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Abstrakt 

Diplomová práca má analyticko-interpretačný charakter a zameriava sa na 

paradigmatické uchopenie motívu tela a telesnosti v prózach slovenského prozaika 

Leopolda Laholu. Predmetom analýzy je Laholov súbor próz – Posledná vec. 

Súčasťou práce je komparatistický presah do širšieho stredoeurópskeho kontextu. 

Reflektované sú prózy Arnošta Lustiga (Česko), Imre Kertésza (Maďarsko) a 

Henryka Grynberga (Poľsko). Predmetom komparácie je motív tela a telesnosti, 

výrazové prostriedky, naratologické hľadisko a práca s fabulou a sujetom. 

Kľúčové slová: kategória tela a telesnosti, naratívne postupy, kompozícia textu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The thesis has analytical – interpretative nature and focuses on paradigmatic 

dealing with body and bodiliness motive in the prose of Slovak author Leopold 

Lahola. The subject of analysis is Lahola’s prose collection – Posledná vec (The 

Last Thing). The thesis also overlaps comparatively to broader Central European 

context. Texts of Arnošt Lustig (Czech Republic), Imre Kertész (Hungary) and 

Henryk Grynberg (Poland) are reflected. The subject of comparison is the motive 

of body and bodiliness, means of expression, narrative point of view, and the 

concept of fable and sujet.  

Key words: the category of body and bodiliness, narrative techniques, text 

composition  
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       Není-li tělo věc, je to situace... 

je to nástroj našeho uchopení světa, 

limitující faktor našich záměrů. 

Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví 

 

 

1. Úvod  

Zobrazenie tela a telesnosti v literatúre predstavuje veľmi špecifickú 

kategóriu. V rámci kompozície literárneho diela je opis tela a telesnosti (postáv) 

jednou z významovo najpresnejších techník definujúcich kvalitatívne vlastnosti 

(vonkajšie/telesné a vnútorné/charakterové), sociálny a spoločenský status a 

aktuálnu životnú situáciu či dejové okolnosti zobrazovaných charakterov. 

Kategória tela a telesnosti výrazne participuje i na realizácii sujetového 

plánu textu. Zobrazovaný motív tela ovplyvňuje voľbu naratívnych postupov; 

určuje a definuje konkrétnu podobu vzťahu rozprávača a postáv. Presne a cielene 

zvolený prístup zobrazenia a spracovania motívu tela a telesnosti špecifikuje aj 

vzťah autora k jeho dielu, a zároveň napomáha procesu utvárania vzťahu medzi 

čitateľom a dielom, resp. medzi čitateľom a zobrazovanými postavami. 

Vo svojej diplomovej práci sa budem snažiť analyzovať kategóriu tela 

a telesnosti v prozaickej zbierke Leopolda Laholu – Posledná vec. Analýza tejto 

problematiky, ako aj všeobecná literárna interpretácia zvolenej zbierky, budú 

ovplyvnené výrazne sprítomnenou realitou druhej svetovej vojny. 

Za východiskový bod, ktorý adekvátne analyzuje  kategóriu zobrazovaného 

tela a telesnoti, považujem vymedzenie základných teoretických prístupov 

a možností; tie potom definujú a určujú konkrétne koncepty tela a telesnosti. Tejto 

teoretickej analýze venujem prvú kapitolu svojej diplomovej práce. Nevyhnutnými 

zdrojmi pre túto kapitolu boli nasledujúce diela: Tělo, společenství, jazyk, svět,1 

Viditelné a neviditelné,2 Tělo a tělesnost v novověkém myšlení3 a Příběh těla.4 

Predovšetkým v poradí posledná štúdia – Příběh těla – podáva ucelený a 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha:  Alfaprint, 1995. 
2 MERLEAU-PONTY, M.: Viditelné a neviditelné. Praha: Alfaprint, 1990. 
3 GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor, 1997.  
4 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009. 
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komplexný obraz o rôznych možnostiach, ako definovať a pristupovať k 

problematike tela a telesnosti v literatúre.  

V druhej kapitole sa sústredim výlučne na interpretáciu a rozbor 

poviedkovej zbierky  Posledná vec.5 Venovať sa budem, predovšetkým, spôsobu 

zobrazenia tela a jeho telesnosti v konkrétnych textoch, pričom budem 

zohľadňovať teoretické poznatky a postupy z prvej kapitoly. Do rozboru 

jednotlivých próz zahrniem aj analýzu naratívnych postupov, výrazových 

prostriedkov a zvolenej kompozičnej štruktúry textov. 

V poslednej kapitole sa pokúsim reflektovať prózy Démanty noci, Židovská 

válka; Vítězství a Člověk bez osudu.6 Interpretácia a analýza týchto prozaických 

diel nebude tak komplexná a detailne prepracovaná ako rozbor primárne dôležitej 

zbierky Posledná vec. Zohľadnenie a fragmentárny rozbor týchto zbierok má 

poukázať na zobrazenie a spracovanie kategórie tela a telesnosti v širšom 

stredoeurópskom kontexte.  

Okrem konkrétne zmieňovaných diel sa v teoretickej kapitole, ako aj v 

nasledujúcich interpretačných častiach diplomovej práce, opieram o ďalšie 

odborné práce a štúdie (viď poznámkový aparát). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 5 Konkrétne bibliografické údaje – viď kapitola 3.  
 6 Konkrétne bibliografické údaje – viď kapitoly 4.1, 4.2, 4.3. 
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2. Uvedenie do problematiky tela a telesnosti  

 

2.1 Filozofické hľadisko 

Pri charakteristike či definícii tela je možné čerpať z viacerých možností – 

môžeme sa pokúsiť opísať telo anatomické, fyziologické, telo definované podľa 

estetických kritérií. Základným predpokladom toho, aby bol človek schopný 

uvedomiť si princíp existencie a fungovania akéhokoľvek (ľudského) tela, je 

chápať telo ako subjektívny fenomén, teda „telo živé,“ telo tak, ako ho žijeme a 

prežívame.7 Spôsob, akým človek žije, vníma, a teda vidí samého seba – svoju 

situáciu – a okolitý svet, je telesnosť. Jan Patočka považuje schopnosť vidieť za 

konštitutívnu pre filozofiu v celom jej princípe a kombináciu umenia vidieť a 

umenia myslieť za podstatu celej filozofickej tradície. 

Otázku subjektívneho tela spracováva predovšetkým posthusserlovská 

fenomenológia 20. storočia, aj keď úplne neznáma nebola ani v predklasickej dobe 

gréckej filozofie, kedy sa začínala formovať prvotná koncepcia jednoty tela a 

ducha ako podstaty prírodného procesu vnímania: „Parmenides – máme myšlenky 

takové, jaké je smíšení našich údů. Démokritos – lidské tělo je mozaikou složenou z 

duševních a tělesných atomů. Empedoklés – vnímání stejného stejným (svět i naše 

tělo je smíšeninou živlů – praživoty, praelementy, prakořeny).“8  

K väčšine zažitých skúseností sa človek dostáva skrze svojho tela, skrze 

telesnosti, ktorá predstavuje najprimárnejšiu ľudskú skúsenosť so sebou samým a 

so svetom. Kategória tela sa tak stáva základnou podmienkou nášho videnia: 

„Vidíme věci samy, svět je to, co vidíme: formulace tohoto druhu vyjadřují víru, 

která je společná přírodnímu člověku i filosofovi, jakmile otevře oči; odkazují k 

hluboké vrstvě němých „mínění“, zahrnutých v našem životě.“9 

 Schopnosť vidieť, vnímať, zažívať, tvorí prvú z dvoch protikladne 

postavených, ale paralelne fungujúcich charakteristík telesnosti. Na strane opačnej 

stojí možnosť byť videný, vnímaný a predovšetkým schopnosť vnímať svoju 

videnosť inými, svojím okolím. Naplnená a fungujúca telesnosť tak predpokladá 

schopnosť tela vidieť a byť videný, byť subjektom aj (vedomým) objektom 

zároveň: „Cítíme se být pozorování (pálení v šíji) nikoli proto, že z pohledu něco 

                                                 
7 Cit. podľa: PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Ibid., s. 11. 
8 To isté, s. 12. 
9 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 9-10. 
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přechází na naše tělo a spaluje příslušné místo, nýbrž proto, že pociťovat vlastní 

tělo znamená také pociťovat to, jak se ukazuje druhému člověku.“10  

Vedomie, že telo človeka je vnímané a vnímajúce zároveň završuje podľa 

Merlau-Pontyho tzv. „skúsenosť žitého tela“.11 Znamená to, že telo v roli 

subjektu/objektu nielenže vidí a reflektuje, ale je schopné ustúpiť do pozadia, čím 

jeho skúsenosť s ľuďmi, so svetom a so sebou samým dosahuje vrchol. Blanka 

Činátlová nazýva túto vlastnoť tela  jedinečnou schizofréniou, Maurice Merleau – 

Ponty zase nevyhnutnou skúsenosťou: „Dotýká-li se moje levá ruka mé pravé ruky 

a já teď chci svou pravou rukou uchopit to, co koná moje dotýkající se levá ruka, 

pak se vždy v posledním okamžiku tato reflexe těla na sebe sama zhatí... zkušenost 

mého žitého těla jakožto obalu mého vněmu (mne) naučila, že vněm se nerodí 

kdekoli, nýbrž že vchází tehdy, jakmile tělo ustupuje do pozadí.“12  

Na to, aby naše telo mohlo zakúsiť skúsenosť žitého tela, teda dostať sa do 

vzájomného vzťahu s okolím, okolitým svetom, musí tento svet obývať, nachádzať 

sa v ňom. Realizácia ľudskej telesnosti a z toho vyplývajúca lokalizácia tela vo 

svete sa završuje v okamihu trojjedinosti tela, keď sa telo stáva súčasťou sveta, je 

schopné vnímať a zároveň sebareflektovať – „tedy tělo vidíce se, vidoucí a tělo 

viděné.“13 

Merleu-Ponty priestorovosť tela hodnotí ako fakt, že telo svet obýva, že k 

svetu náleží: „Tělo je obklopené viditelnem ... Tělo je tedy vztýčené před světem a 

svět před ním a obojí se objímá.“14 Inými slovami je telo aktívnou zložkou sveta, 

pričom svet aktívne spoluvytvára a svojou telesnosťou pôsobí na okolité veci; je 

teda možné nazvať ho kategóriou, ktorá je otvorená svetu: „Tělo, samo věcí, je 

otevřeno světu a zacházení s věcmi...“15 

Jan Patočka a Merleau-Ponty zhodne označujú telo ako nulovú, začiatočnú 

kategóriu –  „nulový predmet“16 či „Nullpunkt“.17 Znamená to teda, že ľudské telo 

a jeho telesnosť je pomyselným začiatkom všetkého. Každé telo zaberá určitý 

priestor, je to teda energia, ktorá vytvára svoj vlastný svet a ten sa prelína so 

                                                 
10 ČINÁTLOVÁ, B.. Příběh těla. Ibid., s. 10-11.  
11 Cit. podľa: MERLEAU-PONTY, M.: Viditelné a neviditelné. Ibid., s. 19. 
12 To isté, s. 19. 
13 ČINÁTLOVÁ, B.. Příběh těla. Ibid., s. 11.  
14 To isté, s. 264. 
15 REZEK, P.: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzová sekce, 1982, s. 56. 
16 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Ibid., s. 25. 
17 MERLEAU.PONTY.M.: Viditelné a neviditelne. Ibid., s. 242. 
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svetom (priestorom) ďalšieho tela. Zo subjektívneho hľadiska je naše telo mierou 

všetkých vecí, nie je len nejakou vnímanou vecou medzi ostatnými, je jednoducho 

„Nullpunktom všetkých dimenzií sveta.“18 Telo ako počiatok všetkého je 

kategóriou schopnou vnímať, vidieť, a teda byť videné a vnímané, čím sa opätovne 

potvrdzuje jeho otvorenosť voči (okolitému) svetu. Patočkov termín nulový 

predmet sa nevzťahuje k vlastnosti tela a jeho telesnosti byť mierou všetkého, tzv. 

„základní osou světa, jejím středem,“19 ale k jeho netematičnosti. Naše telo je 

atematické preto, že je nám tak veľmi blízke, pričom blízkosť spočíva vo všetkom, 

čo pri svojom prežívaní neprežívame. Je pre nás samozrejmé, že naše telo určitým 

spôsobom funguje, že sa nejak chová – v konkrétnej situácii pomerne často veľmi 

predvídavo.  

