století. Jeho literární tvorba nebyla příliš dlouhá, debutoval v
r. 1963 (Pan Theodor Mundstock),

poslední román (Vévodkyně a

kuchařka),

vychází o dvacet let později, tj. r. 1983. I přes relativně krátký úsek Fuks dokázal
vnést do literatury něco mimořádného, strhujícího, nového.
Cílem této diplomové práce by mělo být především poodhalit tajemství,
jimiž Fuks dokázal vnést ono inovátorství do literárního světa. Jistě, vyjmenovat
hlavní motivy autora by rozhodně nestačilo. Ale jak s nimi zacházel, jak je
uchopoval a zpracovával a jak je řešil? Mnoho otázek, postupně se pokusíme na ně
odpovědět. Právě mnohoznačnost a častá nedořčenost a nedourčenost jsou
fascinujícími prvky a Fuks mistrným hráčem, jež dokonale ovládá pravidla své hry.
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Haman, A.: Česká literatura po roce 1945, Fortuna, Praha 1992, s.115.
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Životopis
Ladislav Fuks se narodil 24.5.1923 v Praze na Vinohradech. Jeho rodiče se
seznámili ve Vídni před první světovou válkou. Fuksův otec sloužil v Uhrách a ve
Vídni a přešel do odboje jako italský legionář. V šesti letech se stěhuje s rodiči na
Žižkov, kde navštěvuje obecnou školu Na Pražačce. Zde se seznamuje s Václavem
Špičkou, synem ředitele tehdejší továrny na výrobu papíru. Ani ne tak skutečnost,
že Špičkův otec se stal v budoucnu Fuksovým zaměstnavatelem, ale jako fakt, že
v této rodině přijde autor poprvé do kontaktu se „svou pozdější

láskou, totiž
" 2 je důležitý.

s italskou operní hudbou V.Belliniho, G.Donizettiho a G.Verdiho

Po absolvování obecné školy (v jedenácti letech) odchází na klasické gymnázium
do Dvořákovy ulice na Žižkově, zde je do kvarty. Dále pokračuje ve studiu na
reálném

gymnáziu

v Truhlářské ulici, kde úspěšně v r.

1942

maturuje. (Přestupuje

na přání rodičů, neboť od kvinty se učil francouzštinu. Na klasickém gymnáziu by
musel povinně studovat řečtinu.) Na gymnáziu v Truhlářské ulici zažívá kromě
radostných chvil i ty smutné, přímo tragické. Mezi jeho spolužáky je i několik
židovských. 15.března 1939 byl přímým svědkem vpádu hitlerovské armády do
Prahy: „ Představte si tuto situaci a vžijte se do ní. Židovští spolužáci se nikdy od
nás v ničem nelišili. Jako my všichni v něčem prospívali, v něčem vázli, hrávali
s námi fotbal, dělali s námi různá alotria, žili prostě ve škole i mimo ni životem
přiměřeným věku. Ale po 15. březnu se vše měnilo. Nejdříve byli postiženi jejich
otcové. Advokáti, právníci a lékaři nesměli zastávat své úřady a místa. Byli zbaveni
svých občanských povolání. Byl vydán zákaz, který se už adresně týkal našich
Židovských

spolužáků,

zákaz

navštěvovat

restaurace,

kavárny

a všechny

veřejné

kina,

divadla,

místnosti.

Byli

muzea,
vyloučeni

obrazárny,
ze

škol,

v tramvajích směli jezdit jen v posledním voze na zadní plošině ve stoje a byli
označeni na oděvu žluto-černou hvězdou „Jude". Dokonce byl vydán zákaz pro
Židy zdržovat se na březích řek a rybníků, což zní dost výstředně a veřejnosti to
v záplavě jiného ušlo.
Nu a pak ovšem nastal vrchol celého dramatu- odjezd do
táborů a smrt v plynu

koncentračních

"3

* Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s.17.
Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s.20.
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Židovská tématika byla pro Fukse jedním z nejdůležitějších „hnacích
motorů" jeho tvorby. Ostatně sám ve svých pamětech doznává, že: „ Od těch dob
také tvrdím, že první zdroj skutečně dobrého literárního díla jsou vlastní prožitky a
zážitky autora. Musí psát di pleno cuore, o tom, čím jeho duše přetéká, s čím se
ztotožňuje,

ať v radosti, či v tragickém

smutku.

Plytké zkušenosti

nejdou

do

podstaty. "4
Jediný předmět, se kterým měl Fuks při studiu problémy, byla matematika.
Je prý pro něj záhadou do současnosti, nicméně baví ho o ní číst. Vlastní zážitky se
středoškolskou matematikou vtipně zpracoval v povídce Růžové logaritmy.
Fuks maturuje za války, kdy byly zavřeny vysoké školy. Díky známému
pracuje v účtárně na tehdejším Pozemkovém úřadě v Bubenči. Práce nemá
dlouhého trvání, již na jaře r. 1943 je totálně nasazen na správu statků v Hodoníně.
(Vzpomíná na podzim 1944, kdy Němci bombardovali město, zahynulo tu dvacet
jedna lidí.)
Po květnovém osvobození se otvírají vysoké školy a Fuks se zapisuje na
FFUK (obor filosofie, psychologie, pedagogika a dějiny umění), kde mj. navštěvuje
přednášky Jana Mukařovského

či Jana Patočky. Prázdniny

tráví několika

návštěvami Vídně a jako pedagogický vedoucí na chlapeckém táboře v Koutech u
Ústí nad Orlicí. Studia zakončuje dizertační prací, která se jmenuje Bergsonova idea
tvořivého vývoje a její důsledky pro mravní výchovu. Promuje v roce 1949.
Po studiu odchází na vojnu do Luštěnic nedaleko vojenského centra
Milovice. Nechtělo se mu, ale musel. Vzpomíná na chování rodičů: „...Matka, vždy
pečlivá a dbalá, měla o mě různé starosti, ale otec se choval jinak. Byl, aby se tak
řeklo, starý ostřílený

v o j á k

z první

světové války a z mé vojny si nic nedělal, skoro ji

chválil a zařadil se tak mezi otce, kteří rádi říkávali svým synům, ač třeba byli
Pacifisté, že kdo nebyl na vojně, není pravý muž. Mně tyto výroky byly lehce
protivné

a nejraději

bych býval nikam nešel...".5

Avšak po deseti dnech je

„vysvobozen". Lékaři potvrdí oboustrannou hydronefrózu ledvin. Modrou knížku,
trvalé osvobození od vojny, získává r. 1953. Následně pracuje jako ředitel papíren
v Bělé pod Bezdězem. Práci mu nabídl již zmíněný Špička.
* Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s.20.
Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s.40.
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Od roku 1955 působí ve Státní památkové správě. Pracovní náplň spočívá
v poznávání hradních a zámeckých objektů a jejich mobiliářů, ve vypracovávání
průvodcovských sylabů, jež byly k dispozici správcům a průvodcům. Později byl
Fuksovi přidělen státní zámek Kynžvart v západočeském kraji. Kynžvart Fukse
hluboce ovlivnil jako spisovatele i jako historika. V pamětech uvádí jeho podrobný
popis včetně detailního diskurzu do života rakouského kancléře Metternicha, jenž
na zámku hodně pobýval.
Do této doby spadají Fuksovy literární počátky. Píše monografii o zámku
CZámek Kynžvart - historie a přítomnost, 1958), píše seriál o hradech a zámcích, jež
vycházejí v časopisech. Publikuje prvních pět povídek a začíná psát svůj debut Pan
Theodor Mundstock, jež vychází v r. 1963. Od tohoto roku se věnuje výhradně
literatuře. (Vzpomíná, s jak pozitivní odezvou - před vydáním - se setkal mj. u
prof. Jana Mukařovského.) Po vydání Mundstocka pořádá první besedy se čtenáři
(za celý život jich absolvoval téměř šest set).
Rok 1964 byl významným mezníkem v životě autora. V Praze se setkává
s Maxem Brodem, umírá mu otec (ve věku 81 let) a také absolvuje první „větší"
cestu do zahraničí, do Itálie. Autor mnoho a rád cestoval, o tom však později. Fuks
přijíždí do Itálie na pozvání dr. Giuliani Limiti, asistentky na univerzitě v Římě. Je
nadšen Římem, Benátkami, opěvuje Verdiho. Čtenáři neznalého faktů musí být při
čtení pamětí podezřelá absence jakékoliv zmínky o ženách, a to v osobním,
intimním smyslu. Fuks popisuje, jak cestoval, ale vždy s přítelem, pokud zmíní
ženu, tak se většinou jednalo o manželku nějakého známého. S osobními věcmi se
nesvěřuje, jeho osobnost je dokreslena v pamětech v pěti intermezzích, jejichž
autorem je Jiří Tuši. Tuši se seznámil s Fuksem jako student bohemistiky. Později
se sblížili (na pracovní úrovni) a od jisté doby vozil Fukse na besedy a absolvoval je
s ním. Tuši uvádí, že Fuks byl homosexuál, nikdy se ale o tomto tématu příliš
nebavili. Pikantérií jest, že onoho roku 1964 se Fuks žení v Římě s dr. Limiti, aby
po pár dnech odjel a nikdy se do Itálie již nevrátil. Autor tuto epizodu nezmiňuje,
dovídáme s e j í od Tušla. Nikdy nedošlo k rozvodu. Ladislav Fuks umřel jako ženatý
muž.
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V roce 1964 též vychází povídkový soubor Mí černovlasí bratři, i když byl
napsán již před Mundstockem.

Následují cesty do Maďarska, r.1966 vychází

Variace pro temnou strunu. Tuto knihu považuje autor za svou nejlepší. Její
počátky spadají už do let 1938 a 1939, kdy jako mladičký student přišel domů ze
školy a zapisoval si své pocity a nálady do deníků. Hned následující rok vychází
Spalovač mrtvol (1967), který je vzápětí zfilmován (scénář píše Fuks společně
sHerzem).

Ve

stejném roce

cestuje po

sovětské

střední

Asii.

Okupace

Československa ho zastihne v Jugoslávii, odtud navštíví Německo a Švýcarsko. Do
Švýcarska jede na pozvání Golo Manna, syna Thomase Manna, historika,
zabývajícím se osobností Albrechta zValdštejna. Knihu Thomase Manna Smrt
v Benátkách Fuks považoval za jeden z největších literárních skvostů. Následuje
cesta do Turecka a Řecka. V r. 1969 vydává povídkový soubor Smrt morčete, jež
obsahuje novelu Cesta do zaslíbené země. To samé vyšlo vr.1991 pod názvem
Cesta do zaslíbené země a jiné povídky. V dalším období autor publikuje téměř
každoročně a cestuje: 1969 Paříž, 1970 Kypr, Myši Natalie Mooshaberové (1970),
Příběh kriminálního rady (1971), 1972-3 Rumunsko, Nebožtíci na bále (1972), ve
stejném roce Oslovení z tmy, 1973 Düsseldorf, Bulharsko, Návrat z žitného pole
(1974), Mrtvý v podchodu

(1976), 1976 Španělsko, Pasáček z doliny (1976),

Křišťálový pantoflíček (1978), ve stejném roce je prohlášen Zasloužilým umělcem
(Národním umělcem se nikdy nestal, i když si to údajně moc přál), Řecko, Obraz
Martina Blaskowitze (1983), Rakousko - Vídeň, Vévodkyně a kuchařka (1983).
Poslední dvě besedy

a b s o l v u j e

v květnu 1993 v Bavorsku a 19. 8. 1994 umírá ve

svém bytě v Dejvicích.

Sociální a kulturní kontext
Po válce řada autorů zvolila odchod na západ, tím si ulehčili občanskou
existenci, zato tíživě nesli (a nějakým způsobem se museli vyrovnat) ztrátu
přirozeného kulturního prostředí. Výsledkem bylo těžké trauma (Ivan Blatný),
literární odmlka (Jan Čep), nebo srůstávání s jinou kulturou (Milan Kundera).
Autoři, kteří mohli oficiálně vydávat své knihy na druhou stranu dopláceli na
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omezování kulturního prostoru, museli se vtěsnat do mantinelů vytyčených
socialismem a stranickostí, čímž umělecká hodnota jejich tvorby zákonitě klesala.
Jmenujme alespoň některé z nich: Marie Pujmanová, Václav Řezáč, Jan Drda, Josef
Kainar po únoru 1984, v sedmdesátých letech je to Miroslav Florian, Vladimír Páral
a právě Ladislav Fuks.V padesátých letech publikuje Bohumil Hrabal nebo Jiří
Kolář, jejich díla jsou upravována nebo dokonce

ničena:

„...Zvláštní,

až

neuvěřitelný osud měla Hrabalova stěžejní próza Jarmilka. Vznikla na jaře 1952,
byla nejprve vyřazena z autorovy prvotiny Hovory lidí (1956), pak

skartována

s celým, už vytištěným, svazkem nazvaným Skřivánek na niti (1959). V upravené
podobě sice spatřila světlo světa v Pábitelích (1964), ale v roce 1970 byla znovu
zničena s celým Hrabalovým souborem Poupata. Ve svém původním znění mohla
vyjít přesně po čtyřiceti letech od doby napsání roku 1992. Stejně dopadl Jiří Kolář.
Jeho texty Roky v dnech, napsané 1946 - 1947, byly roku 1949 v podobě

hotové

sazby rozmetány... "6
Ladislav Fuks zaujímá zvláštní postavení i co se týče oficiálního a
neoficiálního hodnocení. Ideologický dohled se zaměřoval zejména na soudobou
domácí literární produkci, neboť literatura ochromená čistkami a odchody autorů do
exilu skýtala málo podnětů pro teoretické zamyšlení. V období normalizace se
setkáváme na stránkách České literatury jen ojediněle s články soudobé české
literatury a poezie. Kupodivu nejvíce záznamů je právě u Ladislava Fukse, ačkoli
v té době byl považován za „trochu podivného cizince". Aleš Haman ve své článku
Obraz Ladislava

Fukse

v akademické

literární

vědě normalizačního

období7

dochází k závěru, že interpretace Fuksovy tvorby v období normalizace nepřinesly
konkretizace, které by výrazně překročily metodologický

rámec

předsudků

oživovaných s nástupem normalizace, zejména pokud šlo o historickou referenci
uměleckého díla, ale „až na dnes spíše humorný
pokus hodnotově zvrátit autorův
g
v

umelecký omyl ho také výrazně nezkreslily... "

Česká literatura od počátků k dnešku, LN, Praha 1998, s. 718.
,
Haman, A.: Obraz Ladislava Fukse v akademické literární vědě normalizačního období, Tvar, roc. 14, Č.15,
2003, s. 19.
8
Haman, A.: Obraz Ladislava Fukse v akademické literární vědě normalizačního období, Tvar, roč.14, č.15,
2003, s. 19.
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V šedesátých letech dochází k proměnám prózy. Atmosféra se uvolňuje. Na
„prvním místě" nestojí otázka, zda jít se socialismem či ne. Do popředí se dostávají
problémy osobní a společenské. Odumírá budovatelský román, bezchybný hrdina je
nahrazen lidmi z masa a kostí, lidmi s vlastním vnitřním světem, lidmi chybujícími
a pochybujícími. Sem spadá např. tvorba Jana Trefulky (jež se vyznačuje výraznou
autobiografičností), Ivana Klímy, Jana Procházky. Výše uvedenou charakteristiku
jen potvrzuje Fuksova kniha Variace pro temnou strunu (1966). Stěžejním tématem
je tu okupace, válka. Ale události jsou nazírány očima malého Michala, který se
snaží s nimi vypořádat, ustát dobu chaosu a bezpráví, což je těžká zkouška, protože
se nemá o koho opřít. Místo rodinného zázemí má otce, kterého se děsí stejně jako
války. Variacemi se tedy prolínají motivy vnitřních stavů člověka a války. V této
souvislosti se hovoří o „druhé vlně válečné prózy"(Aleš Haman). Fuks bývá
označován za nejvýraznějšího prozaika židovských osudů šedesátých let. Přesto, že
jeho tvorbu téma války tak silně motivovalo, válka tvoří jakousi kulisu jeho knih.
Objevuje se tu málo vnějších dějů. Autor se orientuje na vnitřní svět postav, na
fantaskno, tajemno. Jeho knihy jsou založeny na zamlžování, nedořečenosti, na
složitém kupení významů (což je v naprostém rozporu s literaturou let padesátých,
kdy prvoplánovitost a jednoznačnost byly hlavními atributy „kvalitní" tvorby).
Vedle Fukse zmiňme v této době Norberta Frýda, Jana Otčenáška, Arnošta Lustiga
nebo Jiřího Weila. Obecně lze shrnout, že u těchto autorů se vytrácí okázalý
N/

f

0

heroismus a pozornost je soustředěna na úděl Židu.
Česká próza šedesátých let přinesla řadu děl s tematikou židovského utrpení
v době nacistické okupace. Ladislav Fuks a Arnošt Lustig patří mezi přední autory,
kteří této tématiky využili ke skryté polemice nejen s dosavadní normou
socialistickorealistického hrdinství, nýbrž i se systémem, v němž byl jedinec
pouhou zaměnitelnou součástkou v sociálním mechanismu. Autory spojovalo stejné
téma, přesto šel každý svou vlastní cestou, každý je zpracovával jinak. Ladislav
Fuks válku sledoval zvnějšku. Nebyl v transportu, nepocítil na vlastní kůži utrpení
koncentračního tábora. Soucítil s židovskými spolužáky, viděl zlo kolem sebe, bál
se války a snažil se s ní vypořádat vlastní tvorbou. Nebyl Žid.

Ve stejné době

8

publikuje Arnošt Lustig. Lustig je asi nejznámější český židovský autor. Poznal
koncentrační tábor v letech 1942-1945. V pozdějším rozhovoru řekl:

„Vzpomínám,

jak jsem v září roku 1944 vystoupil z vlaku na rampu z Osvětimi-Birkenau.
jsme se jako zvěř při zatmění slunce, při lesním požáru nebo před

Cítili

zemětřesením.

V průběhu několika minut byli všichni - děti do patnácti let, ženy a muži nad
čtyřicet, nemocní, brýlatí, šedovlasí - v koupelnách, kde Cyklon B padal ze sprch
místo vody."
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V březnu 1945 se mu podařilo uprchnout z transportu vězňů.

Hlavní rozdílem tedy je, že Lustig důvěrně znal zvěrstva, jež nacismus
páchal, sám byl jejich obětí. Pocítil na vlastní kůži strach o svůj vlastní život, jeho
samotná existence byla několikrát ohrožena, doslova mu šlo o život. Téma války a
koncentračních táborů se mu stalo celoživotním tématem.
Fukse téma války a hrůz s ní spojených taktéž znepokojovalo a děsilo. Stalo
se mu hnacím motorem pro psaní. Postupně však od tohoto tématu upouští, střídá
literární žánry a témata. Pro ilustraci stručně porovnáme Fuksovu novelu Cesta do
zaslíbené

země

s Lustigovou

prózou Motlitba

pro

Kateřinu

Horowitzovou.

Východiskem pro ono srovnání nám bude Hamanův článek Dvě (marné?) cesty ke
spáse10.
V roce 1969 vychází pátá Fuksova kniha Smrt morčete. Jedná se o soubor
povídek, v němž je zahrnuta novela Cesta do zaslíbené země. Pod názvem Cesta do
zaslíbené země a jiné povídky se dočkala rozšířeného vydání až v roce 1991.
Hlavním námětem novely je cesta skupiny bohatých rakouských Židů, kteří
vykoupením majetku nacistům dostávají možnost odplout na pramici po Dunaji do
Černého moře a tam se nalodit na anglické plavidlo, které je má dopravit do
svobodného světa. Jde zde o jakési fabulační schéma „cesty ke spáse". Absurdita
celé situace pasažérům nedochází. Naopak, úvodní scény navozují atmosféru
dobrodružných románů, v nichž cestovatelé bojují s nesnázemi a ne o vlastní život.
Nebyl by to Fuks, mistr v proměnách ovzduší, aby okamžitě nezměnil perspektivu
celé situace. Po úvodní části, kdy poutníci dosáhnou idylického poklidu v panenské
přírodě dunajského ramene, se idyla najednou rychle změní v apokalyptický obraz
zkázy a zániku. Fuks tu využívá tradičních motivů bouře a ztroskotání, to však
'Lehár, J„ Stich, A. a kol.: Česká literatura od počátku k dnešku, LN, Praha 1998 s.767
10
Haman, A.: Dvě (marné?) cesty ke spáse, Upomínka na Ladislava Fukse, Proglas, roc.6, c.3, 1995.
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nekončí, jak to bývá v dobrodružných knihách, záchranou trosečníků, nýbrž naopak
záhubou ve vlnách rozvodněné řeky. „ Pro pochopení plného smyslu příběhu bude
užitečné, jestliže si čtenář uvědomí i souvislosti naznačené v pozadí. Jestliže si
připamatuje fakta z historie po nástupu nacismu a z doby připojení Rakouska, kdy
nacistické úřad dovolovaly bohatým židovským rodinám, aby se vyplatily majetkem
a pokusily se získat svobodu vystěhováním...Dále

příběh odkazuje ke Starému

zákonu, a hlavně k strastiplné pouti židovského národa z Egypta do zaslíbené země
a k přijetí smlouvy o uzákonění Mojžíšových

desek. Konečně bude

prospěšné

vzpomenout si, jak byli ve středověku malomocní a „blázni" umisťováni na lodě,
aby od nich mohli být ostatní izolováni a ono aby bezmocně pluli vstříc neodvratné
záhubě. "n
Fuksova novela je paralelním ztvárněním fabulačního schématu „cesty ke
spáse" v Lustigově próze Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou. Lustigova próza je
vybudována především na rozdílech perspektiv zúčastněných postav a na stylistické
dvojznačnosti jejich slovních projevů. Skupina bohatých amerických Židů zajatých
Němci při invazi do Itálie je (zdánlivě) vybrána k výměně za německé generály,
kteří padli do rukou Američanů. Knim byla přibrána i devatenáctiletá židovská
dívka, tanečnice, kterou jeden ze zajatých bohatců vykoupil. Celý příběh je vtěsnán
do několika hodin, odehrává se na malém prostoru. Katalyzátorem tohoto dramatu
je postava dívky, která si postupně uvědomuje krutou pravdu. „Lustigova

próza,

jako ostatně většina jeho próz, má ráz takřka filmové

pozadí

synopse.

