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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na literární analýzu a interpretaci dvou románů 

německé autorky Anji Tuckermannové Muscha a Mano. Der Junge, der nicht wusste, 

wo er war. Zvláštní pozornost je věnována interkulturním předsudkům, jež jsou 

důležitým fenoménem dnešní doby. Práce se soustředí na literární zobrazení předsudků, 

jež tvoří jádro příběhu. Práce sleduje, jakým způsobem je toto téma prezentováno a 

rozvíjeno, a jak interpretaci románů ovlivňuje jejich vnější a vnitřní výstavba. Témata 

knih jsou zasazena do historického a psychologického kontextu. Poznatky dosažené 

v této bakalářské práci je možné využít v hodinách německého jazyka, které se věnují 

rozboru literárních děl. Dále může práce sloužit jako podklad v oblasti multikulturní 

výchovy, jakožto průřezového tématu v mateřském či cizím jazyce. 

 

Klíčová slova: Literatura pro děti a mládež, Anja Tuckermannová, interkulturní 

předsudky, Romové a Sintové, literární analýza 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on literary analysis and interpretation of two novels 

Muscha and Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. These novels were written 

by German author Anja Tuckermann. The intercultural prejudice play an important role 

in the analysis, as it is considered a significant phenomenon in these days. The bachelor 

thesis concentrates on depiction of prejudice in literature. The thesis examines the way 

this theme is presented and how is the interpretation affected by the external and 

internal composition. The themes of the books are set into historical and psychological 

context. The pieces of knowledge that were achieved in this bachelor thesis can be used 

in German lessons which deal with analysis of literary work. It can be also useful in 

multicultural education as a part of language teaching. 

 

Key words: Children’s literature, Anja Tuckermann, Intercultural prejudice, Roma and 

Sinti, literary analysis
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Úvod 

 Tématem této bakalářské práce byl zvolen fenomén interkulturních předsudků 

v literatuře pro děti a mládež. Problematika předsudků vůči jiným kulturám je dnes 

hojně diskutovanou otázkou nejen v České republice ale i ve světě. Na českých 

základních i středních školách je postupně zaváděna multikulturní výchova, jež může 

být vyučována i jako součást předmětu cizí jazyk. Učitelé mohou k výuce využít 

krásnou literaturu. Žáci si tedy rozvíjí nejen svoje znalosti cizího jazyka a komunikační 

schopnosti, ale též povědomí o vlastní kulturní identitě a učí se toleranci k lidem 

pocházejících z jiných kulturních prostředí. Překonávání interkulturních bariér je 

předpokladem pro rozvoj a udržení demokratické společnosti. Multikulturní soužití je 

palčivým tématem i ve Spolkové republice Německo. SRN se stala zemí s největším 

počtem přistěhovalců v Evropě.
1
  

 Předmětem této bakalářské práce je analýza dvou románů současné německé 

spisovatelky Anji Tuckermannové Muscha a Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er 

war. Obě knihy byly napsány podle skutečných událostí, vycházejí tedy z reálných 

historických okolností a vzpomínek hlavních hrdinů. Analýza se zaměřuje jednak na 

strukturu děl, jednak na způsob ztvárnění interkulturních předsudků.  

 Při zpracovávání tématu je vycházeno z primární literatury, kterou tvoří knihy 

Muscha a Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war (dále jen Mano). S ohledem na 

to, že knihy dosud nevyšly v českém překladu a bakalářská práce je obhajována na 

katedře germanistiky, jsou úryvky z těchto knih ponechány v německém jazyce. Při 

práci se sekundárními zdroji je využívána literatura domácí i zahraniční. V zájmu 

zachování ucelenosti práce jsou cizojazyčné texty přeloženy do češtiny, jejich originální 

znění je uváděno v poznámce pod čarou. Vzhledem k tomu, že se jedná o současnou 

autorku, neexistuje dosud téměř žádná odborná literatura, která by její tvorbu detailněji 

rozebírala. Při analýze je tedy vycházeno převážně z děl, která se obecně věnují 

literatuře pro děti a mládež, či se zabývají literární interpretací. Poznatky jsou získávány 

také z odborné literatury z jiných vědních oblastí – pedagogiky, historie a sociologie. 

                                                 

1
 HINTEREDER 2010, s. 148 
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Při interpretaci románů je využívána kniha Jürgena Schutteho Einführung in die 

Literaturinterpretation. Při analýze interkulturních předsudků jsou aplikovány poznatky 

z knihy psychologa Gordona Willarda Allporta O povaze předsudků.  

 Z knih, které se věnují tématu multikulturalismu v krásné literatuře, je možné 

uvést publikaci Michaela Hofmanna Interkulturelle Literaturwissenschaft či 

Interkulturelle Literatur in Deutschland od Carmina Chiellina. Nutno podotknout, že 

tato díla zpracovávají tvorbu spisovatelů-imigrantů. Interkulturní předsudky jsou totiž 

častým tématem právě autorů, kteří pocházejí z jiného kulturního prostředí, než v jakém 

později žijí a tvoří.   

 Na začátku této bakalářské práce jsou vymezeny pojmy a oblasti, z nichž je 

v analýze vycházeno. Následuje autorský portrét Anji Tuckermannové včetně uvedení 

její další tvorby. Poté jsou obě knihy anotovány a přistupuje se k jejich analýze. Ta se 

týká žánrového zařazení knih, jejich formální i tematické výstavby. Šestá kapitola se 

zaměřuje na problematiku interkulturních předsudků zobrazených v obou knihách. Stať 

bakalářské práce uzavírá kapitola shrnující shody a rozdíly analyzovaných knih a 

věnující se jejich postavení v rámci literatury pro děti a mládež.  
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1  Vymezení základních pojmů  

1.1  Interkulturní předsudky 

 „Předsudky jsou specifický druh postojů. Jedná se o předem zformovaný, 

fixovaný postoj k nějakému objektu, který se projevuje bez ohledu na individualitu nebo 

povahu tohoto objektu.“
2
 Tímto objektem se v bakalářské práci rozumí lidé. Jedná se 

tedy o chování, kdy je jedinec či celá společnost zatížena určitou představou o dotyčné 

osobě či skupině osob a od této představy se nechce či nedokáže oprostit. K dané osobě 

tedy přistupuje na základě dopředu vytvořených domněnek, nikoliv na základě vlastní 

zkušenosti. Tento přístup k lidem odlišných kultur je velmi slabozraký. Většinová 

společnost nebere v potaz jedinečnost každého člověka. Přenáší na něj stereotypy, které 

se vzhledem k jeho původu v daném společenství šíří.  

 V této bakalářské práci jsou sledovány předsudky negativní, kdy jsou člověku 

přisuzovány záporné vlastnosti kvůli sounáležitosti s určitou skupinou. Americký 

psycholog Gordon Willard Allport dělí předsudky do pěti stádií. Nejnižším stupněm je 

osočování, následuje vyhýbání se, diskriminace, fyzické napadání a nejhorší formou je 

vyhlazování.
3
 V Muschovi a Manovi se tím pádem čtenář setkává všemi těmito stupni. 

Bližší analýze interkulturních předsudků v těchto dílech je věnována samostatná 

kapitola v praktické části práce. 

1.2  Literatura pro děti a mládež 

 „Literatura pro děti a mládež je proti literatuře pro dospělé více ovlivněna 

sociální realitou, vkusem literární kultury, výchovně vzdělávacími postuláty doby, a 

zejména adresátem a jeho psychickou konformitou.“
4
 Jednou z klíčových funkcí 

literatury pro děti a mládež (dále jen LPDM) je funkce didaktická. Téma interkulturních 

předsudků a soužití více kultur na společném území je pro LPDM velmi důležité. Dětští 

                                                 
2
 JIRÁSKOVÁ 2006, s. 127 

3
 ALLPORT 2004, s. 46–47   

4
 ČEŇKOVÁ 2006, s. 10 
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čtenáři jsou nepřímo konfrontováni s jinými národnostmi a etniky. Mohou se dozvědět 

něco více o svých vrstevnících, kteří pocházejí z jiného kulturního prostředí. Za zvlášť 

cenné lze označit příběhy, jež se skutečně odehrály. Čtenářům se tak do rukou dostává 

beletrizované zpracování reálných událostí. I když jsou příběhy více či méně 

fabulovány, recipienti k nim přistupují s důvěrou. Vědí, že za příběhem z knihy stojí 

reálný člověk, jenž všechno prožil na vlastní kůži. Krásná literatura pomáhá dětským 

čtenářům utvářet jejich osobnost. Dalšími funkcemi LPDM jsou poznávací, relaxační a 

fantazijní.
5
 Dětský čtenář si na základě četby formuje představy o světě, snaží se mu 

porozumět. Vnímá, jak se k sobě jednotlivé postavy chovají, s jakými problémy se 

potýkají. Rozvíjí si svoji fantazii – představuje si, jak vypadají postavy a místa, ve 

kterých se pohybují. Může spřádat svůj vlastní paralelní příběh – co by se stalo, kdyby 

se hrdina zachoval jinak. Domýšlí si pokračování děje, čeká, jestli se jeho domněnky 

naplní, nebo ne. 

 Podle Čeňkové se LPDM vymezuje čtenářem ve věku 3 až 16 let.
6
 V případě 

Muschy i Mana se očekávaný věk recipienta pohybuje na horní hranici tohoto rozmezí. 

Doporučitelná je tato četba pro starší školní věk. Srovnají-li se obě knihy, Muscha je 

vhodný i pro mladší čtenáře. Jazyková i tematická výstavba textu umožňuje, aby se děj 

stal srozumitelným i pro méně zkušeného a mladšího čtenáře než Mano. Ten by se mohl 

stát přitažlivou četbou i pro dospělého člověka, neboť jeho příběh je opravdu 

pozoruhodný a vykazuje i jistou sociálně-historickou hodnotu. Linie mezi LPDM a 

literaturou pro dospělé tak může být někdy velmi nezřetelná.  

 Mocná a Peterka dělí LPDM na intencionální a neintencionální. Do první 

skupiny patří knihy, jež jsou záměrně psány pro děti a mládež. Druhou skupinu tvoří 

knihy, které nebyly původně určeny dětskému čtenáři, postupně se ale mezi LPDM 

zařadily.
7
 Obě knihy Anji Tuckermannové jsou řazeny k LPDM intencionální, tedy 

záměrně psané pro děti a mládež. Němečtí literární vědci používají rozšířenějšího 

                                                 
5
 ČEŇKOVÁ 2006, s. 12 

6
 ČEŇKOVÁ 2006, s. 12 

7
 MOCNÁ; PETERKA 2004, s. 361 
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dělení. Ewers rozlišuje následující skupiny: četba určená pro děti a mládež
8
, faktická 

četba pro děti a mládež
9
, původní LPDM

10
 a knihy a časopisy pro děti a mládež.