Netematické telo sa však nečakane stáva tematickým a svoju nulovosť, teda 

blízkosť, stráca v momente, keď pociťuje bolesť, hlad, slasť, chorobu, sviežosť, 

únavu. Vtedy sa telo naplno realizuje v konkrétnej a špecifickej ľudskej situácii, a 

zároveň v kontexte pociťovania emócií a vnímania telesných podnetov sa naplno 

prejavuje v priestore. Jan Patočka označuje tieto nami pociťované fyzické i 

psychické podnety „náladami“: „To, že jsme vždy nějak naladěni, znamená, že 

jsme vždy už někde situováni ve světovém celku – svět nás oslovil. Na tuto výzvu 

odpovídá člověk svou aktivitou a toto konání je vždy „výslovné“, neboť vždy 

konám já.“20 Stav, ktorý vyjadruje náladu človeka, predstavuje určitý druh pohybu 

– naše emocionálne umiestnenie vo svete, v horizonte všeobecnej reality. 

Telesná priestorovosť je vedľa otvorenosti tela svetu ďalšou veľmi 

podstatnou charakteristikou tela, pretože „Pouze tělesná bytost může existovat 

prostorově, vztahovat se k prostoru, nicméně prožívaná prostorovost našeho těla 

nemůže spočívat v jeho objektivně geometrických relacích jakožto věci. Naše tělo 

je život, který sám ze sebe prostorově jest, produkuje své umístění do prostoru, 

dělá se prostorovým.“21 

Svojou priestorovosťou sa telo definitívne umiestňuje vo svete a vytvára si 

vzťahy k jednotlivým kategóriám – k sebe samému, k okolitému prostrediu 

vrátane ostatných tiel a k svetu všeobecne. Vzniká tak horizont nášho bytia a sveta, 

nevyhnutne podmienený našou telesnosťou: „Horizont je obzor, který obkličuje 

                                                 
18 MERLEAU.PONTY.M.: Viditelné a neviditelne. Ibid., s. 242. 
19 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 12. 
20 To isté, s. 14. 
21 To isté, s. 13. 
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všechny jednotlivosti dané krajiny, její vizuální část, ale překračuje ji. Vidíme vždy 

výsek, ale vždy si jej doplňujeme do celého okruhu. Pohybuje-li se centrum, mění-li 

se pohledy, mění se předměty, přesunují se z periferie k centru a naopak, ale 

horizont zůstavá stát, je stále zde, nemění se. Nenázorný, neindividuovaný.“22 

Všetky veci – objekty, ktoré sa nachádzajú v rámci horizontu sú definované 

vzťahom k nemu. Nachádza sa v ňom i to, čo je na prvý pohľad neviditeľné. Tým, 

že horizont prekračuje vizuálnu časť krajiny, poukazuje na to, že neprítomné je 

dosiahnuteľné, že existuje hranica, ktorú je možné neustále prekračovať. V 

medziach horizontu sa stretávajú a navzájom prelínajú všetky perspektívy našej 

vizuality, pričom ich priestorová orientácia závisí od významu: „To, kam je 

nejméně vidět, je to nejobsáhlejší. To nejvzdálenější, nejméně vyplněné určuje 

smysl toho nejbližšího, nejkonkrétněji, nejplněji daného.“23 Umiestnenie človeka v 

horizonte (krajiny) a nastavenie jeho vzájomných vzťahov k jednotlivým úrovniam 

horizontu rozdeľuje svet, javy a veci na blízke a vzdialené, centrálne a periférne, 

vlastné a cudzie.  

Svojím umiestnením vo svete, vykonávame určitý druh pohybu, 

dynamickej aktivity, ktorá sa prejavuje vo viacerých aspektoch. Prvým aspektom 

je už vyššie zmieňované emocionálne umiestnenie človeka v rámci horizontu. 

Druhý aspekt nášho pohybu vo svete pozostáva z našej vlastnej aktivity, skrze 

ktorú sa realizuje  náš priestorový vzťah k okolitým veciam v rámci horizontu. 

Vyvrcholenie ľudsého dynamizmu spočíva v poznaní, že svet je rovnakej telesnej 

povahy ako ja, teda „stejně jako má svět vliv na mně, mám ja vliv na svět.“24 

Nevyhnutným predpokladom k naplnenému pociťovaniu našej telesnosti vo 

svete je prítomnosť druhého človeka, pretože iba cez druhého človeka sme schopní 

vnímať seba. Tým, že sme pre niekoho objektom a uvedomujeme si, že človek, 

ktorý nás vidí ako objekt, môže byť zároveň objektom v našom vnímaní, naplno 

pochopíme, že obaja, resp. všetci, sme tvorení rovnakou látkou. Látka, ktorá je 

našou podstatou, je i podstatou sveta vôbec. Napriek tomu, že skrze druhého 

vnímame seba, prostriedok nášho sebauvedomenia sa nám nikdy neukazuje v 

origináli: „Druhý je nám dán skrze svůj zjev, jen jako fenomén, a ne ve svém 

původním bytí. Asi tak, jak jsme si sami dáni, když se dívame na své tělo (upadli 

                                                 
22 PATOČKA,J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Ibid., s. 29. 
23 To isté, s. 29. 
24 ČINÁTLOVÁ,B.: Příběh těla. Ibid., s. 14. 
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jsme a ohmatáváme se)... procházíme tím, co je prezentováno, k tomu, co 

prezentováno není, co je tím pouze aprezentováno.“25 Aprezentácia je tak 

nesmierne dôležitá pre vnímanie vlastnej telesnosti, a zároveň nevyhnutná pre 

rozširovanie vlastného horizontu a jeho potenciálne prekračovanie, ako aj pre 

vytváranie vzájomných vzťahov s druhými v rámci nášho bezprostredného sveta.26 

Pociťovanie vlastnej telesnoti, vznik horizontu a koexistencia človeka s 

druhými ľuďmi a objektmi v rámci tohto horizontu vyžaduje existenciu časovej 

roviny. Telo síce jestvuje v priestore, ale zároveň aj v čase. Ľudské telo sa neustále 

mení, jeho metamorfózy sú nevyhnutnou vlastnosťou tela od jeho vzniku až po 

jeho zánik. Skúsenosť s časom robí ľudské telo dočasným, môžeme povedať, že 

čas našej telesnosti je limitovaný. 

Človek skrze svoje telo pociťuje čas lineárny a čas cyklický.27 Čas lineárny 

znamená, že sa telo neustále mení, dospieva, zreje a starne, až dospeje k 

prirodzenému koncu. Tento druh času dokážeme vnímať predovšetkým z 

dlohodobej časovej perspektívy, pretože skrze každodenných skúseností človek 

explicitne nevidí, že starne. Cyklický čas pozostáva z pravidelne sa opakujúcich 

činností, ktoré môžu byť rôzneho charakteru. Prírodné cykly môže reprezentovať 

striedanie ročných období; liturgický cyklus začína narodením, pokračuje 

ukrižovaním a vrcholí zmŕtvychvstaním. Výrazne cyklický charakter má striedanie 

rôznych stereotypných období – prázdniny, sviatky, dovolenka, pracovné dni. 

Prítomnosť cyklického času v našom živote, a teda pravidelne sa striedajúce 

stereotypy, zmierňuje neúprosnosť a definitívnosť času lineárneho. Smrť človeka 

je prirodzeným zakončením ľudskej telesnosti a predstavuje naplnenie lineárneho 

času, ktorý má eschatologický charakter. Čas cyklický a jeho, z hľadiska trvania 

ľudského života, triviálne cykly nadľahčujú lineárnu neúprosnosť plynutia 

                                                 
25 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Ibid., s. 48. 
26 Otvorenosť tela svetu a nevyhnutná prítomnosť druhého človeka alebo objektu je prítomná v 
mnohých formách umenia. Azda najexplicitnejšie je potreba tohto vzťahu vyjadrená v Body-Art- e. 
Dokazuje to umelec Chris Burde, ktorý zo svojho vlastného tela urobil umelecký materiál – stal sa 
„plastikou“ v galérii. Ľahol si za priehľadné sklo, na ktorom viseli hodiny odmeriavajúce dĺžku 
jeho pobytu v úzkom presklennom priestore oddelenom od publika – bez vody, jedla a toalety.  
Zodpovednosť za prerušenie tohto aktu nechal na divákoch. Po 45 hodinách správca múzea rozbil 
sklo a doniesol umelcovi vodu – nikto z divákov sa totiž neodvážil ukončiť túto akciu. Na jednej 
strane sa obávali o umelcov život, na strane druhej sa však obávali narušit priestor/horizont jeho 
telesnoti, ktorá ako hranica umeleckého diela ostro kontrastovala s ich telesnosťou živých ľudí. 
Umelcovo telo bolo otvorené ich svetu, ale jediný, kto zareagoval bol správca múzea, čím sa stal 
súčasťou umeleckého diela a jeho horizont sa navzájom preťal s horizontom živej „plastiky.“ Cit. 
podľa: REZEK, P.: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Ibid., s. 70-71. 
27Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B: Příběh těla. Ibid., s. 16. 
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ľudského života napriek tomu, že je viac než evidentné, že „každý další 

soukromný rituál narozenin neoslavuje rok nabytý, ale ztracený.“28    

Telesnosť ľudského tela a podstata jej fungovania v rámci sveta 

predpokladá živé, fungujúce, a teda zdravé telo. Keďže telo je základnou 

podmienkou videnia a skrze neho človek získava väčšinu svojich skúseností, 

predstavuje nástroj, ktorý musí alebo mal by byť vždy poslušný, nám povoľný a 

fungujúci: „ Žité tělo nám musí být vždy k dispozici, vždy poslušné, povolné, 

odpovídá na náš impuls.“29 

Situáciu, kedy ľudské telo je síce živé, ale odmieta poslušnosť, popisuje 

štúdia Roberta F. Murphyho Umlčené tělo.30 Táto štúdia je antropologickou 

analýzou spoločenstva telesne paralyzovaných ľudí.31 Nehybné a choré telo 

prestáva byť plne fungujúcim prostriedkom získavania zažitých skúseností. Aj keď 

je to telo živé, nemŕtve, svojou deformáciou sa vydeľuje zo spoločnosti, z 

horizontu „zdravého“ priestoru, ktorý sa pre neho stáva nedostupným.  

Priestorovým horizontom chorého tela je svet, do ktorého zdravé telo 

nepatrí, a preto medzi horizontom tela chorého a horizontom tela zdravého nastáva 

výrazná disproporcia.32 Vzniká tak svet, ktorý je od tradične fungujúceho sveta 

striktne oddelený, napriek tomu je neustálou súčasťou sveta všeobecného, tzv. 