Na

dýmajících krematorií, v nichž se mění dým a popel tisíce obětí šíleného systému, se
rozvíjí rafinovaná hra nacistického důstojníka se skupinkou vyvolených, jež jejich
bohatství paradoxně předurčuje k záhubě. Je to hra, která má budit iluzi, že jde o
cestu ke spáse, ke svobodě. Pozice jsou zde jasné, na jedné straně oběti, na druhé
t l 2

ďábelská zlovůle přivlastňující si moc nad životy. "
Lustig dává čtenáři zpočátku hned jasně najevo rozpor mezi syrovou
skutečností a iluzí produkovanou nacistickým vyděračem. Kateřina Horowitzová
prohlédne realitu, jediná je schopná se vzepřít, postavit se předem prohrané bitvě.
! > h ^ r s k ý , M: Smrt morčete, In: Křivánek, V. a kol.:Český dekameron, Scientia, Praha 1994, s M
12
Haman, A.: D v ě (marné?) cesty ke spáse, Upomínka na Ladislava Fukse, Proglas, roc.6, č.3, 1995, s. 42.
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Vytrhne dozorci v táboře zbraň a začne střílet. Je to gesto osobní statečnosti,
nesmiřitelnosti se s osudem. Nemá co ztratit, Němci jí zavraždili rodiče a pět sester,
chtějí i ji samotnou připravit o život, přesto nevzdává svůj boj, nevzdává se až do
konce.
Dá se tedy shrnout, že Lustigova próza vyzdvihuje mravní sílu jedince
(vzpoura a msta Kateřiny Horowitzové) v momentu smrtelného ohrožení. Oproti
tomu Fuks míří jinam. V příběhu uprchlíků vytváří takřka

monumentální

podobenství lidstva hledajícího marně spásu před nepřítelem.
Toto stručné srovnání ukázalo, jak a v čem se liší zpracování tématu „cesty
ke spáse" u Lustiga a u Fukse, jak a v čem se liší jejich tvůrčí přístupy, čím se liší
jejich hodnotové postoje. Důležité je taktéž podtrhnout skutečnost, že zatímco pro
Lustiga je holocaust celoživotním námětem, Fuks se jím zabývá jen ve svém
prvním období. Přesto úzce souvisí s pocity strachu, jimž Fuks po celý život čelil.
Jiří Tuši vzpomíná, jak v polovině devadesátých let oslovil Lustiga a žádal ho o
napsání předmluvy pro paměti zemřelého Fukse, které v té době dokončoval.
„Arnošt, jak je jeho zvykem, se nejdříve zeptal na honorář. Za dva dny mi ale
přinesl velmi obsáhlou

a brilantně napsanou předmluvu, jako

by s Fuksem

posledních dvacet let, co je dělil oceán, žil To, co na ní bylo fascinující,

byl

především lidský pohled a úžasné porozumění. Přitom se Lustig s Fuksem znali
poměrně krátkou dobu, protože Arnošt „zmizel" hned v šedesátém osmém roce a
Fuks se objevil v literatuře až na počátku šedesátého třetího. Byl jsem

překvapený,

co Arnošt dokázal vyčíst z jeho knih a jak neuvěřitelně vystihl a analyzoval duši tak
13

složitého člověka, jakým Fuks byl. "

V následující dekádě (tj. sedmdesátá léta) nemá domácí literatura vydávaná
ve státních nakladatelství napohled nejvýhodnější postavení. Tito spisovatelé
neměli existenční problémy, dostávali honoráře, takže se mohli věnovat své tvorbě
naplno. Taktéž se nemuseli bát o svůj společenský statut či se dokonce třást před
perzekucí. Jejich díla vycházela ve vysokých nákladech (narozdíl od dvaceti čtyř
kusů samizdatu a několika set výtisků v exilu). Existovala i (alespoň teoreticky)
^ T u š l , J.: Citlivý encyklopedista, in:Totušková, P.: Zloděj lidských srdcí, Literární akademie, Praha 2004, s.
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zpětná vazba literární kritiky. Postrádali však jednu zásadní věc, a to publikační
svobodu. Neznamená to, že by tady v oné době nevycházely kvalitní knihy, zmiňme
Fuksův Případ
Profesionální
Císařovna

kriminálního

rady

(1971) nebo z dalších: Vladimír

žena (1971), Vilém Závada: Na prahu

Páral:

(1970), Norbert Frýd:

(1972) aj. Ale právě u Fukse a Párala dochází záhy rapidně

k uměleckému poklesu, autoři najednou přitakávají společenskému konformismu.
(Fuks: Návrat z žitného pole 1974, Pasáček z doliny

1976, Křišťálový

pantoflíček

1978, u Párala se jedná o prózu Mladý muž a bílá velryba 1973).

Základní etapy Fuksovv tvorby
Jak bylo zmíněno výše, první Fuksovy knihy vznikaly v souvislosti s vlnou
židovské literatury šedesátých let, která mu umožnila promítnout osobní vidění
světa do tématu okupace, války a židovského údělu. Sem spadá román Pan Theodor
Mundstock (1963), soubory povídek Mí černovlasí bratři (1964) a Smrt morčete
(1969). Jejich hrdinové jsou slabí a bezbranní jedinci, neschopní čelit tlakům
reality. Zoufale touží po útěku z tíživé přítomnosti, proti té však mohou postavit jen
své vize. Variace pro temnou strunu (1966) mísí téma války s mikrosvětem
rodinných vztahů. Fuksův osobitý styl vrcholí v novele Spalovač mrtvol (1967),
v níž je podobenství o násilí a ohroženém lidství ztělesněno postavou člověka, který
Podlehne vábničce moci a sám se stane zvrhlým vykonavatelem zla.
V následném vývoji ztrácejí Fuksovy prózy historickou a prostorovou
konkrétnost a mění se v modelové příběhy. Autor se pokouší experimentovat
s možnostmi moderní pohádky a hororu (Myši Natalie Mooshabrové,

1970),

Psychologické detektivky (Příběh kriminálního rady, 1971), humoresky (Nebožtíci
na bále, 1972) i sci-fi (Oslovení z tmy, 1972).
Další knihy ztrácejí na kvalitě, takřka mizí autorovo osobité vidění světa a
tvůrčí styl, kdy se snaží o angažovanost (Návrat z žitného pole, 1974, Pasáček
z doliny, 1976 či životopisná novela zachycující mládí Julia Fučíka

Křišťálový

pantoflíček, 1978). Při četbě posledních zmíněných knih současného čtenáře zcela
logicky napadne otázka, jak je mohl napsat autor Spalovače nebo Variací.
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Až v osmdesátých letech Fuks navazuje tematicky i tvárně na tvorbu
šedesátých let, a to prózou Obraz Martina Blaskowitze (1980). O tři roky později
vychází Fuksova poslední kniha, jedná se o rozsáhlý historický román ze secesní
Vídně Vévodkyně a kuchařka (1983). V roce 1995 vychází kniha pamětí Moje
zrcadlo, kterou autor píše ve spolupráci se svým přítelem Jiřím Tušlem.

Osobnost Ladislava Fukse
Jakým člověkem Ladislav Fuks vlastně byl? Tuši uvádí, že autor žil celý
život ve zvláštní atmosféře obav a strachu. Přestože vyrůstal jako jedináček v dobře
situované a společensky postavené pražské rodině, rodiče se mu nikdy příliš
nevěnovali. Otec doma mnoho nepobýval a pokud už tam byl, tak veškerou svou
komunikaci se synem omezil na strohé příkazy a zákazy, syn se ho bál. Matka se
věnovala domácnosti (ačkoli měli služku), nákupům a společenským povinnostem.
Malý Fuks musel chodit „do houslí" a učit se, neměl mnoho kamarádů. Možná
proto tolik soucítil se svými židovskými spolužáky. Tyto momenty jsou zachyceny
v prózách Mí černovlasí bratři a Variace pro temnou strunu. Dají se označit za
nejvíce autobiografické. Společně s Obrazem Martina Blaskowitze pak tvoří jakousi
volnou autobiografickou trilogii.
V prvních letech okupace a války ztratil Fuks všechny své židovské
kamarády. Ti, co neemigrovali, skončili se svými rodinami v koncentračních
táborech. Ale nejednalo se jen o Židy, internováni byli též cikáni a jim podobní
„méněcenní", například homosexuálové...Fuks musel svou psychosexuální orientaci
Po celý svůj život skrývat, nacismus byl vystřídán hlubokým komunismem a podle
měřítek tehdejší socialistické morálky nepatřily tyto „menšiny" do

slušné

společnosti. V roce 1942 bylo Fuksovi devatenáct let. Období prvních lásek a
milostných dobrodružství pro něj zůstalo navždy skryto.
Jak už je patrné z periodizace Fuksovy tvorby, autor se nikdy nestal
pronásledovaným autorem. Jeho nejlepší prózy vznikají v šedesátých letech, tedy
v době jistého společenského uvolnění. Pak dochází k jisté degradaci vlastní tvorby.
Přesto i v šedesátých letech musel autor čelit společenskému tlaku. Vraťme se

13

k Fuksově italskému

sňatku s Giulianou

Limiti. Ten totiž neunikl

bdělým

mocenským úřadům, zabývá se jím ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo
vnitra, i vedení Svazu spisovatelů. Autor je dokonce kontaktován Státní tajnou
bezpečností. Předsrpnový Svaz spisovatelů se k němu nechová zrovna mateřsky.
V celospolečenském dění je sám, nezajímá se o nic jiného než o svou práci a
pociťuje úzkost a obavy. Tuši poznamenává:"

už tehdy hraje své klaunské hry

s mocnými. Je to jediné, čím se umí a může bránit.11'4 Klauniády měly nejrůznější
podoby. Jednalo se o přechytračení mocných, o úhybné manévry v rámci prostoru,
jež mu byl totalitním systémem vymezen. Ale byly i klauniády jen pro vlastní
potěšení a rozveselení. Jednalo se o skryté hry, které Fuks používal na besedách,
když mu byl např. někdo nesympatický. Smysl a význam her však chápal jen autor
sám a jeho kolega Tuši.
V období normalizace se jasně ukázalo, že se netěší dostatečné důvěře
soudruhů. Autor se nikdy politicky neangažoval a vyhýbal se všem veřejným
vystoupením, přesto byl k režimu loajální. Dalo se očekávat, a Fuks to očekával, že
dostane titul Národního umělce. Nestalo se tak a soudruzi mu dali ku příležitosti
jeho šedesátin řád Za zásluhu o výstavbu.
V polistopadovém období to Fuks neměl zrovna lehké. Plánovala se reedice
(v jeho

domovském

nakladatelství

Český

spisovatel)

knih

Myši

Natalie

Mooshaberové a Spalovač mrtvol. Autorovi na Myších záleželo, naposled tu vyšly
v r

- 1970, ačkoli v sousedním Polsku a Maďarsku vycházely hojně. Nakonec

k vydání nedošlo, po pádu totality bylo totiž třeba dát prostor autorům, jež byli po
léta utiskováni a umlčováni. Byl zrušen Svaz spisovatelů, na jehož služby byl celý
život zvyklý. Věnoval se tedy besedám, ale již víme, že r.1993 absolvoval dvě
poslední...
Uveďme pro zajímavost všímavý Tušlův názor, že Fuks neznal autory
soudobé české beletrie. Nezajímal se o dění kolem sebe. Pokud dostal na besedě
otázku, jakého současného autora si nejvíce váží, odpovídal vyhýbavě, neznal
ostatní. Byl pohlcen jen svou prací. Knihovna v jeho pracovně se skládala převážně
z jeho vlastních knih, a to i vydání v nejrůznějších světových jazycích, dále tam
14

Tuši, J., in: Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s. 395.
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byly knihy kunshistorické, z oblasti psychologie, filosofie a judaismu. Pokud měl
Fuks odpovědět na otázku, jací jsou jeho oblíbení autoři, z českých vyjmenoval
učebnicové klasiky 19.století, ze zahraničních jmenoval Zykmunta Nowakowského,
Hermana Hesseho, Thomase Manna a Ernesta Hemingwaye. Po přečtení Zrcadla si
čtenář uvědomí, že autor skutečně používal tatáž jména neustále
Tušlovi se Fuks jeví jako vymyšlená postava složená z protagonistů jeho
knih. Každý autor se do jisté míry promítá ve svých knihách, „...ale u Fukse je to
něco víc. Je v nich obsazen beze zbytku, rozplynul se v nich. ",5
Z autorů, kteří se

zabývali

Fuksovou tvorbou jmenujme na prvním místě

Miloše Pohorského. Pohorský se dá považovat za největšího žijícího odborníka na
„Fukse". Je autorem řady doslovů k téměř všem jeho knihám, k dobovým i
současným vydáním. Známé jsou jeho články o strachu a temných fuksovských
strunách, je autorem řady medailonů o autorovi v nejrůznějších příručkách a
učebnicích. Dále jmenujme Aleše Hamana, Danielu Hodrovou, Bohumila Svozila
nebo Jiřího Opelíka jako autory, jejichž studie jsou přínosné i pro dnešního čtenáře.
Pro ilustraci normalizační naučné literatury jsme si vybrali Nástin poválečné české
literatury od Vítězslava Rzounka. í6 Fuksovo jméno se tu objevuje v kapitole Tvůrčí
podstata

literatury-řád

socialistické

tvorby. U prvních próz autora se názor

Rzounka neliší od dnešní literární kritiky. Je to pochopitelné, reakce na válku,
utrpení utiskovaného člověka fašismem bylo stěžejním tématem doby. Reakce na
válku ano, už se ale zapomněl zmínit o vnitřním světě jedince, o propracované
psychologičnosti hlavních postav. Návrat z žitného pole je tu opěvován: „Píše
drama univerzitního studenta, který zmaten únorovými událostmi chce emigrovat.
Ale jako kdysi občan Brych včas rozezná šalebnost svých představ a nachází smysl
svého života

doma.."17

Tuši, J., in: Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s. 280.
Rzounek, V,. Nástin poválečné české literatury, (1945-1980), Čs.s p l s„ Praha 984.
Rzounek, V.: Nástin poválečné české literatury, (1945-1980), Čs.spis., Praha 1984, s.216.
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V současnosti nové studie zabývající se tvorbou Ladislava Fukse vycházejí
málo. Uveďme opět jméno Aleše Hamana, o jehož články se opíráme v této práci,
nebo Evu Kantůrkovou, která ve svých pamětech popisuje složitý celoživotní vztah
s Fuksem.75 Jméno Ladislava Fukse zaujímá nezastupitelné místo v literárních
encyklopediích, slovnících, učebnicích a čítankách. Nakladatelství Odeon vydává
novou reedici Fuksových knih (,Spalovač mrtvol, Myši Natalie Mooshabrové, Obraz
Martina Blaskowicze, Variace pro temnou strunu, Smrt morčete). S podivem je, že
Fuksovy knihy jsou nedostatkovým zbožím v antikvariátech, a to i těch větších,
např. v centru Prahy.
Na závěr úvodní kapitoly se pokusme shrnout uvedená fakta o díle autora do
stručného medailonku, na jehož základě by si např. studenti středních škol
(domníváme se, že se jedná o četbu určenou pro starší studenty) mohli vytvořit
obecné povědomí o knihách Ladislava Fukse.
Ladislav Fuks patří mezi nejvýznamnější české spisovatele druhé poloviny
20. století. Jeho tvorba se vyznačuje silnou psychologičností, orientací na vnitřní
svět jedince. Bylo by zavádějící použít tu spojení hlavní hrdina. Ve Fuksových
Prózách jde spíše o antihrdiny, neboť většinou ztroskotají. Tito lidé jsou pod tlakem,
hroutí se z úzkosti ze zla, jsou slabí, neschopní čelit vnějším okolnostem, životu
jako celku. „Prohrávají v konfliktu bezbranného lidství s násilím a zlem. Jejich
snahy bránit

své já,

bojovat, jsou jen

více či méně tragické

pokusy

o

individualisticky pojatou vzpouru už předem odsouzenou k nezdaru. "'9 Neznamená
t0

> že o tom nepřemýšlejí, naopak jejich vnitřní život je až přespříliš bohatý,

málokdy se však projevují navenek. Titulní postava často pociťuje strach z něčeho,
al

e i návaly nejrůznějších úzkostí, aniž by dokázala určit, z čeho vlastně pramení.
Fascinující je, jakým způsobem Fuks dokáže bilancovat na hranici mezi

snem, imaginací a na druhé straně skutečností. Často jen naznačí, používá mnoho
symbolů, mnoho rovin, chrlí významy a dovolí jim se prolínat, nechává na čtenáři,
at

' si otázky zodpoví sám. Fuks je mistrným psychologem. Zná lidskou duši. Do

svých knih často projektuje své dětství a dospívání.
» £ a " t ú r k o v á ' E.: Záznamy paměti, Hynek, Brno 1997, sv.l.
lu
s l . J-, in: Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s. 285.
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Hlavními motivy jsou: válka a okupace (a s tím spjato téma antisemitismu a
židovské otázky), vztahy mezi generacemi, vztah člověka ke světu, ve kterém žije,
strach, úzkost, obavy, smrt. Další prvky, které se často v knihách objevují jsou:
umění (hlavně klasická hudba, ta je často funkční složkou), historie, cesta
(nesplněný sen), vampýrismus, vesmír. Častými a mistrně užitými postupy jsou
nadsázka, ironie, tragikomické nazírání světa, absurdita.
Fuksovy knihy odrážejí krizi moderní doby, akcentují humanismus nade vše.
Autor byl celý život hluboce věnci, věřil v Boha a v člověka, i přes své zkušenosti
z války -.„Existují jisté mravní zákony, které hluboce tkvějí v našich srdcích, jsou
neměnné a jsou podstatou člověčenství bez ohledu na proměny času. Díky tomu
vůbec může existovat společnost a lidstvo. "20
Nyní se podíváme detailně na některé Fuksovy knihy a budeme zkoumat, jak
autor pracuje s jednotlivými motivy. Nejvíce se zaměříme na:
1) mezigenerační vztahy,
2) strach a jeho podoby,
3) vztah hlavní postavy ke světu, ve kterém žije.
Domníváme se, že právě prostřednictvím těchto motivů lze nejlépe
porozumět světu Ladislava Fukse. Jsou zásadní, prostupují všechny knihy autora,
bez nich se neobejde žádná interpretace Fuksova textu.
Při výkladu jednotlivých knih je nutné začít autorovou prvotinou Pan
Theodor Mundstock. Nebudeme v ní zkoumat jednotlivé motivy, jako to učiníme u
dalších knih, spíše se zaměříme na knihu jako celek. Podíváme se na autorovu
tvorbu komplexně a v souvislostech, vždyť právě v Mundstockovi se rodí motivy,
s nimiž Fuks v dalších prózách pracuje, rozvíjí je.
2

- Pan Theodor Mundstock
Tento první román vychází v roce 1963. Autor ve svých pamětech píše, jak

vřele byl Českým spisovatelem přijat. Všeobecně se ví, že se kniha okamžitě
proslavila a zaznamenala u čtenářů ohromný úspěch. Miloš Pohorský v doslovu21
20

Fuks, L.: Moje zrcadlo, Melantrich, Praha 1995, s. 312.
Pohorský, M.:Doslov, in:Fuks, L.: Pan Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.194.
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uvádí, že cesta za vydáním nebyla vůbec jednoduchá, jak by snad napovídal obsah
románu. Popisuje, jak bláhový a tragický hrdina, i samotný děj, lektory zaujaly. Na
neobvyklosti a hádankách textu jim však něco vadilo. ,Aspoň tenkrát v daných
souvislostech a v daném čase připadalo něco jako rušivé nebo

nedostatečné.1,22

Došli k závěru, že autor by měl leccos upravit. Oboustranně choulostivý problém se
však skrýval jinde než v úpravě jednotlivostí. Zatímco pohled lektorů vycházel více
z modelu společenské a psychologické prózy a dával přednost průhlednější fabuli a
charakteristice, Fuks myslel na fantazijní příběh, který mystifikuje a spojuje
nečekané přístupy (tragické i komické). „Představoval si prózu vysloveně tajemnou
a temnou."

23

Práce se vlekla a knížka nevznikala bez obtíží. Nakonec ji však

nakladatelství přijalo.
Pan Theodor Mundstock je příběhem židovského úředníčka, který čeká
každým den povolávací obsílku do koncentračního tábora. Je zdeptán okupačními
okolnostmi, dny tráví v bezradnosti, depresích a naprosté pasivitě. Jednoho dne
však dojde k osvícení, vynalézá postup, který mu má pomoct přežít. Celou svoji
energii soustředí k realizaci tohoto postupu, do nejmenších detailů ji promýšlí a
zkouší. Při cestě na shromaždiště, odkud má Mundstock odjet neznámo kam, jej
však zaskočí nešťastná náhoda, Mundstock je přejet německým vojenským autem.
Při výkladu této knihy se opřeme o Všetičkovu studii24. Již zde je nutné si
všimnout architektonického rozvržení jednotlivých kapitol (autor s tímto pracuje
Později ve Variacích). Kniha je rozdělena na dvě části po deseti kapitolách,
mezníkem je středová kapitola, kdy Mundstock vymyslí řešení svého problému.
V první polovině je Mundstockova existence naplněna trpností a bezbranností, po
»osvícení" se však jeho postoj kvalitativně mění. Z pasivního jedince se stává
aktivní hrdina, usilující o změnu současného stavu. Na začátku knihy se objevuje
v Mundstockově domácnosti holub. Je to tvor, kterému pan Mundstock zachránil
kdysi život a teď je mu jediným společníkem a tichým důvěrníkem. V šesté kapitole
umírá, v druhé části knihy se již nevyskytuje. Panu Mundstockovi není již útěchy
zapotřebí, nalezl svou jistotu ve vymyšleném postupu. V čem spočíval tak dokonale

23 £ o h o r s k ý , M.:Doslov, in: Fuks, L.:Pan Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.194.
24 f , o h o r s k ý ' M.:Doslov, in: Fuks, L.:Pan Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.196.
Všetička, V.: Dualita Pana Theodora Mundstocka, Čes.lit. roč.21, Č.3, 1973.
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vymyšlený postup pana Mundstocka? Tak například si uvědomuje, že musí mít
levou ruku stejně silnou jako pravou, shání flanel, do kterého si obalí držák od
kufru, aby se mu lépe nesl, kapesník by pro tyto účely nevyhovoval, flanel je měkký
a pevný. Váží si kufr, aby měl přesně dovolených padesát kilo. Do kabátku si strčí
kousíčky chleba, aby nebyl nápadný, až bude mít hlad. Na sebe si vezme starý
kabátek, ne jako ubohý pan Vorjahren, který se oblékl do prvotřídního obleku a tím
na sebe strhával pozornost. Až půjdou v zástupu, vypočítává v duchu, kam si má
stoupnout, aby byl co nejmíň bit, ti nejkrajnější totiž schytají ran nejvíc. Na
pohovku si strčí žehlicí prkno, aby se dobře připravil pro budoucí spánek na
Pryčně...
Dalším společníkem je stín Mon. Ten hraje v knize důležitou roli, chvílemi je
přítomen, několik kapitol o něm nevíme, zdá se, že odešel, není tomu tak, je zde
pořád, jen my a ani pan Mundstock ho nevidíme, v poslední kapitole se objevuje
znovu. Stín Mon je produkt Mundstockovy schizofrenie, jeho druhé já, které hrdinu
pronásleduje a neustále mu oponuje. Objevuje se tedy v první části, aktivita
hlavního hrdiny ho zcela odsunula do pozadí. Pak ho vidíme až v poslední kapitole,
kdy je Mundstock sražen k zemi autem, dochází mu jeho tragický omyl, dochází
mu, že i sebelepší promyšlený postup může být zmařen v několika málo vteřinách
tragického okamžiku, náhody. Poslední slova, která vysloví, jsou voláním Mona.
Tady dochází k velmi působivé situaci. Pan Mundstock dochází do rodiny
Šternových, kteří také očekávají transport, jsou taktéž jedni z těch, kteří se octli ve
své stereotypní a neměnné situaci. Mundstock tam v půlročních intervalech dochází,
několikrát si vezme prášky na uklidnění, aby ustál celkovou situaci a mohl jim
v

ěŠtit z karet zářnou budoucnost. Největší naděje skládal do jejich patnáctiletého

syna Šimona, kterému odmala četl příběhy, chodil s ním do zoologické zahrady,
hrál

si s ním. Jednoho dne dostane od Šternů dopis, že jim přišel povolávací lístek

do koncentračního tábora, že jdou všichni kromě Šimona. Následně dostane
Předvolání i pan Mundstock. Poslíček, který mu obsílku nese, je konsternován:
„Pan Mundstock si všimne obálky, kterou mladík svírá v ruce. Mlčky kývne a
nastaví dlaň. Rozevře obálku a čte. Do padesáti kilogramů, shromaždiště - Veletržní
Palác, odjezd transportem. Pan Mundstock pohlédne na mladíka a usměje se. To se
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usmívá starší, mírně prošedivělý pán, který má třiadvacet let už dávno za sebou,
který má za sebou téměř celý život, úsměv vlídný, dobrotivý, vyrovnaný, úsměv, jímž
prochvívá

nekonečná,

bezmezná shovívavost

a sotva znatelný nádech

jakéhosi

tichého, doznívajícího smutku...Mladík zděšeně otevře ústa a nevzmůže se na slovo.
Roznášípředvolánky

po domech už rok. Ale s tímhle se dosud nesetkal...Obrátí se a

uteče. "25
Vraťme

se

zpět

k Šimonovi.