11
 

Četbou určenou pro děti a mládež rozumí Ewers literární díla, která jsou přímo cílena na 

děti a mládež. Důležitým znakem je také to, že tato díla jsou dětmi a mládeží čtena 

dobrovolně, zpravidla v jejich volném čase.
12

 Faktickou četbu pro děti a mládež 

definuje Ewers jako literaturu, kterou děti a mládež skutečně konzumují, z této skupiny 

dále vyděluje školní četbu.
13

 Původní LPDM zahrnuje díla, která při svém prvním 

zveřejnění odkazovala na dětského čtenáře.
14

 Jedna skupina samozřejmě nevylučuje 

druhou, obvykle se navzájem překrývají. Podle Ewersova dělení naplňují Muscha a 

Mano znaky všech výše zmíněných skupin.  

1.3  Reflexe k mimoliterárním světům 

 Vzhledem k tomu, že obě knihy byly napsány podle skutečnosti, je nezbytné 

zasadit díla do širšího kontextu. Tato krátká reflexe se věnuje především představení 

Sintů, jejich původu a ztvárnění jejich života v krásné literatuře. Zpracovány jsou i 

historické okolnosti, k nimž se analyzované knihy vztahují – období národního 

socialismu, zejména druhé světové války. Předkládaný historický kontext vychází 

z osudů Sintů v této době.  

1.3.1  Sintové 

Jedním z klíčových slov této bakalářské práce je Sinto. Ve spisovném českém 

jazyce se toto označení nevyskytuje, neuvádí ho ani Slovník spisovné češtiny pro školu a 

                                                 
8
 Intendierte Kinder- und Jugendlektüre, ve starší terminologii intentionale Kinder- und Jugendliteratur 

9
 Faktische Kinder- und Jugendlektüre 

10
 Originäre Kinder- und Jugendliteratur, ve starší terminologii spezifische 

11
 Kinder- und Jugendbücher und –zeitschriften. Uvedeny jsou pouze základní skupiny, které je možné 

dělit dále 

12
 EWERS 2007, s. 9 

13
 EWERS 2007, s. 9 

14
 EWERS 2007, s. 11  
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veřejnost z roku 1994. V německém jazyce slovo Sinto (v množném čísle Sinti) 

označuje německého (v širším slova smyslu západoevropského) Roma. Pojem 

pravděpodobně vychází z názvu řeky Sindhu a území Sind, které leží v Indii.
15

 V práci 

je dále používáno označení Rom, které se vztahuje na romské etnikum obecně. Slovo 

Cikán se v práci objevuje jako překlad německého Zigeuner a to výhradně k vyjádření 

souvislosti s nacistickým režimem.  

 Jenny Poláková ve svém článku týkajícím se Romů a Sintů v literatuře pro děti a 

mládež píše, že i po roce 1945 bylo literární zobrazování života Romů v době národního 

socialismu tabu.
16

 Pokud se k němu autoři odhodlali, vykreslovali Romy následovně: 

„pokračovali v tradičním obraze: „cikáni“ táhnou krajem, kradou, žebrají, žijí divoce, 

živí se provazolezectvím, cirkusovými vystoupeními, řemeslem, prodávají své výrobky 

nebo je směňují za jídlo apod.“
17

 Před jejich tragickými osudy za druhé světové války 

tak spisovatelé zavírali oči. Přiznání si těchto událostí je však významným prvkem 

v procesu vyrovnávání se s historií, o čemž pojednává jedna z kapitol v knize Irmgarda 

Scheitlera Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Podle něj je možné 

zobrazování německé minulosti v literatuře rozdělit do dvou skupin. „Jednou z nich je 

literatura, která se ptá po utrpení jedince v době fašistické diktatury. Tato literatura 

pochází hlavně od obětí nebo o nich informuje.“
18

 Druhou skupinu tvoří literatura, která 

zobrazuje projevy národního socialismu v běžném životě. Nevysvětluje tento jev jako 

vůdcovu zvrhlost, ani jako pomýlení vrstvy zodpovědných. Hledá důvody, jež jsou 

ukryty hluboko uvnitř, zejména německého, člověka.
19

 Do první skupiny se tedy řadí i 

knihy Anji Tuckermannové Muscha a Mano. Zachycují svědectví o krutosti v době 

národního socialismu. V obou případech autorka zprostředkovává osud jedince za druhé 

                                                 
15

 POLÁKOVÁ 2007 [online] 

16
 POLÁKOVÁ 2007 [online] 

17
 POLÁKOVÁ 2007 [online] 

18
 SCHEITLER 2001, s. 213 „Zu einem ist es die Literatur, die nach dem Leiden des Einzelnen in der 

Zeit der faschistischen Diktatur fragt. Diese Literatur stammt vornehmlich von Opfern oder berichtet über 

sie.“ 

19
 SCHEITLER 2001, s. 213 
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světové války (resp. krátce po ní). Ani jeden z příběhů nezobrazuje explicitně život 

v koncentračním táboře, přesto knihy přinášejí cenné svědectví o strastech jednotlivců 

v nacistickém Německu. Hrdinové obou knih se ve vzpomínkách vracejí ke svému 

dětství, které bylo značně poznamenáno dobou, v níž vyrůstali. Život jim ztěžoval nejen 

nacistický režim, pro nějž byli nežádoucí, ale i jejich okolí – spolužáci, učitelé a 

kamarádi. Nelze tak svalit zodpovědnost jen na politickou moc, svůj díl viny si nesou i 

běžní lidé. Místo toho, aby Sintům v lepším případě pomohli, v horším si jich alespoň 

nevšímali, jim ničí život, pomlouvají je, fyzicky na ně útočí. Knihy Tuckermannové se 

nesnaží shodit vinu jen na totalitní režim a jeho rasové zákony, nýbrž ukazují, jak zlo 

klíčí v jedincích. Protiromské názory se šíří společností, děti přebírají postoje svých 

rodičů. Právě vztahy mezi dětmi jsou jedním z témat, která se v jejích dílech objevují. 

1.3.2  Historický kontext látky, kterou díla zpracovávají 

 Tato část bakalářské práce přibližuje dobu, do níž jsou díla zasazena. Ve 

spojitosti s druhou světovou válkou se každému jistě vybaví pronásledování a 

vyvražďování Židů. Ti však nebyli jedinou skupinou obyvatel, vůči níž se nacisté 

vymezovali. Kromě Židů považovali nacisté za méněcenné také Romy, homosexuály či 

tělesně postižené. Lze se domnívat, že téma utrpení těchto menšin není v krásné 

literatuře příliš zastoupeno. Tato skutečnost samozřejmě souvisí hlavně s tím, že Židé 

tvořili nejpočetnější část civilních obětí druhé světové války. „Holocaust způsobil, že 

počet mrtvých civilistů výrazně překročil počet padlých vojáků.“
20

 Zároveň je ale nutné 

neopomíjet i ostatní oběti nacistického režimu a druhé světové války. Z tohoto pohledu 

lze nahlížet na knihy Anji Tuckermannové jako na velmi přínosné a potřebné.  

 Postavení Sintů v nacistickém Německu bylo značně problematické. Wolfgang 

Wippermann upozorňuje na to, že na rozdíl od Židů Sintové neměli možnost odejít 

z Německa, a to zejména kvůli nedostatku peněz. Druhou příčinou pak byl nezájem 

ostatních států, které o Sinty nestály a vstup na svá území jim zakazovaly.
21

 Současně 

Wippermann zdůrazňuje, že tzv. Norimberské zákony byly namířeny pouze proti 

                                                 
20

 WILLIAMS 2004, s. 427 

21
 WIPPERMANN 1997, s. 150 
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Židům, automaticky však byly přeneseny i na Sinty a Romy.
22

 Zákony a nařízení se 

nejvíce promítají v jiné knize Tuckermannové – „Denk nicht, wir bleiben hier!“Die 

Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner, v Muschovi a Manovi se o nich 

primárně nehovoří. Zmíněny jsou pouze v náznacích.  

 Kolik Romů a Sintů se stalo obětí druhé světové války, není jasné. „Odhady se 

pohybují od 200 000 k 500 000 osobám.“
23

 Pro lepší představu, počet Romů a Sintů, 

kteří dnes obývají území Spolkové republiky Německo, se odhaduje na 80 až 120 

tisíc.
24

 

                                                 
22

 WIPPERMANN 1997, s. 159 

23
 WIPPERMANN 1997, s. 167 „Die Schätzungen reichen von 200 000 bis zu 500 000 Personen.“ 

24
 WEISS 2009 [online] 
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2  Anja Tuckermannová 

 Anja Tuckermannová je současnou německy píšící autorkou, která se ve své 

tvorbě značnou měrou věnuje problematice multikulturního soužití. Významné místo 

mezi jejími díly zaujímá literatura pro děti a mládež. Jak sama uvádí, knihy 

pojednávající o osudech tří Sintů jí k srdci přirostly nejvíce.
25

 Všechny muže osobně 

poznala a tato setkání ji přivedla k možnosti jejich životy sepsat. „To, co mě osobně 

motivovalo, byla touha dozvědět se, jak období národního socialismu prožívaly děti a 

mladí lidé.“
26

 

 Anja Tuckermannová se narodila v Berlíně v roce 1961.
27

 Za knihu „Denk nicht, 

wir bleiben hier!“ Die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner jí byla v roce 

2006 udělena Německá cena za literaturu pro mládež. Žádná z jejích knih nebyla dosud 

do češtiny přeložena.  

2.1  Tvorba Anji Tuckermannové 

 Určitou část tvorby Anji Tuckermannové tvoří i díla pro dospělé, většinu své 

pozornosti však soustředí na dětského či dospívajícího čtenáře. První z trilogie o Sintech 

byla kniha Muscha (1994), následovala oceněná „Denk nicht, wir bleiben hier!“ Die 

Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner. Jádro příběhu tvoří život chlapce 

v koncentračních táborech, který je syrově popisován včetně všech spáchaných 

zvěrstev. Zajímavé na tomto příběhu je, že se jedná o bratrance hlavního hrdiny její 

další knihy Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. Knihy byly napsány 

s odstupem tří let. Manův příběh se promítá i v „Denk nicht, wir bleiben hier!“ Hugo 

zmiňuje neuvěřitelný osud svého příbuzného, který strávil několik dlouhých měsíců 

v zahraničí a vrátil se zpět domů. Právě díky Hugovi se Tuckermannová seznámila 

s Manem a rozhodla se literárně zpracovat i jeho osud. 

                                                 
25

 GIERSBERGOVÁ 2011 [online] 

26
 GIERSBERGOVÁ 2011 [online] 

27
 TUCKERMANN 2008, s. 301  
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 Následující tabulka zachycuje několik vybraných děl Anji Tuckermannové, která 

se věnují tematice multikulturního soužití. Kromě roku vydání a hlavního tématu, 

kterého se díla týkají, jsou uvedena ocenění, jež za ně autorka získala. Kritériem výběru 

je téma knih. Do přehledu je zařazena tvorba, jež zpracovává téma života menšin na 

německém území. Kromě populárně naučné knihy Heimat ist da, wo man verstanden 

wird. Junge VietnamesInnen in Deutschland se jedná o literaturu pro děti a mládež.  