„horizontu horizontov, či horizontu všetkej reality“33: „Když se poslední 

návštevníci vytratí k výtahům, vazby neurologického oddělení k vnějšímu světu se 

zpřetrhají a jeho obyvatelé se vrátí do uzavřeného světa nemocnice.... Dlouhodobí 

pacienti se do jísté míry odcizují do svých jiných já a lidé a události, o nichž 

vyprávějí jejich návštěvy, pro ně nemají bezprostřednost dění na oddělení. Je to 

jiná dimenze...“34 

Telo paralyzovaného človeka sa stáva absolútne tematizovaným, pretože 

choré telo sa stalo problémom, ktorý prináša telu autentickú životnú skúsenosť a 

jeho majiteľa vydeľuje zo spoločnosti. Separovanosť chorého tela vyplývajúca z 

jeho stavu je podmienená akoukoľvek chorobou, nemusí ísť výlučne o definitívne 

                                                 
28 ČINÁTLOVÁ, B: Příběh těla. Ibid., s. 17. 
29 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Ibid., s. 36. 
30 MURPHY, R.F.: Umlčené tělo. Praha:s Sociologické nakladatelství, 2001. 
31 R.F. Murphymu diagnostikovali rozsiahly nádor chrbtice. Knihy opisuje desať rokov zo života 
autora, od plného prepuknutia choroby po autorovu úplnú nehybnosť. Autor – antropológ sám na 
sebe realizoval „terénny výskum“, ktorý je jednou zo základných antropologických metód. 
32 Ci. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 19.  
33 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Ibid., s. 29. 
34 MURPHY, R.F.: Umlčené tělo. Ibid., s. 11. 
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fyziologické nefungovanie tela, akým je paralýza. Ľuďom chorým na tuberkulózu 

boli v minulosti pripisované priam ušľachtilé vlastnosti, ktoré ich odlišovali od 

zdravých ľudí, a zároveň im predurčovali umelecké vlohy: „Mýtus tuberkulózy je 

vlastně předposlední epizodou v dlouhém vývoji antické představy o melancholii, 

jež  byla podle teorii čtyř tělesných šťáv nemocí umělců. Melancholická – či 

tuberkulózní – povaha byla povahou ušlechtilou: citlivou, tvůrčí, ozvláštněnou.“35 

Okrem odlíšenia sa od zdravého tela, turbekulózne telo obývalo svoj 

vlastný svet, špecifický pre túto chorobu: „ Mýtus tuberkulózy ... dal také základ 

významnému modelu bohémského života, ať už s uměleckým posláním nebo bez 

něj. Postižený tuberkulózou byl vyděděnec, tulák věčně hledající zdravé místo... ve 

dvacátém století (to byly) hory a pouště – vesměs prostředí, která byla sama 

postupně zromantizována.“36 

Choré telo špecificky pristupuje i k vnímaniu času, resp. existuje v 

chorobou podmienenom časopriestore. Chorý človek rozlišuje dve podstatné 

časové obdobia  – obdobie pred chorobou, kedy bol zdravou súčasťou spoločnosti 

a fázu choroby, ktorej plynutie je už definitívne poznamenané inými pravidlami. Je 

to fáza straty nádeje a pozvoľného úpadku: „ Má minulost již není přímá a 

plynulá, ale přetržená a polarizovaná. A má dlouhodobější budoucnost vlastně 

neexistuje.“37 

Pocit beznádeje posilňuje uvedomenie si, že moje telo je nielen choré, a 

teda nefunkčné, definitívne poznamenané a oddelené od zdravých tiel, ale zároveň 

je umlčané a osamelé, pretože ľudia žijúci v inom svete, nezdieľajú moje utrpenie 

a nedotýkajú sa medzného horizontu ľudského času – smrti: „ Nic tak zcela 

neizoluje člověka jako poznání, že když trpí, nikdo další bolest necítí; že když je 

nemocen, je jeho choroba soukromnou záležitostí; a že když umře, svět se svým 

shonem se klidně točí dál.“38 

Aj keď choré telo neumožňuje svojmu majiteľovi uskutočňovať možnosti v 

rovnakej miere ako telo zdravé, svojou inakosťou je veľmi podstatné pre vnímanie 

hraníc ľudského tela. Pokrivená perspektíva chorého tela vedie k rozloženiu 

                                                 
35 SONTAGOVÁ, S.: Nemoc jako metafora. AIDS a jeho metafory. Praha: Mladá fronta, 1997. s. 
36. 
36 To isté, s. 37. 
37 MURPHY, R.F.: Umlčené tělo. Ibid., s. 30. 
38 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 18. 
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jednoty mysle a tela, kedy sa človek odcudzuje svojmu telu i okolitému svetu.39 

Napriek tomuto odcudzeniu, či odtelesneniu, je možné vnímať nefunkčné telo ako 

medzný horizont existencie človeka, ktorý je nevyhnutný pre pochopenie 

vzájomného vzťahu medzi telom a svetom, ktorý telo obklopuje. 

 

2.2 Teologické hľadisko 

Hodnotenie či charakteristika tela z hľadiska teologického sa vo viacerých 

aspektoch zhoduje s hodnotením tela z filozofického hľadiska. Ľudské telo je 

kategória vyjadrujúca osobu, teda niekoho, kto sa nachádza a existuje v 

časopriestore. Existencia človeka je explicitne vymedzená priestorom, ktorý telo 

obýva a podľa obývaného životného priestoru sa utvára následne aj horizont tela a 

jeho medzné hranice, v rámci ktorých sa telo a telesnosť realizuje a následne 

vymedzuje. Čas možno vnímať ako podstatný ukazovateľ či indikátor priebehu a 

dĺžky existencie tela; napriek tomu je to otázka, v ktorej sa filozofický a 

teologický pohľad na telo rozchádzajú.  

Podľa filozofickej inšpirácie40 časová existencia tela pozostáva z 

lineárneho a cyklického času. Tieto dva druhy časovej existencie nie sú od seba 

striktne oddelené; naopak, koexistujú paralelne v živote každého človeka – tela. 

Oba druhy však odkazujú k  limitovanej existencii tela, počínajúcej narodením a 

končiacej smrťou človeka. Kresťanská teológia vníma plynutie ľudského, a teda aj 

telesného času, diametrálne odlišne.  

Telo a duša tvoria jeden harmonický celok, z čoho vyplýva, že telo nie je 

možné oddeliť ako objekt od života, od živého – „od Já, od samotné existence.“41 

Znamená to teda, že aj keď kresťastvo pripúšťa dočasnosť tela fyzického, život 

človeka – spojenie tela a duše – má časovo neobmedzenú existenciu, ktorá je však 

podmienená a vymedzená na základe vzťahu človeka – tela k Bohu. Pravoslávny 

filozof  Olivier Clément považuje stvorenosť tela za jeho základnú vlastnosť, 

schopnosť, možnosť i obmedzenosť, za podstatný spôsob, ako sa voči Bohu 

vymedziť.42 Človek svoje stvorené telo otvára Duchovi a napája sa tak na telo 

stvoreného sveta; ľudské telo sa zároveň stáva telom duchovným. Každým svojím 

                                                 
39 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 19. 
40 To isté, s. 9. 
41 GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Ibid., s. 71 – 72.   
42 Cit. podľa: CLÉMENT,O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velegrad: 
Refugium Velehrad-Roma, 2004. s. 11.  
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skutkom a poznaním človek odkazuje k večnému a absolútnemu bytiu. Stvorenosť 

dáva ľudskému telu slobodu; človek sa slobodne rozhoduje, či svoje telo otvorí 

božskému Duchovi a stane sa duchovným a nesmrteľným, alebo sa uzavrie a 

identitu hľadá v sebe samom, čím sa stane smrteľným, a teda telesným a 

konečným.43 

Skutočnosť, že ľudské telo neustále osciluje medzi smrteľnosťou a 

nesmrteľnosťou, komplikuje vzťah človeka k vlastnému telu – človek sa v ňom 

nemusí vždy poznať; naopak, telo sa mu môže stať prekážkou, ktorá zabraňuje 

pravému poznaniu – poznaniu pravého vnútorného ja. Rovnaká neistota platí aj pre 

pohľad druhého človeka na iné ľudské telo, čo znamená, že vzťah videný – vidiaci 

– viditeľný prestáva plniť svoju prvotnú funkciu. Akt aprezentácie nezbližuje 

človeka s jeho okolím; aprezentácia ako predpoklad podstatný pre vnímanie 

vlastnej telesnosti v tomto prípade prestáva platiť: „Poznávám se v něm, protože 

jinak bych se před druhým nestyděl, neboť za to, co je nám cizí, se nestydíme. Ale 

mám strach, že má osoba není skrze mé tělo vidět, že vězím v tom nejneosobnějším, 

v čemsi především druhovém. Cítím, že pohled druhého, který na mne spočívá, buď 

náhodou, nebo v mohutném a izolujícím vzmachu čistě živočišného života, není 

pohledem důvěry, v němž bych mohl ve vší nevinnosti existovat. Je to pohled 

cizince, který pohrdá nebo touží, anebo obojí zároveň, a tedy mne odděluje od mé 

skutečné identity.“44 

V prípade, že človek uviazne v telesnej rovine svojej existencie, dochádza 

k porušeniu jednoty harmonického celku duše a tela a nastupuje pocit hanby. 

Ostych alebo hanba znamená stratu jednoty ducha a tela, narušenie rovnováhy a 

neporozumenie vlastnému telu, či uviaznutie v určitom druhu narcizmu. Z 

teologického hľadiska tak pocit hanby, ktorý pramení z nenaplnenej telesnosti, 

narúša klišovitú predstavu, že (telesný) ostych súvisí s tradičnou kresťanskou 

pokorou.45 

Ďaleko podstatnejší význam má z hľadiska teológie telo Ježiša Krista. 

Základnou vlastnosťou Kristovho tela je vtelenosť a tá odkazuje k podstate celého 

kresťanského náboženstva: „Křesťanství je náboženství vtělení a vzkříšení tela.“46 

                                                 
43 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B. Příběh těla. Ibid., s. 21. 
44 CLÉMENT,O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Ibid., s. 14. 
45 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ. B.: Příběh těla. Ibid., s. 21. 
46 CLÉMENT,O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Ibid., s. 9. 
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Kristus, syn Boží, prichádza na zem a stáva sa synom človeka. Tým, že na 

seba berie ľudskú podobu, preberá na seba aj ľudskú telesnosť. Jeho telesnosť 

nadobúda univerzálnu platnosť, pretože v sebe zahŕňa telesnosť každého človeka, 

celého sveta, lebo Kristus prišiel do sveta pozemských ľudí, aby svet spasil a 

zbavil ho všetkých hriechov: „Je to tělo, které je tělem individuality padlého světa, 

též tělem communia, tělem zahrnujícím, všelidským a kosmickým, tělem počátku a 

hlavně konce, neboť bere na sebe ,odění kůží‘ nás všech, tedy náš tragický a 

zároveň tvůrčí příběh. Je zasazeno do jednoho bodu času a prostoru, ale je rovněž 

jejich příčinou, protože , v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi [...] a 

všechno trvá v něm.‘“47 

Vtelenie syna Boha do syna človeka potvrdzuje duchovno-telesnú podstatu 

sveta. Kresťanská dogma o vtelení tvrdí, že Kristus je pravým človekom, pretože 

prijal ľudskú prirodzenosť, ktorá so sebou prináša konečnosť, materiálnosť, 

svetskosť a telesnosť. V procese vtelenia však dochádza aj k sebazdieľaniu Boha, 

čo znamená, že Boh – Spasiteľ nezvratne zasahuje do dejinného času a prináša 

sľub večnosti a nesmrteľnosti. Vzniká tzv. hypostatická únia, a síce jednota 

ľudského a božského v Kristovi, s ktorou sa čas človeka stal časom toho, kto je 

večný a smrť smrťou toho, kto je nesmrteľný.48 

Spolu s ľudskou telesnosťou Kristus prijíma aj vlastnosti typické pre 

fyzickú stránku ľudského tela; v prípade Kristovho pozemského osudu ide najmä o 

fyzické utrpenie – bolesť, smrteľná úzkosť, strach, muky spôsobené fyzickou 

tortúrou; jeho telo je mučené, trpiace49 a obetované. Pocit utrpenia a bezmocnosti 

je umocnený tým, že Kristus si svoje poslanie plne uvedomuje a vie, aký koniec ho 

na zemi čaká. Absolútny vrchol Ježišovej existencie spočíva v jeho mučeníckej 

smrti, ktorá znamená nielen fyzické, ale aj psychické utrpenie: „Tu na něho padl 

zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: , Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a 

bděte se mnou!‘ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: ,Otče můj, je-li to 

možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.‘“50  

                                                 
47 CLÉMENT,O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Ibid., s. 23. 
48 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 22 – 23. 
49 Otázka mučeného a trpiaceho tela bude obzvlášť dôležitá v nasledujúcich kapitolách, kde budem 
interpretovať prózy L. Laholu, A. Lustiga, I. Kertésza a H. Grynberga. Aj keď kontext a súvislosti 
budú rozdielne, kategória mučeného tela bude jedným z určujúcich prístupov, ako postupovať pri 
analýze tela a telesnosti v prózach z obdobia 2. svetovej vojny. 
50 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 23. 
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Kristove muky, fyzické i duchovné, prehĺbuje jeho osamelosť, obavy a 

strach zo smrti. V Getsemanskej záhrade, kde všetci jeho druhovia spia, trpí sám; a 

sám vychádza v ústrety smrti, teda jeho telo sa stáva „telom pre smrť“.51 

Mučenícka smrť znamená vrchol Kristovho utrpenia; vzkriesenie Krista ale 

prináša skutočnú katarziu a dáva zmysel Kristovej ľudskej telesnosti. Okamih 

smrti neoddeľuje telo od ducha, ale separuje telo pozemské od tela telesného. 