Pan

Mundstock

ví,

že

pojedou

do

koncentračního tábora s chlapcem společně. Ještě cestou na shromaždiště se mu
mihne hlavou otázka, zda dokázal chlapce všechno za tři dny připravit, snažil se
s ním sdílet svůj postup. Pan Šimona před Veletržním palácem zahlédne. Šimon ho
zatím nevidí a pan Mundstock na něj nechce volat. Když následně spadne pod kola
německého nákladního vozu, volá Mona, Šimonovi se zdá, že volá právě jeho
jméno. Fuks zde vědomě mystifikuje čtenáře, chce navodit představu, že Mon a
v

Simon spolu nějakým způsobem souvisejí. Jestliže Mon byl stín, který viděl jen
Mundstock, Šimon je na konci knihy skutečným stínem, jež se nad Mundstockem
vznáší: „Ale toho stínku, který se zděšeně chvěje na dlažbě vedle mrtvého muže,
jistě v té chvíli si nevšimne nikdo. Vrhá ho plačící chlapec s hvězdou a zeleným
kufříkem,

který přiběhl,

sotva zaslechl

vykřiknout

na druhém

chodníku

své

jméno... "26 Všetička k tomu dodává: „Stín, který kdysi patřil Mundstockovi, se stává
Einern Šimonovým. Strasti Mundstocků nezanikají jejich fyzickou smrtí, mají své
Pokračování v životech ostatních. "27
Proměnu titulní postavy sledujeme i při přímém střetu s gestapáky. Ti se
v

knize objevují vždy ve dvojici. Poprvé se s nimi setkává v městském parku.

Mundstock propadá zděšení, jímá ho hrůza, když si domýšlí dosah toho setkání.
Chtěl by se schovat někde v křoví, nebo alespoň schovat žlutou hvězdu na klopě.
Minou ho bez povšimnutí. V sedmnácté kapitole vidí gestapáky znovu, vystupují
z auta před jeho domem. Uvědomuje si, že mohou jít k němu a udělat mu v bytě
Prohlídku. Na rozdíl od přecházejícího setkání se nebojí, dokonce se usměje,
napadají ho malicherné věci: „Napadlo ho, že gestapákům

musí být v květnu

26 p U Jj s ' L - : p a n Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.177.
27 f,Uř s.' L - : P a " Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.188.
Všetička, V.: Dualita Pana Theodora Mundstocka, Čes.lit. roč.21, č.3, 1973, s.264.
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v kožených pláštích horko. Než vyjdou do takového čtvrtého patra, musí se strašlivě
zpotit."28 Když v následující kapitole dochází k přímému střetu, kdy mu násilně
vtrhnou do bytu, ani tehdy nemá strach, dokonce se v jeho úsměvu objeví kapka
pohrdání.
Motiv gestapáků se prolíná celým Fuksovým dílem. Ve Variacích jsou to dva
strážníci ze Šternberských sadů, kteří nervózně krouží kolem Michala a dirigenta,
kteří si povídají na lavičce. Dále se tam objevují dva policisté. Střeží Michalův dům
v otcově nepřítomnosti. V Myších Natálie Mooshabrové se pak objevují v podobě
dvojic, které stařenu navštěvují a vyslýchají.
Pokusili jsme se v hlavních rysech nastínit Pana Theodora

Mundstocka,

neboť se jedná o Fuksovu prvotinu, o knihu, která nám může v mnohém pomoci při
našem zkoumání některých hlavních motivů a Fuksovy práce s nimi v pozdější
tvorbě.

3. Variace pro temnou strunu
„Psal jsem ji vlastně když mi bylo 17 let, tedy koncem války, když jsem chodil
do gymnázia.

Události kolem mně byly značně tragické. Přinášela je válka a

nacistická okupace. Nesmírně těžká a krutá doba. Něco mě strašně nutilo, abych to
zapisoval, ale ne ve formě deníku či faktografie,

ale ve tvaru jakési

Samozřejmě nikoliv proto, abych ji nesl do nějakého nakladatelství.
víceméně pro sebe. Z nutnosti

novely.

Psal jsem ji

"29

Na začátek se pokusíme vyložit samotný titul knihy:
1) variace
2) temná struna.
Variační princip prostupuje celou knihu. Je to dáno jednotou místa, variují se
postavy, variují též dílčí scény. Jakoby pořád dokola se objevuje cizí návštěva
v

bytě, skryté i zjevné střety s otcem, spiklenectví Michala se služebnou Růženkou,

rozhovory s babičkou, medvědem a míšeňskou tanečnicí, kontakt se spolužáky,
» ! . u k s : L - : P a n Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.162.
O knihách a autorech, Podzim 1978, s. 9.
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návštěva u Hronů, setkání s dirigentem, i Michalovi noční můry se ozývají
pravidelně. Jedním ze způsobů variování je prolínání reality a fikce (návštěva
hřbitova na Dušičkách, pohřeb dědečka). Dalším způsobem je gradace (Michal
hraje se spolužáky fotbal, potlačovaný vztek v něm vyvolá až nenávist vůči
Brachtlovi, který ho zničehonic začal přehlížet. Michalovi stoupá horečka a vztek
v něm kypí, je připodobňován metaforicky k růži. „Nejprve se zlo rozvine, tiše a
nevinně, v růžové poupě, posléze v nádhernou rozkvetlou růži a nakonec se před
Michalem zjevuje žhavá rozkvetlá červená růže. Po této poslední variantě následuje
v kapitole už pouze jedna věta: Stalo se něco neuvěřitelně zlého... "30). Podle Zdeňka
Kožmína31 variace v románě plní dvojí funkci. Umožňují rozvinout bohatou
emotivitu určitých motivů avšak zároveň „...nasávají z desintegrované

reality ty

kvality, které rozleptávají autonomní poetický svět a vytvářejí absurdní klima celého
HM
• 32
příběhu, jeho napětí strachu a úzkosti. '
Co Fuks myslel temnou strunou? Vysvětlení nacházíme ve dvacáté páté
kapitole, kdy Mojžíš Katz pozve spolužáky na oslavu svých narozenin. Katz má
výjimečné postavení. Jestliže Fuks dělí svět dospělých a svět dětský, přičemž ten
První je neměnný narozdíl od druhého, který je pokaždé jiný, Mojžíš Katz stojí
někde na rozhraní těchto dvou světů. Mezi spolužáky se vyznačuje přirozeně
vysokým intelektem, ale i vyspělostí, chápe věcí kolem sebe s nadhledem
dospělého. Je milý ke všem. Svědčí o tom i fakt, že pozve na narozeniny tolik
neoblíbeného spolužáka Fürstla. Katz se Michalovi svěří, že právě čte jednu velmi
zajímavou knihu, v níž je člověk přirovnává k harfě. Jako tento hudební nástroj, tak
i člověk má v sobě struny. Na ty struny hraje on sám a vítr. Struny jsou silné i
slaboučké, některých se člověk za celý život ani nedotkne. Struny jsou vysoké, ty
nejvyšší....a pak hlubší a hluboké...a nakonec má v sobě každý člověk jednu strunu
temnou: „...té temné struny v sobě se člověk nemá dotýkat. Na všechny struna má
hrát, ale jen ne na tu temnou strunu. "33 Pokud na ni nehraje člověk, ale zavadí o ní
vítr, následuje tragédie.

31 ^ S e v t i č k a > F - : Kompozice Fuksova románu Variace pro temnou strunu, Čes.lit., roč.20, 1972, s. 68.
32 £ ° ? m í n - z - : Variace a absurdita, Orientace, roč.3, 1968.
33 p ° ^ m i n ' Z Vanace a absurdita, Orientace, roč.3, 1968. S. 77.
ks L :
' - Variace pro temnou strunu, Odeon, Praha 2003, s. 285.
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I když víme, že u Fukse titulní hrdina nikdy nedojde klidu a naplnění svých
tužeb, přesto autor dává naději ve formě těch jasných, vysokých strun.
Smutným hrdinou a vypravěčem Variací je čtrnáctiletý Michal. Tento
jedináček má pocit „cizího" dítěte v rodině. Je jiný ve škole, kam přichází později,
odlišuje se na venkově, kam přijíždí z města. Nemá s kým by si promluvil, a proto
rozmlouvá s babiččiným portrétem na stěně. Celkovou atmosféru dokresluje
rozrušená doba předválečné evropské krize. Po nacistických hrozbách následovalo
obsazení Československa. Chlapcovu mysl straší hlášení rozhlasu a novinové
zprávy, hluk mobilizace a letadel.

Meziqenprační vztahy
Michal je jedináček. Vyrůstá v dobře situované rodině v Praze. Bydlí
s matkou, otcem a služebnou Růženkou. (Tím je dána i prostorová ohraničenost
románu, děj se odehrává převážně v této domácnosti, zbytek ve škole. Dvě kapitoly
se odehrávají v parku, k nim se vrátíme na konci této části.)
Michalův otec je tyran. Je zde prezentován jako autorita vydávající nařízení,
jimž se musí bez výhrad podřídit matka, syn, celá domácnost. Michala shazuje při
každé příležitosti. Od něho se směrem k Michalovi šíří i záhada tajemnosti a
záhady, spojeny s častými výjezdy do „hnědého pekla", odkud, jak Michal pudově
cítí

a z náznaků dospělých vytušuje, se stahují mračna k blížící se neznámé

katastrofě. Otec skutečně často doma nepobývá. Je neustále na služebních cestách,
v

c

asto po příjezdu se jen převlékne do uniformy a odjíždí zpět na pracovní večeři.

Michal ho sleduje za záclonou, jak nasedá do nablýskaného automobilu (černá
limuzína). V momentě, kdy otec odjede, je vidět dvě postavy obcházející dům, kde
rodina bydlí...1 služebná si oddechne po odjezdu pána. V jeho přítomnosti je
atmosféra v bytě napjatá, každý je mimoděk ve střehu. „ V těch chvílích totiž, kdy
otec

n

áhle odjížděl na deset dní a vycházel z pracovny v koženém plášti a s modrým

kufříkem, Růženka a Gini, ač spolu příliš nemluví, se shodovali na tom, že se ho
aesi.
s ci

Ve

chvílích,

8aretou...Jako

kdy

se

zjevil

s chladnou

tváří,

s přivřenýma

by to prý nebyl ten, který s námi občas večeří, něco

očima,

řekne...Jako
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by se měl proměnit tím, co brzy vykoná, provede...Ruka

v kapse jeho

koženého

pláště... Vůbec jsem ty jejich vidiny nechápal, a teď, když jsem si na ně vzpomněl,
musil jsem se usmát...1,34
Když je Michal v prvním ročníku na gymnáziu, otec mu slíbí za dobré
vysvědčení výlet do Vídně. Chlapec se velmi těší, vypráví o tom ve škole
spolužákům, radostí nemůže spát. Svědomí má čisté, ve škole prospívá dobře. Když
donese domů vysvědčení, otec mu oznámí, ať s Vídní nepočítá a dá mu pomeranče.
Otcovo rozhodnutí je asi správné, tehdejší napjaté politické okolnosti nebyly
vhodné pro výlety, nicméně nenamáhá se Michalovi celkovou situaci nějak objasnit,
nepochválí ho za vysvědčení, jen ho přelétne chladným pohledem.
Nikde v knize se neobjevuje explicitní vysvětlení vnějších okolností. Na
politické události nahlížíme očima Michala. Michal je mladý, nic z toho, co se
kolem něho děje nechápe, jen matně tuší nějakou hrozbu, chytá se náznaků, útržků
řeči dospělých a zpráv z rádia, které mu dala matka do pokoje, aby mohl poslouchat
Před spaním vážnou hudbu. Otcovo chování chápe jako podraz, jako zradu:
»Kousal jsem povlak deky, bílý, ztvrdlý, suchý, s vůní květin, co se to ve mně dělo,
jsem nevnímal snad to nešlo ani vnímat, jen cítit. Připadalo mi to jako něco, co
vůbec nemá smysl, anebo je to jenom sen..."35 V noci pomeranče vyhodí z okna,
v

tom okamžiku si všimne, že se v pracovně svítí. Viděl ho otec? Asi ano, najednou

je Michal v posteli, cítí krev na ústech, přitom se směje...Zmlátil ho otec? Asi ano.
Tento „střih" je pro Fukse charakteristický. Nevysvětluje, zamlžuje. „A pak jsem se
mu

sil

usmívat i pozdě k ránu, kdy jsem usínal, kdy tma za oknem se začínala

Proměňovat v šero a hodiny v předsíni, které jdou o deset minut napřed, tloukly
še

st, za hodinu jsem měl vstávat do školy. Růžové proužky pyžama pod krkem jsem

měl

zčervenalé, povlak deky byl také zčervenalý, voněl, teď jsem poznal, po růžích,

dole byl, roztržen, jak jsem kopal, a pod rtem a na bradě jsem měl zaschlou
krev..."36
Michal otce neoslovuje, mluví o „něm". Otec syna neoslovuje křestním
jménem, často mu vyká. Strašidelná je situace, kdy Michal nemůže v noci spát.

35 p U £ s ' L - : Variace pro temnou strunu, Odeon, Praha 2003, slO.
36 F U ^ S ' L - : Variace pro temnou strunu, Odeon, Praha 2003, s.133.
"ks, L.: Variace pro temnou strunu, Odeon, Praha 2003, s.134.
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Slyší, jak otec s někým hovoří v pracovně. Přemýšlí, pod jakou záminkou by šel do
chodby, aby lépe slyšel. Otec ho odhalí, že nespí, ve dveřích Michalova pokoje si
ho prohlíží, pátravě pozoruje a po mučivém tichu ho označí za náměsíčného. Michal
má strach, celou knihu se bojí. Je nutné poznamenat, že Michalův pocit vězení
pramení především z něho samého, on sám sobě je věznitelem. Svoji izolovanost si
způsobuje právě jen

svým přemrštěným

a rozcitlivělým

chápáním

světa,

deformovaným clonou fantazijního nazírání na věci a lidi kolem. Variace čtenáři
nabízejí minimálně dvojí interpretaci. H.Hrzalová' 7 píše, že knihu je možné
interpretovat jako román o mimořádně citlivém chlapci, vzrůstajícím v tísnivém
rodinném prostředí a v neklidné dobové atmosféře. Tyto „strachy" mu nedovolí
porozumět dobře sám sobě, světu. Variace je ovšem možné také chápat i jako
podobenství o násilí na čistém člověku, tento člověk nehledá únik, ale postoj, který
38

by mu umožnil bránit se, který by mu umožnil zaštítit sebe a jiné.

Avšak i vztah mezi ním a otcem se vyvíjí. V předposlední kapitole (27.
kapitola) nastane zvrat. Otec si Michala pozve do pracovny a začne mu vytýkat, že
kouří, pije, místo hodin klavíru se někde poflakuje a také to, že mu leze tajně do
Pracovny. Začne vyhrožovat, že pokud své chování nezlepší, odveze ho do
polepšovny. Michalovo chování se najednou mění, už jen nevyslechne kázání
v tichém vzdoru. Místo matných narážek vmete otci do tváře vše, co se v něm po
celou dobu střádalo, jeho podezírání a výslechy, tvrdé zacházení, nezájem:
»Vyskočil jsem ze židle a postavil

se. Postavil se na nohy, vztyčil hlavu

a...Nevím,

co jsem říkal. Nevím ani, jak dlouho a jakým hlasem. Vím jen, že jsem zaťal pěst,
kopl do skříně, trezoru, knihovny, koberce, a že jsem byl rozhodnut se bránit,
Po mně skočil. Že i kdyby mi vyrazil
Proklatý koberec,

vyskočím

deset zubů a klesl jsem zkrvavělý

zas, dokud budu jen trochu dýchat,

budu jen

kdyby
na ten
trochu

živ-" 3 9 Michal tím zareaguje tak, jak si otec přeje a jakým ho chce mít. Konečně
bere svého syna na vědomí, dojde mezi nimi k usmíření, k vyčištění vztahu.
Pro zajímavost uveďme poznámku, kterou napsal Arnošt Lustig v předmluvě
k Zrcadlu. Uvádí tam, že celou dobu věřil legendě, že motivem pro Fuksovu

38 2 r z a l o v á ' H.: Člověk proti násilí, Impuls 1967, 5.3.
39 n n a l o v á , H.: Člověk proti násilí, Impuls 1967, č.3, s. 198-199.
F
«ks, L.: Variace pro temnou strunu, Odeon, Praha 2003, s. 322.
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posedlost židovským osudem prý byl kromě jeho „černovlasých bratří" jeho otec,
který měl údajně na starosti dohled nad židovskými transporty do Terezína a na
východ a věděl, co je čeká. Malý Fuks prý stával u okna a díval se na nádraží na
vlaky. Nebylo tomu tak, samotná kniha pamětí je toho dokladem.
Matka mluví o manželovi. Nikdy ho neoslovuje křestním jménem. Co víme o
matce? Snad jen to, že dvakrát do měsíce chodí k ženě jakéhosi generála, která si
pokaždé myslí, že teď už jistě umře. O matce nevíme nic víc, tvoří jakousi kulisu.
Otec je v rodině natolik dominantní, že i přes jeho častou nepřítomnost se matka
nijak nezviditelňuje. Stará se o návštěvy, které do rodiny často docházejí a také se
bojí. Jen sledujeme její pochmurnou, až depresivní náladu, která se v knize stupňuje
a vyvrcholí v poslední kapitole, kdy matka sedí strnule v jídelně a Michalovi se zdá,
že „nevnímá".40Přímá řeč se u matky vyskytuje minimálně (narozdíl od otce).
Michal hledá zázemí, porozumění. U rodičů ho nenachází, rozmlouvá
s babičkou. Ta je jediný tvor, s kterým si Michal rozumí. Krutým paradoxem je
skutečnost, že vídeňská babička je již dávno mrtvá a Michal si v podstatě rozumí
s

Představami o ní, jež si vytváří ve své vlastní fantazii. Chodí často do pokoje, kde

na stěně visí babiččin zarámovaný portrét. Rozmlouvání babičky s Michalem je
doprovázeno komentáři skleněné tanečnice a plyšového medvěda.