Tabulka č. 1: Vybrané knihy Anji Tuckermannové
28

 

Název Vydáno Téma Získané ocenění 

Muscha 1994 Osudy adoptovaného 

chlapce, Sinta, za 2. 

světové války 

Das Rote Tuch 

(1994)  

„Denk nicht, wir bleiben 

hier!“  

2005 Život hocha, Sinta, a jeho 

rodiny v koncentračních 

táborech 

Německá cena za 

literaturu pro 

mládež (2006) 

Mano. Der Junge, der nicht 

wusste, wo er war. 

2008 Chlapec, Sinto, se po 

válce dostává do Francie, 

hledání vlastní identity 

Cena Friedricha 

Gerstäckera 

(2009) 

Ein Buch für Yunus 2008 Život tureckého chlapce 

v mnohonárodnostní 

rodině 

 

Heimat ist da, wo man 

verstanden wird. Junge 

VietnamesInnen in 

Deutschland 

2008 Populárně naučná kniha 

o životě vietnamské 

menšiny ve Spolkové 

republice Německo 

 

Adile. Ein Mädchen aus 2011 Příběh turecké dívky  

                                                 
28

 Tabulka byla zpracována podle údajů z webové stránky 

<http://www.literaturport.de/index.php?id=26&user_autorenlexikonfrontend_pi1[al_aid]=641&user_auto

renlexikonfrontend_pi1[al_opt]=2&cHash=04bba318e3e6609a9e71f58ff117abea>. 

http://www.literaturport.de/index.php?id=26&user_autorenlexikonfrontend_pi1%5bal_aid%5d=641&user_autorenlexikonfrontend_pi1%5bal_opt%5d=2&cHash=04bba318e3e6609a9e71f58ff117abea
http://www.literaturport.de/index.php?id=26&user_autorenlexikonfrontend_pi1%5bal_aid%5d=641&user_autorenlexikonfrontend_pi1%5bal_opt%5d=2&cHash=04bba318e3e6609a9e71f58ff117abea


17 

 

Instanbul napsaný podle 

skutečnosti. Tématem je 

vztah člověka k jeho 

vlasti 
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3  Úvod k analýze románů Muscha a Mano 

3.1  Anotace díla Muscha 

  Knihu Muscha vydala autorka v roce 1994. Líčí osudy německého chlapce 

Josefa Heinrichse během druhé světové války. Josef vyrůstá v adoptivní rodině, rodiče 

mu však tuto informaci pečlivě tají. Vyprávění začíná nástupem Josefa do první třídy. 

Od ostatních dětí se liší na první pohled svou tmavou kůží. Stává se tedy okamžitě 

terčem posměchu, urážek a ubližování nejen ze strany svých spolužáků, ale též učitelů.  

 Muscha přináší pohled do nitra dětské duše, která je plná otázek, na něž však 

nenachází odpovědi. Teprve po konci války se Josef dozví, že byl adoptován. Příběh se 

zdánlivě uzavírá. V téměř šedesáti letech muž zjišťuje, že měl dvojče. Svého bratra chce 

nalézt a poznat. 

3.2  Anotace díla Mano 

 Mano je hlavním hrdinou knihy vydané v roce 2008. Zachycuje život 

jedenáctiletého chlapce těsně po konci druhé světové války. Ten se po osvobození 

koncentračního tábora Sachsenhausen shodou náhod ocitá až v daleké Francii. Kvůli 

výrazným protiněmeckým náladám se bojí říct, že je Němec. I když se o něj několik 

rodin výborně stará, nemůže se zbavit neustálého strachu o život. Netuší, jestli jeho 

rodiče a sestra žijí. Ve Francii stráví téměř dva roky. Díky oboustrannému pátrání jeho 

pravé i náhradní rodiny a patřičných orgánů se vrací zpátky do Německa k rodičům.  

3.3  Žánrové zařazení 

 Z hlediska literárních druhů řadíme obě knihy do epiky, pro niž je typický děj. 

Jsou to prozaická díla, přičemž próza je definována jako „literární druh zahrnující 

neveršované texty narativního a v širším pojetí také argumentativního nebo 

deskriptivního typu.“
29

 Obě knihy jsou založeny především na slohovém postupu 

vyprávěcím. Mucha i Mano patří do kategorie románu, tedy epiky většího rozsahu. Tuto 

                                                 
29

 MOCNÁ; PETERKA 2004, s. 526 
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kategorii je možné dále dělit podle toho, jaké téma v díle převládá či podle narativní 

techniky. Žádnou z analyzovaných knih však nelze zařadit pouze k jedné žánrové 

variantě, protože se v nich mísí více znaků různých variant. 

 Dá se tudíž hovořit o historickém románu, neboť „za historický považujeme 

každý román, odehrávající se v době, již autor nezná z vlastní zkušenosti a svou fikci 

opírá o zprostředkované informace.“
30

 Tato definice platí u obou děl bez výhrad. 

Tuckermannová vychází z vyprávění obou hrdinů, u Mana se opírá i o historické 

dokumenty v podobě dopisů či novinových článků. Protože knihy popisují život 

skutečných postav, nesou znaky i biografického románu. „Typem rozšířeného 

historického románu je román životopisný, v němž beletrizovaný osud jednotlivce 

vystupuje na pomezí umělecké literatury a literatury faktu.“
31

 I když je příběh napsán 

podle skutečných událostí, nezanedbatelnou část tvoří fabulace. Jednak je samozřejmě 

nemožné zachytit přesné pocity hrdinů s odstupem desítek let, jednak mnoho osob už 

bylo po smrti, když knihy vznikaly. Romány je možno chápat i jako sociologické. 

Věnují se tématu soužití majoritní společnosti s menšinami. V Muschovi se nejedná jen 

o Sinty, ale také Židy. Zobrazují problémy uvnitř společnosti, která se staví odmítavě 

vůči zmíněným minoritám. V Manovi nalézáme i stopy psychologického románu. 

Autorka se zaměřuje na vnitřní prožitky hlavního hrdiny, zprostředkovává čtenáři vhled 

do psychiky dítěte. V jádru románu stojí proces hledání vlastní identity, poznávání sebe 

sama. 

3.4  Tituly 

 Tituly obou knih obsahují jména hlavních postav. Tento typ titulu se označuje 

jako titul protagonistický.
32

 Pozoruhodné je, že jméno Muscha se v románu objevuje až 

na poslední straně. Při prvním setkání s knihou vidí čtenář na obalu knihy obrázek 

                                                 
30

 MOCNÁ, PETERKA 2004, s. 239 

31
 ČEŇKOVÁ 2006, s. 28–29   

32
 LEDERBUCHOVÁ 2002, s. 329 
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chlapce a titul Muscha.
33

 Automaticky si tak jméno spojí s hlavním hrdinou. V úvodu 

příběhu se ale čtenář dozvídá, že chlapec se jmenuje Josef Heinrichs. Muscha by tedy 

mohla být přezdívka. Hoch je však nejbližšími oslovován jako Bubi. Čtenář tedy 

přemýšlí, kdo Muscha je a proč je po něm kniha pojmenována, když v příběhu zatím 

vůbec nevystupuje. Teprve závěrečná kapitola čtenáři vše osvětlí. Josef se už jako 

dospělý muž setkává s jeptiškou, která mu ukáže záznam v knize křtů.  

„Sie sind Josef Muscha Müller?“ 

„Josef Müller, ja. Aber Muscha?“ 

„Hier steht es.“  

Muscha ist der Name, den meine leiblichen Eltern mir gegeben haben. Muscha zu sagen, 

das fühlt sich anders an als Josef. Muscha ist eine Spur zu meiner Herkunft, das erste 

Gefühl, das ich für meine Eltern habe. Muscha ist der Name für meine dunkle Haut.
34

 

 

 Zatímco čtenář od začátku knihy očekává, že se vysvětlí, kdo Muscha je, hlavní 

hrdina nemá o existenci tohoto jména ponětí. Čtenáře a titulní postavu něco sbližuje – 

před oběma je cosi zatajeno. Josef po celou dobu nemá tušení o tom, že vyrůstá 

v adoptivní rodině, čtenář si láme hlavu nad tím, kdy se na scéně objeví Muscha.  

 V titulu druhé knihy se kromě jména protagonisty objevuje také věta Der Junge, 

der nicht wusste, wo er war. Toto souvětí vystihuje ústřední téma knihy. Čtenáře zřejmě 

napadne otázka, jak je možné, aby se někdo nacházel na místě, o němž nic neví. Název 

knihy tak v potenciálním čtenáři vzbuzuje zvědavost a láká ho k četbě. Jak se později 

ukáže, ani se jménem Mano to není tak jednoznačné. V dokumentech jsou uváděna 

jména Franz-Josef Höllenreiner, dále Manot, Mannot a Mano. Ani v otázce jména 

tohoto hlavního hrdiny tedy nepanuje v knize jednotnost. Chlapec pak navíc svoje 

jméno přizpůsobuje francouzskému prostředí a z Mana se stává André Manot.  

                                                 
33

 Takto vypadají všechna vydání knihy, která dosud v Německu vyšla. Ve vydání z roku 2005 je přidán 

podtitul Ein Sinti-Kind im Dritten Reich.  

34
 TUCKERMANN 1994, s. 215 
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4  Struktura románu Muscha 

 „Struktura je celek vytvořený významovými složkami – tj. složkami jazyka a 

složkami tématu.“
35

 Způsob, jakým jsou složky uspořádány, se nazývá kompozicí. Tu je 

možno rozdělit na vnější a vnitřní.
36

 Následující dvě podkapitoly zpracovávají právě 

vnější a vnitřní kompozici díla. Tato kapitola se také věnuje bližšímu rozboru 

jednotlivých složek, kterými je zde čas, prostor, vypravěč a postavy. U struktury 

románu Mano je navíc zařazena podkapitola týkající se jazyka. Jazyková rovina totiž 

v Manovi plní významnější roli než v Muschovi.  

4.1  Vnější kompozice díla 

 Architektonika neboli vnější kompozice udává, jakým způsobem jsou v díle 

řazena témata. Kniha je rozdělena do devíti kapitol, přičemž každá kapitola vždy 

odpovídá jednomu roku. Příběh začíná v roce 1938 a končí rokem 1946. Vymyká se 

pouze poslední kapitola, jejíž závěrečná část zachycuje hrdinu s odstupem desítek let a 

též osvětluje některé události z jeho dětství. Muscha je doplněn doslovem autorky, 

v němž přibližuje, jak se s Josefem Heinrichsem seznámila. Vydání, z něhož tato 

bakalářská práce vychází, neobsahuje kromě titulní strany žádné ilustrace, ani 

fotografie. 