Tým, že Kristus obetoval svoje fyzické telo, porazil smrteľnosť ľudskej telesnosti 

a telo človeka povýšil, pretože ho svojou telesnou smrťou vzkriesil k večnému 

životu.52 Jeho mŕtve telo sa stáva telom živým. Nie je to však telo živé v kontexte 

plnohodnotnej, a teda fungujúcej ľudskej telesnosti, ktorú predpokladá filozofické 

hľadisko tela. Kristovo telo je telo živé, pretože je nemŕtve, a síce oživené či 

vzkriesené, čím sa uzatvára podstata kresťanstva: „A vše se obrací, ,tělo pro smrt‘ 

se stává ,tělem pro vzkříšení‘. Naše smrt, všechny smrti, které přestřihují náš život, 

se stávají cestou ke vzkříšení.“ 53 

Vzkriesením sa telo Krista zo sveta nevytratilo; pre kresťanov je neustále 

prítomné skrze liturgie a eucharistie.54 Počas liturgie sa človek prostredníctvom 

eucharistie stretáva s Kristovým telom, resp. prijíma Božie Telo aktom svätého 

prijímania. „Telo pre smrť“ sa týmto aktom mení a stáva sa „telom pre slávu“.55  

Aktom svätého prijímania kresťan prijíma telo Krista, ktorý vstal z mŕtvych, ako 

posvätný pokrm a nápoj. Týmto prijímaním dochádza k spojeniu sakrálneho a 

profánneho, viditeľného a neviditeľného, duchovného a telesného. Každý účastník 

liturgie sa svätým prijímaním stáva súčasťou kolektívneho tela, tela Krista: 

„Liturgie nás zasazuje do Těla Kristova, do neomezeného prostoru Dechu, který 

nese svět, a téže do Otcova domu. Do Těla, v němž trojiční společenství vchází do 

společenství lidí.“56  

Teologické hľadisko vymedzuje kategóriu tela a telesnosti na základe 

dôležitého a nevyhnutného predpokladu, že telesnosť je spojená so životom a 

fungujúce telo existuje v harmonickej jednote s dušou, otvorenej pravému 

                                                 
51 CLÉMENT,O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Ibid., s. 25. 
52 Cit.podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 110 – 111. 
53 To isté, s. 25 – 26. 
54 Eucharistia je v kresťanstve spolu s krstom jednou zo sviatostí, ktorú uznávajú takmer všetky 
cirkvi. Ďalší význam slova je sviatosť oltárna alebo sväté prijímanie. Ako obrad je eucharistia 
ústrednou sviatosťou cirkvi a stredom liturgie – bohoslužby. V kontexte mojej diplomovej práce 
ide o sväté prijímanie. Cit. podľa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie_(svátost).  
55 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 24. 
56 CLÉMENT,O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Ibid., s. 29. 
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poznaniu skrze vzťahu človeka – tela k Bohu. V prípade, že sa táto jednota poruší, 

človek stráca možnosť participovať svojou pozemskou, obmedzenou telesnosťou 

na telesnosti univerzálnej a všesvetovej; prestáva byť súčasťou posvätného nad-

tela, a síce tela Boha. 

 

2.3 Kultúrno-antropologické hľadisko 

Problematika tela a telesnosti je výraznou súčasťou ľudovej kultúry, a teda 

aj ľudovej literatúry. Štúdia Blanky Činátlovej Příběh těla považuje rozsiahlu 

knižnú prácu Michaila Michajloviča Bachtina François Rabelais a lidová kultura 

středověku a renesance57 ze dielo podstatné z hľadiska rozboru tela a telesnosti v 

ľudovej kultúre. Michail Bachtin upriamuje pozornosť, a zároveň analyzuje 

problém karnevalovej kultúry, ktorá sa prejavuje primárne v ľudovej smiechovej 

kultúre stredoveku a renesancie. S pojmom karnevalovej kultúry úzko súvisí 

kategória karnevalového tela a telesnosti.  

Prejavy karnevalovej kultúry, a teda aj všetky mnohotvárne prejavy a 

výrazy ľudovej smiechovej kultúry, rozdeľuje Bachtin do troch skupín – na 

obradné a mimetické formy (sviatky bláznov, fašiangy, slávnosti karnevalového 

typu), slovesné smiechové diela rôzneho typu (paródie, pamflety) a rôzne formy 

familiárnej pouličnej reči (nadávky, ľudové kliatby, dušovanie).58  

Z hľadiska antropologického zohrávali slávnosti karnevalového typu a s 

nimi spojené smiechové obrady dôležitú úlohu v živote stredovekého človeka. 

Tieto obrady boli principiálne založené na smiechu, a preto sa pomerne ostro 

vymedzovali voči oficiálnym obradom svetských (feudálných) alebo cirkevných 

slávností (paródie liturgických žánrov, travestie rytierskych turnajov). Tlmočili 

neoficiálny aspekt sveta – cirkevného aj svetského (štátotvorného) a vytvárali tak 

akoby „iný, druhý svet a život,“ ktorý bol opakom oficiálneho sveta: „Oficiální 

středověké svátky [...] nijak neodváděly od existujícího uspořádání světa a 

nevytvářely žádný „druhý život.“ Naopak, posvěcovaly a sankcionovaly existující 

uspořádání a utužovaly je.... Oficiální svátek se v podstatě obracel jen nazpět, do 

minulosti, a touto minulostí posvěcoval současné uspořádání světa.“59 Markantný 

rozdiel medzi oficiálnym a neoficiálnym aspektom sveta spôsobuje, že fenomén 

                                                 
57 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: ARGO, 
2007. 
58 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 27. 
59 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 16. 
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karnevalu rozdvojuje človeka medzi dva svety – svet konvenčný a uvoľnený, 

vážny a veselý, konštantný a premenlivý, uzavretý a nezavŕšený. Keďže tieto dva 

svety navzájom spolu koexistujú len v čase karnevalových sviatkov, navzájom sa 

aktívne neovplyvňujú. Jediným aktívnym článkom tohto vzťahu je parodovanie a 

zosmiešňovanie oficiálneho sveta svetom ľudovým a nekonvenčným. 

Na karnevalovom neoficiálnom svete, ktorý je premenlivý, uvoľnený a 

nekonečný, participovali všetci ľudia danej doby, čím vzniká fenomén súbežnej 

existencie dvoch svetov, nevyhnutný pre správne pochopenie kultúrneho 

povedomia európskeho stredoveku a renesancie a následne aj ďalšieho celkového 

historicko-kultúrneho rozvoja Európy. Potenciál tohto fenoménu spočíva v jeho 

nadčasovosti a neustálej prítomnosti v ľudských dejinách: „Dvojí aspekt v 

pojímání světa a lidského života existoval už v nejranějších stadiích kulturního 

vývoje. Ve folklóru prvotních společenství existovaly vedle kultů svým rázem a 

tónem vážných i smíchové kulty, které božstvo tupily a zesměšňovaly; vedle 

vážných mýtů existovaly mýty smíchové a potupné, vedle hrdinů jejich parodické 

protějšky, dvojníci.“60 

Karnevalové slávnosti prinášajú do života človeka významný sviatočný 

moment. Bachtin karneval nazýva „druhým životem lidu, tzv. svátečním 

životem.“61 Motív sviatočnosti sa tak stáva základnou vlastnosťou všetkých 

stredovekých obradných a mimetických smiechových prejavov. Karneval je ako 

spoločenský obrad vo svojej podstate veľmi špecifický, pretože nerozdeľuje 

svojich účastníkov na ľudí a obecenstvo; je to hra, ktorá sa stáva životom – „má 

vesmírný charakter , je to zvláštní stav celého světa – obrození a obnovení, kterého 

se účastní všichni lidé. Taková je podstata karnevalu a všichni účastníci ji živě 

pociťuji.“62  

Ďalšou podstatnou vlastnosťou tejto „skutočnej hry“ je takmer bytostný 

vzťah karnevalu ku kategórii času. Podstatu akéhokoľvek sviatočného rituálu tvorí 

konkrétna koncepcia času – historického, biologického či prírodného 

(kozmického). So závislosťou karnevalu od času súvisí priama spojitosť medzi 

sviatočnými obradmi či rituálmi (sviatkami) a prelomovými udalosťami v 

historickom vývoji človeka a celej spoločnosti. Významné dejinné udalosti vždy 

                                                 
60 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 13. 
61 To isté, s. 15. 
62 To isté, s. 14. 
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spôsobovali alebo boli spôsobené prelomovými momentmi – smrťou a 

znovuzrodením (napr. v živote kresťanov ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Krista – 

veľkonočné sviatky). Predovšetkým však neustály kolobeh smrti a zrodenia, 

opakujúce a striedajúce sa premeny a obnovovanie (života, sveta) tvoria 

významové jadro karnevalu (ako slávnosti) a dodávajú mu špecifickú „svátečnost 

svátku.“63 

Definovať alebo vymedziť karneval a ostatné prejavy karnevalovej kultúry 

z hľadiska umeleckého či estetického nie je jednoznačne možné. Napriek silnej 

prítomnosti prvkov hry a divadelne mimetických prvkov nepatrí karneval spolu s 

ďalšími smiechovými formami do oblasti umenia a divadla; všetky tieto formy 

stoja na hranici medzi umením a životom, čím sa zbližujú s funkciou mýtických 

rituálov.64 Potvrdzuje to aj prítomnosť všetkých účastníkov karnevalu na priebehu 

deja, ktorí svojou účasťou vytvárajú „druhý“ karnevalový svet, a teda na ňom 

aktívne participujú. Mýtické rituály zobrazujú jedinečné udalosti danej kultúry a 

účastníci inscenácie mýtu (poslucháči, diváci) sú nielen divákmi, ale aj hercami, 

pretože svojou účasťou na rituálnej hre mýtický príbeh65 nanovo prežívajú. 

Autenticita zo spoluprežívania demonoštrovaného je pri formách karnevalovej 

kultúry a mýtických rituáloch totožná a rovnako intenzívna. 

Napriek tomu, že karneval balancuje medzi umením a životom, zostáva 

predovšetkým hrou. Hra predpokladá v prvom rade slobodné jednanie a svojím 

oddychovým sviatočným charakterom prekračuje hranice ľudského každodenného 

života, čím vytvára sakrálnu sféru ľudskej existencie. Pravidelné opakovanie 

vzorov herného správania dodáva hre kultovný a rituálny charakter, ktorý sa 

naplno prejavuje v striktne vymedzených hraniciach. Karneval (hra) predstavuje 

svet síce nekonvenčný a neustále sa meniaci, ale za predpokladu, že je jasne 

vymedzený a ohraničený.66 Paradoxnú ohraničenosť chaotického a slobodného 

                                                 
63 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 16. 
64 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 27.  
65 Pôvodné mýtické príbehy vzťahujú človeka k jeho prahorizontu – prostredníctvom nich sa 
človek vyrovnáva so svetom. Hlavným znakom mýtických príbehov je ich univerzálna pravdivosť; 
mýtický príbeh nie je vytvorený, je zjavený ( napr. eposy Ilias a Odysea). Zjavenie mýtického 
príbehu znamená jeho znovuprežitie a skrze tejto skúsenosti sa mýtický človek dostáva k počiatku, 
k prvotnému stvoreniu, ktoré dáva zmysel jeho prítomnosti a predznamenáva jeho budúcnosť. 
Počiatok – vznik všetkého – zjavený v mýtickom príbehu odkazuje ku skúsenosti, ktorá vytvára 
kolektívnu pamäť. Kolektívna pamäť všetko individuálne rozpúšťa v archetypálnom charaktere 
mýtických príbehov a ich hrdinov, napriek tomu sa každý poslucháč skrze zjaveného príbehu 
identifikuje s vlastnou kozmickou situáciou. Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 58. 
66 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 30. 
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karnevalového sveta hry je možné odvodiť z antropologického predpokladu, že 

každá ľudská kultúra sa snaží prekonať a ovládnuť chaos poriadkom a určitým 

systémom pravidiel.  

Kultovný charakter hry umocňuje veľmi výrazný, zo symbolického 

hľadiska najdominantnejší, prvok – maska. Pod maskou môže účastník hry 

(karnevalu) potlačiť svoju pôvodnú identitu a získať novú – tajomnú a 

nepoznateľnú. Kultovná funkcia masky nespočíva v schopnosti oklamať iných, ale 

v túžbe a možnosti javiť sa sebe samému ( a aj ostatným) skrze množstvo rôznych 

podôb – byť niekym iným, v ideálnom prípade výnimočným. Maska ponúka 

človeku mnohotvárnu existenciu a v hernom svete môže byť obohatená o 

mimoriadne a predovšetkým nadprirodzené schopnosti. Jediným a determinujúcim 

predpokladom magickej moci masky je prítomnosť človeka – jej nositeľa; bez 

neho stráca akýkoľvek význam a silu.67 

Jedinečnosť a význam (karnevalovej) hry spočíva v schopnosti 

kombinovať či spájať dohromady oblasti, ktoré človek v každodennom živote 

oddeľuje – zdanie a skutočnosť, slobodu a pevný systém pravidiel, vážnosť a 

nekonvenčnosť, stálosť a premenlivosť. Nekonvenčnosť, živú chaotičnosť a zo 

všetkých strán prekypujúci život karnevalového sveta verne reprezentuje groteskné 

karnevalizované telo. 