Babička

reflektuje domácí události, nemá ráda služebnou, nelíbí se jí snoubenka, kterou
Přivede představit matčin bratr. Ptá se Michala na školu, na spolužáky. Michal mívá
ohromnou touhu se jí svěřit se svými pocity, moc touží si vylít u ní srdce. Ona ho
často neposlouchá, překřikuje, navazuje na jiná témata. Někdy o to stojí, ale to zas
Michal je uzavřen do sebe, takže k tomu vlastně nikdy nedojde. Někdy se rozčílí
natolik, že vytahuje ruce z rámu. Přitom však chřastí řetězy. Další s Fuksových
symbolů....Symbol strnulosti, zajetí, neschopnosti odtrhnout se z místa. Babička se
neustále dotazuje na čas, jaký se píše rok. Michal jí ho nikdy nepoví, vždy se na
něco vymluví. (Babička na to sama přijde v tragickém vyvrcholení poslední
kapitoly.)
Již zmíněným členem domácnosti je služebná Růženka. Není nikterak
Příbuzná, ale přesto je jediná z „živých", s kým si Michal může povídat. Je

' L - : Variace pro temnou strunu, Odeon, Praha 2003, s. 327.
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ztřeštěná, žije nejrůznějšími historkami, které často poplete, zajímá se o věštění
z karet (společně se sousedkou Kocourkovou) a když „jí to chytne", zapomene kvůli
tomu uvařit a vyluxovat. Ano, luxování je činnost, při které se Růženka jaksepatří
rozdovádí, její fantazie pracuje na plné obrátky, a to pak Michalovi vypráví
neskutečné příběhy, které se udály. Michala Růženka někdy pěkně štve, ta její
upovídanost, ale m á j i rád, asi proto, že je jediným člověkem v domácnosti, který je
otevřený, lidový, „co na srdci, to na jazyku". Dokonce se nebrání návštěvě otcovy
pracovny. Tato místnost je pro celou rodinu tabu, nikdo kromě něj tam nesmí
vkročit. Na Michalův popud se rozhodnou podniknout malý průzkum. Objeví tam
velkou knihovnu, psací stůl, trezor. Kromě Židovky z Toleda objeví knihu plnou
mrtvol focených v různých polohách na různých místech. Jedná se o příručku
kriminalisty? Snad ano...
Dalším členem rodiny je vídeňský bratranec Gini. Michal ho má rád,
inklinuje k němu, neboť Gini je starší. Bratranec ho však při sebemenší příležitosti
shazuje, opovrhuje jím. Není jasné, do jaké míry, Ginimu není v románu věnován
dostatečný prostor, abychom to mohli jednoznačně určit. Když se Michal bojí, vleze
si ke Ginimu do postele, ten ho varuje, ať nemluví, ale nechá ho u sebe...Ve třetí
kapitole, kde je popisován dědečkův pohřeb, se Michal s bratrancem opět setkává,
a

le ani při této příležitosti není ušetřen ironie a sarkasmu na svou adresu.
Téma dospívání a téma člověka obklopeného násilím se v románě prolínají,

jedno podmiňuje, dotváří a umocňuje druhé. Proces dospívání zobrazuje Fuks
Především na vztahu Michala k otci, zčásti i na Michalově chování v chlapeckém
kolektivu. Útěk před děsivými sny a alespoň nějaké zázemí Michal nalézá ve škole.
Ale i vzdor proti okolnostem (hlavně proti otci) má posilňující funkci. Michal se
Proměňuje. Svou změnu si sám uvědomuje, když s kamarády na hřbitově
Pochovává ve svých představách Michala, který byl vězněn. Pomalu dozrává,
vymaňuje se ze světa fantazie (ubývá rozhovorů s babičkou, medvědem a
tanečnicí), pozvolna se učí ovládat svou senzibilitu, psychicky se otužuje.
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Strach, podoby strachu
Jak je patrné, z toho, co bylo výše uvedeno, motiv strachu prostupuje
Fuksovy knihy a je s nimi nerozlučně spjat. Autor nás udržuje v atmosféře
permanentního napětí, očekávání. Domníváme se, že je nutné, a u Fukse velmi
důležité, rozlišovat strach a úzkost. V prvním případě jde o konkrétní věc či osobu.
Strach z něčeho nebo někoho. Pokaždé ale člověk ví, čeho se bojí. Úzkost je však
něco jiného. Člověku může být úzko jen tak, z ničeho nic. Nemá pro to hmatatelné
vysvětlení nebo důkaz, neví, z čeho úzkost pramení, kde se vzala.
Michal zažívá permanentně obé. Bojí se otce, bojí se šíleného zeměpisáře,
který studenty mučí zcela nesmyslným zkoušením, při kterém žáci doslova
omdlévají. Při nástupu do školy se bojí reakce nových spolužáků. Hlavně se bojí
války. Téma války a okupace osciluje na hranici mezi strachem a úzkostí. Michal
Podvědomě tuší blížící se katastrofu, ví, že se děje něco špatného kolem. Konkrétní
fakta nezná, chytá se jen útržků řeči dospělých. Jak silná jsou slova chlapců, kteří si
domlouvají odpolední turnaj ve fotbale: „ Také Carda, Kopejtko a Datel, který je po
obrně a chodí o holi, slíbili, že přijdou, jestli je doma pustí, když se čeká ta válka.
Také Kchony slíbil, jestli ho doma pustí, když se snad k večeru čeká ta válka... "4I
Nejčastějšími symboly strachu a úzkosti (kromě otce), jež Fuks v knize různým
způsobem variuje jsou:l) neznámý muž, 2) kostlivá, 3) sekyra, 4) postava Hrona,
5

) krev, červená barva.
V první kapitole sedí v rodinném kruhu neznámý člověk, má na sobě nové

černé šaty, kravatu, nápadně rudé rty, červené oči a bílé lesklé zuby. Jí maso, pije
kořalku s citrónem a nemluví. Nemluví proto, že neexistuje. Žádný z rodinných
Příslušníků jej totiž nezaznamenává, žádný o něm neví, neznámý muž je totiž fikce,
je to produkt Michalových halucinací. V dalších kapitolách se tato bytost objevuje
Poznovu, ne však už ve své původní podobě, ale v podobě transformované,
v podobě pozměněné vždy v jinou, ale přece jen v mnohém podobnou bytost. Další
neznámé a nepojmenované bytosti už jsou reálné. Jedná se o otcovy návštěvy, jejich
Přítomnost je vždy spjata s důležitými historickými událostmi. Zcela logicky muž

F
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z první kapitoly vystupuje v kapitole poslední ve své nejzrůdnější a nejbestiálnější
podobě.
Téma smrti je v románu všudypřítomné, souvisí s válkou. Přímo označení
kostlivá se objevuje ve třetí kapitole, která popisuje pohřeb dědečka z matčiny
strany. Michal tuto událost ve své fantazii vnímá jako grandiózní oslavu, plnou lidí,
světel a hudby. Dědeček se mu jeví jako laskavý stařík a zároveň důstojný muž
v černém obleku, který se ho táže na studium a varuje ho před nachladnutím, neboť
se v rodě vyskytuje Jedna

ledvinová choroba"42. Své setkání se smrtí popisuje

takto: „Z paty schodiště se vynořila jakási neuvěřitelná osobnost...Byla

nesmírně

vysoká, vyšší než šedovlasý generál s monoklem, hubená, kostnatá a nepopsatelně
vznešená. Měla nesmírně bledý obličej a červené vlasy a na nich blyštivou, zlatem a
drahokamy posetou-korunu.

Byla to smrt. Smrt s královskou korunou na hlavě.

Když oslovovala maminku zvláštní němčinou, jakou nikdo v této zemi

nemluvil,

Přidržovala si dlouhou černou sukni a srkala sliny. Když se pootočila k otci, ustala,
neřekla jediné slovo... "43
Dále se objevuje motiv smrti v kapitole, kde Michal se svými přáteli dává o
Dušičkách svíčky na hrob neznámému mladíkovi, který zemřel v osmnácti letech.
V tom momentě má Michal pocit, že pohřbívá sám sebe, že se rodí v někoho jiného.
Zároveň vidí zpustlý hrob, o nějž nikdo nepečuje a táže se sám sebe, kdo bude
v budoucnu chodit na jeho hrob...
Hron je soused, správce. Je to lidový člověk, „chlap jako hora". Bydlí
s manželkou ve vedlejším bytě. Růženka s Michalem Hronovi často navštěvují.
Hron se rád poslouchá a - stejně jako Růženka - rád vypráví různé prapodivné
Příběhy „ze života". Jednou je to o adoptovaném děcku, jehož matku usouží
Podnikatel, který se dítěte ujal. Nebo je to otci, který zakope mrtvolku svého
novorozeněte a ukradne cizí dítě. Jeho manželka žije celý život v domnění, že
vychovává své vlastní dítě...Růženka Hronovy příběhy hltá, často je na omdlení,
musí se neustále posilňovat vínem a vodkou. Michalovi tyto příběhy nic neříkají,
b

°jí se Hrona a zároveň ho to nudí. Hron pro něj není žádná autorita, jeho strach

Pramení z nevědomosti a z různých náznaků, jež si Michal ve své fantazii dokáže
43

FuÎT' ï": V a r i a c e Pro temnou

strunu, Odeon, Praha 2003, s. 33.
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přibarvit do hrůzných rozměrů. Hron je bývalý kat. Svědčí o tom červená kápě,
červená špičatá čepice a sekera, kterých si Michal při návštěvě u Hronových všiml
v pootevřené skříni, dokonce měl pocit, že paní Hronová chce, aby si těch věcí
všiml...Sekyra se objevuje ještě ve dvanácté kapitole, kdy otec žádá Růženku, aby
dala nabrousit tu sekeru od Hronů. Následně stejný motiv sekery se objevuje
v kapitole patnácté. Ocitáme se na hodině literatury, kde probíhá rozbor Erbenovy
balady Štědrý večer. Profesor češtiny staví názornou výuku nade vše. V jeho
hodinách je dovoleno prakticky cokoli, jakákoliv lumpárna, má pro žáky pochopení.
Zároveň je však dokáže nadchnout pro četbu, dokáže v nich probudit zájem o četbu,
přiměje je, aby reflektovali text. Při výkladu Štědrého dne vyndá z aktovky sekyru a
česnek. Dál Michal neví, omdlel...
Jaroslava Janáčková si ve své studii"" podotýká, že právě konfrontace
s

národním mýtem Fuksovy umožnila odkazovat nepřehlednou moderní skutečnost

k jednodušším, uceleným a v podvědomí čtenáře nějak ustáleným modelům, a
v jejich světle pak zvýraznit nové podoby dávných lidských zkušeností. Fuks tím de
facto obohatil vlastní vizi temného světa o hloubku času a jiné umělecké vyslovení.
U Erbena osud nejen omezoval člověka, ale také mu současně perspektivně
zaručoval vyšší spravedlnost, potrestání viníků a odčinění křivd. Fuksův člověk tuto
jistotu nemá, Michal se spíš podobá hrdince Svatebních

košil, která v úkladné

zkoušce neprosadila touhu po plnosti svého bytí, ale pouze vyvázla životem.
M.Pohorský

uvádí:

„Aby

dosáhl

baladického

osvětlení,

pracuje

s citáty

Erbenových básní a jejich dramatickou tragikou zabarvuje komiku školních

z

scén.

Je

jich neobvyklá směšnost, zejména při názorném vykládání balad, při šarvátkách a

ne

zbednostech

kluků, je pak naprosto neveselá a má v sobě stále něco děsivého a

s

klebivého, co zmrazuje úsměv i pokus o humor... "45 Michal při hodině literatury

°mdlí. Není to však vinou učitele, to jen Michal sám se nechal samovolně spoutat
svými představami a halucinacemi.
Motiv krve a červené barvy se v knize objevuje často. Jsou to nápadně
v

červené oči neznámého muže, je to Hronova kápě ve skříni, také Hronovi rudnou

19G9 á Ž k O V á ' J ' :
p

Erbenova

Kytice v ohlasu, Acta Universitas Carolinae-Philologica 4-5, Slavica Pragensia,

ohorský, M.: Úzkostné sny Ladislava Fukse, Česká literatura, roč.20, 1972, s.162.
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oči. Dále je to zaschlá krev na Michalových ústech, souvisí s tím i trezor plný kostí,
o nichž se dovídá Michal z jedné z Hronových historek. Továrník tam dal kuřecí
kosti, nebohá matka si myslela, že se jedná o kosti novorozeňat, jak jí navykládal,
ona se zastřelila. Krev se objevuje explicitně v souvislosti se zabráním Sudet:
„Hitler obsazuje Sudety bez války, ...bez jediného výstřelu a kapky krve," host se
usmál, „to jest milosrdně, bez krveprolití...".4b

I obloha se často zalije temně do

ruda, hlavně před bouřkou...
Zakončení jednotlivých kapitol je až strašidelné. Fuks čtenáře udržuje
v permanentním napětí a strachu. Nechává konce otevřené („Změna, jež
nebyla, ale měla vbrzku přijít.")47

dosud

, někdy použije symbolického pojmenování

{„Třebaže šel proud a v bytě se svítilo, bylo tu právě tak těžké mrtvé šero jako za
okny na ulici.48, Za chvíli jsem vzal desky s notami a šel jsem. Pomalu

domů

zahradou uprostřed zakletého města. "49), jindy jasně explicitně bez skrupulí popíše
okolnosti („A pak přišla ta rána.").50
Motiv strachu se objevuje ve dvacáté kapitole, kdy Michal přijde ze školy a
najde doma na stole plynovou masku. Fuks zde mistrně rozehrává koncert
Přívlastků označujících děsivost masky, až si čtenář skutečně vybavuje nějakou
příšeru: „Přede mnou ležela jakási prapříšerná nestvůra, chobotnice nebo stvůra
Z nějaké planety,

třeba

s Marsu.

Měla

kroucený

chobot,

zakončený

velkým

náhubkem, takovou okrouhlou krabicí, měla šedou gumovou bradu, šedé gumové
čelo a tváře páchnoucí něčím jako gumou, a hlavně dvě obrovské skleněné oči, jaké
m

ají asi potápěči nebo velcí nestvůrní brouci... "51 Nasadí si masku a jde do pokoje,

kde

je portrét babičky. Ta se hrozně poleká, nepozná ho, nazývá ho ďáblem a

stvůrou a strašlivě přitom řinčí řetězy. Motiv řetězů je zajímavý. Michal je nikdy
neviděl, ale pokaždé, když babička zvýšila hlas nebo se rozčílila či polekala (jako
v

tomto případě), slyší je. Atmosféra pokaždé zhoustne. Člověk si jen tak nevybaví

zrovna řetězy, když prožívá něco pěkného a příjemného.

47
48
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50
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Vztah hlavní postavy ke světu, ve kterém žije
Michal je jedináěkem. Jedináěkem sice existenčně zajištěným, nicméně
ochuzeným o jakoukoli spřízněnost s jeho duší. Otec je kriminální rada, Michal
domov přirovnává ke kriminálu, k vězení. Necítí se svobodně ani ve svém vlastní
pokoji. Jediným spojencem je mu služebná Růženka, je pro každé spojenectví, ať už
se týká tajné výpravy do otcovy pracovny nebo upíjení různých likérů, kterými se
s Michalem tajně posilňují. Růženka uvaří, vypere, vyluxuje, ale má svůj vlastní
svět. Nedokáže Michala vyslechnout, sama se ráda poslouchá. Michala ani
nenapadne, aby jí něco říkal. Pocit temného prostředí je umocňován různými
tajemnými návštěvami v bytě. Michal se od ostatních postav, které s ním sdílejí byt
liší tím, že se cítí strašně osamocen. Všichni jsou vyděšení, Michalova situace je
komplikovanější, nemá přesné informace o tom, co se venku děje, bojí se tedy
neznámého, úzkost je horší než strach, a hlavně nemá se komu se svými pocity
svěřit. To ho deprimuje.
V kolektivu

pookřeje,

i

tady

však

naráží

na

úskalí

přátelství

a

Pseudopřátelství. Touží po kamarádovi, nepodaří se mu však najít cestu
k důvěrnějšímu vztahu. Michal je neobyčejně senzitivní chlapec, jehož vnitřní svět
J e rozkmitáván do stavů hřejivé něžnosti a laskavosti až k představám o tom, jak
zastřelí jednoho protivného spolužáka. Michalův svět je silně proměnlivý. Přesto,
nebo právě proto nedospívá k vnitřnímu klidu (to žádná zFuksových postav:
»Slova, třebas krásná a ušlechtilá, nemají rozhodující platnost. Vždycky je přehluší
sá

m

konec těch postav, pokaždé stejný: zastihne je smrt, dojde k rozštěpení

člověkova vědomí o sobě a o světě. Život i zároveň svět Fuksovy prózy postupuje tak
jako variace putování v bludném kruhu. Výchozí pocit úzkosti, proti níž je člověk
chabý, zůstává monotónně stejný. Scéna za scénou vyjadřují, jak lidé narážejí na
svět

neporozumění, kličkují před zlým osudem, cítí tíseň a bloudí... "52)

20
P

°horský, M.: Úzkostné sny Ladislava Fukse, Česká literatura, roč.20, 1972, s.158.
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I zde se nabízí srovnání životem autora. Fuks byl celý život vyděděncem,
nikdy nezažil „teplo domova", rodinné zázemí, o které usiloval od dětství, nikdy
nepoznal.
Až v poslední kapitole se dovídáme, že Michal tíhu svých myšlenek neunesl,
zřejmě u něj došlo k rozpadu osobnosti, částečně se pomátl. Sedí před „laskavým
pánem v bílém plášti" a popisuje mu, jak k nim domů vtrhlo gestapo a rozmetalo
vše, co v bytě našlo. Informace jsou zabaleny v jemných síťkách Michalovy
představivosti, přesto se v kapitole vysvětlí mnohé z toho, co bylo v knize
nedořečené. Podle dotazů lékaře si domyslíme, že se nejednalo o porcelánovou
tanečnici, nýbrž, že v babiččině pokoji bylo kromě portrétu babičky a plyšového
medvěda ve vitríně soška Panny Marie. Michal ji však celou dobu vnímal jako
tanečnici...
Michal se od ostatních odlišuje svou přespřílišnou senzualitou, jež ho dovede
až na psychiatrii.
Profil Variací by nebyl motivicky vyčerpán, pokud bychom nezmínili motiv
objevující se variačně v desáté a dvacáté šesté kapitole. Michal má jít do Hradební
ulice na hodinu klavíru. Nechce se mu tam, učitelku nazývá „baba", cestou se náhle
ocitá na lavičce v parku. Tam je mu lépe. Přisedne si k němu neznámý muž. Vidí na
Michalovi, že se trápí, ptá se, ale Michal jen zarytě mlčí, nedokáže ze sebe nic
vypravit. Setkání je postaveno na mužově monologu. Muž mu nejdříve vypráví
Příběh o pánu a paní, kteří se nemohli dohodnout na výchově svého svěřence. Pán
Preferuje tvrdou výchovu, paní ho za to kritizuje. Michalovi je to povědomé. Ale o
kom se vlastně dohadují? Michal nemá tušení, proč mu to všechno cizí muž
vykládá. Jen střídavě bledne, a to i tehdy, když se ho muž ptá na kamarády a na
šk

olu. Cizinec si toho všimne, Michal však neodpoví. Muž je elegantně oblečený,

m

á klobouk, šál, vyleštěné polobotky s psí dečkou, motýlka. Má delší tmavé vlasy a

Pfi svém monologu pokuřuje. Kolem nich krouží policejní hlídka. V pravidelných
mtervalech se kolem nich mihne, v té chvíli muž ztiší hlas. V parku šumí stromy a
°ni najednou společně slyší hudbu, konkrétní melodie ze známých árií či oper. A
na

jednou je jim v tom smutku podstatně lépe.
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Muž netuší, co Michala trápí, udílí mu následující rady pro život: „Zklamání
přece nemusí existovat, je to ve tvé moci. Stejně jako je v tvé moci, aby tě nikdo
nezranil...Když se obrníš a nepodlehneš citům. Zrovna tak, jak jsem ti to před chvílí
vykládal. Být citlivý, ano, k umění, k hudbě, k životu, ale k vlastnímu životu jen
s mírou, je to tak trochu tanec mezi vejci, tenhle život

musíš city krotit, držet na

uzdě, nepouštět opratě z rukou... "5
Při dalším setkání Fuks zachovává místo děje (lavička v parku), v podstatě i
náplň rozhovoru je stejná. Jen Michal je jiný. Opět se setkává s mužem obestřeným
tajemstvím po roce a půl. Dovídá se, že muž je německým dirigentem, jenž prchá
kvůli norimberským zákonům do Paříže. Michal cítí, jak se mu rozvazuje jazyk,
začíná komunikovat. Muž si pamatuje detailně minulé setkání, vzpomíná na hudbu,
jež tenkrát v parku slyšeli. To Michalovi velmi imponuje. Při první setkání nechápe
nic z toho, co mu dirigent říká, teprve při druhém (má za sebou první zkušenosti
odporu proti násilí) setkání padají dirigentova slova o nepodvolení se násilí na
úrodnou půdu. Po tomto druhém rozhovoru následuje kapitola, v níž se Michal
střetne s otcem. A tentokrát se nebojí, odhodlaně řekne otci přímo do očí vše, co má
na srdci.
Dirigent opět varuje Michala před přílišnou přecitlivělostí vůči sobě samému.
Připojuje další radu: „Prožívej své sny, prožívej sny o lásce, své sny lásky, neboj se.
T

o je to nejlepší, co můžeš dělat. To nejlepší, co máš. To nejlepší, co je v tobě. Sny

lásky jsou ty nejvyšší struny, struny v každém z nás, a mezi těmi se nikdy, nikdy
nemůže ozvat žádná temná struna, i kdyby sis to myslil a hrozil se toho tisíckrát... "54
Obchází zde policejní hlídka, tentokrát je dirigent nervózní, pokaždé, když je
"ůnou, kouká na hodinky, má naspěch. Loučí se s Michalem a doufá, že se
v

budoucnu setkají a Michal mu zahraje „Beethovenovu Appassionatu"55.

Když

odejde, Michalovi je „...jako bych byl právě minul život,"56

54

Pu

Fuk S ' T " : V a r i a c e
p
" uks' i V a r i a c e
56
Fuks' i V a r i a c e
• L -: Variace

Pro
Pro
Pro
pro

temnou
temnou
temnou
temnou

strunu,
strunu,
strunu,
strunu,

Odeon,
Odeon,
Odeon,
Odeon,

Praha
Praha
Praha
Praha

2003,
2003,
2003,
2003,

s.
s.
s.
s.

105.
304.
305.
305.

34

Kapitoly popisující setkání Michala s tajemným dirigentem považujeme za vrchol
Fuksovy tvorby. I člověk, který nerozumí klasické hudbě a nezná Beethovenovu
hudbu, musí cítit stromy a musí v šumění jejich korun slyšet Appassionatu.
Dirigent hraje významnou roli v Michalově životě, přestože se potkali jen
dvakrát a třeba se již nikdy neshledají. Zapředl s ním rozhovor o hudbě, o štěstí, o
životě. Tato postava je protiváhou otce, má roli skutečného vychovatele a
zasvětitele do života. Se zájmem Michalovi naslouchá, vzpomíná na dobu, kdy i on
byl mladý a varuje Michala, aby neudělal stejné chyby.

4. Spalovač mrtvol
Čtvrtou knihou autora vydanou rok po Variacích je Spalovač mrtvol. Tato
kniha se dá označit za horor. Vypráví příběh člověka (pana Kopfrkingla), jenž na
První pohled vypadá jako přepečlivý otec jedné pražské rodiny. Má za sebou
sedmnáctileté manželství (neustále zdůrazňuje, jak je šťastně zamilován), má
dospívající dceru a syna. Strašidelná atmosféra je vyvolána už prostředím, kde pan
Kopfrkingl pracuje. Je zaměstnancem pražského krematoria. Svou práci zbožňuje.
Historicky je doba zasazena do období okupace. Pan Kopfrkingl zpočátku válku
odmítá, pod vlivem doby však svůj názor postupně mění a nakonec, pro dobro celku
chladnokrevně vyvraždí svou rodinu. Není schopen ustát novou situaci, v níž se
nachází a zblázní se.

Mezigenerační vztahy
Pan Kopfrkingl žije se svou manželkou, sedmnáctiletou dcerou Zinou a

v

čtrnáctiletým synem Milim. Slušně vydělává a pokojně bydlí v mírném blahobytu.
Je

to pečlivý otec, člověk se smyslem pro rodinu, pozorný manžel, je soucitný

k llde

m i ke zvířatům (zdá se, že zvířata má raději než lidi, zpočátku odmítá válku

k v û l i tQ

mu, že tam zahynulo mnoho koní57).