4.2  Vnitřní kompozice díla 

 Vnitřní kompozicí se rozumí vzájemné propojení roviny jazyka a tematické 

roviny. Uplatňují se zde různé kompoziční principy a postupy. Nejobvyklejším a 

nejjednodušším je postup kauzální, který vychází ze vztahu příčiny a důsledku.
37

 

Kauzální postup je využit i v případě románu Muscha. Chronologická kompozice 

umožňuje dětskému čtenáři se v ději snadno orientovat. Jednotlivé události jsou 

podávány v takové časové souslednosti, v jaké se odehrály. Příběh se odvíjí přímočaře, 

                                                 
35

 LEDERBUCHOVÁ 2002, s. 311 

36
 LEDERBUCHOVÁ 2002, s. 149 

37
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v centru pozornosti stojí vždy hlavní postava. Čtenář není maten odbočkami k osudům 

dalších postav. Příčinný vztah nemusí být pro adresáta vždy zjevný.
38

 V Muschovi 

k tomu dochází například při pobytu chlapce v nemocnici. Ani hrdina, ani čtenář netuší, 

jakou operaci hoch podstoupil. Už vůbec se nedozvídají, proč k operaci vlastně došlo, 

když přece chlapce podle jeho slov nic nebolelo. Vzniká tak dějové napětí. Recipient si 

samozřejmě může domýšlet, o jaký zákrok se jednalo na základě znalostí dobových 

reálií. Je ovšem pravděpodobné, že zvláště mladší čtenář pravou příčinu objeví až 

v závěru knihy, kde se Josef k zážitku z nemocnice vrací a vysvětluje, co se tehdy stalo. 

4.3  Časoprostor 

 Děj knihy je situován na konkrétní reálné místo – do německého města Halle. 

Jedna z úvodních pasáží se pak odehrává v Berlíně, kam Josef s matkou jede na výlet, 

aby spatřili Adolfa Hitlera. Z pohledu prostoru je příběh statický, dění se odehrává na 

jednom místě, v rámci daného města. V užším pojetí je pak dění umístěno do školy a 

prostředí domova. Zatímco škola se postupem času stává nebezpečným místem, doma 

nachází bezpečí a laskavou náruč matky. Tato dvě místa stojí v protikladu.  

 „Čas epiky má řadu funkcí. Čas fabule je jiný než čas syžetu. Syžetový čas je 

utvářen rozporem mezi časem vypravěče (časem vyprávění) a časem dění v pásmu 

postav (časem vyprávěného).“
39

 Reálný čas, v tomto případě necelých padesát let, je 

stěsnán do zhruba dvou set stran knihy. Děj je řazen chronologicky. Každému roku je 

v knize věnován přibližně stejný prostor. Výjimku tvoří poslední kapitola, která 

zachycuje hrdinu v roce 1946 a pak s odstupem téměř padesáti let.  

4.4  Vypravěč 

 Příběh je vyprávěn v Ich-formě. Osoba hlavního hrdiny a vypravěče je tedy 

identická. V této situaci tedy mluvíme o vypravěči homodiegetickém. V jedné osobě se 

spojuje vyprávějící já a prožívající já.
40

 Na jedné straně to ději dodává na autentičnosti, 
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čtenář se s postavou může lépe ztotožnit, na straně druhé je odkázán pouze na 

subjektivní vnímání reality dětským pohledem. Vzhledem k tomu, že mnoho událostí 

tehdy Josef jako dítě nechápal, vrací se k jejich vysvětlení s odstupem let v závěru 

knihy.  

4.5  Postavy 

 Ústřední postavou díla je malý chlapec Josef, který na začátku příběhu nastupuje 

do školy. Sledujeme jeho strasti se spolužáky, kteří se od něj jeden po druhém 

odvracejí, jeho trápení, jež si nedokáže nijak vysvětlit. Silnou citovou vazbu má na 

rodiče, zejména na matku. Ti jediní mu jsou v těžkých chvílích oporou, pomoci mu ale 

nedokážou ani oni. Josef je velmi zvídavý, což dokládá hned první strana knihy, která 

zaznamenává rozhovor chlapce s matkou.  

„Sie will nicht, dass ich vor der Schule schon lesen lerne. Ich will es unbedingt lernen. 

Ich suche in der Zeitung nach Buchstaben, die ich kenne. Wenn ich auf einen 

Buchstaben zeige und frage, wie er heiβt, schüttelt Mutti den Kopf. Schroff sagt sie: „Das 

brauchst du noch nicht zu wissen.“  

Ich bettle, doch es nützt nichts. Aber ich überliste sie. Ich suche ein Wort, das mit dem 

gleichen Buchstaben beginnt, und lasse sie das ganze Wort lesen. „Groβ“ zum Beispiel.  

„Das ist dann ein G, nicht?“  

Sie nickt, kann ja nicht lügen.
41

 

4.5.1 Postavy rodičů  

Výše uvedený úryvek ukazuje nejen zvídavost šestiletého chlapce, tolik typickou 

pro děti, ale i jeho postoj k matce. Matce absolutně důvěřuje a ví, že se na ni může 

spolehnout. O to těžší pro něj musí být vyrovnat se se situací, kdy matku opakovaně 

zahrnuje dotazy, na něž se mu nedostává odpovědí. Paní Heinrichsová samozřejmě 

nemůže a nechce synovi lhát, a proto jeho otázky nechává nezodpovězené.  

Josef má štěstí, protože jeho otec nemusí odejít bojovat na frontu. Hoch se ve 

své třídě stává jedním z mála dětí, jimž otec zůstane doma po celou dobu války. Postava 

otce není v díle tolik výrazná jako postava matky, což je pochopitelné, neboť dítě si 

obvykle vytváří silnější citovou vazbu právě na matku. Přesto i otec do děje v některých 

momentech významně zasahuje.  
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4.5.2  Postavy učitelů 

 Kromě rodičů hrají v životě dětí důležitou roli i učitelé. Také oni výraznou 

měrou ovlivňují osobnost dívek a chlapců, kteří navštěvují školu. Během období, po 

které Josefa vypravěč sleduje, se v roli jeho učitele vystřídají tři osoby. Každá z nich 

zastává v příběhu významnou roli. Jako první vystupuje paní Steinecková. Ona je tím, 

kdo upozorní na Josefovu odlišnou barvu kůže. Když se baví s žáky o Židech, pronese:  

„Ihr habt Glück, zur nordischen Rasse zu gehören. Die minderwertigen Rassen sind 

dunkel, so wie…“, sie sieht sich um, „ja, so wie unser Josef hier.“ 

Plötzlich habe ich Gänsehaut. Bin ich dann anders? (…) 

Und in der Pause sagt Hartmut mit hämischen Grinsen zu mir: „Du bist minderwertig, 

ätsch.“  

„Selber.“  

„Nö, ich bin blond.“  

Und dann rufen alle im Chor: „Minderwertig, minderwertig!“
42

 

 

 Učitelka zjevně nedomyslela možné následky své promluvy. Aby dětem 

vysvětlila, jak vypadá tmavá kůže, upozornila na Josefa, který se jí zdál jako vhodný 

příklad. Spíše než rasová nesnášenlivost se zde projevila typická vlastnost provázející 

její povolání – uvádění příkladů. I když sama učitelka vyjadřuje určité negativní postoje 

vůči odlišným národnostem, Josefa ve třídě nijak nenapadá. Což už se nedá tvrdit o 

dalším učiteli, který přebírá třídu po Steineckové. Wilde Josefa častuje nadávkami, 

dokonce po něm naprosto bezdůvodně hodí hůlkou. Jeho nenávist vůči chlapci vrcholí 

tím, že ho do krve zbije. Tento moment je klíčový, neboť přiměje matku k pokusu o 

zabití sebe i syna. Zároveň donutí otce jednat a Josef se ocitá v jiné třídě, kterou 

vyučuje pan Rüllemann. Ten se snaží hocha před ostatními chránit. Z těchto tří postav 

tak lze za kladnou označit Rüllemana, za zápornou Wilda a někde mezi nimi stojí 

Steineckeová. Ta sice přímo nepáchá zlo, svým chováním ho však zapříčiňuje. 

4.5.3  Postavy kamarádů 

 V knize je zaznamenáno, jak krátká cesta vede od obdivu k ponižování. Ostatní 

spolužáci Josefa obdivují za to, že jako jediný z jejich kolektivu viděl Adolfa Hitlera na 

vlastní oči.  O pár okamžiků později se mu vysmívají za jeho barvu kůže. Přízeň mu 
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zachovává pouze Hans, Gerhard a Günter. Kvůli přátelství s Josefem si vyslouží 

přezdívku Negersfreunde. Pro Gerharda se vžije oslovení Zwilling a Zwillingsbruder. 

Josef vyrůstá jako jedináček, a tak jsou pro něj kamarádi velmi důležití. Ti se od něj 

však izolují a chlapec se cítí sám. Nemůže se stát členem spolku mládeže, děti si s ním 

odmítají hrát. Jejich chování si neumí vysvětlit. Příčiny se tak snaží hledat i 

v malichernostech. 

Sehe ich wirklich so anders aus? Bin ich denn anders als die anderen? Ich spreche wie 

sie, ich bringe auch Altpapier zur Schule. Vielleicht sind die anderen auch böse auf mich, 

weil ich so wenig Altpapier mitbringe.
43

  

 

 Spolužáci využívají různých taktik, jak Josefovi ubližovat. Někteří se od něj 

pouze distancují, další ho slovně urážejí, dochází však i k tělesnému napadání. Jeden 

z chlapců ho vážně poraní nožem. Zarážející je jeho vysvětlení, proč se k podobnému 

činu uchýlil. 

„Er gehört nicht zur arischen Rasse. Wir haben biem Jungvolk gelernt, dass er dann ein 

Feind des deutschen Volkes ist. Wenn er groβ ist, wird er ein Verbrecher und ein 

Volksschädling. Er wird uns bedrohen.“
44
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5  Struktura románu Mano 

5.1  Vnější kompozice díla 

 Na rozdíl od Muschy není tato kniha dělena do kapitol. Jedná se o souvislé 

vyprávění, které je prokládáno vnitřním monologem hlavního hrdiny a monology 

dalších postav. Do knihy jsou zařazeny také fotografie chlapce a jeho rodiny, kopie 

článků, které o něm vyšly v novinách a dopisy, které zachycují pátrání po dítěti. Dílo 

tedy neplní jen funkci estetickou, ale též dokumentární. „Děj románu je přerušován 

originálními dokumenty, které objektivizují příběh, vytvářejí odstup od dění. Tyto 

dokumenty odkazují čtenáře na vnější perspektivu a dokládají snahu o vyjasnění 

Manova původu, respektive hledání Mana rodiči. Teprve díky těmto podkladům se 

čtenář dozví, že chlapcovi rodiče ještě žijí a hledají ho. Tak může čtenář s napětím 

sledovat, jestli, případně jak, dojde k opětovnému shledání rozdělené rodiny 

Höllenreinerových.“
45

 

5.2 Vnitřní kompozice díla 

 V Manovi se setkává kompozice chronologická s retrospekcí. Děj vyprávěný 

vypravěčem ve třetí osobě se odehrává chronologicky, ve vnitřních monolozích se 

hrdina vrací do různých období svého života, především do časů strávených 

v koncentračních táborech, které ho tolik poznamenaly. V náznacích se zde uplatňuje 

iterační postup, což je „kompoziční princip založený na dvojím nebo vícerém pohledu 

na touž skutečnost. Tento princip má silnou sémantickou výpovědní hodnotu.“
46
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Některé události tak čtenář nesleduje pouze perspektivou protagonisty, ale svou 

interpretaci předkládají i vedlejší postavy. Z hlediska vnitřní kompozice je Mano o 

poznání složitější než Muscha, neboť se v něm současně prolíná více kompozičních 

postupů. 