V karnevalom svete neplatia žiadne pravidlá – rušia sa hranice medzi 

oficiálnym a neoficiálnym, spoločenská a sociálna hierarchizácia prestáva platiť. 

Vzniká dočasná sloboda pre všetkých, ktorí na živote tohto sveta aktívne 

participujú a rovnaká sloboda nepretržite hraničiaca s chaotičnosťou platí aj pre 

groteskné telo karnevalu. Grotesknosť karnevalového tela poukazuje na jeho 

premenlivosť, neukončenosť, nezavŕšenosť a zároveň otvorenosť; je podmienená 

neustálou potrebou tematizovania a zdôrazňovania telesného, pričom všetky 

vlastnosti tohoto tela sú hyperbolizované do krajnosti. Otvorenosť tela znamená, 

že telo sa neustále mení, je v pohybe, prekračuje hranice jednotlivých tiel a 

prechádza z tela individuálneho do tela kozmického.68 Táto nezavŕšenosť odkazuje 

k veľmi podstatnej vlastnosti karnevalového tela, a síce kolektívnosti. Akákoľvek 

                                                 
67 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 34 – 35. 
68 Moment včlenenia individuálneho do kolektívneho (nielen tela) zbližuje karnevalové telo s 
mýtickým telom. Tento vzájomný vzťah, kedy sa časť začleňuje od všeobjímajúceho celku, je 
možné interpretovať ako mýtický vzťah mikrokozmu a makrokozmu. Ci. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: 
Příběh těla. Ibid., s. 28. 
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telesná intimita alebo súkromie v kontexte tela karnevalového neexistujú, resp. sa 

rozpúšťajú v tele kolektívnom. Všetko je verejné a viditeľné. Kolektívne telo je 

prostriedkom odmietania či popierania všetkého oficiálneho. Odmietať a negovať 

večné a nezameniteľné pravdy je jednou z hlavných spoločenských funkcií 

karnevalu a masa či kolektívne telo je pre živelný prejav negácie priam stvorená. 

Masový fenomén je nadradený nad indivíduom už len z pohľadu množstva a sily. 

Negácia masou je vždy dominatná a nadobúda univerzálnu platnosť, aj keď iba v 

hraniciach karnevalového sveta: „Negace je to, co je nejjednoduchší. To sbližuje 

velké masy, jejichž složky se nemohou dohodnout na nějakem cíli.[...] Masy se tedy 

vymezují oním negativním, ustavují se popíráním. Je zbytečné na nich vyžadovat 

jejich mínění nebo jejich dobrou vůli, ba ani nějaký určitý kritický postoj, neboť ho 

nemají, mají jen jistou nediferencovanou moc, moc odmítání. Jsou silné tím, co 

vypuzují, co s lhostejností odmítají, především každý návrh který je přesahuje, 

každou třídu nebo každé myšlení, které je transcenduje.“69 

Ďalším podstatným rysom karnevalového tela je jeho obrátenosť, resp. 

prevrátenosť jeho základných atribútov – karnevalové telo sa stáva „tělem 

naruby.“70 Z hľadiska telesnosti sa všetko vnútorné a skryté dostáva napovrch a z 

pohľadu všeobecného karneval neguje a obracia tradičné významy vysoké/nízke, 

hore/dole, vpredu/vzadu. Takéto vedomé prevracanie tradičných hodnôt 

vyzdvihuje a zdôrazňuje tie vlastnosti a funkčné procesy tela, ktoré sa mimo 

karnevalu a konceptu ľudovej kultúry považujú za nízke: vylučovanie, nadmerné 

prijímanie potravy, prílišná konzumácia alkoholu, súloženie, smrteľná agónia, 

pôrod. Tieto momenty tela zároveň potvrdzujú, že karnevalové telo je nezavŕšené a 

že prechádza rôznymi zmenami, teda sa neustále mení a je v pohybe, prekonáva 

hranice svojej vlastnej telesnosti a zapája sa do kolektívneho tela.  

Zmieňované nízke momenty tela (vyprázdňovanie, súlož) priamo odkazujú 

k výraznému rysu karnevalovej telesnosti, a síce znižovaniu. Obracať naruby, 

zamieňať vysoké s nízkym znamená znižovať a zhadzovať, ale zároveň 

povzbudzovať k novému začiatku, opätovnému zrodeniu. Počatie, tehotenstvo a 

pôrod sú prirodzenými momentmi tela a podmieňujú neustály kolobeh života. 

                                                 
69 BAUDRILLARD, J.: Síla nechuti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha: 
Karolinum, 2003. s. 255. 
70 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 28. 



 24 

Michail Bachtin nazýva toto znižovanie plodným hrobom: „Snižování kope tělu 

hrob pro nové zrození.“71 

Všetky spomenuté nízke telesné procesy reprezentujú konkrétne telesné 

orgány. Tieto orgány, ktorými sa telo dotýka so svetom, s iným telom, ktorými 

telo vstupuje do sveta, sú orgány otvorené, prístupné, vyrastajúce a vyčnievajúce z 

tela – predovšetkým otvorené ústa, nos nahradzujúci falus, brucho, prsia, genitálie, 

ale aj akékoľvek telesné defekty – hrb, kratšia či nevyvinutá končatina, chorá, a 

teda nefunkčná koža. Tieto orgány sú prostriedkami, cez ktoré sa nízkymi 

telesnými procesmi dostáva všetko vnútorné a intímne napovrch a neviditeľné a 

súkromné sa stáva verejným a viditeľným: „Reliéf groteskního těla tvoří „hory“ a 

„propasti“ nebo (řečeno jazykem architektury) věže a podzemní sklepení.[...] tento 

obraz sestáva z prohlubní a vypuklin, které se chápou jako zárodek jiného těla; je 

to průchodní dům věčně se obnovujícího života,  nevyčerpatelná nádoba smrti a 

početí.... (kde) se často vnitřní a vnější tvárnost mísí v jediném obraze.“72  

Táto skutočnosť dokazuje, že jednotlivé orgány karnevalového tela sú 

nesmierne dôležité, pretože privádzajú telo k životu. Karnevalové telo sa tak stáva 

telom fragmentárnym a každá jeho časť akoby žila vlastným životom; každá 

hraničná časť, ktorou groteskné telo prijíma alebo vylučuje, zastupuje celok. Na 

vrchole hierarchie orgánov stoja ústa, pretože ústami, najväčším otvorom v 

ľudskom tele, symbolicky vchádza vonkajší pohlcovaný svet. Ústa sú takisto 

orgánom prijímania potravy a v kontexte karnevalového tela, kde je hyperbola 

hlavným zobrazovacím prostriedkom, symbolizujú hojnosť a prekypujúcu 

mnohosť, až nadbytok. Protiklad k ústam predstavuje ľudský zadok, ktorý 

symbolizuje vyprázdňovanie, vylučovanie, ale zároveň aj proces odhaľovania 

vnútornej telesnosti vonkajšiemu svetu, teda symbolicky umožňuje premenu 

intímneho na verejné a viditeľné. Oči sú, naopak, najmenej relevatnou časťou tela. 

Groteskný obraz tela si nepotrpí na individuálny vnútorný život človeka, ktorý 

dokáže tlmočiť odhalený ľudský pohľad bez toho, aby vnútro človeka sprístupnil a 

spravil ho viditeľným. Pre groteskno sú zaujímavé iba ak vypúlené oči, ktoré z tela 

vyčnievajú, teda prekračujú jeho prirodzené hranice, a takisto indikujú prítomnosť 

telesného napätia, čím sprístupňujú vnútro človeka verejnému pohľadu. 

                                                 
71 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 27. 
72 To isté, s. 300 – 301. 
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Skutočnosť, že medzi dôležité časti groteskného karnevalizovaného tela 

patria i rôzne telesné anomálie, prináša do popredia aspekt hybridnosti či 

škaredosti, a teda aj krásy a dokonalosti. Po prvý raz sa tak výrazne nastoľuje 

otázka, čo je krásne a čo škaredé vo vzťahu k telu a telesnosti. Krása či 

atraktívnosť je dôležitou vlastnosťou tela; z hľadiska evolúcie dokonca jedným z 

hlavných znakov úspešnej reprodukcie a zachovania rodu, pretože predpokladá 

fyzicky zdravého jedinca. Teologické a filozofické hľadisko vonkajšiu podobu 

tela, a síce telesnú krásu či škaredosť, neriešia tak naliehavo a explicitne ako 

hľadisko kultúrno-antropologické. Koncept groteskného tela, ktoré je 

predovšetkým fragmentárne a živelné, pričom svoje jednotlivé časti aktívne 

používa pri začlenení sa do kolektívneho tela, prináša určitý druh odpovede: „ 

Krása kompozice spočívá v moudrosti, to znamená, že se má podobat shromáždění 

mravných a moudrých osob, nikoli divokých a vzrušených duchů“... nebo ještě: 

„Klid je stav, který je kráse stejně jako moři nejvlastnější, a zkušenost ukazuje, že 

nejkrásnější lidé jsou klidného, mravného založení. Pojem vysoké krásy také 

nemůže vzniknout jinak než v tichém a ode všech jednotlivých jevů oprošténém 

přemítání duše. Anarchický výraz divokých, vášnivých a pomíjejících citů se tak 

jeví jako přesný protiklad Krásy, jejíž hlavní charakteristikou, necháme-li stranou 

její racionalitu, je majestátní stálost.“73 

Je teda viacmenej jasné, že karnevalové telo, ktoré neustále prechádza 

rôznymi metamorfózami, je otvorené a nezavŕšené, nemôže byť dokonalé a 

definitívne krásne. Ustálenú kategóriu, akou krása nepochybne je, narúša 

hyperbolické tematizovanie groteskného tela, ktorého vlastnosti či anomálie sú 

vyexponované až do krajnosti (napr. groteskná archaická figúrka tehotnej stareny). 

Groteskné telo je spravidla nechutné (obrovský pupok – obezita), deformované a 

hybridné74, pretože mu dominujú jeho jednotlivé časti, ktorými telesne komunikuje 

s okolitým svetom (extrémne dlhý nos, vyškerené ústa v podobe hlbokej tmavej 

tlamy). Podstatným dôkazom telesnej škaredosti či ohavnosti je absencia alebo 

strata sexuálnej identity. Napriek tomu, že v dionýzskom charaktere karnevalovej 

                                                 
73 GAGNEBINOVÁ, M.: Dějiny ošklivého. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. 
Praha: Karolinum, 2003. s. 327 – 328. 
74 S hybridnosťou častokrát súvisela monštróznosť tela. V už spomenutých mýtických príbehoch sa 
spájala s telesnou škaredosťou a zlom ako podstatnou charakterovou črtou – starogrécky jednooký 
obor Kyklop. Hybridný telesný prvok však mohol fungovať aj ako identifikačný emblém, ktorý 
potvrdzuje identitu mýtického hrdinu a odkazuje k jeho vyvolenosti a jedinečnému osobnému 
príbehu – Odysseova jazva. Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 46, 56. 
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oslavy je živelná energia nepretržitého telesného hodovania stále prítomná, 

účastníci karnevalu vo svojich maskách strácajú vlastnú pohlavnú identitu. V 

obľúbenej karnevalovej maske domina človek skrýva nielen obrysy svojho tela: 