57 p
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- L.: Spalovač mrtvol, Čs. spis., Praha, 1967, s.30.
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Rád používá sentimentálním oslovování svých blízkých, jedná se o nasládlý
patos, jež jen dokresluje celkovou charakteristiku tohoto „hrdiny". Skutečně je tu
ostrý kontrast mezi tím, jak pan Kopfrkingl mluví a jak se později chová. Snad ona
jména jsou od prvních stránek stran varovnými signály, že s titulní postavou není
něco v pořádku. Ženu oslovuje něžná, nadoblačná,

nebeská,

děti jsou

nejčistší, dokonce kočka Rosana, kterou mají v bytě je často nazývána

slunné,

čarokrásnou.

Se samolibou hrdostí o sobě prohlašuje, že je abstinent a nekuřák, a že ctí a
respektuje zákony. Skrze tyto vlastnosti se jeví jako průměrný a neškodný měšťák.
A ještě zmiňme jednu podstatnou vlastnost pana Kopfrkingla. Má tendenci neustále
vymýšlet nová jména. Ženě říká Lakmé místo Marie, sebe nechává oslovovat
Romane místo Karle, restauraci U hroznýše přejmenovává na restauraci U
stříbrného pouzdra.
Lakmé je hodnou ženou. V knize nemá mnoho prostoru, většinou je tichým
Posluchačem monologů svého manžela. (Je nutné si všimnout, že v postatě celá
novela je vybudována na výpovědi hlavního protagonisty o sobě.). Kopfrkinglova
žena je již od desáté kapitoly provázena přídomky zaražená, mlčící, skleslá. Ve
dvanácté kapitole ji Fuks nechá se pohybovat jako loutku, která nepronese jediné
slovo nahlas, jasně tím evokuje pocit, jako by už vlastně nebyla. Kopfrkingl ji
nevtahuje do dialogu, pouze k ní laskavě mluví.
Mili, celým jménem Milivoj, chodí do školy. Jeho velkou zálibou je toulání
se

, jak neustále jeho otec zdůrazňuje. Mili je tichý a hodný chlapec. Víme o něm, že

ve škole prospívá, snad jen v němčině má trochu problémy. Jeho otce kromě toulání
znepokojuje u syna jedna věc, a tou jest jeho povaha. Mili je nesmírně citlivý,
někdy až ustrašený. Nic mu neříká turnaj v boxu, na který ho otec vezme, příčí se
m

u jakákoli forma násilí, hned je nervózní a celý roztřesený, kouká vyděšeně.

Postoj syna k otci je tedy postaven na autoritářské výchově a na strachu vůči otci.
Ďc

e r a Zina je o tři roky starší než Mili. Našla si chlapce, jež se panu Kopfrkinglovi

Iíbí

- Je z dobré rodiny a studuje techniku. Vztahy v rodině se dají názorně ukázat na

sed

m é kapitole, kdy Zina slaví narozeniny. Pozvala si svého hocha a několik

ka

marádek. Od otce dostala černé sváteční šaty. Přesto, že se jedná o její

na

rozeniny, j e celá oslava zrežírována podle otce. Jen on určuje, kdy se budou jíst
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chlebíčky, co budou jednotliví hosté pít, kdy se budou společně fotografovat a kdy
si dcera může rozbalit dárky. Celá oslava působí stísněným dojmem, všichni tam
sedí jako němé ovce, jež se nechávají vést. Atmosféra je dokreslena řečmi pana
Kopfrkingla, on totiž neustále něco vykládá nebo má proslov, v němž komentuje
sebemenší maličkosti probíhající kolem něho, vypovídává se z vlastních pocitů,
z názorů vlastních i cizích, kontakt s jakoukoli osobou je podnětem k přívalu slov.
V rozhovoru přeskakuje z předmětu na předmět, souvislost v jeho řeči je spíše
asociační, než že by byla postavena na logické souslednosti předtím již řečeného.
Pan Kopfrkingl se považuje za pečlivého otce a obětavého manžela.
Postupem knihy se v náznacích objevují příznaky něčeho zlověstného, náznaky
toho, že něco není v pořádku i se samotným panem Kopfrkinglem. Pro ilustraci
uveďme příklad, kdy je Lakmé manželem neustále připomínána její zesnulá matka.
Je škoda, že s nimi nesedí u štědrovečerní večeře, je škoda, že nevidí, jak je jejich
Zina krásná po ní. Kopfrkingl oslovuje zesnulou tchýni blažená.
Doma se vše řídí pod jeho taktovkou, je na to zvyklý. Rozkazovat (lépe
řečeno tiše terorizovat) a mít věci pod kontrolou jsou vlastnosti, kterými se řídí i
v

práci. Práce mu dává smysl života, na základě ní si vytváří svou životní filosofii.

Prolíná se mu neustále soukromým životem, myslí na ni i na zmíněné oslavě dcery,
Za

tím si to jen myslí, neříká nic nahlas a nejedná: „Vy nejíte také, nebo si snad

chcete udržet štíhlou linii..." a v duchu si řekl: Štíhlou, to je chválihodné, stojí to
as

Poň míň dřeva... a nahlas řekl: „Jste ještě přece mladé..."58 Miluje svůj Chrám

smrti.
Jestliže na počátku válku odsuzuje (lépe řečeno, o politiku se nestará, jediné,
Co

ho z novin zajímá, je černá kronika), postupně svůj názor mění. A to především

dík

y svému příteli. Willi Reinke vstupuje do příběhu v druhé části třetí kapitoly. Je

t0

horlivý Němec a příslušník nacistické SdP, je to Kopfrkinglův kamarád z války.

^ i U i před ním začne rozvíjet pseudoargumenty o Hitlerovi, jenž má spasit svět, o
nich

> o silných a statečných Němcích, v jejichž světě nemají místo slabí jedinci.

Kopfrkingl se v tomto momentě ukazuje jako prostoduchá bytost, která je ochotná
Pojímat všechno, co se jí nabízí. Je jako tvárná hmota, která čeká jen na toho, kdo ji
58^7
uks
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zformuje. Zpočátku nic nechápe, postupně se vplétá do obludné mašinérie, aby
posléze sehrál to největší zvěrstvo, jeho se člověk může dopustit. Láká ho moc, láká
ho pocit, že je vyvolený, láká ho přepych Casina, kam ho Willi zve.
Těmto cílům stojí v cestě jediné: původ jeho manželky. Je po matce Židovka.
A tak ji pan Kopfrkingl chladnokrevně zabije, když jsou děti na návštěvě u tety ve
Slatiňanech. Přichystají sváteční večeři, pan Kopfrkingl je povzneseně naladěn,
Lakmé je přesto nervózní. „Po večeři pan Kopfrkingl nebeskou políbil a řekl: Pojď
nevýslovná, dřív než se svlékneme, připravíme koupelnu. A vzal židli a šli, dívala se
na ně kočka. Je tu horko, řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil židli pod
ventilátor, asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten ventilátor, drahá. Když Lakmé
vylezla na židli, pan Kopfrkingl jí pohladil lýtko, hodil jí smyčku na krk a s něžným
úsměvem jí řekl: Co abych tě, drahá, oběsil? Usmála se na něho dolů, snad mu
dobře nerozuměla, on se usmál též, kopl do židle a bylo to. "59
Po krátké době jde Milimu ukázat své pracoviště, kde povýšil na ředitele.
Zde Miliho utluče kovovou tyčí a strčí ho do rakve k mrtvému příslušníkovi SS.
Zina začne chodit do německé školy, přesto na ní pozoruje výrazné rysy po matce.
Lituje, že nemá plavé vlasy, po čase se rozhodne zlikvidovat ji též. Na konci se
zblázní úplně, považuje se za vyvoleného, dokonce „je poctěn návštěvou"
tibetského mnicha - vyslance, jež mu tvrdí, že si ho zvolili za dalajlámu. On tu ale
musí dokonat své dílo : Ještě musím spasit jednu dobrou duši. Ještě jednu duši
zavčas vrátit tam, odkud vzešla, zachránit před utrpením, které by ji v tomto příštím
šťastném světě čekalo... "60

Strach, podoby strachu
Spalovač

se liší od předešlých autorových próz v jedné zásadní věci.

V předešlých knihách, vzpomeňme na Variace, byla jejich podoba ovlivněna
představou útěku. Byla vždycky nějak vyslovena - aspoň se zableskla naděje, i když
to byla beznadějná naděje. Fuks nikdy neopominul ukázat na světlé struny
v člověku, na jasnější stránky života. Teprve ve Spalovací je docela vynechal.
59
60
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Používá výhradně černých barev a počítá s tím, že příběh, který bude čtenáře
deprimovat, sám vyvolá obranné reakce.
Narozdíl od Variací, kde hlavní hrdina Michal pociťuje strach a úzkost, pan
Kopfrkingl se nebojí. Jediný on strach nemá. Ale bojí se všichni v jeho okolí.
Lakmé mlčky pozoruje změnu v myšlení a chování manžela, děti zřejmě taktéž. U
Miliho je to umocněno i třeba tím, že ho otec vytáhne na zápas v boxu, samozřejmě
na popud Williho, je to totiž „Hitlerův sport". Milimu je akorát špatně při pohledu
na krev, mlčky, jako ovečka, otce poslechne a jde s nimi. Později u něj otec
zahlédne leták, který si tenkrát vzal na zápase a jež vyzýval mladé chlapce, aby
začali boxovat. Polichocen se začne vyptávat na boxera, s nímž Milli trénuje. Jak se
zhrozí, když zjistí, že motivace v tomto případě se naprosto liší od jeho přesvědčení.
Dozví se, že musí trénovat proto, že Němci vtrhli do jejich země, že jsou násilníci,
kteří jim vzali svobodu...Mili, když tiše pronášel tato slova k otci, „hleděl jako ovce
a hleděl na kočku..."61
Pan Kopfrkingl si vymyslel vlastní filosofii. Zakládá ji na přesvědčení, že
spálení, navrací lidské tělo do původní podoby prachu (prach jsi a v prach se
obrátíš), zbavuje život bolesti, jež ho na zemi neodbytně pronásleduje. Pohřeb
žehem, který propaguje a na kterém začíná vydělávat, chápe tedy jako dobrodějný
prostředek, poněvadž zkracuje lidskou bolest. Fuks zde rafinovaným způsobem
poukazuje na rozpor v hlavní postavě. V Kopfrkinglovi je zároveň „něžnost až
přeněžnělá

i racionální nenávist. Pozornost vůči druhým i destruktivní

nenávist.

Záliba v hezkých drobnostech a - krutost. Jeho přemýšlení o euthanasii je projevem
cynismu... "62
Osnova příběhu se odvíjí, jako by se vlastně nic nedělo. Sledujeme hezké
chvíle manželství, kde panuje vzorná péče a úcta, křehká něžnost i hudba (i tady se
objevuje motiv vážné hudby, pro pana Kopfrkingla je vztah k hudbě téměř
rozhodujícím měřítkem kvality každého člověka a sám v ní nalézá neobyčejnou
zálibu.). Krutost a zlo jsou na pozadí toho však schovány. Autor upozorňuje na
jejich existenci, na to, že jsou skryté, a tím udržuje trvale napjatou atmosféru.

Fuks, L.: Spalovač mrtvol, Čs . spis., Praha, 1967, s. 122.
Pohorský, M.: Úzkostný sen Ladislava Fukse o panu Kopfrkinglovi, Impuls, roč.2, 1967, s.734

39

Strach nás provází i při návštěvě krematoria. Není bez zajímavosti, že většina
zaměstnanců má „zvířecí" příjmení (ředitel Srnec, uklízečka Lišková, vrátný
morfinista Fenek, Beran, Vrána, Pelikán...). Např. pan Fenek je zoufalec, kterému
pan Kopfrkingl neurčitě slíbí morfium, pak si to však rozmyslí. Jako by jméno
vrátného evokovalo podobu postavy samotné. Až v kapitole, kdy Kopfrkingl
zavraždí Miliho, je z n ě j „psík, který se třese ve vrátnici"63,
„chvěje jako

Mili se najednou

jehně"M.

Ale prvky hororu se objevují už v prvních kapitolách. Pan Kopfrkingl rád
zastrašuje ženy v krematoriu tím, že jim pohlíží na krk a nahlas uvažuje o tom, kolik
by vážila jejich spálená těla. Uklízečka Lišková ze strachu odejde z práce. Do práce
nastoupí nový pracovník, pan Dvořák. Kopfrkingl ho provází krematoriem a podává
mu veškeré informace o nové práci. Zatímco on se vyžívá ve své přednášce, nebohý
pan Dvořák „byl strašlivě bledý...díval se sklesle....a neustále kouřil a klepal si
popel do dlaně"65.
V desáté kapitole dochází k vnitřní změně pana Kopfrkingla, mění se vztah
k jeho vlastní rodině, hlavně k manželce. Na tu se začíná dívat jako číhající šelma
(motiv leoparda se objevuje již od první kapitoly, kde Kopfrkingl při příležitosti
výročí jejich svatby vezme rodinu do ZOO a vzpomíná, jak se tam před sedmnácti
lety seznámili před klecí leoparda), která sleduje každé hnutí své oběti. Neustále
pozoruje černé vlasy své ženy...
Bojí se něčeho sám pan Kopfrkingl? Snad jen pohlavních chorob, přestože je
Lakmé věrný, nechává si zcela nesmyslně dělat testy na pohlavní choroby u svého
souseda, doktora Bettelheima. Smrti se nebojí, chápe ji jako jedinou jistotu, kterou
člověk v životě má, věří na posmrtný život (má neustále při sobě žlutou knihu o
Tibetu). Vraždy svých bližních chápe jako dobrodiní, jež jim prokázal, jako spásu,
kterou je ochránil od strašlivé budoucnosti. Ani na moment o svých činech a
smýšlení nezapochybuje.
Vraťme se na okamžik k postavě doktora Bettelheima. V jeho ordinaci
zaujme pana Kopfrkingla obraz na stěně. Zpodobňuje únos ženy. Doktor vypráví, že
63
64
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tento obraz se u nich dědí po celé generace, autorem byl zřejmě Žid, jenž byl
pronásledován, a proto zůstal anonymní. Návštěva ordinace se odehrává v páté
kapitole, k proměně hlavního protagonisty ještě nedošlo, ale už začíná přemýšlet
nad politikou a nad válkou. Plně však dá ještě za pravdu lékaři, který říká: „Jen se,
pane Kopfrkingl, nebojte, násilí se nikomu nadlouho nevyplácí. S tím se může
vystačit jen na krátkou dobu, ale dějiny se jím psát nedají. Lidé násilí trvale
nesnesou. Lidi je možno omráčit, zastrašit, vehnat pod zem, ale na jak
žijeme přece v civilizovaném světě, v Evropě, ve dvacátém

dlouho,

století...1,66

Vztah hlavní postavy ke světu, ve kterém žiie
Z výše uvedených řádků je naprosto jasné, čím se pan Kopfrkingl odlišoval
od svého okolí. Skončil jako schizofrenik. Když na konci dostane skutečnou moc a
může si zvát po smrti své manželky do bytu lehké ženy, hned se zblázní. Neunese
uskutečnění svých tajných přání. Pokusíme se vysledovat proměnu hlavního
protagonisty a její vývoj. Náš výklad se již tady nedá vysvětlit bez historického
pozadí, jež jsme doposud záměrně zamlčovali. Ve Spalovací jsou historické události
explicitně popsány, popsáno je tu i smýšlení nacistů ( Willi). Jestliže ve Variacích
byla válka a okupace zmíněna v náznacích, tady je vše řečeno naplno. Rozdíl je
určitě dán i hlavním protagonistou. Zatímco Michal byl dospívající chlapec, který
teprve hledá ve světě sám sebe a své místo, pan Kopfrkingl je již hotový jedinec
s vlastní životní filosofií. Důležité je, že hraje na temnou strunu své duše a
podvědomě i vědomě rozeznívá ty tóny, kterým by se člověk měl vyhýbat. První
kapitola je nabita informacemi, dozvídáme se o dosavadním životě pana
Kopfrkingla, o jeho rodině. Ale už ve třetí kapitole pan Kopfrkingl lže. Lže sám
sobě i svému okolí. Neustále si vychvaluje byt, stará se o jeho dekoraci, kupuje
obrázky. Koupí portrét nicaragujského prezidenta Emiliana Chamorra z roku 1916.
Prohlásí, že jméno zakryjí proužkem, a že to bude Louis Marin, francouzský
poslanec. V této kapitole poprvé rozmlouvá s Willim o válce, zatím sním
nesouhlasí.

66

V deváté kapitole mění Willi taktiku, vlichocuje se Kopfrkinglovi
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zdůrazňováním jeho vlastností. Už mu nevyčítá odrodilství a apolitičnost, jako tomu
bylo při předešlých setkáních. Tím buduje sítě, do kterých Kopfrkingl spadne.
Hrdina je nahlodán, rozhodujícím momentem se stane Williho zmínka o
předurčenosti a vyvolenosti k velkým věcem. Tento motiv hraje velkou roli,
Kopfrkingl se hned upamatuje na svou oblíbenou knihu o Tibetu, o dalajlámech,
kteří jsou též předurčeni.
V desáté kapitole dojde k dovršení protagonistovy proměny. Fuks zde
symbolicky nechá Kopfrkingla převléknout do šatů špinavého žebráka, který má jít
v

k synagoze odposlouchat něco z řečí Židů. Kopfrkingl sám zpočátku nechápe účel
svého počínání, uvědomuje si však, že jedná ve jménu vyššího poslání. Když vyjde
převlečen z koupelny, vidí „prsty u pootevřených úst Lakmé u stojací lampy, údiv
Ziny a vytřeštěný pohled Miliho, též kočky... "6? Je spokojen, chápe to jako důkaz
absolutnosti jeho přestrojení. A následuje další symbolická předzvěst změny ve
vztahu k jeho ženě. Po devatenácti letech si poprvé sundá svůj snubní prstýnek.
Mezi devátou a desátou kapitolou je časový interval čtvrt roku, během něhož
došlo k mnoha událostem. Kopfrkingl se stal členem SdP, přijal od Williho úkol,
v němž měl osvědčit svou poslušnost. Postupem času se dostává do vysněného
Casina, kde je uchvácen jídlem, které jí, ženami, které se kolem něj jen točí. A
právě zde ho Willi tiše upozorní, že tím, kdo mu brání v rozletu jeho kariéry, je jeho
vlastní žena. A tady dochází k proměně vůči celé vlastní rodině, tady dochází ke
zlomu, který vede k oněm bestiálnostem, které Kopfrkingl vzápětí spáchá.
Od té doby, co postával před synagogou, živil v sobě pocit, že Židé jsou
zatracený národ, že jsou nepřítelem a podrývači moci Hitlera. Vždy trochu
zapochyboval,

když

si vybavil

svého

židovského

doktora

nebo

židovské

zaměstnance, kteří svou práci vykonávali svědomitě, vždy si to ale dokázal něčím
vyvrátit a omluvit: „Pan Strauss, můj agent, je dobrý, slušný člověk, citlivý, má rád
hudbu, pracuje dobře, musíme soudit spravedlivě...Ale možná, že tak dobře pracuje
pro zisk, je to cestující v cukrovinkách. S protektorátem

a Němci nesouhlasí, je

proti...1,68
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Motiv předurčení, převzatý protagonistou knihy o Tibetu (mimochodem na
předposlední straně padne i jméno autorky této knihy - David Neelové) se naplní Kopfrkingl je vyvolen ke spalování lidí ve velkém, současně se však naplní i v tom
smyslu, že se realizuje v podobě jeho schizofrenie, představy, že on je Buddha,
spasitel lidstva. ,A tak v závěru snímá autor z hrdiny část viny, sesílá na něho
milosrdné šílenství. "6J
Jestliže hrdinové předešlých próz hledali únik a morální obranu proti zlu a
stávali se fyzickou obětí zla, pan Kopfrkingl je vrchním pomahačem zla, který
totálně podlehl jeho vábení. To ho dovedlo až k šílenství. Hrdinové předešlých knih
se snaží zachovat si svou důstojnou lidskou tvář tím, že v sobě aktivizují své kladné
stránky, pan Kopfrkingl žádnou důstojnost nemá. Podobným typem je zeměpisář ve
Variacích. Ten je tu také představen jako patologická bytost, která má s v sobě snad
jen temnou strunu, bestiálně se vyžívá při pohledu na zmučené tváře žáků, někteří to
psychicky nevydrží a omdlí. „Zeměpisář byl však zobrazen jakožto zlo již dané a
hotové, které se projevovalo

v brutálně sadistických činech, kdežto

Kopfrkingl

jakožto zlo zprvu utajné a postupně vznikající, vyvíjející se. "70

5. Mvši Natálie Mooshabrové
V pořadí šestá Fuksova kniha se od předchozích liší tématicky. Autor se až
doposud zabýval židovským tématem, to ho trápilo osobně a zastupovalo jeho
„temné struny". Po převratných událostech v roce 1968 najednou nevěděl, jak má
jako spisovatel reagovat. Znejistěl, zda má se svými židovskými

náměty

pokračovat. Rozhodl se je ukončit a Myši Natálie Mooshabrové jsou první knihou,
v níž se odvrací od holocaustu a utíká do světa bizardního hororu, do světa
absurdity a fantazie. Ale i v tomto světě absurdní komiky se objevuje leccos
z bezprostřední situace, z obav ze stávajícího neklidu. Román poprvé vyšel v roce
1970. Když se chystala reedice v polovině sedmdesátých let, vzbuzovaly některé
pasáže knihy na „vyšších" místech nedůvěru, mnoho se podobaly tehdejší situaci
doma. Autor se zachoval pragmaticky: připsal Několik poznámek autora k Myším
69
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Natálie Mooshabrové a k literatuře a umění vůbec. „Úřednickým jazykem
příběh o převratu a konfliktu mezi diktaturou jedince a odbouráváním

odkazoval
občanských

práv a proměňováním jejich individuálních životů v neuvěřitelné způsoby bytí do
neurčité země, snad prý mohl vyvolávat vzpomínku na fašistický
v Itálii a v Německu nebo v Jižní Americe..."71

nástup

kmoci

Fuksovi šlo především o oddálení

aktuálních témat, zvlášť poukazoval k fantazijnímu úhlu pohledu. Pohorský
v doslovu uvádí událost, o níž prý sám autor s oblibou mluvil. Autor poslal knihu
po vydání renomovanému psychiatrovi profesoru Vondráčkovi. Pan profesor mu
kromě poděkování do telefonu řekl, že pokud by měl nějaké potíže, ať se na něj
s důvěrou obrátí...Autor se všemi možnými vypravěčskými způsoby snažil zbavovat
svých obsesí, svého strachu, raději se uchyloval ke svým postavám, k hororům, jež
si vymýšlel.
Myši Natálie Mooshabrové jsme označili za horor. Bylo to by to velmi
zjednodušené označení, které k Fuksovi nepasuje. Autor nebral ohledy na žánry a
zvyklosti, různě je míchal a proměňoval. Výsledkem nebyla nesourodá směsice,
nýbrž bohatě strukturovaný celek, jež od čtenáře vyžaduje přístup osvobozený od
jakýchkoli konvencí. Myši by se daly charakterizovat jako osobitě pojatý horor, jako
tragikomická groteska a zároveň jako jakási pohádka.
Je to příběh stařeny, která bydlí ve svém ubohém bytě kdesi v městě (čas ani
prostor není určen). Jejím jediným příjmem je malý poplatek za správu několika
hrobů, které jsou jí svěřeny. Zároveň pracuje na Péči, kde zkoumá, jak fungují
vztahy v rodině, zda dítka nezlobí. Sama má dvě děti, ti s ní však nebydlí, vždy se u
ní jen mihnou, aby s e j í vysmály, aby na ní uchystaly podraz, aby jí ublížily. Jediný,
s kým se stýká je správcová, jí se vždy svěří se svými trampotami. Nikdy nemluví o
svých citech, vždy jsou popsány právě proběhnuvší události.
Děj je zasazen do doby, kdy je opěvován předseda Albín Rappelschlund,
všude visí jeho portrét, každé dítě se musí učit nazpaměť jeho životopis. Říká se, že
vládne společně s kněžnou vdovou panovnicí Augustou. Nikdo ji však již dlouhá
léta neviděl a tak kolují domněnky, že ji Rappelschlund zabil, že jí někde vězní,
nebo snad se prý někde sama skrývá. Onou panovnicí není nikdo jiný než Natálie
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Mooshabrová. Přes padesát let hraje svou životní roli. Již delší dobu tuší, že bude
odhalena. Paralelně s jejím osudem se vyhrocuje společenská situace v zemi.
Neustále se stupňuje napětí, čím dál častěji padne zmínka o tom, jak jsou lidé
nespokojeni. Vyústěním celého příběhu je státní svátek, den, kdy panovnice
Augusta slaví své pětasedmdesáté narozeniny. V zemi dochází k politickému
převratu, Rappelschlund je zajat, čeká ho trest smrti. V momentě, kdy se má vrátit
na trůn více než po půl století kněžna Augusta, je mrtvá. Páchá sebevraždu, otráví
se koláčky, do kterých předtím nasypala myší jed...