5.3  Časoprostor 

 V porovnání s Muschou hraje prostor v Manovi významnější roli. Chlapec je 

vytržen ze svého domácího prostředí nejprve při transportu do koncentračního tábora, 

po jeho osvobození se však nevrací zpět domů, nýbrž odjíždí do končin pro něj naprosto 

neznámých. Již samotný název díla Der Junge, der nicht wusste, wo er war 

předznamenává, jaká pozornost je věnována právě otázce prostředí. Oproti Muschovi je 

tento román z hlediska prostoru dynamičtější. Mano se přesouvá ve Francii z jednoho 

místa na druhé, což symbolizuje jeho nezakotvenost a pocit, že o něj nikdo pořádně 

nestojí.  

 Příběh Mana začíná osvobozením koncentračního tábora Sachsenhausen. Kniha 

tak reflektuje období bezprostředně po druhé světové válce. „Mnohem méně než o Třetí 

říši a holocaustu pojednává literatura pro děti a mládež o přímých poválečných 

dějinách.“
47

 Časové zasazení, jaké si pro svůj román Anja Tuckermannová zvolila, tedy 

není v LPDM příliš frekventované. Ve srovnání s Muschou vypravěč provází čtenáře 

kratším časovým úsekem. Příběh se uzavírá Manovým návratem do rodného Německa, 

o jeho pozdějších osudech už se recipient téměř nic nedozvídá. Jednu z fotografií, na níž 

je vyobrazen dospělý Mano a jeho francouzský přítel Paul, doprovází komentář o jejich 

setkání v roce 2007.  

5.4  Vypravěč 

 Převážná část příběhu je čtenáři podávána prostřednictvím vševědoucího 

vypravěče. Narativní struktura díla je ovšem složitější než v případě Muschy. Vyprávění 

třetí osoby je totiž prokládáno vnitřním monologem hlavního hrdiny podávaného Ich-

formou. V těchto úsecích protagonista zachycuje svoje pocity, úvahy, ale také 
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vzpomínky na roky strávené v koncentračním táboře. Další úseky psané první osobou 

reflektují postoje a zážitky ostatních postav. Kniha z tohoto hlediska působí velmi 

propracovaně a originálně.  

5.5  Postavy 

 Ústřední postavou je opět chlapec – Sinto. Na jeho počínání je nahlíženo očima 

nezávislého pozorovatele (vypravěče), ale též ho čtenáři blíže poznávají díky jeho 

vnitřním promluvám. Tyto dva pohledy umožňují učinit si o hrdinovi ucelenější obraz.  

 Zatímco v Muschovi významné role zastávali rodiče hlavního hrdiny, v Manovi 

se téměř neobjevují. Osudovou postavou je mladá žena Élise, která Mana zachraňuje a 

klade mu na srdce:  

„Du darfst nicht sagen, du bist deutsch,“ sagte die Frau. Du darfst nicht Deutsch 

sprechen. Sie mögen keine Deutschen. Verstehst du? Nicht Deutsch sprechen.“
48

 

 

Od tohoto okamžiku se mění Manova identita, vlastně se skoro vytrácí. Hledání 

vlastní identity je blíže rozebíráno v podkapitole 6.2.4, která je zařazena v oddíle 

týkajícím se ztvárnění interkulturních předsudků v románech. V knize vystupují i 

významné historické postavy. Mano se například opakovaně setkává s neteří Charlese 

de Gaulla a následně se samotným Gaullem, pozdějším francouzským prezidentem. 

Nejbližší vztah si hrdina vybuduje k paní Fouquetové, kterou nazývá Tante Fifine. 

Důvodů se nabízí několik. S Fifine ho pojí podobný osud. Přibližně v Manově věku se 

kvůli německé okupaci ocitla sama bez rodičů na několik let ve Francii, musela se 

stejně jako Mano učit cizímu jazyku v neznámém prostředí. Zároveň Fifine hovoří 

německy, což ji usnadňuje komunikaci s chlapcem. V neposlední řadě může Manovi 

připomínat jeho vlastní matku.  

5.6  Jazyk 

 Z jazykového hlediska je Mano vytříbenější a mírně složitější než Muscha, což 

souvisí i s věkem recipientů. Za pozornost však spíše stojí prolínání němčiny 

s francouzštinou. Francouzská slova ani věty nejsou překládány. Ve čtenáři to tak 
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evokuje stejný pocit, který prožíval hlavní hrdina v cizím prostředí. Mano při příchodu 

do Francie ničemu nerozumí. Čtenář, který tuto řeč neovládá, se ocitá ve stejné situaci 

jako hlavní hrdina. Stejně jako on je nejdříve úplně ztracen, postupně si odvozuje, co 

které výrazy znamenají. V Manovi se střetávají dva protipóly – nesmí a vlastně ani moc 

nechce mluvit německy, zároveň se bojí, že tuto řeč zapomene.  

Mich haben sie ausgesucht mich von allen 56 Kindern nicht die franzözischen 

Kinder 

nein mich das einzige Kind das im Lager war aber zu den fremden Leuten wieder 

andere und nur noch Franzözisch sprechen und wenn ich Deutsch verlerne und wenn 

meine Eltern doch noch leben? wenn ich das sage will mich niemand mehr  

dann bin ich noch mehr ganz allein auf der Welt
49

 

 

 Jazyk je jednou z bariér, která Mana odděluje od ostatních dětí. Dospělí se snaží 

vyjít chlapci vstříc a domlouvat se s ním, jak to jen lze, děti se mu však kvůli jeho 

špatné francouzštině vysmívají. I když si chlapec nechává říkat francouzsky znějícím 

jménem André, jeho přízvuk a velmi omezená znalost francouzštiny prozrazují jeho 

pravou identitu.  
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6  Zastoupení a způsob zpracování předsudků v románech 

6.1 Muscha 

 Nesnášenlivost vůči jiným kulturám není v knize reprezentována jen skrze 

romskou menšinu, ale též skrze židovské obyvatelstvo. V úvodu knihy je zapálena 

židovská synagoga a nikdo z přihlížejících nezavolá hasiče. V těžkých chvílích je pak 

jedinou Josefovou spřízněnou duší Židovka Ilse. Zatímco všichni kamarádi se od něj 

postupně odvrátili, ona mu zůstala věrná. Jednoho dne však zmizela a po válce už se 

domů nevrátila. Toto jejich přátelství ilustruje, jak se děti s podobným osudem 

navzájem podporují a snaží se překonat nesnáze společně. Z knihy je také zřejmé, jak 

moc jsou děti ovlivňovány rodiči. Ti svým potomkům zakazují stýkat se s Josefem. 

Některé z dětí sice zprvu vzdorují, postupně ale tlaku ze strany rodičů podléhají. 

Negativní postoje vůči lidem, kteří se nějakým způsobem odlišují, si tak děti přinášejí 

z rodiny. 

6.1.1  Příčiny předsudků a proces vyrovnávání se s předsudky 

 Příčina, proč k Josefovi lidé přistupují jinak, spočívá v barvě jeho kůže. 

Paradoxní je, že na tuto skutečnost děti ve třídě upozorní učitelka, tedy osoba, která by 

měla podobnému chování předcházet. Od tohoto okamžiku se spolužáci Josefovi začnou 

posmívat, nadávat mu, jejich rodiče jim dokonce zakazují si s ním hrát. Chlapec si 

nedokáže jejich chování vysvětlit.  

 Josef se se svým trápením svěří rodičům. Ti ho pouze vyzvou, aby se útokům 

nijak nebránil. Což je reakce, kterou by dítě, jemuž je ubližováno, patrně od svých 

rodičů nečekalo. Předpokládalo by, že se za něj máma s tátou postaví a pomůžou mu. 

Jenže Josefova rodina se nachází v těžké situaci – na jednu stranu by svého syna 

ochránit chtěla, na druhou stranu ví, že jakýkoli pokus vzepřít se může mít kruté 

následky. Jednání rodičů je samozřejmě podmíněno dobou. Vědí, že si osvojili chlapce 

s romskými kořeny a Romové jsou v těchto válečných letech pronásledováni a 

deportováni do koncentračních táborů. Snaží se tak na sebe zbytečně neupozorňovat a 

před okolím vystupovat jako klasická německá rodina. Poněkud paradoxně působí fakt, 

že chlapcovi rodiče se podílejí na odboji, tajně nosí jídlo lidem do pracovního tábora, 
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ale aktivní pomoc synovi je nad jejich síly. Matka sice začne Josefa doprovázet do 

školy, tím se ovšem jen roztáčí začarovaný kruh. Děti se chlapci posmívají ještě více. 

V demokratické společnosti by jistě bylo jednodušší najít zastání u patřičných orgánů, 

v době zmítané válkou, totalitním režimem a otevřenou rasovou nenávistí však něco 

takového bylo nemyslitelné. Nadále však zůstává otázkou, jestli rodiče nemohli 

Josefovu utrpení přeci jen zabránit, nebo ho alespoň zmírnit. 

 Když rodiče selhávají, hledá Josef útěchu jinde. Potom, co se od něj odvrátí i 

jeho poslední kamarádi, se mu nejlepším přítelem stává hračka, slon Bimbo. Josef je 

ještě dítě, a proto je pro něj nejsnazší unikat do světa, v němž hračky získávají lidské 

vlastnosti a stávají se jeho partnery. Bimbo hocha doprovází téměř na každém jeho 

kroku, má ho i s sebou v nemocnici, kde podstupuje násilnou sterilizaci. Rodiče mohou 

za synem docházet jen velmi sporadicky, hračka tak chlapci připomíná rodinné 

prostředí.  Bimbo se stává motivem, který prostupuje dílem. Jeho přítomnost se z díla 

nevytrácí, Josef se k Bimbovi vrací ve svých vzpomínkách i v dospělosti. V závěrečné 

kapitole konstatuje, že postupem času o látkového slona přišel, aniž by přesně věděl jak.  