„... sametové domino neprozrazuje pohlaví ani příbuzenský vztah, ba dokonce ani 

výraz tváře... nikdo už nemá boky, prsa, ani tvář.“75 Človek – maska momentálnou 

stratou pohlavia uniká tradičnému hodnoteniu telesnosti, pretože jeho sexualita je 

neuchopiteľná a zakúša absolútnu slobodu bytia aj za cenu sexuálnej 

deformovanosti, lebo „účinnost zpodobení ošklivosti je založena na nestoudnosti 

zbavené genitální sexuality.“76 

Nedokonalé a neustále meniace sa groteskné telo typické svojimi telesnými 

anomáliami zažíva svoj vrchol v dionýzskom prežívaní či užívaní si karnevalovej 

slávnosti. Naplno a absolútne prepadá víru osláv a zábavy, participuje na „inom“ 

chaotickom svete. Tento chaos, podobne ako telo, ktoré ho reprezentuje, nie je 

stály, práve naopak – „dočasný propad chaosu utvrzuje řád, k němuž se všichni po 

skončení karnevalu vráti. Zesměšnění, parodie či travestie panujíci pravdy 

mimokarnevalového světa neznamenají jeho odmítnutí, zpochybnění, ale naopak 

utvrzení... Karnevalový rej [...] se vztahuje k přirozenému světu člověka jako 

takovému. Tento svět nelze nijak zrušit, ani dočasně – pouze může po určitou dobu 

a v určitém prostoru fungovat podle jiných pravidel.“77 

Akákoľvek negácia je v tomto prípade pozitívna; karneval neguje oficiálny 

aspekt sveta, aby mohol skrze nezavŕšeného a fragmentárneho karnevalového tela 

potvrdiť jeho existenciu. Koncept dionýzskeho tela sa fragmentarizuje, aby 

rozkladom dospel k univerzálnemu a zjednocujúcemu zrodeniu a zavŕšil tak cyklus 

večne sa obnovujúceho života. Michail Bachtin ho tak výstižne nazýva 

„karnevalovým požárem obnovujícím svět.“78 

Groteskné karnevalové telo je možné vymedziť v protiklade ku kánonu 

antického tela.79 Antické telo sa pohybuje v kolektíve a jeho životný priestor nie je 

                                                 
75 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 27. 
76 NAHOUM-GRAPPEOVÁ, V.: Kánony ošklivosti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 
20. století. Praha: Karolinum, 2003. s. 273. 
77 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 37. 
78 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 314. 
79Podľa Bachtina je najmarkantnejší rozdiel medzi karnevalizovaným a antickým telom v tom, že 
karnevalizované telo sa nedá kanonizovať. Dôvodom je jeho nezavŕšenosť, premenlivosť a 
dynamickosť. V prípade, že karneval považujeme za hru, sa však určité pravidlá stálosti rešpektujú: 
čas a priestor, v ktorom sa karneval realizuje, určitá množina ustálených masiek, vzorový spôsob 
živelného správania sa účastníkov karnevalu. Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 
38. 
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ľudoprádzný, napriek tomu je telom striktne individuálnym, osamoteným a 

oddeleným od ostatných tiel. Individuálne a intímne sa v žiadnom prípade 

nedostáva napovrch, zostáva dôrazne utajené. Telesnosť sa stáva rýdzo 

individuálnou záležitosťou, ktorá sa výrazne dištancuje od kolektívneho tela.80  

Dôrazné vymedzenie sa voči svetu a ostatným okolitým telám ovplyvňuje 

aj funkciu telesných orgánov antického tela. Všetky vyčnievajúce, prerastajúce a 

otvorené časti tela, skrze ktoré sa karnevalové telo otváralo svetu a dotýkalo sa 

okolitého priestoru, zostávajú v antickom tele uzavreté a skryté. Jedinečné a 

ohraničené individuálne telo si síce ponecháva svoje telesné znaky ako nos, 

brucho, ústa, ale všetky tieto vonkajšie fyzické atribúty nadobúdajú v antickom 

tele iba expresívnu funkciu alebo funkciu, ktorá typizuje a individuzalizuje; ich 

symbolický význam nevyhnutný pre vyjadrenie karnevalového sveta sa nadobro 

stráca.  

S oslabenou funkciou telesných orgánov a minimálnym zvýrazňovaním 

vonkajších fyzických atribútov tela sa zobrazovanie telesných procesov ako 

trávenie, vylučovanie, prijímanie potravy, rozmnožovanie a plodenie úplne vytráca 

alebo sa presúva do úzadia, resp. „se přesunuje do roviny všedního privatissima a 

individuální psychologie, kde se jejich význam zúžil, stal se specifickým a přerušilo 

se jejich sepětí s životem společnosti a s kosmickým celkem.[...] Do prvního plánu 

se dostávají účelné účelné pozice a pohyby hotového těla v hotovém vnějším světě, 

přičemž se hranice mezi tělem a světem nikterak neoslabují.“81 

Základným obrazom antického tela sa tak stáva individuálna a jasne 

vymedzená telesná hmota, u ktorej sa navonok neprejavujú fyzické, ale ani 

emocionálne procesy. Vnútorný svet tela je tabu a jeho zobrazenie sa stáva 

bezpredmetným. Kánon antického tela sa vyhýba zlomovým a univerzálne 

platným okamihom zrodenia a smrti, čím sa vytvára ideál neporušeného a 

harmonického tela. Je to telo súmerné s pravidelným a hladkým povrchom, 

neobsahuje žiaden vnútorný rozpor či komplikovanú a nesúrodú dynamiku.82 

Zosobňuje tak ideál krásy83 ľudského tela, ktorý odmieta akékoľvek individuálne, 

svojbytné a osobité rysy. Kánon antického tela síce vyzdvihuje telo individuálne a 

                                                 
80 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 38 – 39. 
81 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 303. 
82 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 38. 
83 Krása a súmernosť nevyhnutne predpokladá aj zdravie, čím sa vylučuje akákoľvek telesná vada a 
anomália tak typická v tele karnevalizovanom. Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 
38. 
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uzavreté, predstavuje však telesnú kategóriu, ktorá absolútne podlieha vzoru 

ideálnej krásy a vo svojej podstate je konštantná, nemenná a oprostená od 

akýchkoľvek výstredných poznávacích rysov.84 Telesná zavŕšenosť a nemennosť 

antického tela potvrdzuje jeho všeobecne platnú krásu, ktorá tak intenzívne chýba 

telu grotesknému. Harmonická krása je v tomto kontexte výsledkom celého tela, a 

síce tela ako celku, čím dôrazne popiera fragmentárnosť a dvojakosť 

karnevalizovanej telesnosti, a zároveň aj prítomnosť „druhého sveta“ negujúceho 

oficiálnu spoločenskú a sociálnu hierarchiu: „ Tělo nového kánonu je jedno tělo; 

nezůstaly v něm žádné znaky podvojnosti: stačí si samo, mluví jen za sebe; vše, co 

se s ním děje, týká se jen jeho, tj. tohoto individuálního a uzavřeného těla. Všechny 

události, které je potrefují, dostávájí proto jednoznačný smysl: smrt je tu jenom 

smrt, nikdy se nekryje se zrozením, stáří je odtrženo od mládí; rány dané tělo 

jenom kruší a ničemu nepomáhají ke zrodu. Všechny děje a události tu dostávají 

smysl v plánu jediného individuálního života: jsou uzavřeny do mezí, určených 

individuálním zrozením a smrtí jednoho a téhož těla; tyto hranice znamenají 

absolutní začátek a konec, které se nikdy nemohou setkat v témže těle.“85 

Růžena Grebeníčková vo svojej štúdii o novovekom koncepte tela a 

telesnosti prináša trochu iný pohľad na kánon antického tela.86 Antickému telu 

                                                 
84 Nositeľmi pravého antického tela boli hrdinovia mýtických príbehov. Zavŕšená a nemenná 
telesná krása a fyzická dokonalosť, ktorá zdôrazňuje ich vyvolenosť, je obvykle podmienená 
vznešeným – kráľovským, či dokonca božským – pôvodom (Odysseus, Gilgameš, ktorý je z dvoch 
tretín boh a z tretiny človek). Vznešený pôvod spája mýtických hrdinov s prvopočiatkom, s 
mýtickým arché, ktoré dáva každému a všetkému vlastnú identitu. Títo hrdinovia sa stávajú 
hrdinami na základe vyššej moci (napr. rozhodnutia bohov), ktorá rozhodla o ich osude dávno pred 
ich narodením. Všetkých mýtických hrdinov spája moment tragičnosti, ktorý vyplýva z vedomia 
zodpovednosti voči nadosobnému princípu, ktorý títo hrdinovia svojimi činmi neustále rešpektujú 
(konajú vždy nezávisle od vlastného prospechu a osobných túžob). Hlavným identifikačným 
znakom je krásné, silné a mohutné telo, čím sa vytvára koncept mýtického tela, ktorý v sebe spája 
dobro, krásu a vznešenosť. Škaredé, zchátralé a nefunkčné telo sa spája s bytostným zlom (Kyklop, 
Medúza). Akékoľvek možné prejavy telesnej deformácie fungujú u týchto hrdinov ako emblém 
potvrdzujúci ich výnimočný pôvod, ktorý sa prejaví vo výnimočných okamihoch, napr. už 
spomínaná Odysseova jazva. Nevyhnutne strastiplný a komplikovaný osud vyvolených hrdinov 
začína a končí na tom istom mieste. Počas svojho životného príbehu ich telo vystrieda niekoľko 
podôb (Odysseus ako úbohý žobrák na jednej zo svojich nekonečných ciest); dočasná zmena 
vonkajšej podoby je jediným prostriedkom, ako zobraziť a interpretovať hrdinovo vnútro a jeho 
premenu, neznamená ale premenu tela ako fyzickej kategórie,pretože iba telo bežných smrteľníkov 
podlieha v mýtických príbehoch definitívnym a nezvratným zmenám. Výrazne príznakovo funguje 
polarita špiny a čistoty na povrchu tela, ktorá odkazuje ku kráse a dobru, zlu a prekážkam. Pravému 
ja mýtických hrdinov však zodpovedá grécky apollinský ideál harmonického a súmerného tela. 
Výnimočná, nemenná, no všeobecne rovnaká krása antického individuálneho tela sa tak dostáva do 
ostrého protikladu k premenlivému, živelnému, a predovšetkým rôznorodému kolektívnemu telu 
karnevalu. Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 44 – 50. 
85 BACHTIN, M.M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Ibid., s. 303 – 
304. 
86 GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: PROSTOR, 1997. 
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ponecháva jeho základné telesné atribúty, a síce silu, krásu a súmernosť, ale 

pozornosť upriamuje na umiestnenie a existenciu individuálneho tela v jednom 

kolektívnom celku. Individuálne vlastnosti a znaky tela sa v tomto prípade 

kolektívnej príslušnosti nerozpúšťajú v živelne nízkom a chaotickom 

karnevalovom tele; naopak, dokonalé individuálne telo sa zaraďuje do dokonalého 

celku, ktorý funguje podľa presne stanovených pravidiel.87  

So zaradením antického tela do organizovaného kolektívu súvisí jeho 

estetizujúce pojatie, ktoré Grebeníčková považuje za antropologickú konštantu, v 

rámci ktorej rozlišuje štyri momenty prítomné nielen v hodnotení tela a telesnosti; 

nachádza ich totiž aj v hodnotení a rozbore väčšiny oblastí ľudského konania, 

ktoré aktívne či pasívne využívajú telo. Ide predovšetkým o proces prípravy tela na 

výrobný proces, tréning tela v rámci športového výcviku a v neposlednom rade 

proces prípravy tela k cieľom národnej bojaschopnosti.88 Štyri momenty tvoriace 

estetizujúci prístup ku kánonu antického tela Grebeníčkova pomenúva následovne: 

„moment postavení vně praktického zřetele, moment hry, moment reprezentace a 

moment přihlížení, diváctví.“89 

V kolektívnom a verejnom prostredí gréckeho polis sa tak naplno prejavuje 

harmónia krásneho, dokonalého, zavŕšeného tela a dobra, zdravia a zdatnosti 

podmienenej pravidelným telesným pohybom – kalokagathia. Presne 

organizovaný celok, ktorý verejnosti reprezentuje dokonale fungujúci systém, 

poskytuje zážitok aj divákovi, čím sa vymedzuje od chaoticky organizovaného 

karnevalu, ktorý pojem herca a diváka nerozlišuje, resp. zážitok prítomnej 

telesnosti prináša iba účastníkom. Grebeníčková tak upozorňuje na telo určené 

verejnému divákovi, teda telo, ktoré sa stáva reprezentatívnym nástrojom. Verejná 

prehliadka dokonale fungujúceho kolektívneho tela prebieha na dostupnom a 

viditeľnom mieste (štadión), aby si všetci diváci mohli vychutnať harmóniu a 

jednotu pohybu jeho individuálnych častí, ktoré sa vzdali svojej súkromnej 

telesnosti v prospech nadradeného celku.90 Organizovaný pohyb tohto celku 

striktne odmieta akúkoľvek náhodu či nepredvídateľný moment, ktorý v 

karnevalovej hre zámerne osviežuje a dynamizuje dej. 