Mezigenerační vztahy
Natálie Mooshabrová má dvě děti, syna Wezra (25 let), dceru Nabuli (20 let).
Kniha se nám otevírá Nabuliinou svatbou. Zachová se zde nechutně. Vlastní matku
nepohostí, zesměšňuje jí, vzápětí jí ze svatby vyhodí a svatební koláčky, které jí
matka upekla, vyhodí z okna koni na dvoře. Nabule je charakterizována jako
přihlouplá, obtloustlá blondýna, která nemluví, ale vříská, řve, píská

otlemeným

přihlouplým smíchem, natřásá se, nakrucuje se. Jediné, co o ní víme je, že se vdala,
ale po velmi krátké době se rozvedla. Neznáme důvod, víme jen, že už na svatbě se
chovala opovržlivě i ke svému ženichovi.
Syn Wezr se vrací po třech měsících z kriminálu, sestřinu svatbu nestihl,
vrací se těsně po ní. Matka se ho bojí, byl ve vězení poněkolikáté. Víme o něm, že
odmala kradl matce její úspory, kvůli němu si nemohla splnit svůj sen: mít vlastní
kiosek a prodávat v něm vlašský salát, limonády a šunku. Nikdy si na to nemohla
našetřit, vždy jí peníze ukradl. Wezr má chladné, světlé oči, ze kterých jde strach,
má drsný hlas nejhoršího hrobaře, vypadá jako „zplihlý černý pes"72.
Paní Mooshabrová celou dobu tvrdí, že dlouho děti nechtěla, bála se, že bude
mít nehodné děti, v pozdějším věku si je však pořídila, aby měla ve stáří oporu. Věří
ve svůj osud. Věří, že jejím osudem bylo mít zlobivé děti, které jí do života
přinesou jen samé trápení a bolest. Víme, že chodily do pomocné školy, do
polepšovny, nakonec syn skončil v kriminále. Matka se klepe, kdy se její děti objeví
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u ní doma. Stane se tak v páté, desáté a patnácté kapitole. Nikdy nepřijdou samy,
vždy v doprovodu člověka „černého psa". Nejprve jí slíbí, že jí vezmou do Ritzu,
ona jim naivně uvěří, jde si půjčit šaty a rtěnku s pudrem ke správcové, po návratu
najde doma výsměšný dopis. Při další návštěvě přinesou různé balíky, je jasné, že
jde o lup. V tom čase se vyšetřují poštovní krádeže balíků, paní Mooshabrová si to
spojí, je jí mdlo, jako v mrákotách pozoruje, jak vybalují nějaké košile, boty a jiné
věci. Chtějí si u ní lup nechat, před odchodem dostane balík novin, že je může
prodat. Její touha po prodávání jí zaslepí, na ulici je téměř ukamenována lidmi,
neboť prodává týden staré číslo...V patnácté kapitole si přijdou pro balíky, vedou
tajemné řeči o jakési studni s pokladem. Po matce chtějí, aby se nechala spustit do
studny a tam poklad nabrala. Bůhví, zda to paní Mooshabrovou napadne, ale její
děti se jí chtějí zbavit, chtějí ji zabít. Vždy, když ji děti navštíví (společně
s člověkem černým psem), je jako v mrákotách, zhrozí se, trvá jí delší dobu, než se
vzpamatuje. Nic nechápe, skoro nedýchá a zírá.
Kromě vnějších znaků, kromě toho, co vidí i její vlastní děti my nevidíme
nic. Tušíme, ale nikde není explicitně popsán vnitřní svět stařeny. Na doklad toho
uvádíme ukázku, kdy Natálie Mooshabrová přiběhne domů uštvána lidmi, jimž
nevědomky nabízela týden staré vydání Rozkvětů: „ Nikdo neví, co se pak v bytě
paní Mooshabrové dělo. Zjistit však, co se dělo v její hlavě, je zhola nemožné. Snad
hleděla na pár čísel Rozkvětu u svých nohou a hlavou jí procházely výkřiky nadpisů
na rohu, snad hleděla na obrovský provaz, který jí ležel u nohou, a hlavou jí
procházely představy, které nelze popsat. Snad chvílemi hleděla i na kredenc a pak
viděla i to, co tam dosud stálo, sáček s práškem bílým jako cukr, sáček s myším
jedem Marokanem...nikdo

neví, co se v těch chvílích dělo v bytě paní

Mooshabrové

ani v její hlavě. Jisté je jen, že když hodiny u kamen tloukly tři, paní

Mooshabrová

se vzchopila... "

73

Děti tedy matku sráží neustále k zemi. Ona jim ale vždy skočí na jejich
léčku, věří jim, že ji vezmou do Ritzu, uvěří, že jí chtějí dát přivydělat prodejem
novin. Při jejich návštěvách se klepe strachy, přesto řekne svůj názor, nebojí se
ozvat, označit věci zpětně pravým jménem. Oni věci okamžitě překroutí, nesmyslně
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přetvoří fakta, snad se chvílemi zdá, že se snaží dělat z matky blázna. Jestliže
Nabule vříská a Wezr syčí a vyhrožuje, naopak člověk černý pes má hebký, teplý,
sametový hlas. Promlouvá ke stařeně laskavě a s úsměvem na tváři, efekt to má
však snad ještě hrůznější, než když se na ni utrhují její děti: „Paní, ozval se znovu
cizí člověk černý pes hebce, vy pořád tvrdíte zvláštní věci. Už posledně jsem vám
sdělil, že ani nevíte, kdo Wezr je a co dělá. Pořád hlásáte, že byl v kriminále, a teď
dokonce, že se tam zas vrátí, tiše se usmál a hleděl na paní Mooshabrovou,

přitom

netušíte, kdo Wezr je. Kdybyste tušila, kdo Wezr je, tiše se usmál a hleděl na paní
Mooshabrovou, mohla byste být hrdá. Ale co se týče balíků. Tak vidím, že byste asi
byla schopna jít na policii a udat to, viďte. Mě byste taky udala? Člověk černý pes
se usmál a jeho svislé koutky úst se blaženě zdvihly, ani mě neznáte. " 74
V závěrečné kapitole dojde ke kolapsu vlády v zemi, panovnice kněžna
Augusta má v sobě již jed, ještě slyší zprávy v rádiu, kde se dozví, že kromě
předsedy Rappelschlunda mají být popraveni jeho nejbližší spolupracovníci, mezi
nimi slyší jména svých dětí. Stihne ještě udělit milost jak předsedovi, tak Nabuli a
Wezrovi. Pointou je i fakt, že se celou dobu nejedná o její vlastní děti, ve vysokém
věku je adoptovala. Celou dobu hovoří o jistém kočím v pivovaře jako o svém
manželu a biologickém otci svých dětí. Teď se však ukáže, že byla vdovou po
panovníkovi, když odešla do ústraní, skutečně s nějakým kočím žila, ten ji měl rád,
nebyl však jejím manželem a děti adoptovali.
S mezigeneračními vztahy souvisí i práce paní Mooshabrové. Pracuje v Péči,
kde má vyšetřovat případy, kdy není jasné, zda má být dítě ponecháno matce či
svěřeno do ústavní péče. Ale jak interpretovat samotnou Péčil Je to charitativní
spolek, pečující o narušené děti, nebo je to tajný policejní aparát s důmyslnou
organizací? Není víc narušená sama paní Knorrigová stojící v čele spolku? Její
úředníci jsou bezelstní strejci, penzisti, nemají chování ani vzezření vyšetřovatelů,
hrají na lesní rohy a

secvičují

jakési requiem. Ale pak paní Knorrigová přesvědčuje

uplakanou matku jednoho chlapce, že Péče je lidská a nikomu neublíží ani
neterorizuje, jak se občas mezi lidmi myslí... „To vzbuzuje podezření. A děs, který
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působí

stařenin

stupňuje... "

průkaz

s podpisem

paní

Knorrigové,

v nás podezření

jen

75

Paní Mooshabrová má prošetřit případ malého Eichenkranze. Ten je obviněn
z krádeže finančního obnosu jednoho z účastníků pohřbu malého Fábery (ten byl
synkem stařeniných sousedů, tragicky zahynul, když lezl na lešení na domě). Najde
ho v parku, kam údajně rád chodí, rozmlouvá s ním, pak ho odvede domů. Zajímavé
je, že chlapec při výslechu na Péči paní Mooshabrovou nepoznává. A nepozná ji ani
malý Linpeck. To je další případ, který má stařena prošetřit. Koupí chlapci cestou
medový koláč, který má moc rád, a při tom ho zpovídá.
Proč ji nemohou poznat? Vždy se vyparádí, není jasné, zda se maskuje nebo
si opravdu myslí, že jí to sluší. Každý, kdo ji vidí, se jí nejprve lekne. „S dlouhým
zeleným a červeným pápeřím, v červených a bíle poprášených tvářích,

nabarvených

rtech a obočí, se šňůrou bambusových koulí, s ringlemi na drátech a v bílých
rukavičkách...v dlouhé lesklé černé sukni, jupce a střevících bez kramfleků oběhla
v průjezdu trakař, cihly, sud vápna...vyběhla z domu. "76
Rozhovory s chlapci i s jejich matkami se odehrávají vždy podle stejného
scénáře. Paní Mooshabrová se ptá, zda nezlobí, zda se pilně učí, co si pamatují ze
školy (vždy začnou mechanicky odříkávat životopis předsedy Rappelschlunda),
varuje je, ať se chovají slušně, jinak že je čeká polepšovna a kriminál. Jejich matky
vždy bědují nad svým osudem, jsou samy bez otců, musejí se ohánět, aby se
dokázaly o sebe a jejich potomky postarat. Paní Mooshabrová jim řekne, že na tom
nejsou tak hrozně, že zná jednu velmi nešťastnou matku...a vypráví jim svůj vlastní
příběh. Matky se svých synů zastávají, dušují se za ně, Péče jim dává ještě jednu
šanci, když si dopodrobna vyslechne hlášení paní Mooshabrové. Celý rozhovor a
vůbec celý postup paní Mooshabrové působí komicky. Správcová jde jednou s ní a
pak do nebes vychvaluje její postup, její dokonalou práci po dvacetileté praxi. Když
ale sledujeme paní Mooshabrovou před kioskem (tam matky shodou okolností vždy
pracují), musíme nabýt přesvědčení, že jde naprosto o primitivní, průhledně
bezmocný postup, spíše o sousedské popovídání než o úřední výkon.
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Situace se mění ve chvíli, kdy stařena dostane novou práci, která má být
velmi dobře finančně ohodnocena. Má hlídat syna Oberona Felsacha, obchodníka
na Měsíci. Má docházet třikrát do tohoto domu a chlapce hlídat, neboť hospodyně
na něj nestačí. V těchto závěrečných kapitolách dochází k rozuzlení děje, k odhalení
pravdy o skutečné identitě titulní postavy, vysvětluje se mnohé, co předtím bylo
načrtnuto v náznacích, symbolech. Mezigenerační vztahy v tomto případě nehrají
roli, postava otce zde slouží jen jako kulisa, oznámí paní Mooshabrové podmínky a
dále již v knize nevystupuje, odlétá znovu na Měsíc.
K postavě Oberona Felsacha se vrátíme v následující kapitole.

Strach, podoby strachu
Položme si otázku, čeho se Natálie Mooshabrová bojí. Má strach z dětí,
klepe se při každé jejich návštěvě, o tom již byla řeč. Další věcí, které se bojí, je
odhalení její identity. Skrývající se panovnice byla nucena být velkou herečkou,
měla padesát let nasazenou masku, a to tak pevně, že k ní její tvář zcela přilnula,
takže tato stařena už snad ani sama neví, kdo je. Přesto si to chvílemi uvědomuje a
dělá vše pro to, aby nebyla odhalena. V sedmé, dvanácté a osmnácté kapitole ji
navštíví policisté. Vždy dva, ale pokaždé se jedná o jiné muže. Ona se pokaždé
strachuje, co děti kde provedly, takže jim sama vždy dozná skryté balíky pod postelí
nebo existenci tajné studny s pokladem, o níž jí Wezr předtím říkal. Policisty, zdá
se, to příliš nezajímá. Vždy se ptají na její dětství, dozví se, že se narodila ve
Fettgoldingu, den cesty od Kočičího zámku, který jednou navštívila se školou. Že
chodila s matkou na chrastí do Černého lesa, matka brzy zemřela a ona pomáhala
otci hospodáři. Pak šla do města. Stále se jí ptají, zda v tom lese nepotkala nějaké
divné zvíře, ona si nevzpomíná.
Policisté vlastně nevyšetřují žádný zločin, chtějí se jen podívat, jak Natálie
Mooshabrová bydlí. Když odejdou, ptá se sama sebe: „Bylo to dost divný, přišli se
jen kouknout, jak bydlím, a vlastně co? Vlastně nic, sotva se tu otočili, byli hned
venku. Vždyť to nemělo nejmenší smysl. "77 Již v této kapitole lže sama sobě, i nám.
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Návštěva měla přesný, jasný smysl. Policie neustále pátrá mezi lidmi po kněžně
panovnici, k tomuto rozuzlení však dojdeme až k závěru knihy. Paní Mooshabrová
si úzkostně hlídá svou falešnou identitu.
Napětí příběhu se rapidně stupňuje s příchodem stařeny do domu Oberona
Felsacha. Přítomnost této samotné postavy navozuje stísněnou a strašidelnou
atmosféru. Velmi se liší od ostatních chlapců, s kterými přišla paní Mooshabrová
předtím do kontaktu. Oberon je čtrnáctiletý chlapec. Je velmi nadaný, takže se baví
jako dospělý. Zabývá se tajnými vědami. Má dlouhé černé vlasy a oči. Nechává si
narůstat dlouhé nehty, na malíčcích dokonce až tak, že se mu kroutí. Hospodyni,
která s ním bydlí, dělá různé naschvály, straší ji. Jediní, s kým vychází, jsou dva
studenti, kteří u nich bydlí. Je to právě on, kdo odhalí původ stařeny, vidí zpět do
minulosti, dokáže předvídat i co se stane vzápětí. Odhalí, že Natalie Mooshabrová
potkala kdysi v Černém lese velkou ohřívenou myš, která jí řekla, že v jediné, co
má věřit je osud. Odhalí, že nikdy nebyla Natálií Mooshabrovou, ale že je kněžnou
Augustou. Poprvé (a naposledy) jde do domu na státní svátek, přál si to tak Oberon
Felsach senior. Obával se, že chlapce by lákalo utéct z domu a pozorovat vřavu
kolem, lidé byli velmi nervózní a neklidní. Paní Mooshabrová si připraví tabuli,
hodlá uspořádat monstrózní hostinu, vlastně slaví své pětasedmdesáté narozeniny.
Co přichystá, vyrazí dech i Oberonovi mladšímu: „Stůl byl pokryt velkým černým
ubrusem, jehož jeden kraj tvořilo jakési dřevěné břevno. Byl to velký černý ubrus
s dřevěným břevnem na kraji, visícím k zemi, a mohl spíše než ubrus

připomínat

nějaký prapor. Na černém ubruse byla váza a v ní kytice jakýchsi

prastarých

uschlých květů. Kolem ní ležela stará černá a červená stuha se zlatým a stříbrným,
zcela vybledlým

nápisem. Kolem stály tři lahve vína a tři láhve

nádherných

limonád. Poblíž čela stolu byly na černém ubruse dvě mísy koláčů, jedny s mandlí
uprostřed a druhé s hrozinkou, a uprostřed stolu hořela veliká vysoká

hřbitovní

svíce. " 78 Panovnice si uvědomila, že se blíží její odhalení, chtěla zakončit svůj život
důstojně. Připravila tabuli, sváteční, ale velmi ponurou, místo ubrusu si vypůjčila
z Péče černý prapor, dala tam pohřební svíci. Vybledlé stuhy a uschlé květy zřejmě
symbolizovaly vzpomínky na minulost, na staré časy. Mimo toto všechno jsou tam
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dvě mísy koláčů, jež vlastoručně doma vyráběla, ty s hrozinkou jsou otrávené, ona
jediná to ví a jako jediná je jí, vědoma si blížícího se vlastního konce. „Vešli jsme
do tohoto podobenství, zřejmě právě ve chvíli, kdy se začínal uzavírat kruh pátrání
po tajemně zmizelé vévodkyni. Všichni to vědí, ale nepromluví o tom ani slovo,
jenom jsou stísněni, přestrašeni,

vyděšeni...1,79

Jak je to vůbec s těmi myšmi, konečně celý titul knihy se k nim vztahuje. Co
jsou myši? Malá, odpudivá zvířátka. Myš člověku nic dobrého nepřináší, naopak,
jsou s ní spjaty jen samé negativní asociace. Člověka na životě nijak neohrožují,
přesto se jich štítí, dokáží mu pěkně znepříjemnit život. O to jde, primárně
neohrožují na životě, přesto dokáží svou neustálou přítomností deptat a uvést
člověka do úzkých, do osobních poruch a traumat. Fuks zřejmě trpěl touto obsesí,
vkládat do svých knih hlavní i vedlejší motivy a náměty, jež čtenáře provokovaly,
znervózňovaly, strašily. Pokusme se o následnou interpretaci. Je pochopitelné, a pro
Fukse charakteristické, že zpletitost a na první pohled nelogičnost a protimluvnost
se nám podaří rozplést až v závěru knihy. Myši se v knize objevují od počátku. Paní
Mooshabrová má byt plný pastí, do nichž klade špek, jež posypává jedem
Marokanem. Vždy po návratu do svého domova pečlivě pasti kontroluje, mrtvé
myšky vyhodí do popela, dá nové kousky špeku, případně vyhodí ohlodané kousky.
Je to jakýsi rituál. Vždy, když k ní přijde návštěva, vidí kolem sebe pastičky, nebo
zahlédne alespoň jed. Pokud hovoří s matkami nehodných chlapců, vždy se jako
mimochodem zeptá, zda nemají v kiosku myši. Proč to? Vůbec nijak to s její prací
nesouvisí. Souvislost je hlubší, můžeme to chápat jako obavy o její vlastní existenci
v symbolické rovině. Hned to vysvětlíme. My již ze závěru víme, že v mládí potkala
velkou ohřívenou myš. Za myš jakoby byla jediným svědkem, který ví o kněžnině
tajemství, jež skrývá. Dokonce už i policie ví, že někoho v tom lese potkala, nevědí
ale koho. To řekne explicitně až Oberon Felsach. Tudíž je jasné, že paní
Mooshabrová chápe myš jako symbol něčeho, co jí ohrožuje. Je jí jedno, zda mají
matky v kiosku malé otravné živočichy, zkoumá rozpětí své blížící se katastrofy.
Zkoumá, jak moc je jí tato hrozba již nablízku. „A nakonec si víme rady i s těmi
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myšmi: usvědčují paní Mooshabrovou

z jejího maskování, táhnou se za ní a

odhalují tak její někdejší spojení s Kočičím zámkem. "80
Již od prvních stran se objevuje motiv jedu. Na stole nebo v kredenci má
sáček s bílým práškem, jež si návštěvy pletou s cukrem. Ona vždy ochotně vysvětlí,
že se jedná o jed na myši. I tento motiv se stupňuje. V šestnácté kapitole dojde jde
paní Mooshabrová na hřbitov, dát do pořádku některé hroby. Čeká jí tu hrůzostrašné
překvapení. Její děti, schované celou dobu za stromy, jí na hrob nastrčí náhrobek
s jejím vlastním jménem, místo křížku je tam vytesána velká myš. Stařena strachy
omdlí, když se probere, náhodný kolemjdoucí jí ujistí, že tam je jiné jméno...Tady
spatřujeme zásadní zlom, od této chvíle si hlavní postava uvědomuje svůj blížící
nevyhnutelný konec. V následující kapitole jde do lékárny koupit jed. Lékárník

se

jí
nabízí Marokan, ona požaduje něco silnějšího. Potrhlý lékárník (stihne jí vyprávět o
vesmíru a o chystaném requiem) jí nakonec prodá Rattenal. Paní Mooshabrová jde
domů a tam začne péct osudné koláče, jež pak předloží na poslední hostině svého
života. Depresivní je i kapitola, kdy stařena koláče peče. Snad jde o symbolické
rozloučení se sousedy. Shodou okolností jí navštíví nejbližší sousedé, přijde i paní
Knorrigová s pomocníky. Všichni jsou nesví, příliš nemluví, baví se o neklidu a
vzpouře v ulicích. Baví se též o chystaném requiem, jehož se má zúčastnit obrovské
množství účinkujících, mimo jiné právě paní Knorrigová spomocníky, ale i
lékárník...Nikdo z nich netuší, že se requiem bude hrát na nejslavnějším pohřbu
všech dob, na pohřbu panovnice Augusty, jenž je s nimi v kuchyni a tiše plní své
koláčky...Někdo si všimne sáčku s bílým práškem, je však špatně vidět, je
polozakrytý stínem, jež vrhá kredenc. Ale i teď má paní Mooshabrová po ruce
pohotovou odpověď, že se jedná o jed na myši. Je tichá, nemluví, poslouchá
sousedy a paní Knorrigovou. Těžko říct, co se jí honí hlavou.
Další motiv, který se nemalou částí vytváří atmosféru strachu je totalitní stát.
Všechny atributy tomu nasvědčují. Děti se musí povinně učit nazpaměť předsedův
životopis, všude visí jeho portréty, všemi musí být jen a jen opěvován. Výslechy na
Péči se odehrávají za zamřížovanými okny, později se Péče musí stěhovat, na jejím
původním působišti má vzniknout kriminál. A co takové Muzeum míru: „Tohle je
80
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přece Muzeum míru Albína Rappelschlunda,

tam ptáci nejsou. Jsou tam pušky,

kulomety, samopaly, děla, kanóny a tanky. Taky zahnutý meče, pistole a revolvery.
A taky takový dýky. A taky spousta barevných nápisů. Učitelka nám říkala, ž.e Albín
Rappelschlund je mírotvůrce, dobrotvůrce, kterého milujívšichni lidi, a řekla nám
báseň: Již leť, sivý ptáku, do daleka, Albín Rappelschlund

tě chrání. Ale tohle

všechno četla z těch nápisů, co tam byly, i to, že vyhrál tu krátkou válku, co jednou
byla, jestli si ještě vzpomínáte...vona

ví jistě taky svý, není přece hloupá, když je

učitelka. Jenže to nesmí říkat."81 Tato slova pronáší malý Linpeck ke stařeně
předtím, než mu koupí medový koláček. Do převratu je to jediná postava, která
explicitně vysloví domněnku, že je politická situace jiná, než jak se navenek
prezentuje. Pikantní na tom je, že vedle ustrašených a vynervovaných dospělých je
to právě třináctiletý chlapec.
Závěrem bychom shrnuli, že motiv myší, jistě velmi důsažný, hraje v románu
symbolickou a důležitou roli. Nicméně nevytváří horrorové pozadí. Vždyť fakt, že
paní Mooshabrovou vyhnala z lesa velká ohřívená myš (a tím jí zbavila trůnu) patří
do pohádkové mystifikace, do fantazie. Atmosféra strachu je tu vytvářena, jako i
v předešlých

autorových

dílech, nedořečeností,

ponechání různých

náznaků

napospas čtenářově fantazii, na motivech hřbitova, jedu samotného, zlým chováním
vlastních dětí a v neposlední řadě celotížívou společenskou situací.