6.1.2  Následky předsudků 

 Předsudky, které vůči Josefovi zaujímá většinová společnost, mají téměř fatální 

následky. Rodiče chlapci vzhledem k povaze doby nedokážou nijak pomoci. Matka se 

proto uchýlí k zoufalému činu – se svým synem se pokouší o sebevraždu. Sedí na mostu 

přes řeku a odhodlává se skočit. Tento krok jí rozmluví kolemjdoucí.  

„Ich habe immerzu Angst um dich,“ sagt Mutti. „Am schlimmesten ist es, dass ich dich 

nicht beschützen kann.“ Sie holt tief Luft. Ihr Gesicht ist wie versteinert. Ich fürchte mich 

von ihrer Ruhe. (…) 

„Sie sind doch noch zu jung,“ sagt die eine zu ihr. „Und das Kind, denken Sie doch an 

das Kind!“  

„Das tue ich eben,“ flüstert Mutti.
50

 

 

Příhoda zachycuje, v jak zoufalém stavu se rodina nacházela. Matka vidí smrt 

jako jediné východisko. Přitom se jedná o statečnou ženu, protože jinak by se 

neúčastnila odboje proti nacistickému režimu. Děním ve škole a společnosti je zahnána 

do úzkých, smrt pro ni představuje vysvobození ze světa, který je pro ni a jejího syna 
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příliš krutý. Ukázka zároveň reflektuje, jak silný je cit matky k adoptovanému dítěti. 

Než aby riskovala, že o syna přijde, je ochotna vzdát se vlastního života. Ví, že malý 

Josef trpí a že ona mu nedokáže zajistit bezpečí. Ve škole mu začíná jít o život. Protože 

chlapec patří k Sintům, musel se podrobit i speciální lékařské prohlídce. Nebezpečí 

povolání do transportu visí ve vzduchu. Uvedený úryvek zachycuje beznaděj matky, jež 

neví kudy kam. Nenávist vůči Josefovi tak nezasahuje pouze jej, ale též jeho rodinu. 

Dominantním pocitem u Josefa je osamění a nevědomost. Neví, proč je mu ubližováno. 

U matky převládá pocit strachu a bezmoci. Kniha ukazuje, že předsudky vůči 

jednotlivci nikdy nezasáhnou pouze jeho samotného, nýbrž trpí i jeho blízké okolí.  

Následně po této události však dochází alespoň k malému zlepšení. Otec 

nechává přeřadit syna do jiné třídy, ve které vyučuje kantor, jenž má pro Josefa 

pochopení a snaží se mu pomáhat. Ani v jeho silách ale není uchránit chlapce před 

gestapem. To ho odvede do nemocnice, kde se musí podrobit nucenému zákroku. I když 

tedy chlapec získá zastání v postavě učitele, projeví se vyšší moc, na kterou je i on 

krátký.  

6.1.3  Interkulturní předsudky podle Allporta 

 Následující tabulka zpracovává jednotlivá stádia interkulturních předsudků tak, 

jak je vymezil psycholog Gordon Willard Allport. U každého stupně je uveden příklad 

chování z knihy. Tabulka tohoto charakteru následuje i u knihy Mano.  

Tabulka č. 2 Allportovo
51

 dělení předsudků – Muscha 

Stádium Odraz v knize 

osočování Nadávky dětí od chvíle, kdy jsou upozorněny na Josefovu tmavou 

barvu pleti: „Du bist minderwertig.“ „Halt’s Maul, du Stinker.“  

vyhýbání se Děti si s Josefem přestávají hrát. Josef se nesmí stát členem Spolku 

mládeže. 

diskriminace Muž převlečený za Ježíška odmítá dát Josefovi dárek. „Du kriegst 
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nichts. Du bist ein Mulatte. Du gehörst nicht zu uns.“ 

fyzické 

napadání 

Ostatní děti Josefa bijí. Po útoku nožem musí být ošetřen 

v nemocnici. 

vyhlazování Josefovo jméno je zařazeno na seznam lidí k transportu do 

koncentračního tábora. Rodiče s pomocí známých ho zachrání. 

Chlapec se sám skrývá pět měsíců. 

 

 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že Josef prošel všemi stádii kromě 

posledního. Odsunu do koncentračního tábora se podařilo zabránit. Činiteli prvotních 

stádií jsou především Josefovi vrstevníci. Svůj podíl ale nesou i dospělí – ať už přímo 

v podobě učitele Wilda, či nepřímo v podobě rodičů Josefových spolužáků. Jednotlivá 

stádia na sebe navazují, nevraživost vůči Josefovi skutečně začíná nadávkami a 

pomluvami. Stupně předsudků od sebe ale nejsou odděleny, většinou se kombinují.  

6.1.4  Hledání vlastní identity 

„Vati, bin ich Zigeuner?“ 

„Wer sagt das?“ 

„Gerhard.“ 

„Na, was du davon zu halten hast, was er sagt, weiβt du da jetzt. Du bist unser Sohn, 

Bubi.“ 

„Sind Zigeuner Verbrecher?“ 

„Nein. Verbrecher sind Leute, die andere verraten, schlagen oder sogar umbringen.“
52

 

 

 Otec na synovu jasně položenou otázku odpovídá vyhýbavě. Neřekne ani ne, ani 

ano. Kdyby chlapcův dotaz zodpověděl záporně, dopustil by se lži. Kladná odpověď 

však nepřichází v úvahu, neboť toto zjištění by pro dítě mohlo být nebezpečné. Není 

jasné, jak by hoch takovou zprávu přijal a jak by s ní dále naložil. „Du bist unser Sohn, 

Bubi.“ Touto větou Josefa ubezpečuje, že nezáleží na tom, co ostatní tvrdí, pro něj a pro 

jeho ženu bude Josef vždy milovaným synem. Zdá se, že tato odpověď chlapce 

uspokojuje, neboť už se dále na svůj původ nevyptává. Jistá pochybnost v něm ovšem 

zůstává, a proto se zajímá o to, zda jsou cikáni zločinci. Podvědomě tedy možná tuší, že 
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Sintem opravdu je, a chce se ujistit, jestli se řeči o Romech a Sintech zakládají na 

pravdě.  

 Je těžké představit si, jaký vnitřní boj musí protagonista prožívat, když neví, 

kým vlastně je. Na jedné straně mu spolužáci předhazují, že mezi ně nepatří, na straně 

druhé ho rodiče utvrzují, že vše je v pořádku. Společnost ho zařazuje mezi skupinu lidí, 

o níž Josef nic neví a už vůbec se necítí být jejím členem. Toto zařazení vychází pouze 

z chlapcova vzhledu, žádné jiné znaky (týkající se například životního stylu či jazyka) 

ho se Sinty nepojí. Teprve ve svých čtrnácti letech se Josef dozvídá pravdu o svých 

biologických rodičích a až v dospělosti je schopen se se Sinty identifikovat. 

Heute sage ich, ich bin Sinto, denn die Zigeuner, die schon seit Jahrhunderten in 

Deutschland leben, nennen sich selbst Sinti.
53

 

6.2 Mano 

 Oproti Muschovi je problematika předsudků v Manovi komplikovanější. Mano 

se jejich obětí stává v podstatě dvakrát. Nejprve ho během války Němci transportují do 

koncentračního tábora, protože pochází z cikánské rodiny. Němci totiž Cikány 

nepovažují za sobě rovné. Po válce by se mohlo zdát, že bude mít chlapec klid. Ve 

Francii se ovšem stává obětí protiněmeckých postojů. Francouzové viní Němce 

z rozpoutání války a smrti milionů lidí.  

6.2.1  Příčiny předsudků a proces vyrovnávání se s předsudky 

I když je Mano stejně jako Josef Sinto, není tento fakt nijak podstatný. Mano se 

vzhledově neliší od ostatních, proto ho nikdo za Sinta nepovažuje. Terčem 

posměvačných a urážlivých poznámek se stává kvůli svému němectví. Zatímco u 

Muschy  lze tedy hovořit o předsudcích založených na vnějších příčinách (barva kůže), 

u Mana není jeho odlišnost vizuálně nijak patrná. I když sám na válečném běsnění 

Němců žádný podíl neměl, naopak se stal jeho obětí, Francouzové ho považují za 

nepřítele. Mano má štěstí, že se ve Francii pohybuje ve společnosti lidí, kteří se ho snaží 

ochránit a pomoci mu. I před nimi ale chlapec tají svoji skutečnou totožnost. Josef plně 

důvěřoval svým rodičům, Mano nevěří nikomu. 
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 Mano je ve Francii odkázán pouze sám na sebe. I když o něj s láskou pečuje 

několik osob, k nikomu nemá takovou důvěru, aby jim svěřil, že pochází z Německa. 

Tento jeho niterný zápas je pak reflektován ve vnitřních monolozích. V duchu 

promlouvá sám k sobě a snaží se nějakým způsobem vyznat v situaci, v níž se nachází. 

Je zmatený, protože slova, která ho měla podle otce zachránit, mu nyní z jeho pohledu 

mohou přinést smrt.  

Élise hat gesagt, sie mögen keine Deutsche. Die Deutschen mögen keine Juden. Uns 

mögen sie auch nicht. Tata wollte dass ich wenn ich in Gefahr bin sage ich bin 

Deutscher. Jetzt ist es anders da wo ich bin. Jetzt darf ich nicht sagen dass ich 

Deutscher bin.
54

  

 

 Na rozdíl od Josefa při sobě Mano nemá rodinu, která by mu pomohla překonat 

těžké chvíle. Pomoci si musí sám. Uchyluje se do přírody, kde nachází útěchu ve 

zvířatech, se kterými si dokonce povídá. Zvířata mu poskytují únik od kruté reality 

posměchu a nadávek. Zároveň jsou pro něj určitým spojením s domovem, protože jeho 

otec dříve pracoval u cirkusu a chlapec tak byl zvířaty obklopen. Tato informace pak 

poslouží jako jedna z indicií, pomocí níž se hledá jeho původní rodina.  

6.2.2 Následky předsudků 

 Závažnější následky má Manovo první setkání s nenávistí založené na 

předsudcích. Pomine-li se hochovo utrpení přímo v koncentračních táborech, stále zde 

zůstávají četné následky, které ho postihly. Jeden z nich je přímo osudový – protože se 

Mano po osvobození tábora cítí natolik slabý, že ani nemůže chodit, naloží ho na vůz, 

který ho dopraví až do Francie. Zde se ho ujímá Élise, jež mu zařídí přenocování u 

rodiny Fouqetových. Je extrémně vyčerpaný. U rodiny, která se ho ujme, prospí celé 

dny. Zároveň se ale v noci probouzí hrůzou, neboť ho trápí noční můry. Bojí se zůstávat 

sám, zahlédne-li postavu neznámého muže, automaticky ho považuje za příslušníka SS. 