                                                 
87 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 39. 
88 Cit. podľa: GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Ibid., s. 14 – 15. 
89 To isté, s. 14. 
90 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 40. 
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Filozofické, teologické a kultúrno-antropologické hľadisko predstavuje 

svoj vlastný a špecifický prístup k problematike tela a telesnosti. Na ich základe 

vznikajú rôzne binárne opozície vnímania tejto všeobecne neuchopiteľnej 

kategórie91 – individuálne/kolektívne, verejné/súkromné, zavŕšené/nedokončené, 

fragmentárne/ucelené telo; koncept tela dionýzskeho a apollinského či groteskného 

a vznešeného. Otvára sa pred nami priestor, ktorý telo vypĺňa a horizont krajiny, v 

rámci ktorej sa telo vymedzuje. Svojou telesnosťou zažívame vzťah skrze druhého 

nami videného tela, pričom naše vlastné telo pociťujeme ako vidiace, videné a 

viditeľné. Poznávame telo, ktoré sa svojou stvorenosťou otvára božskému Duchovi 

a odvracia sa tak od pozemského sveta – kresťanské transcendejúce telo.92  

Žiaden zo spomenutých typov telesnosti ale nemá zmysel spájať s jediným 

historickým obdobím.Všetky príklady totiž predstavujú špecifický prístup k telu, 

ktorý sa môže uplatniť v rámci jedného a toho istého obdobia.93 Koncept jedného 

tela môže takisto spajáť niekoľko rôznych typov telesnosti. Takým príkladom je 

koncept Kristovho tela, ktoré je mučené a týrané, ale zároveň krásne a hodné 

nasledovania, pretože je to telo obetované, odpúšťajúce, milujúce, a navyše 

oslávené vzkriesením. Tento koncept telesnosti len potvrdzuje, že fyzická krása 

môže klamať a odpudzovať, a utrpenie a bolesť naopak prekvapivo priťahovať.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Cit. podľa: GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Ibid., s. 68. 
92 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 21 – 22. 
93 Antické obdobie rozlišuje karnevalový aj dionýsky typ telesnosti; okrem hrdinských eposov sa v 
ňom, aj keď okrajovo, vyskytovali grécke mystériá.  Cit. podľa:  ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. 
Ibid., s. 41. 
94 To isté, s. 203. 
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3. Leopold Lahola – Posledná vec 

Leopold Lahola, vlastným menom Arje Friedman, je predstaviteľom 

modernej slovenskej povojnovej prózy a drámy. Počas vojnovej Slovenskej 

republiky bol z rasových dôvodov internovaný v pracovných táboroch. Vo svojej 

tvorbe analyzoval predovšetkým tragický a dehumanizujúci vplyv apokalypsy 

vojny na človeka i na spoločnosť.95 Pre jeho prózu, ktorej výber vyšiel v zbierke 

Posledná vec96 (1968), je charakteristická poloha hraničnej ľudskej situácie97 – 

prístup, ktorý bol typický najmä pre existencialistov. V prípade Laholovej prózy 

hraničná situácia vyplýva z ľudskej úzkosti, nejedná sa však o „všeobecnú úzkosť 

zo sveta, ale o úzkosť veľmi konkrétnu, ktorá pramení v dehumanizácii kozmu z 

vôle ľudí.“98 

 

3.1 Koncept mučeného tela 

Koncept tela a telesnosti je v Laholovej prozaickej zbierke Posledná vec 

výrazne ovplyvnený a existenčne podmienený svetom vojny. Uzavretý priestor 

nepokojného sveta zmietaného hrôzami druhej svetovej vojny bol primárnym, ba 

možno jediným podstatným faktorom, ktorý utváral a ovplyvňoval prístup k 

zobrazovaniu tela a následnému uplatneniu kategórie tela a telesnosti vo 

vojnových prózach tohto autora. 

Lahola považuje vojnu za hrozivé peklo či pekelné univerzum, kde 

rovnakou mierou trpia vinní aj nevinní. Svet pekla sa v Laholových prózach 

svojím vnútorným zmyslom alebo podstatou podobá danteovskému peklu, pretože 

je takisto miestom vlády zla. Zlo však v tomto prípade nemá nábožensko-

metafyzickú podstatu; jeho základný princíp je koncipovaný na výlučne 

pozemskom pláne.99 Jeho podstatnou zložkou je absencia ľudskosti či „mlčanie 

srdca,“100 vďaka ktorej sa naplno prejavuje obludnosť vojny a jedna zo 

základných myšlienok fašizmu, a síce pohŕdanie človekom, pohŕdanie všetkým, čo 

                                                 
95 Cit. podlľa: CABADAJ, P. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava: 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. s. 278. 
96 LAHOLA.L.: Posledná vec. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968. 
97 Hraničná ľudská situácia predpokladá situáciu, kedy sa človek ocitne zoči – voči smrti alebo 
utrpeniu. V tejto situácii je človek schopný zbaviť sa konvencií, všeobecne prijímaných a platných 
názorov a dokáže pochopiť sám seba ako „existenciu.“ Cit. podľa: Prozaik Leopold Lahola 
(interpretácia novely Rozhovor s nepriateľom). In: Slovenské pohľady. 1993/3. s. 28. 
98 PAŠTÉKOVÁ, J.: Leopold Lahola – odchody a návraty. In: Slovenské pohľady. 1993/3. s 11. 
99 Cit. podľa: FELIX, J.: Nad novelami Leopolda Laholu. In: LAHOLA.L.: Posledná vec. Ibid.,  
s. 308.  
100 To isté., s. 308. 
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je ľudské. Absolútna neprítomnoť humanizmu či ľudskosti v správaní postáv 

Laholových próz predstavuje akýsi determinujúci prazážitok, z ktorého všetky 

Laholove novely čerpajú a vychádzajú. Vzniká tak pomyselné peklo, ktorého 

atmosféra je príliš reálna a krutá na to, aby jeho existenciu ponechala iba v 

symbolickej rovine; dokazuje to aj popis dvoch postáv v novele Rozhovor s 

nepriateľom: „Obaja kráčali ďalej, dve duše v tom istom pekle, kde jediná cesta 

vedie k rozličným cieľom.“101 

Úplnosť prvotného prazážitku, ktorý je prítomný vo všetkých Laholových 

prózach, dopĺňa autorov neprekonateľný pocit úzkosti. Je to úzkosť, ktorá je 

intenzívne prítomná v každej novele, no nie je vyjadrená explicitne. Novely 

vyvolávajú v čitateľovi dojem, že Lahola síce zobrazuje ľudí v hraničných 

situáciách, v ktorých sa maximálne prejavuje absurdnosť ľudského údelu, obzvlášť 

v čase vojny, ale opisy telesného a psychického utrpenia akoby autor načrtával 

chladne, nezúčastnene, možno až mrazivo vecne; necháva svoje postavy padnúť do 

pomyselnej ľudskej priepasti absurdného, zúfalstvom vybičovaného stavu, kedy sa 

hraničná situácia bolesti a beznádeje stáva až mrazivo komickou. Príkladom je 

titulná novela Posledná vec, v ktorej partizán z úcty k mŕtvemu priateľovi neváha 

za pomoci ďalšieho muža rozpíliť telo kamaráta s cieľom ukryť ho pred 

nepriateľom a uchrániť tak pred ponižujúcim zohavením. Lahola celú situáciu 

popisuje navonok nezúčastnene, bez akéhokoľvek hodnotenia, pričom dej príbehu 

stimuluje na prvý pohľad nemiestnymi (ľudské telo degradujúcimi) prirovnaniami 

mŕtveho tela k ulovenému zvieraťu, ktoré nesú domorodci z lovu: „Tiger alebo 

krokodíl. Ťažký krokodíl je ťažký, ľahký zasa ľahký. Ťažký tiger je ťažší ako ľahký 

krokodíl... (Ale) krokodíl sa asi nedá zavesiť za prikrátke, spotvorené hnáty... 

Jednoducho ho zavesia na drúk, priviažu ho k nemu pri hlave, na bruchu a pod 

chvostom a je to. Celý krokodíl.“102   

Navonok chladná nezúčastnenosť a takmer vecné popisovanie situácií 

absolútne nezmyselných v kontexte vojny je len krycím autorským manévrom; 

Laholova, na prvý pohľad málo expresívna, úzkosť pramení z krutého a násilného 

procesu odľudštenia sveta, čím vzniká svetový priestor, ktorý sa stáva surovo 

nehumánnym – a to na základe slobodného rozhodnutia, či pričinenia človeka. 

Lahola sa vo svojich textoch stáva tichým, ale vytrvalým spolutrpiteľom, ktorý s 

                                                 
101 LAHOLA, L: Posledná vec. Ibid., s. 248. 
102 To isté, s. 118.  
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obeťami vojny smutne narieka nad vzniknutou atmosférou pekla podmienenou 

ľudskými činmi a správaním. Vytvára sa tak pocit úzkosti autora, ktorý „má 

nadovšetko rád človeka a život a ktorý obrazmi dehumanizovaného sveta chce svet 

i človeka humanizovať, odhalením „priepasti,“ do ktorej človek zašiel, varovať 

pred „priepasťou.“103  

Podstatou alebo príčinou akéhokoľvek vojnového konfliktu je násilie – 

ľudské násilie (telesné, a následne aj duševné) poháňané a motivované strachom, 

hnevom, horlivou až chorobnou túžbou – zjednodušene veľmi konkrétným 

ľudským citom, častokrát až enormne pudovým. V určitom zmysle sa vojna 

redukuje na kolektívnu organizáciu agresívnych ľudských pudov a následne 

vyúsťuje do kolektívneho ničenia. Napriek tomu to ale znamená, že „zákaz vraždy, 

ačkoli je univerzální, nikdy nestál proti válce.“104 Georges Bataille sa dokonca 

snaží analyzovať podstatu univerzálneho zákazu ničenia ľudského života ako 

všeobecne platnú kategóriu humánneho ľudského správania (sa) a dochádza k 

záveru, že paradoxne táto kategória predstavuje jeden z princípov ničivého 

vojnového násilia: „Jsem si dokonce jist, že bez zákazu (vraždy) je válka nemožná, 

nepochopitelná! [...] válka je organizované násilí. Stejně jako práce je kolektivně 

organizovaná; stejně jako práce si stanoví cíl, je v souladu s promyšleným 

záměrem těch, kdo ji vedou... Je to násilí [...] páchané bytostí obdařenou rozumem 

(která příležitostně dává svou moudrost do služeb násilí). Přinejmenším je zákaz 

prahem, za nímž je možná jedině vražda; a válka je kolektivně určena překročením 

tohoto prahu “105 

Takýto absolútne krutý a bezohľadne negatívny spôsob kolektívneho 

ľudského správania, podmienený negáciou či prekročením zákazu zabíjania (sa), a 

teda vraždenia, si vyžaduje aj špecifický a násilím podmienený spôsob 

zachádzania s telom. Výrazne explicitnou vlastnosťou tela zobrazovaného v 

prozaickej zbierke Posledná vec je jeho nefunkčnosť spôsobená mučením. Telo je 

obklopené horizontom neustálej fyzickej a duševnej tortúry, v ktorej sa stráca 

väčšina jeho prirodzených telesných funkcií a reakcií. Mučené telo stráca svoje 

pôvodné fyzické atribúty; je nemožné ho jednoznačne opísať ako krásne či 

škaredé, lebo mučené telo je predovšetkým týrané a ničené, a teda znefunkčnené 

                                                 
103 FELIX, J.: Nad novelami Leopolda Laholu. Ibid., s. 310 – 311. 
104 BATAILLE, G.: Erotismus. Praha: Herrmann a synové, 2001. s. 79. 
105 To isté, s. 79 – 80. 