Vztah hlavní postavy ke světu, ve kterém žije
Zde shrňme jen výše zmíněné. Natálie Mooshabrová se vyčleňuje svou
skutečnou identitou. Celý život si hraje na někoho jiného, než kým ve skutečnosti
je. Žije ve strachu. To ostatní také, jí však tíží navíc pravda, o které ví jen ona sama.
Jediné, v co věří je její osud: „Mým osudem bylo, že jsem měla nehodné děti... "82

Pohorský v již zmíněném doslovu k Myším uvádí, že Fukse velmi zaujalo
pařížské muzeum voskových figurín. Navštívil krámek s všelijakými kouzelnickými
potřebami a koupil si plastické masky bledší vrásčité stařeny a podobného starce.
81
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V Praze s nimi údajně seznamoval hosty. Při sezení náhle poodešel, aby se vzápětí
vrátil jako jiná postava...Fikce, masky a převleky měl Fuks velmi rád. Umožňovali
mu, aby své tíživé pocity od sebe odháněl, a to formou groteskní hry, nebo aby je
schoval do hádanek a komiky, kde není nic jisté.

Závěrem citujme Zdeňka Pochopa, jenž ve své článku 83 výstižně popsal
jednání a chování postav a v co vlastně díky tomu celá kniha ústí: „ Vypravěč
aranžuje situace a modeluje své postavy z jakýchsi
slova a slovní spojení se mu stereotypně

hotových

formulí,

opakují jako by patřila fixně k určitému

jevu a jako by určitý jev byl pojmenovatelný
brilantně propojil dvojí funkci mystifikace

strnulých,

jen týmž a jediným

výrazem...Fuks

a stereotypu, směrem ven, ke čtenáři,

znejisťují vnímání autorem vytvářené vize, zamlžují ji, směrem dovnitř, k vytvářené
vizi, zpevňují a

stmelují

její vazby...Nic tu tedy nebylo pošetilé a naivní, to se pouze

tak jevilo, pouze to na sebe vzalo podobu nesmyslu a naivity. Ve skutečnosti to byla
hra zla s lidmi a hra lidí se zlem... "

6. Příběh kriminálního rady
Příběh kriminálního rady je další autorovou knihou, poprvé vychází v roce
1971, tedy rok po Myších. Jak již víme, Fuks se nedrží jednoho žánru, libuje si
v jejich kombinování. Ani v tomto případě tomu není jinak. Stručně nastíníme
obsah knihy, letmo se zmíníme o motivech, které v této práci sledujeme, poté knihu
podrobíme komparaci s Variacemi.
Děj knihy je situován do jakési přeludné země „hospodářského zázraku".
Ocitáme se v rodině vrchního kriminálního rady Heumanna. Ten žije společně se
svým synem Viktorem (Viki), komorníkem a služebnou. Manželka mu před lety
zemřela,

syna

vychovává

sám.

Stejně jako

ve

Variacích,

i

zde

rámec

psychologického příběhu tvoří komplikovaný vztah chladného a despotického otce
k přecitlivělému synovi, gymnazistovi Vikimu. Dusná atmosféra domova, v níž
Viki vyrůstá, chladný nezájem a lhostejnost otce k synovým přáním, zájmům, které
83

Pochop, Z.: Fuksova parabola zla, Orientace, roč. 5, 1970.

54

striktně zakazuje a trestá, neboť je zvyklý manipulovat lidmi, ovládat je, ústí
v synovu nenávist vůči otci.
Vrchní rada se ujímá případu nevyřešených vražd dětí, během půl roku došlo
celkem ke třem. Viki nejprve pociťuje silnou touhu vypátrat případ sám, po čase se
však rozhodne toho nechat. Přesto chodí tajně do otcovy pracovny a se zájmem
studuje dokumenty, které se případů týkají. Otec je často služebně mimo domov,
policie pátrá po jakémsi Anatolu Brikciovi, domnělém vrahu dětí. Konec románu je
překvapivý, šokující, a to i přes nejednoznačnost, jež opět nabízí více interpretací,
jak je tomu u Fukse zvykem.
Již při interpretaci Pana Theodora Mundstocka jsme poukázali na dvojici
policistů, kteří se vyskytují i v dalších Fuksových prózách. Dá se říct, že i v Příběhu
se nabízí paralela k tomuto motivu. Je o to zvláštnější, že v jejich roli tu je otec,
skutečný policejní úředník, a jeho syn. U Vikiho je evidentní silná motivace být
lepší než otec. Přesto pátrání těchto dvou postav může evokovat jistou podobnost
s takovými dvojicemi jako byli Sherlock Holmes s dr. Watsonem nebo Hercule
Poirot se svým pomocníkem Higginsem. Skutečný policista má také svého
pomocníka, vlastního syna...
Mezigenerační vztahy tu byly nastíněny. Páteří celého příběhu je vztah otec
- syn. Ještě je nutné zmínit postavu Vikiho staršího bratra Marta. Ten v knize
fyzicky nevystupuje, víme jen, že si s Vikim dopisuje. Známe jeho minulost, co se
„rodinného zázemí" týká. Martův vztah s otcem byl velmi komplikovaný (to se
dozvídáme především z úst starého komorníka, který v domě složí mnoho let),
dokázal však vystudovat gymnázium a poté dalších pět let práva a až pak odešel
z domova, neschopen již déle snášet otcovo chování. Viki na bratra často myslí, on
sám je přesvědčen, že již na konci roku odejde z domova, že ani nedokončí školu.
Viki má vlastně ve starším bratrovi pomyslný záchytný bod, když je mu nejhůře
v jeho depresích. Martův příběh ho posilňuje v jeho vlastním počínání.
Strach a jeho podoby jsou tu přítomny na každé stránce. Je vyvolán
samotným zaměstnáním otce a řešením jeho případu, čtenáři je při četbě úzko,
obzvláště v pasážích, kde bledý Viki bloumá po bytě, jí prášky na uklidnění a
utěšuje se budoucností, která nikdy nenastane. Máme strach společně s Vikim, když
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jde tajně do ponuré otcovy pracovny, strach se stupňuje v pasážích, kdy vrah mluví
se svou obětí. Jako bychom chtěli Vikimu pomoct, my víme, co bude vzápětí
následovat, leč osu nelze odvrátit. Sám titul knihy leccos napovídá. Jedná se o
detektivní žánr, strach a napětí tedy do příběhu patří. Nebyl by to Fuks, aby
neposunul měřítka, aby nezaměňoval žánry a postupy. I tady se mu totiž podařilo
něco víc, než by čtenář klasických detektivek očekával. Opět tu totiž balancuje na
pomezí reality a fikce, často jsme unášeni fantasmagorickými výjevy, jež navozují
hororovou atmosféru. „ Vždyť toto vyprávění, v němž se udá několik vražd a v němž
se objevuje jako doliěný předmět charakteristická

pistole ráže 6,35 s levotoěivým

závitem, toto vyprávění, jež se uzavírá odhalením pachatele a jeho zatčením, jak
tomu bývá v detektivním čtení, je především sugestivní evokací narušených
povah. Ale je to rovněž horor. Je to vyprávění, jež něčím připomíná
něčím se jí opět vymyká. A je hlavně výstražným

lidských

současnost a

dokladem hluboké

deformace

vzájemných lidských vztahů... "84
Vztah hlavního hrdiny

ke světu, ve kterém žije,

do jisté

míry

koresponduje s Michalem ve Variacích, podrobněji se tomuto motivu tedy budeme
věnovat níže.

V Příběhu je opět hlavním hrdinou nedospělý jedinec, tedy člověk, který
hledá své místo v životě, hledá svou životní filosofii. Viki má velmi blízkého přítele
Barryho Pireta. Společně plánují prázdninový výlet do Turecka. Je mu jedno, že mu
to otec zakázal, i na schůzky s Barrym musí nějakou dobu chodit tajně, otec si
nepřeje, aby se s ním stýkal. Když je mu nejhůř, má komu zavolat, komu se svěřit.
Michal nikoho takového neměl. Když mu bylo nejhůř, šel k portrétu mrtvé babičky
a k té promlouval. Ve škole mezi spolužáky mu bylo podstatně lépe než doma,
přesto tak blízkého kamaráda, jako má Viki, nepoznal. Michal se taktéž těšil na
cestu. Na cestu do Vídně, otec mu ji slíbil za dobré vysvědčení. Pak nejen, že slib
nedodržel, ale ani se nenamáhal synovi své vysvětlení zdůvodnit. Vikiho plánovaná
cesta má jiný charakter. Plánuje jí s někým z „vnějšku", to znamená, že v tomto
směru otec nad ním ztrácí kontrolu, celá situace se mu vymyká z rukou, proto mu
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zakazuje Barryho a vše, co s ním souvisí. Ještě jedna důležitá věc se výletu do
Turecka týká. Viki plánuje, že se již nevrátí. Skoncovat tu se vším, i se školou a
odjet někam daleko od otce: „Barry, řekl Viki, já bych chtěl v tom Turecku už
zůstat. A pak řekl: Zůstat tam a už se nevracet. Našel bych si tam práci, třeba bych
nosil pytle v přístavu. " 85 Kromě romantických snů nevyspělého mladíka, ve kterém
se pere bázlivost se vzpourou můžeme pod těmito slovy vycítit i skutečnou snahu
vymanit se ze svého tragického osudu. Viki o něm neví, ale asi podvědomě tuší.
Otci je v Příběhu dán daleko větší prostor. Ve Variacích se vždy domovem
jen mihl, pokud tam byl déle, byl zavřený ve své pracovně. Neustále někam jezdil,
s nikým mnoho nekomunikoval, asi si řekl vždy jen to nejnutnější s matkou. Se
synem téměř nekomunikoval, měl pro něj jen pohledy plné opovržení. V Příběhu
autor nechá otce se více projevit. Je to dáno i tím, že otec je na výchovu Vikiho
sám. Michal matku měl. Otce sledujeme v práci, při vyšetřování, při důvěrných
rozhovorech se svými podřízenými, objevují se dlouhé monologické pasáže i doma,
např. při večeři na Štědrý den, kam pozval své nejbližší kolegy. I okolí se jeví
nevyzpytatelný. Občas se lidem v jeho přítomnosti stane, že mají pocit, že sním
nemají právě teď rozmlouvat, že Heumann myslí na něco jiného, nebo mu najednou
ještě víc ztvrdnou rysy ve tváři a oni v nejmenším netuší, co se v něm odehrává.
Jinými slovy řečeno: otce už nevnímáme pouze očima jeho syna, nahlížíme na něj
zvnějšku, pozorujeme, jak se v jednotlivých situacích chová. Ani zde však nemáme
nejmenší tušení o tom, jak se cítí, maximálně se dovídáme, že „byl unaven".
Michal byl sám se svými problémy. Měl portrét mrtvé babičky a služebnou
Růženku jako spojence. Poslouchal její bláznivé historky a pojilo je tajné
spiklenectví vůči otci. Kdo mu však skutečně rozuměl, byl tajemný dirigent, s nímž
se dvakrát potkal v parku. Ten mu udílel otcovské rady do života, dokázal se vcítit
do jeho rozpoložení. Viki má blízkého přítele Barryho, je to jeho vrstevník,dívá se
tedy na svět podobně jako Viki. Místo mrtvé babičky a služebné se objevuje
postava komorníka. V rodině je přes třicet let, znal Vikiho matku, byl svědkem
Martových domácích peripetií. Přichází za Vikim a rozlouvá s ním. Je moudrý, nic
mu nevnucuje, jen říká svůj názor, ať už na celkovou situaci doma nebo na
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vyšetřování případu. Chlapec zpětně zjišťuje, že měl komorník ve všem pravdu.
Komorník je tedy jakási syntéza Růženky (je jediným, s kým si Viki může doma
pohovořit) a dirigenta (předává mu svůj nadhled nad věcmi, má životní zkušenosti,
zastává místo, které v jiných rodinách zastává otec).
Postava Vikiho je s postavou Michala podobná i povahově, ne-li totožná.
Oba jsou velmi senzitivní, poddávají se svým problémům, neustále sráženi k zemi
otcovým přezíravým chováním. Oni jsou oba vlastně vystaveni obrovskému tlaku,
který vyplývá z pocitu, že denně musí obhajovat svou existenci. Situace je horší o
skutečnost, že to musí činit právě doma, tedy v soukromí, kde bychom pokládali za
samozřejmost pocit zázemí a bezpečí Michal měl situaci složitější, jeho problémy se
umocňovaly s blížící se válkou. Slyšel o Hitlerovi, o mobilizaci, i když si přesně
nedokázal pod tím představit, jak to změní situaci jeho rodiny a jeho spolužáků. Až
na konci dochází k přímé konfrontaci s nacisty, to už se mu spouští obranný
mechanismus a Michal se zblázní. Vikiho válka neohrožuje, v knize o ní není
zmínka. Je však ohrožován případem sériových dětských vražd. Nejprve nepřímo,
pak se stává vlastně součástí případu sám, a to jako oběť. V tomto románu je
ohrožení hlavního hrdiny důsledně skryto. Celkem dlouhou dobu se dá příběh
interpretovat jako příběh až moc citlivého chlapce, který nedokáže

snášet

autoritářskou výchovu svého otce. Jenže ono je v tom daleko víc. V posledních
kapitolách se ukáže, že tím, kdo zavraždil třetí oběť (v prvních dvou případech to
skutečně byl Anatol Brikcius), byl sám kriminální rada. Aby toho nebylo málo:
V jistém okamžiku dochází k uvolnění napjaté atmosféry doma, Viki to přičítá
pracovní vytíženosti otce, nevěří, že by se tak najednou změnil. Zlom nastane
v momentě, kdy otec Vikimu cestu s Barrym povolí, dokonce ho přizve k tomu, aby
mu asistoval při zatýkání vraha. Už to je samo o sobě tak podezřelé! Viki jako ve
snu s otcem jede - jejich Renaultem. Proč? V životě s otcem jejich soukromým
vozem nejel. Jedou do lesů, pod svah, sednou si na kládu a hovoří spolu. Viki otci
přizná, že kouří, dohodnou se na tom, že nazítří pozvou Barryho, aby dohodli
prázdninovou cestu. A čekají na vraha, až se objeví na protějším kopci, vše je pod
kontrolou, Heumann Vikimu tvrdí, že má kolem lesa své muže... „...náhle měl
podivný dojem. Podivný dojem z otce, jaký dosud v životě neměl. Že v jeho brunátné
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tváři, v níž se nehne ani sval, a v přivřených očích, upřených na kraj hustého lesa,
je nějaký záblesk. Záblesk jakési nesmírné starosti, vážnosti, chmury...A pak se
pohnul. Kriminální rada sáhl do kapsy své kožené vesty, vytáhl pistoli a přiložil ji
k synovu týlu. A dříve než Viki odtrhl zrak od lesa, vůbec dřív než ucítil chlad kovu,
stiskl. Rána nebyla veliká. Pistole zřejmě měla dobrý tlumič. To poslední, co Viki
ještě spatřil, bylo zelené pole, vzdálené stříšky vsi a kraj lesa, a také nějací ptáci,
kteří se opodál prudce a vyplašeně vznesli z osení. Poslední, co mu blesklo hlavou,
bylo, jak pojede malým jaguárkem do Smyrny a Istanbulu, jak tam už zůstane..a
jeho přítel Barry...zalil ho pocit nesmírného štěstí... " 86
Co se vlastně stalo? V tomto momentě si zpětně uvědomujeme, že Viki žil se
svým otcem, se svým vrahem. Že když měl z něj zpočátku panický strach, mohl
skutečně vyvěrat z něčeho špatného, co Viki cítil a tušil. Toto jsou detaily, které
blíží k hororu, překračují rámec detektivky. Proč to otec udělal? Můžeme jen
odhadovat, Fuks nás nepustí do jeho nitra. Víme, jak smýšlí o mládeži, následující
monolog doslova chrlí u večeře na Štědrý večer, přítomni jsou někteří kolegové
s manželkami: „Z přesycenosti

a nedostatku

životního

cíle se z mládeže

stal

destruktivní živel. Neví už, co dělat, budovat a tvořit neumí, tak tedy boří a ničí.
Chytá se opozice, extrémů a chimér. Na demonstrace jezdí v nylonových

svetrech

v buickách a mercedeskách, po demonstraci čeká na ni za rohem osobní šofér a
jede se válet kmoři.

Degeneruje-li

mládež, degeneruje společnost..."87

Otec ve

Variacích měl nepochybně stejný názor na mladé. Jako by nerespektoval mládí,
jakoby se domníval, že mladý člověk už zná svůj životní názor. Jakoby nepřál
životní

prostor

mladým,

nerespektuje

jistou

míru

volnomyšlenkářství

a

bezstarostnosti, jež k mládí bezpochyby patří, nejradši by mladé svázal svými
příkazy a zákazy. Úpadek společnosti podle něj vzniká z nedostatku striktního
postoje vůči mládeži. Tyto názory jdou ruku v ruce s povoláním obou otců. Vysocí
policejní úředníci snad ani neumějí smýšlet jinak. Kázeň, pořádek a drezura jsou
nutné.
Oba otcové jsou zklamáni ze svých synů. Nedokáží se vyrovnat s tím, že
jejich synové jsou citliví, že jim nic neříkají zbraně, uniformy a odznaky jako
86
87

Fuks, L.: Příběh kriminálního rady, Čs.spis., Praha 1975, s. 214.
Fuks, L.: Příběh kriminálního rady, Čs.spis., Praha 1975, s. 146.
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symboly skutečné chlapské síly a odvahy. Michal dojde se svým otcem k usmíření
v momentě, kdy se vzepře, neboť to otec ocení. Není jim však dopřána společná
budoucnost, válka jim nemilosrdně zničí život. V Příběhu je situace odlišná. Vikiho
otec sleduje s nelibostí Vikiho návštěvy kaváren, vidí, že i nadále se stýká
s Barrym, i nadále nosí jeho syn velmi drahé hodinky, které dostal od svého přítele,
a on mu poručil je Barrymu vrátit. Přijde na to, že syn mu chodí tajně do pracovny
studovat pracovní dokumenty atd. Mimoto Viki působí zemdleně (nepravidelně
užívá prášky na uklidnění, které našel po matce a které nesou tajemný název R),
jakoby nepřítomně, nenechá se ničím vyvést z míry, je otupen, jako v mlze, mlčky
absorbuje vše, co otec řekne. Ale v duchu si myslí své. To otec neví. Vidí ho jako
ustrašeného chudinku, jež se na nic nevzmůže. A zřejmě se chytá alkoholu, kouří a
asi bere nějaké drogy...Pravděpodobně zavraždí svého syna pro to, aby ho zachránil
před vlastní zkázou, aby zachránil sebe jako otce před špatnou pověstí, ale také aby
zachránil společnost tím, že ji zbaví jednoho zdegenerovaného živla. Domnívá se,
že jednou by z Vikiho vyrostl zločinec.
Tyto úvahy se nedají pochopit zdravým rozumem, nedají se podpořit
racionálními základy, proto se kniha dá označit za horor. Opět tu zaznívá temná
struna, jež nás vtahuje do fantasmagorického světa narušeného jedince, který si
přetvořil svět na svůj vlastní a má pocit, že koná dobro. Velmi podobné Spalovací.
My se k motivu temné struny vrátíme níže, kdy budeme sledovat, jak se
v jednotlivých dílech prolíná a rozvíjí, jakých nabývá podob.