Odvykl si jíst příborem, jídlo hltá, jak nejrychleji dovede, aby mu ho nikdo nevzal. 

Tohoto chování, způsobeného traumatem prožitým v koncentračním táboře, se nemůže 

jednoduše zbavit. Zároveň se kvůli němu dostává do nepříjemných situací. Žádné z dětí, 

s nimiž se ve Francii setká, netuší, čím si Mano musel projít. To často nevědí ani 
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dospělí. Mají sice k dispozici různé informace o tom, jak to v koncentračních táborech 

vypadalo, skutečnou hrůzu si nedokážou ani domyslet.  

 Stejně tak jako ho koncentrační tábor zavedl až do Francie, tak ho z ní kupodivu 

i vyvádí. Jako památka na koncentrační tábor chlapci na ruce zůstane vytetováno číslo. 

Díky němu se podaří zjistit Manovu totožnost a nalézt jeho rodinu. Uplatňuje se zde 

pořekadlo, že všechno zlé je pro něco dobré. Samozřejmě, že život v jiné zemi, u cizích 

lidí a bez znalosti jazyka musel být pro dítě složitý a do určité míry i traumatizující. O 

strachu, který prožívala jeho rodina, ani nemluvě. Zváží-li se fakt, že romské menšině se 

ani po válce nežilo právě ideálně,
55

 mohl pro něj pobyt ve Francii být výhodnější, než 

kdyby se ihned vrátil domů. Netrpěl nedostatkem jídla a náhradní rodina mu zajistila 

zdravotní péči. Díky pobytu ve Francii se naučil francouzsky, i když tento jazyk 

v průběhu svého dalšího života zapomněl.  

6.2.3 Interkulturní předsudky podle Allporta 

Tabulka č. 3 Allportovo
56

 dělení předsudků – Mano 

Stádium Odraz v knize 

osočování Děti se mu posmívají a nadávají mu: „Dreckiger Deutscher!“ 

vyhýbání se Děti se Mana straní. 

diskriminace Zřízenec v nemocnici se snaží Manovi vyhýbat. Péči o něj odbývá. 

fyzické 

napadání 

Chlapec se pere s ostatními dětmi. Bití v koncentračním táboře. 

vyhlazování Život chlapce v koncentračním táboře, k němuž se ve vzpomínkách 

vrací. 

 

 Není bez zajímavosti, že zde na rozdíl od Muschy stádia nenásledují postupně 

jedno po druhém. Mano totiž nejprve čelí pokusu o vyhlazení romského etnika. 
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Společně s jeho rodinou ho nacisti odvážejí do koncentračního tábora. Nejprve tak 

hrdina stojí tváří v tvář finálnímu a nejnebezpečnějšímu stádiu. Nástrahy 

koncentračního tábora přežije a odstartuje se tak druhá etapa vyrovnávání se 

s předsudky. Mohlo by se zdát, že tím nejhorším si už hoch prošel. Z psychického 

hlediska je však pro něj pobyt ve Francii podobně náročný jako doba strávená 

v Osvětimi, Ravensbrücku a Sachsenhausenu. Roky utrpení v koncentračních táborech 

mu totiž pomáhala překonat jeho rodina – matka, otec, sestra a další příbuzní, kteří byli 

vězněni společně s ním. Ve Francii ho sice obklopují dobromyslní lidé, nikomu z nich 

ale plně nedůvěřuje. Chlapci žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Pronásleduje ho 

ale představa, že bude-li prozrazena jeho identita, přijde o život. Osudová věta Élise, ve 

které ho vyzývá, aby zapomněl, že je Němcem, vyvolává podobný účinek jako věta 

učitelky Steineckové o méněcenných národnostech s tmavou barvou pleti v Muschovi. 

Obě ženy netuší, jak jejich projevy zamíchají životy obou protagonistů. Knihy ukazují, 

jak fatální následky mohou mít i zdánlivě nevinné promluvy. 

6.2.4  Hledání vlastní identity 

 Hledání vlastní identity je v Manovi výrazným motivem. V jeho nitru 

spolu soupeří dva principy – romský a německý. Během války poznal, že být Sintem je 

nežádoucí a klíčem k přežití je příslušnost k německé árijské rase. Po válce zjišťuje, že 

být Němcem mimo Německo je (v jeho očích) stejně nebezpečné. Jeho rozpolcenost se 

názorně promítá v následujícím vnitřním monologu. Chlapec se tak přiklání k názoru, 

že patřit k Němcům je horší, než náležet k Sintům a identifikuje se s touto stránkou své 

osobnosti. Němce v sobě se snaží zapudit. Na adresu Němců sám pronáší negativní 

komentáře.  

Ich bin humeur, de bonne humeur
57

. Was heiβt das bloβ? Ich glaub dass heiβt Zigeuner. 

Sie fragen ob ich ein Zigeuner bin und Parrain
58

 sagt Ja. Es macht keinem was aus wenn 

er Ja sagt ist vielleicht nicht so schlimm wie Deutscher sein.
59
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 „Ich mag die Deutschen nicht.“
60

 „Die Deutschen sind Schweine.“
61

„Ich will sowieso 

nichts mit Deutschland zu tun haben.“
62

 

 

Vyvstává otázka, z jakého důvodu tato stanoviska pronáší. Je možné, že se 

pouze snaží zapadnout do společnosti, která se s těmito prohlášeními ztotožňuje. Je to 

tedy jakýsi způsob maskování se, taktika, aby nebyl odhalen. V podstatě se od Němců 

distancovat nechce, ale kryje tím svoje skutečné názory. Je však na pováženou, do jaké 

míry by se mohlo dítě takto plně stylizovat do role nepřítele německého národa. Mano 

navíc velmi problematicky udržuje sebekontrolu, v jeho povaze převládá výbušnost a 

netrpělivost. I přes opakovaná upozornění se mu nedaří jíst v klidu, stále je veden pudy. 

Z toho důvodu se výše uvedená interpretace nejeví jako pravděpodobná. Druhou příčinu 

lze spatřit v pouhém napodobování toho, co říkají ostatní. Aniž by si zcela uvědomoval 

význam svých výpovědí, připojuje se v názorech ke svému okolí. Třetí možností, jež se 

zdá nejpřijatelnější, je, že tyto názory přijímá za své. K tomu ho mohou vést dva hlavní 

důvody – sám se necítí být Němcem (převážil tedy pocit sounáležitosti se Sinty), nebo 

Němce kritizuje jako odplatu za to, co mu během války provedli. Chce se od nich 

odtrhnout a nevracet se zpět. Pro tuto interpretaci hovoří i fakt, že chlapec se domnívá, 

že jeho rodiče zemřeli a nepokládá tak za příliš reálné, že by se do své vlasti mohl vrátit.  

 To, že chlapec vlastně neví, kým je, se odráží i ve jménech pod nimiž vystupuje. 

Jeho skutečné jméno je Franz-Josef Höllenreiner,
63

 doma ho všichni oslovovali Mano. 

Ve Francii si ze začátku také nechává říkat Mano, pak ho náhradní rodina před 

nástupem do nemocnice upozorní, že toto jméno nezní dostatečně francouzsky. Vymyslí 

si tím pádem nové jméno, novou identitu – André Manot. Mano je jméno, které 

vystihuje jeho původ, příslušnost k Sintům. André je jméno, za nějž se schovává, jeho 

francouzské já.  
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7 Srovnání románů Muscha a Mano  

 Pro lepší přehlednost je porovnání románů Muscha a Mano zpracováno do dvou 

tabulek. Poznatky v nich obsažené vycházejí převážně ze závěrů dosažených 

v předchozích kapitolách. Toto schematické srovnání tak slouží hlavně k lepšímu 

uvědomění si shod a rozdílů v těchto dílech. Zároveň jsou do přehledu přidány body, 

které nebyly v práci dosud diskutovány. První tabulka se věnuje dílům z hlediska jejich 

vnější a vnitřní kompozice. Druhá tabulka se zabývá díly z pohledu tematického 

zaměření. 

Tabulka č. 4 Srovnání struktury románů
64

 

 Muscha Mano 

architektonika děleno do kapitol není děleno na kapitoly 

čas 1938–1946, 2. světová 

válka 

1945–1946/1947, po 2. 

světové válce 

prostor Německo, Halle Francie, různá místa 

vypravěč Ich-forma Er-forma, vnitřní monology 

jazyk dobře srozumitelný, 

převážně spisovný 

převážně spisovný, 

prolínání němčiny s 

francouzštinou 

  

 Ačkoliv díla Muscha a Mano spojuje typově stejný protagonista, po stránce 

stylistické se do značné míry liší. Tento rozdíl je dán odlišným věkem recipientů. 

Muscha, určený mladším čtenářům,
65

 je formálně přehledněji členěn. V roli vypravěče 

se uplatňuje protagonista. Jazyk působí srozumitelně. Mano, zamýšlený pro staršího 

adresáta,
66

 není dělen do kapitol, což vyžaduje zvýšenou pozornost čtenáře, aby se 
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v textu mohl dobře orientovat. Současně se prolíná pohled objektivního vypravěče ve 

třetí osobě s vnitřními monology hlavního hrdiny. Existují i styčné body obou děl – 

odkazují k minulosti a odehrávají se na reálných místech. Z hlediska časového i 

konkrétního prostorového zařazení už se díla mírně rozcházejí.  

Tabulka č. 5 Srovnání témat a motivů v románech
67

 

 Muscha Mano 

protagonista Chlapec, Sinto Chlapec, Sinto 

rodinné zázemí Adoptivní milující rodina. 

Vyrůstá jako jedináček. 

Později zjišťuje, že má 

dvojče. 

Rodina Sintů. Důležité je 

pro něj i širší příbuzenstvo. 

Ve Francii žije střídavě u 

několika rodin. 

pocit  Samota Samota, strach, nejistota. 

Kdo jsem? 

historie V pozadí, důležitý je 

jedinec. Reálné historické 

postavy – Adolf Hitler 

Spíše v pozadí. Svědectví o 

životě v koncentračním 

táboře. Skutečné historické 

osoby – Charles de Gaulle 

předsudky Vůči romské národnosti, 

založeny na vnějším 

vzhledu 

Vůči romské a posléze i 

německé národnosti, 

nevycházejí ze vzhledu 

chlapce 

konflikt Jednotlivec proti 

společnosti 

Jednotlivec proti 

společnosti, jednotlivec 

proti sobě samému 
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 Na rozdíl od vnitřní a vnější kompozice, probrané v tabulce č. 4, se knihy 

v oblasti zpracování témat do značné míry podobají. Oba protagonisté se stávají obětí 

předsudků a jsou vyloučeni z většinové společnosti. V případě Muschy k předsudkům 

dochází na základě vnějších skutečností (barva kůže), v Manovi se kombinují předsudky 

vůči Romům a Sintům a vůči Němcům.  

7.1 Význam knih v kontextu literatury pro děti a mládež 

 Knihy Muscha a Mano jsou doporučeníhodnou četbou pro děti a mládež 

z několika důvodů. Na prvním místě je třeba zmínit téma těchto děl. I když se příběhy 

obou protagonistů odehrávají před téměř sedmdesáti lety, týkají se problematiky, která 

je vysoce aktuální i dnes. „Realistická literatura zachycuje změnu dětského světa. 

Romány zobrazují násilí ve škole, problémy multikulturní společnosti, problémy 

integrace dětí cizinců do německé školy, problémy dětí v jejich zemích apod.“
68

 Přínos 

pro čtenáře spočívá v tom, že budou vtaženi do děje, kde se hrdinové jejich věku 

potýkají s problémy předsudků. Dočtou se o tom, proč se tyto předsudky zrodily, jak se 

s nimi postavy vyrovnávají i jaké následky může nenávist vůči jiným národnostem a 

etnikům způsobit – ať už v rámci života jednotlivce, či v rámci celé společnosti (rasová 

politika nacistů). Z románů se také čtenáři dozvědí o osudech jedinců během světové 

války. Kromě sociologického přínosu knihy zprostředkovávají i významné historické 

události. Zejména mladší čtenáře mohou knihy obohatit podobně jako některá z hodin 

dějepisu. Příjemci se dočtou o skutečné postavě, která zhruba v jejich věku musela čelit 

pro ně dosud nepředstavitelným událostem. Knížky jim poskytují pohled do nitra dětské 

duše a zaznamenávají osudy konkrétních osob. Třetím důvodem, jenž stojí za zmínku, 

je samotný literární přínos knih. Ty jsou po jazykové i kompoziční stránce vysoce 

zdařilé. „Čtení literárních děl je specifickou formou osvojení si reality, světa a sebe 

samého na základě estetické zkušenosti.“
69
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 POLÁKOVÁ 2007, s. 90 

69
 SCHUTTE 2005, s. 8 „Lesen literarischer Werk ist eine spezifische Form der Aneignung der Realität, 

der Welt und des Selbst, auf dem Wege der ästhetischen Erfahrung.“ 
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Závěr 

 Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvou románů z oblasti literatury pro 

děti a mládež. Knihy Muscha a Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war současné 

německy píšící autorky Anji Tuckermannové jsou analyzovány z hlediska jejich 

struktury, přičemž největší pozornost je věnována interkulturním předsudkům, 

rodinnému zázemí protagonistů a procesu hledání vlastní identity.  

 Kategorie v kapitolách týkajících se struktury jsou zkoumány paralelně u obou 

knih. S ohledem na význam a důležitost konkrétní kategorie v rámci daného díla je 

vynechána podkapitola věnující se jazyku u románu Muscha. Jazyk zde v porovnání 

s Manem neplní natolik významnou funkci, je pouze prostředkem sdělení. Zároveň se 

analýza díla Muscha blíže soustředí na charakteristiku vedlejších postav. Při analýze 

vnější a vnitřní kompozice se dospělo k závěru, že role vypravěče do značné míry 

určuje, jak text na adresáta působí. Na děj románu Muscha je nazíráno z pohledu 

vypravěče totožného s hlavním hrdinou. Způsob vyprávění působí autentičtěji, zároveň 

však čtenáře ochuzuje o vnější, objektivní pohled. Mano je vyprávěn Er-formou a nabízí 

tak nezaujatou perspektivu na děj. Vzhledem k tomu, že je pohled vypravěč ve třetí 

osobě doplňován vnitřními monology protagonisty, působí román věrohodněji a 

komplexněji. Struktura literárního díla zde výrazně souvisí s věkem adresáta. 

V Muschovi se uplatňuje dělení do kapitol, které slouží lepší srozumitelnosti a orientaci 

v textu.  

 Co se témat týče, knihy se do značné míry podobají. Spojuje je chlapecký 

hrdina, pronásledovaný kvůli svému původu. Každý z hochů se s předsudky vyrovnává 

svým způsobem, různé jsou i příčiny předsudků. V obou dílech je silným motivem 

hledání vlastní identity. Josef v románu Muscha do svých čtrnácti let neví, kým opravdu 

je. Celou dobu tak žil v nevědomosti a ochuzen o součást svého já. Opačný proces je 

možné pozorovat u Mana. Ten nejprve trpí, protože patří k Sintům, později se stává 

obětí předsudků kvůli tomu, že je Němec. Tuto svoji identitu se proto snaží v sobě 

potlačit. V obou případech je čtenáři zprostředkován vhled do nitra duše dítěte, jež čelí 

krutosti svého okolí a je vrženo do situace, kdy je odkázáno samo na sebe. Hlavní 

postava v Muschovi se musí několik měsíců skrývat, Mano se snaží rozkoukat se v cizí 

zemi. 
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 Tato bakalářská práce zasadila témata děl Anji Tuckermannové do širšího 

historického, psychologického a sociologického kontextu. Z toho důvodu mohou být 

závěry dosažené v práci využity v rámci multikulturní výchovy jakožto průřezového 

tématu ve výuce cizího jazyka. Bakalářská práce může být též přínosná v hodinách 

německého jazyka, ať už k rozšíření znalostí o současné německy psané próze pro děti a 

mládež nebo jako pomůcka při rozboru a interpretaci literárních děl. 
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Resümee 

 Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse von zwei Romanen 

Muscha und Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war der deutschen 

Schriftstellerin Anja Tuckermann. Die Bachelorarbeit wird in sieben Kapiteln 

gegliedert. Die ersten zwei Kapiteln werden theoretisch gerichtet, sie setzen die Bücher 

in weiteren historischen und soziologischen Kontext. Das zweite Kapitel stellt die 

Autorin und ihre Werke vor, die mit dem Thema des Lebens der Minderheiten auf dem 

deutschen Gebiet zusammenhängen. Der praktisch orientierte Teil analysiert die 

Romane nach ihrer Auβen- und Innenkomposition mit dem Schwerpunkt interkulturelle 

Vorurteile. In dem siebten Kapitel werden die beiden Werke verglichen und die 

Hauptunterschiede werden gezeigt. Es wird beschrieben, wie sich die Themen 

entwickeln und wie sie von der Komposition beeinfluβt werden.  

 Die beiden Bücher wurden nach einer wahren Begebenheit geschrieben. Auch 

aus diesem Grund kann man die Erkenntnisse von dieser Bachelorarbeit in der 

Multikulturellen Erziehung nutzen. Daneben ist es möglich diese Arbeit als eine 

Unterlage für den Literaturunterricht zu betrachten. 
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Přílohy 

Příloha A – Fotografie Anji Tuckermannové 

 

 

 

Zdroj: ÖZLEM, Ertan . Berliner Mauer und Vögel. Yollarda. 10. 3. 2010. [online] 

[cit. 10. 4. 2012] Dostupné na WWW  

<http://www.google.de/imgres?q=anja+tuckermann&hl=cs&sa=X&biw=1676&bih=92

8&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IVpoMuJr2LFysM:&imgrefurl=http://blog.goethe.d

e/yollarda/index.php%3F/archives/41-OEzlem-Ertan-Taraf-Berliner-Mauer-und-

Voegel.html&docid=ZSGwZ46EjiXU5M&imgurl=http://blog.goethe.de/yollarda/uploa

ds/AntalyaAnjaTuckermann.jpg&w=350&h=373&ei=eZeGT4OGCszxsgapw_HDBg&

zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=4&dur=3545&hovh=232&hovw=217&tx=93&ty=1

23&sig=103283044990712618703&page=1&tbnh=126&tbnw=123&start=0&ndsp=49

&ved=1t:429,r:5,s:0,i:76>. 

http://www.google.de/imgres?q=anja+tuckermann&hl=cs&sa=X&biw=1676&bih=928&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IVpoMuJr2LFysM:&imgrefurl=http://blog.goethe.de/yollarda/index.php%3F/archives/41-OEzlem-Ertan-Taraf-Berliner-Mauer-und-Voegel.html&docid=ZSGwZ46EjiXU5M&imgurl=http://blog.goethe.de/yollarda/uploads/AntalyaAnjaTuckermann.jpg&w=350&h=373&ei=eZeGT4OGCszxsgapw_HDBg&zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=4&dur=3545&hovh=232&hovw=217&tx=93&ty=123&sig=103283044990712618703&page=1&tbnh=126&tbnw=123&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:5,s:0,i:76
http://www.google.de/imgres?q=anja+tuckermann&hl=cs&sa=X&biw=1676&bih=928&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IVpoMuJr2LFysM:&imgrefurl=http://blog.goethe.de/yollarda/index.php%3F/archives/41-OEzlem-Ertan-Taraf-Berliner-Mauer-und-Voegel.html&docid=ZSGwZ46EjiXU5M&imgurl=http://blog.goethe.de/yollarda/uploads/AntalyaAnjaTuckermann.jpg&w=350&h=373&ei=eZeGT4OGCszxsgapw_HDBg&zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=4&dur=3545&hovh=232&hovw=217&tx=93&ty=123&sig=103283044990712618703&page=1&tbnh=126&tbnw=123&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:5,s:0,i:76
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http://www.google.de/imgres?q=anja+tuckermann&hl=cs&sa=X&biw=1676&bih=928&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IVpoMuJr2LFysM:&imgrefurl=http://blog.goethe.de/yollarda/index.php%3F/archives/41-OEzlem-Ertan-Taraf-Berliner-Mauer-und-Voegel.html&docid=ZSGwZ46EjiXU5M&imgurl=http://blog.goethe.de/yollarda/uploads/AntalyaAnjaTuckermann.jpg&w=350&h=373&ei=eZeGT4OGCszxsgapw_HDBg&zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=4&dur=3545&hovh=232&hovw=217&tx=93&ty=123&sig=103283044990712618703&page=1&tbnh=126&tbnw=123&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:5,s:0,i:76
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Příloha B – Titulní strany románů Muscha a Mano 

 

Zdroj: TUCKERMANN, Anja. Muscha. München : Erika Klopp Verlag, 1994. ISBN: 

3-7817-2080-2. 

 

Zdroj: TUCKERMANN, Anja. Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. 

München : Carl Hanser Verlag, 2008. ISBN: 978-3-446-23099-6. 
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Příloha C – Ukázky fotografií z románu Mano 

Vlevo: Mano v Paříži  

Vpravo: Mano 

 

 

Zdroj: TUCKERMANN, Anja. Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. 

München : Carl Hanser Verlag, 2008. ISBN: 978-3-446-23099-6. 
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Příloha D – Ukázky dokumentů z románu Mano 

 

Zdroj: TUCKERMANN, Anja. Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. 

München : Carl Hanser Verlag, 2008. ISBN: 978-3-446-23099-6. 

 

Zdroj: TUCKERMANN, Anja. Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. 

München : Carl Hanser Verlag, 2008. ISBN: 978-3-446-23099-6. 

 

 

 

 

  