7. Temné struny člověka v tvorhč pana Fukse
Ve výkladu Variací jsme vysvětlili, co autor temnou strunou myslel. Ústy
Mojžíše Katze nám Fuks podává vysvětlení. Vysvětlení na základě podobenství.
Člověk je jako harfa. Skládá se z mnoha strun. Nejspodnější je temná, té by se
člověk nikdy neměl dotknout, je to jakési skryté zlo v každém z nás, něco, co
vyvolává strach, úzkost a obavy.
Každý z titulních hrdinů děl, které jsme podrobili rozboru však zkušenosti
s temnou strunou má. Někteří si ji vyvolali nevědomky, někteří vědomě a
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namlouvali si, že to dělají pro dobro věci. Jak jsme již několikrát uvedli, Fuksův
svět je fantasmagorický, plný nejrůznějších metafor a symbolů. Autor psal, aby se
sám vyrovnal se svým životem, s depresemi, které měl. Nechtěl popisovat věci
explicitně, proto je halil do bizardních příběhů opředených nespočetnými symboly a
tajemnými náznaky. Způsob, kterým psal, byl v jistém slova smyslu geniální.
Dokázal střídat a kombinovat na první pohled nesourodé prvky, styly a žánry.
Po hlubší úvaze jsme došli k přesvědčení, že není možné jeho dílo
interpretovat pouze v racionální rovině. Není možné chápat chování např. pana
Kopfrkingla jako normální a zdůvodňovat proč konal to či ono a co ho k tomu
vedlo.
Začněme u Spalovače mrtvol. Pokusme se charakterizovat, co vede titulního
hrdinu k tak ohavným činům, jakým vyvraždění celé jeho rodiny je. Sám si své
chování zdůvodňuje tak, že jedná ve jménu lidskosti, že vlastně Lakmé a děti
zachraňuje před úděsnou budoucností, která by je čekala. Pokládá se za jejich
osvoboditele. Kde se v člověku bere vědomí, že může zabít, ještě k tomu své bližní
a ještě se za to vlastně pochválit? Znovu akcentujeme názor, že popsané hrůzy nelze
racionálně uchopovat, pokud interpretujeme tuto knihu, musíme se dostat o úroveň
výš, do roviny symbolické. Svět a životní názory pana Kopfrkingla musíme nazřít
jako jednu velkou metaforu. Podívejme se na tento svět jinýma očima. Svět, v němž
společnost se dělí na dvě základní skupiny - spalovače a mrtvoly.
Samotný titul knihy se zdá na první pohled explicitním vyjádřením o kom
kniha je, jaké zaměstnání hlavní hrdina zastává. Pan Kopfrkingl pracuje
v krematoriu, provádí zpopelnění mrtvých lidí ve velkých pecích. Musíme učinit
další krok. Titul knihy je taktéž symbolický. Zdaleka totiž nevypovídá jen o
zaměstnání pana Kopfrkingla, nýbrž odkazuje k něčemu hlubšímu, k samotné
povaze tohoto člověka. Spalovač mrtvol je někdo, kdo pracuje v krematoriu. Zde je
však spalovačem míněn vrah, tedy ten (pokud vyloučíme přirozenou smrt), který
promění živého v mrtvolu, a ta je následně převezena do krematoria. Jde tu o posun
„rolí", spalovač není spalovačem jen v primárním slova smyslu, nese sebou silně
negativní nádech toho, kdo zlo vykonává.
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Vraťme se k předešlým řádkům, kde chápeme svět pana Kopfrkingla jako
svět mrtvol a jejich spalovaěů. Spalovači představují ZLO ve světě a jejich oběti,
mrtvoly, představují jejich opozici, tedy DOBRO. Stejně jako spalovači, ani
mrtvoly nemusí být nutně mrtvé. Opět dochází k posunu významu. Jen si
vzpomeňme na Lakmé, vždyť od samého počátku vystupuje jako živá chodící
mrtvola, která jen tiše přitakává svému manželovi. A čím dál tím víc tuší svůj
skutečný konec. Nechává se vláčet, nic jiného jí nezbývá, je přece mrtvola, i když
ještě dýchá.
Pan Kopfrkingl není od samého počátku ztělesněním zla, spalovačem
(vrahem) se stává. Jak k této proměně dojde? Pod vlivem okolností, pod tíhou doby.
Přestože ho od prvních stran sledujeme jako přepečlivého otce, hned při první
návštěvě horlivého nacisty Williho nám dojde, že je labilní, náchylný uvěřit
čemukoli, i těm nejzrůdnějším myšlenkám. Čím více zdůrazňuje, jak ideální
manželství s Lakmé mají, tím více myslí na její židovství, čím více se mu vzdalují
jeho vlastní ustrašené děti, tím něžněji je oslovuje. Nebeské,

blahořečené...Nahání

to strach. Již samotný výše citovaný úryvek, kdy dochází k vraždě Lakmé, nám
nahání husí kůži, neboť pan Kopfrkingl se přitom směje. Směje-li se u tak hrůzného
činu, je sám se sebou a s tím, co dělá, maximálně spokojený. Co ho přimělo
k takovému zvěrstvu?
Pan Kopfrkingl uvěří „pravdám" spalovaěů. Ti zde vystupují jako Němci,
fašisté. Prezentují pseudopravdy, konají zlo a bezpráví na nevinných obětech a
prohlašují, že jednají ve jménu dobra a bojují proti znepřátelenému národu, který se
snaží zmařit plány Hitlera a jeho stoupenců. Pan Kopfrkingl uvěří, že s Židy je
skutečně nutné skoncovat. Věří tomu, i když za celou knihu nezazní jediný
racionální důvod, proč by tomu mělo tak být. Je jako naivní malé děcko, které si
získáte už jen tím, že mu strčíte do ruky nějakou sladkost. Proč vlastně vraždí?
Proč se najednou dostává do centra dění, do centra zla? Zlo získává v této
momentální situaci ve světě převahu. Je všude a je nakažlivé. Slabší mu okamžitě
podlehnou. I za cenu vlastních ztrát. Chápe však pan Kopfrkingl vyvraždění své
rodiny jako nějakou ztrátu? Nebo alespoň jako nějakou oběť? Domníváme se, že
nikoli. On si totiž myslí, že tím naopak něco získává. V knize několikrát explicitně
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zazní z jeho úst, že je vraždí pro jejich dobro, že je ochraňuje před hroznou
budoucností. To je již uvažování nemocného člověka. Jinak řečeno: páchá zlo pro
jejich dobro. To je absurdní, nenormální. Přirozená reakce milujícího manžela a
otce by přeci byla zachránit je od úděsné budoucnosti, ale živé! Jestliže byl již
v této době nemocný, mohl uvažovat jakkoli. Domníváme se však, že podvědomě
tušil, že vraždí i z pouhé vypočítavosti a sobectví. Ne, aby se zachránil, jeho
budoucnost na existenční úrovni ohrožena nebyla, ale aby si učinil život
pohodlnějším. Aby mohl chodit do vybrané společnosti, spát s krásnými ženami,
aby mohl šířit svou životní filosofii. Pan Kopfrkingl je vtažen do světa spalovačů a
to naprosto suverénně a velmi rychle. Stává se jedním z nich, nejen teoretikem, má
možnost dokázat svou věrnost ostatním spalovačům i v praxi. A obstojí. Netrvá to
dlouho a zblázní se. Jakoby se spouštěl nějaký obranný mechanismus v těle, který
chrání člověka před tím, aby si uvědomil, co vlastně provedl.

Podívejme se na svět pana Mundstocka. Není náhodou téměř totožný se
světem pana Kopfrkingla? Ale ano, jistěže je! Vždyť je to ten samý svět, svět
spalovačů a mrtvol. Jediný rozdíl je v tom, že titulní postava je chodící mrtvolou.
Mundstock dobře ví, v jakém světě se ocitá, dokonale si svou zoufalou situaci
uvědomuje. Zpočátku má deprese, hroutí se pod strachem, které v něm vyvolává
zlo. Konkrétní zlo, opět v podobě té samé války. Hrůzostrašné, nesmyslné války,
v jejímž čele vždy budou stát nějací spalovači. Bojí se tolik, že není schopen svou
existenci unést (uvědomuje si v plné míře svou podobu živé mrtvoly), pokouší se
odejít dobrovolně z tohoto světa, podléhá spalovačům. Chce se oběsit na provazu,
které si přinesl z bývalé práce (prokurista z obchodu s konopím, nitěmi a provazy,
tj. s artikly vhodnými pro sebevraždu). Neúspěšně. Doženou ho k tou myšlenky na
Ruth Krausovou, kterou po celý život miloval, osud mu ji nepřál a on nechtěl
myslet na to, že již možná v táborech smrti je.
A nakonec dochází ke zlomu. „Bylo mu, jakoby se přerodil,"88 Toto osvícení
si můžeme vykládat jakkoli, nám se zdá nejschůdnější opět tuto změnu interpretovat
jako vnitřní změnu jedince, která je obranným mechanismem lidské psychiky.
88

Fuks, L.:Pan Theodor Mundstock, Odeon, Praha 2005, s.104.
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Mundstock si vytváří nejen postup, ale i smysl svého ubohého života. Svět mu
narýsovali podle přesných, silných, tlustých černých čar sami spalovači. On, aby
přežil, vnitřně se obrodí, rozhodne se přežít, nepoddat se situaci. Pan Mundstock si
při své schizofrenii uvědomuje zlo, jež je v tomto světě pácháno. Rozhodně odmítá
podlehnout temným strunám spalovaěů. Neboť právě ony tímto světem hýbou. Ty
struny jsou v lidech, z lidí se vymanili spalovači a ti si vymysleli válku. Díky
spalovačům má svět současnou podobu. Mundstock temné struny vidí, rozhodne se
nepodvolit se jim. Nebylo tomu stejně od začátku, vzpomeňme na druhou kapitolu,
kdy potká dva nacisty. Chce se schovat, skrýt svou hvězdu. Nemůžeme říct, že koná
zlo, to by bylo absurdní, v tom momentě se však stydí za svou identitu a jedná
zbaběle a tím dělá přesně to, co oni diktují. Tato scéna však ilustruje celou první
polovici knihy, tj. před „obrodem".
Vzpomeňme na pana Kopfrkingla, on byl jedním těch, kterým stačilo tak
málo, jen zavadit o temné struny v sobě a okamžitě se tomu pocitu podvolili a našli
v něm zalíbení. Mundstock je narozdíl od Kopfrkingla postava morálně silná a
vyspělá. Jestliže jsme si rozdělili svět na dobro a zlo, je jasné, že každá z těchto
postav stojí na opačné straně a reprezentuje jednu ze svých skupin.
Mezi Panem Theodorem Mundstockem (1963) a Spalovačem mrtvol (1967)
napsal autor Variace pro temnou strunu (1966). Michalův svět se liší v jedné
podstatné věci. Titulní hrdina ještě nedozrál, ještě nezná své místo v životě. Jedná
se o mladého chlapce, jenž hledá sám sebe. Je frustrován otcem. Přesto, narozdíl od
Michala vidíme, že jeho svět je opět velmi podobný Mundstockově a Kopfrkinglově
světu. Schyluje se ke zlu, spalovači se dostávají k moci a začínají ovládat nevinné a
páchat zlo. To vše stojí na pozadí příběhu, je to pochopitelné, Michala víc
zaměstnává vzájemný vztah s otcem. Bohudík (nebo bohužel?) si přes své mládí
neuvědomuje blížící se katastrofu, rozhodně se tedy není nijak nápomocen
spalovačům. Po celou knihu není ani jejich obětí, tou se stává až na konci.
Svět spalovaěů a mrtvol „dolaďuje" atmosféru knihy, stojí více v pozadí,
přesto občas o sobě dá vědět velmi silně (např. zákaz vycházení).
V roce 1970 vycházejí Myši Natálie Mooshabrové. Zde poprvé z dosavadní
tvorby autora není o válce ani zmínka. Přesto cítíme, že tu opět něco není
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v pořádku. V čele státu stojí jediný člověk, proti němuž je na konci knihy vedena
vzpoura. Výše jsme doložili, že tento stát je silně totalitní, tedy se tu objevuje opět
zlo, i když má jinou podobu. Zlo v jiném převleku si vyžaduje i převlečené
spalovače. To jsou ti, kteří pomáhali dosavadnímu režimu. Na konci knihy se
dovídáme, o koho se jedná. O děti paní Mooshabrové! Že jsou zlí, jsme o nich
věděli hned od samého počátku na základě jejich hnusného chování vůči matce. Že
dokázali zaprodat svou duši spalovačům, tedy těm, kteří páší zlo, jejich mentalitu
jen podtrhuje.
A co svět kriminálního rady? Viki přímo sdílí domácnost se spalovačem, je
jeho vlastním synem. Možná je pro něj paradoxním vysvobozením, že se stane obětí
vraždy, pravděpodobně by se jinak zbláznil stejně jako Michal a ostatní hlavní
postavy Fuksových knih. Zde se ještě nabízí zajímavá otázka, zda chápat zešílení
hlavního hrdiny jako vysvobození nebo trest. U pana Kopfrkingla je to jasné:
, Autor milostivě zatemnil jeho ducha a podržel tak postavu důsledně v dané rovině
jakési obecné vyšinutosti...prosadila

se autorova zvláštní, bezvýhradná

Vrah je zrůdný, ale autor mu nedá dojít až na konec zrůdnosti..."89

90

soucitnost.

Temné struny

jsou tu rozehrány na maximum. Opět tu není válka, a přesto se postava kriminálního
rady tolik podobá panu Kopfrkinglovi. Oba jsou vrahy svých synů. Každý vraždí
z jiného popudu, přesto mají pocit, že tím své oběti „vysvobozují". Kopfrkingl se
dostal do nové situace, přišla válka. Kriminální rada změnu nepotřeboval, k činu ho
dovedly choré myšlenkové pochody v jeho hlavě.
Temné struny zaznívají bolestivě hluboko, vnímavému čtenáři se otevírá svět
plný hrůz a zvěrstev. Ať už je jejich hrdina dospělý nebo na prahu života, ať je obětí
nebo spolutvůrcem tohoto strašného světa, Fuks nám nedopřeje ani okamžik
oddechu. Znovu opakujeme, že není možné brát tento svět jako něco normálního,
něco, co by šlo jednoduše vysvětlit. Fuksův svět nabízí mnoho interpretací, naše
vlastní staví jen na naší čtenářské zkušenosti a momentálním prožitku, na pomoc
jsme si vzali metaforu, neboť se domníváme, že to u pana Fukse ani jinak nejde.
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A co podotýká sám autor? „ Vskutku nechci čtenáře strašit, nýbrž nanejvýš
jen postrašit, anebo řečeno ještě lépe: Vzbudit atmosféru hrůzy ne pro ni samu,
nýbrž kvůli něčemu dalšímu, jinému, co nějak souvisí s dějem, a pak je tohle nikoli
cíl, nýbrž prostředek-funkční

(ilustrativní)

složka textové výstavby. Spíš než že

náběh k hororu za nedílnou součást svého stylu „nepovažuji"

bych řekl, že jako

nedílnou součást ho necítím. "91

V této diplomové práci jsme se pokusili sledovat klíčové motivy Fuksovy
tvorby. Za nejdůležitější považujeme mezigenerační vztahy, strach a jeho podoby a
vztah

hlavní postavy

ke

světu,

v němž

žije. Domníváme

se,

že

právě

prostřednictvím těchto motivů vede možná cesta k interpretaci Fuksových knih.
Sledovali jsme je od autorovy debutu až do tvorby počátku sedmdesátých let. Autor
zkouší psát z jiného úhlu pohledu, mění taktiku, většina následujících děl je dobově
poplatná. Zlom nastává počátkem osmdesátých let, poslední dvě knihy jsou jasným
důkazem kvalitní literatury, přesto je zde jasný posun, autor je logicky někde jinde,
než byl v prvním období své tvorby. Záměrně jsme vynechali povídkové soubory,
sledovali jsme prózy rozsáhlejší, kde vynikne autorova propracovaná koncepce
celého díla.
Překonání vlastních obav ze strachu, jimiž nás vláčí okolní svět, to je u Fukse
velmi důležité, o to se snažil po celý svůj život. Ukázalo se, že motiv války je
dominantní u Fuksových prvních knih. Nezkoumá ji zevnitř, ani nemohl, nebyl Žid
a v koncentračním táboře nikdy nebyl. Zkoumá ji zvnějšku, hrůzy a strach spíše balí
do symbolických podobenství, vizí, ty ale nejsou o nic méně černější než Lustigovy
prózy nebo Krabice živých od Norberta Frýda. Při popisu světa pana Kopfrkingla
jsem došli k závěru, že je třeba ho chápat jako metaforu, v níž jsou existence v něm
žijící buď spalovači nebo mrtvoly. Koncentrační tábory mají naprosto stejné
schéma. Hrůza, bolest, utrpení, strach a především všudypřítomná smrt jsou
v každém okamžiku. Opět šílený svět, plný nevinných obětí a těm, kdo je mučí a
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Fuks, L.: O stylu, hororu a ironii, Tvorba, č.36, příloha kmen, č.36, 1984, s.4.
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vraždí. Šílené na tom je, že holocaust nebyl fiktivní kapitolou z knihy zvané dvacáté
století, ale skutečně se udál. Fuks si je toho vědom a snaží se s tím vypořádat po
svém. Píše o úředníčkovi, který dokáže zmobilizovat své síly a nebát se transportu,
následují povídky stejně motivicky zaměřené, poté píše Variace, kde válka tvoří
hrůznou kulisu smutného Michalova světa, dvěma pomyslnými vrcholy této linie
jsou Spalovač a Cesta do zaslíbené země. Spalovač je mistrnou pointou. Je zde
popsán šílený svět, kde rodiče vraždí vlastní děti a sebe navzájem, lidé na ulicích
jsou šedí, ustrašení s nervy v koncích nebo naopak v nablýskaných uniformách,
nesmiřitelní a cílevědomí. Dva světy, člověk patří do jednoho z nich. Není středí
cesty, úniku. Cesta je pak výrazem úzkosti člověka, katastrofické obavy z negace a
zla, které sebou nese dějinný pohyb jejichž překonání není z tohoto světa.
Autor nenechá čtenáře „vydechnout". Pro Fukse je příznačné, že některé
podstatné a bytostné situace a projevy života se v jeho próze ani neobjeví, např.
radostné mládí a láska, nebo citové rozvlnění a potěšení smyslů. Fuksovo vyprávění
je pomíjí a potlačuje. Číst Fuksovy knihy především vyžaduje notnou dávku
sebeúcty, jistý životní nadhled a vlastní filosofii. Čtenář by měl znát sám sebe a
nenechat se příliš strhnout tím, co pan Fuks napsal. Je to lákavé, ale nebezpečné.
Nikde není záruka, že pokud se skutečně zcela dobrovolně a masochisticky ponoříte
do jeho šíleného světa, vyjdete z něj opět se zdravým rozumem. Vždyť stačí pohled
na titulní antihrdiny a jejich smutný konec: Mundstock se svým Monem, Michalův
rozpad osobnosti, Kopfrkinglova schizofrenie nebo zrůdné myšlení otce Vikiho,
nemluvě o Natalii Mooshabrové, která se dobrovolně otráví! Jakoby se autor snažil
vypsat všechny své frustrace, neurózy, deprese. Ale bylo by chudé v tomto
momentě ustat. Většina oněch autorových obsesí a fobií byla postavena na reálném
základu ( a on si toho byl vědom), nejednalo se, řečeno odborně slovy moderní
psychologie, o nepodmíněné deprese. Autor měl strach z manipulace, a to jakékoli,
ze světa, jež ho obklopoval. Fuks vlastně musel psát, aby v onom světě obstál, vždy
byl do určité míry tím, kdo stál stranou. Jakoby neustále obhajoval svou existenci.
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Je zřejmé, že jednotlivé motivy prošly mnoha podobami, vyvíjely se a
prolínaly. Fuks s nimi pracoval vždy promyšleně, ne náhodně. Na jedné straně je
nechal žít vlastním životem, ale bez kontroly je nikdy nenechal. Hrál si s nimi.
Ukázalo se, že motivy variují v rámci jedné knihy, ale i v rámci celé tvorby. Na
první pohled se může stát, že při prvním setkání s Fuksem bude mít čtenář pocit
jistého zmatku a nahodilosti. Není tomu tak. Autor vše do detailu promýšlel. V jeho
knihách není nic náhodně. Jak hlasitě zde zaznívá Čechovův výrok, že pokud se na
prvních stránkách knihy objeví při popisu pokoje na stěně puška, musí se z ní
v knize střílet. Doufáme, že se nám toto tvrzení podařilo prací dokázat.

Svým

uměleckým

mistrovstvím

zařadil

Ladislav

Fuks

českou

psychologickou prózu do evropského kontextu (JPan Theodor Mundstock

vyšel

v sedmnácti zemích). Jeho znalost lidské duše i pocitu odcizení, povýšená až
k symbolu,

pak

opravňuje kúvaham

o

souvislostech

jeho

díla

s tvorbou

F.M.Dostojevského a F.Kafky.

„Při jakési příležitosti Ladislav Fuks napsal: Moc slova je velká. Kniha j,
pro duši něčím, čím je pro tělo chléb a víno. Je to vzácný předmět, který můžeme mi
doma na dosah ruky...Zdá se -jsme-li už u těch paradoxů - že právě jeho díla spiši
než chlebem a vínem jsou pro čtenáře pelyňkem.

Hořkým, ale potřebným

- c

léčivým. "92
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Haman, A.: Česká literatura po roce 1945, Fortuna, Praha 1992, s.123.

68

Resumé

Tato práce se zabývá tvorbou Ladislava Fukse ze šedesátých a sedmdesátých
let. Zkoumáme v ní, jak autor pracuje s jednotlivými

motivy. Nejvíce se

zaměřujeme na mezigenerační vztahy, strach a jeho podoby a vztah hlavní postavy
ke světu, ve kterém žije. Domníváme se, že právě prostřednictvím těchto motivů lze
nejlépe porozumět světu Ladislava Fukse.
Motivy se prolínají v jednotlivých knihách , variují v rámci jednoho i
několika děl současně.
Při výkladu jednotlivých knih jsme začali autorovou prvotinou Pan Theodor
Mundstock. Právě zde se rodí motivy, s nimiž Fuks v dalších prózách pracuje,
rozvíjí je.
Po motivickém rozboru jsme se pokusili vysvětlit, co vlastně u Fukse ony
temné struny znamenají.
Došli jsme k závěru, že autor odhaluje zlo, aby donutil čtenáře zamyslet se
nad humanitou a jejím posláním. Dozvědět se o zlu znamená uvědomit si, čeho se
člověk chce vyvarovat.
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