 34 

vo svojej primárnej telesnej podstate: „My sme jednoducho zhrešili proti prírode, 

čo uspôsobila človeka tak, že po dvojtýždňovom hladovaní skoná od úplného 

vyčerpania, že po niekoľkých úderoch pažbou po temene lebky lebka povolí a 

rozpadne sa, že keď niekoľko minút visí človek dolu hlavou ponorený v močiari 

alebo hnojovke, musia dýchacie ústroje nutne zastaviť svoju činnosť. A zrazu tu 

medzi nami chodia ľudia, čo nepokapali, ani keď ich nútili hladovať roky, a takí, 

čo vydržali údery pažbou a nepoložili hlavu na kopu kostí, určených do pece, a ja 

sám som visel celú večnosť dolu hlavou, s nosom a ústami v močiari, a neviem, 

zabite ma, neviem, čo mám teraz robiť, keď som vtedy nezahynul... V nijakej knihe 

som nenašiel návod, ako sa má pohybovať kostra dospelého človeka, čo váži 

dokopy s čiapkou a spodkami tridsaťosem kíl, pretože by takáto kostra vlastne 

nemala vedieť žiť. Prekročili sme hranicu, hocijako ju príroda určila za 

neprekročiteľnú.“ 106 (novela Rozprávanie v prvej osobe) 

Kategória mučeného tela v princípe narúša ustálené stereotypy o telesnom 

vzhľade a plní predovšetkým funkciu priestoru, na ktorom sa uskutočňuje fyzické 

násilie, ktoré postihuje aj dušu, teda duchovnú rovinu telesnosti: „... čím 

nešetrnejšie zaobchodili s týmto nevlastným Grágovým telom, tým viac sa mu 

Gabriel odcudzoval, a keď ho napokon šľahali mokrými uterákmi po ľadvinách, že 

mu ich šlo odtrhnúť, bol hotový zriecť sa ho. [...] tak skľučujúce bolo jeho 

poznanie, že koža má všade na svojom povrchu vodivú sústavu, prenášajúcu bolesť 

trýzneného mäsa na poddajnú dušu, takú riedku, že je ľahko poprestupovaná 

vlastným telom.“107 (novela O tele a o duši) 

Touto úvodnou novelou Lahola dôrazne nastoľuje kategóriu telesnosti, 

ktorá je pre človeka v jeho prózach takmer vždy telesnosťou trýznenou, a teda 

telesne popieranou, a následne ničenou. Vzťah tela a duše je definovaný a striktne 

vymedzený procesom mučenia, ktorému je telo neustále vystavované. Duša, ktorá 

citlivo vníma všetky telesné útrapy tela, lebo je ním intenzívne prestúpená, sa tak 

stáva pomyselným barometrom fyzického utrpenia a finálnym nositeľom 

charakterových vlastností tela, ktoré sa bolestne rozpúšťa v akte mučenia: „... 

(duša) v rozhodujúcich chvíľach zlyháva, hoci iba ona pomáha človeku zostať 

samým sebou alebo obetovať sa, to jest stať sa niekým iným. A preto tak ako 

                                                 
106 LAHOLA,L.: Posledná vec. Ibid., s. 181 – 182. 
107 To isté, s. 21. 
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„bolesť mäsa“ premáha dušu, rovnako aj duša vypĺňa „ubolené telo“ 

človeka...“108 

Obetovanie tela podmienené fyzickým trýznením nemá v kontexte 

Laholových próz nič spoločné s tradičným rituálnym významom obete. Obeť vo 

svojej prvotnej podstate predstavuje dar,109 ktorý predpokladá účel, význam a 

rituálny priebeh procesu obetovania. Význam obete bol spravidla existenčnou (aj 

keď primárne mystickécho charakteru) podmienkou normálneho fungovania 

daného spoločenstva. Svet vojny ale za žiadnych okolností nepredstavuje 

normálny a prirodzený stav ľudskej spoločnosti a akákoľvek ľudská obeť je 

dôsledkom vedomého a cieleného fyzického ničenia, v ktorom telo prechádza 

hraničnými momentami telesného mučenia: „[...] so skrivenou tvárou prijímal 

každý ďalší úder, prehýbal sa v drieku ako príliš zaťažený most. Napäté a 

doráňané telo pukalo a otváralo sa miestami až do kostí.“110 (novela Dvadsaťpäť 

palíc) 

Koncept mučeného tela nadobúda funkciu telesného atribútu, ktorý je 

spoločný pre podstatnú väčšinu postáv zbierky Posledná vec; fyzicky trýznení a 

mučení hrdinovia sa vo svojej telesnej podstate stávajú totožnými, pretože fyzické 

(aj duševné) utrpenie ich spája a kategória mučeného tela tak nadobúda kolektívnu 

platnosť. Individuálna fyzická bolesť a utrpenie každého jednotlivého umučeného 

tela spoluvytvára kolektívne telo hromadnej obete vojny. Nejde tu len o špecifickú 

kategóriu masových hrobov, ale o morálne nezanedbateľný princíp nadčasovej 

existencie všetkých mučeníkov vojnových konfliktov: „To, čo sa tam stalo, bola 

mnohonásobná vražda. Tou aj mala ostať.... Donaha vyzlečení pristupovali vždy 

dvaja a dvaja pred ústie pušiek a padali do vápnom vyliatej jamy. [...] zástup 

nahých rodín, zastal nad jamou a čakal guľku, ktorá ich pošle k ostatným.“111 

(novela Pohreb Dávida Krakowera) 

Prítomnosť momentu obetovania a intenzívneho telesného mučenia 

načrtáva možnú paralelu medzi konceptom tela umučeného násilím vojnovej 

mašinérie a konceptom všeobecne najznámejšieho umučeného tela – tela Krista. 

Na prvý pohľad výrazná podobnosť je v skutočnosti iba zdanlivou, pretože 

                                                 
108 HAMADA, M.: Nad prozaickou tvorbou Leopolda Laholu. In: Slovenské pohľady. 1993/3. s. 33 
– 34. 
109 Cit. podľa: BATAILLE, G.: Erotismus. Ibid., s. 100. 
110 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 32. 
111 To isté, s. 171 – 172. 
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spoločná je iba aktuálnosť momentu, v ktorom je telo vystavené mučeniu. V oboch 

kategóriách je telo fyzicky aj duševne trýznené nepriateľmi z rodu človeka; oba 

typy tiel sa mučením telesne menia, totálne mu podliehajú. Rozdiel však nastáva 

vo chvíli, keď si uvedomíme, že telo Krista vedome a dobrovoľne podstupuje 

mučivú tortúru, aby prinieslo ľudstvu večný život; tento fakt dodáva mučeniu 

skutočný zmysel a opodstatnenie dané vyšším princípom: „Otče můj, je-li to 

možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“112  

Obete vojny taktiež mučenie vedome „prijímajú,“ ale uvedomovanie si 

tejto reality nesúvisí s dobrovoľným a schvaľujúcim postojom človeka, ktorý je 

násiliu intenzívne podrobovaný. Akt „prijímania“ procesu mučenia (popravy) je v 

tomto prípade jasne daná skutočnosť definovaná stavom vojny, neodvratná a 

definitívna vo svojej násilnej a nehumánne agresívnej podstate: „[...] a tak ostal 

nepohnute, zapchávajúc si uši, ani čo by mal prísť nejaký zvuk, ktorého sa bál, 

akýsi hukot, čo ide pred smrťou... až sa nad ním čatár od popravnej čaty zľutoval, 

[...] zazneli tri krátke povely a najmenej dve zo šiestich striel sa museli v lebke 

trafeného trením stretnúť...“113 (novela Zastrelený) 

Trýznenie vojnových obetí je explicitným spôsobom zobrazenia tela, ktoré 

je mučené, a teda ničené cielene, nepretržite, absolútne neľudsky, a predovšetkým 

proti vlastnej vôli. Je to telo, ktorému chýbajú prirodzené telesné atribúty (krása, 

škaredosť, fyzická funkčnosť), čím stráca právo byť hodnotené ako fyzicky 

funkčná kategória. Aj keď sa Kristovo telo podrobuje násilnému zaobchádzaniu, 

svoju funkčnosť, a z nej vyplývajúcu telesnú krásu, nestráca; naopak, rany na jeho 

tele spôsobené bičom priam vyzývajú k dotyku a telo znetvorené jazvami 

smrteľnej tortúry sa stáva hodným nasledovania.114 

Telá vojnových mučeníkov sú takisto pokryté jazvami či ranami telesného 

mučenia; aj ich duša sa vplyvom fyzického utrpenia mení a ponecháva si len svoju 

pudovú podstatu. Nepredstavujú však telesný model hodný nasledovania; ich rany 

vzbudzujú úzkosť a nechuť k dotyku, nesú na sebe pečať násilia: „...keď gumený 

obušok narazil na holé telo, bolo počuť slabé pisknutie. V tom obušku hniezdilo 

kdesi malé, preľaknuté vtáča. Po štrnástom údere vystrekla cez rozodranú kožu 

tmavočervená krv a každý ďalší úder ju rozmazával Brunnerovi po chrbte. Keď sa 

                                                 
112 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 23. 
113 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 147 – 148. 
114 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 23. 
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ukázalo odkryté mäso, ktoré sa ničím neodlišovalo od mäsa u mäsiara, Salo sa 

odvrátil. Dvadsaťpäť palíc, to je horšie ako pohár potkanieho jedu. Po dvadsiatom 

údere, to už kat strnul, čo už tak vyčerpal svoje sily, sa Brunnerovi prelomil 

chrbát, kolená sa pošmykli a padol na tvár.“115 (novela Dvadsaťpäť palíc) 

V určitom zmysle je možné nazvať toto mučené telo neatraktívnym, 

esteticky neprijateľným; ide však o nejednoznačne (a z hľadiska morálneho 

neadekvátne) definovateľnú fyzickú charakteristiku (škaredosť), ktorá pramení zo 

straty prirodzenej telesnej funkčnosti – toto telo prestáva byť telom zdravého, a 

teda vo všetkých ohľadoch prirodzene fungujúceho (žijúceho) človeka a stáva sa 

sugestívnou výpoveďou telesného trýznenia. Fyzické atribúty tohto tela nedokážu 

klamať, a teda nie sú nositeľmi sekundárneho odkazu tela, kedy telo mučené a 

zohyzdené (telo Krista) je paradoxne telom krásnym, oslavovaným a hodným 

nasledovania. Koncept mučeného tela zostáva v prvom rade fyzickým dôkazom 

toho, ako násilný svet vojny porušuje, popiera a rozvracia univerzálny kolobeh 

života, v ktorom prirodzená a nenásilná smrť predstavuje zavŕšenie a následné 

pokračovanie životného cyklu. Akonáhle smrť násilne zasiahne do ľudského 

života, navždy mení svoj charakter prirodzeného konca; nenávratne zmení aj 

ľudskú podstatu človeka, ktorý smrť okúsil, a predsa jej nepodľahol: „Onoho 

sparného leta, prvého od konca vojny, naučil som sa, že sa daromne pokúšame 

smrť zabiť alebo čo len na okamih jej ujsť, pretože sa nás ona toľko drží ako my 

jej. Vláčime ju so sebou, kade chodíme, ako psa na reťazi. Stonásobne som si to 

overil... vydržala raz po mojom boku počas celého koncertu a včasráno sa nám 

vyškierala zo zrkadla, pred ktorým sme sa holili.“116 (novela Rozprávanie v prvej 

osobe) 

 

3.2 Telo ako nástroj 

Koncept mučeného tela, ktorý predstavuje výrazne explicitnú konštantu 

telesnosti neustále prítomnú v celej Lahovolej zbierke, odkazuje k ďalšej 

podstatnej charakteristike tela, a síce spôsobu, akým sa telo prejavuje. Kategória 

tela a (jeho) telesnosti sa v prózach L. Laholu  prejavuje tým, že funguje ako 

nástroj či prostriedok. Vymedzenie pojmu nástroj alebo prostriedok sa oprávnene 

spája s predpokladom, že existuje niekto, kto nástroj vlastní (v prenesenom 

                                                 
115 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 31 – 32. 
116 To isté, s. 191 – 192. 
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význame ho má v moci), a takisto niekto, kto nástrojom funkčne disponuje, resp. 

plní jeho funkciu (v prenesenom význame ide o predmet alebo človeka, ktorý je 

niekým vlastnený a ovládaný, je nástrojom niekoho). 

Interpretáciu kategórie tela ako nástroja či funkčného prostriedku v 

literatúre zachytávajúcej atmosféru druhej svetovej vojny, a teda aj atmosféru 

fašistickej diktatúry, takmer jednoznačne podporuje štúdia Josefa Fulky,117 ktorá 

sa výrazne inšpirovala textom Georgesa Batailleho Psychologická struktura 

fašismu.118 Fulka pokračuje v rozvíjaní myšlienky o možnej vzájomnej podobnosti 

alebo príbuznosti medzi Sadovým dielom119, reprezentujúcim zvrchovaný 

systém,120 a fašizmom. Podstatu ich príbuznosti Bataille nachádza v hlbokom 

psychologizme oboch systémov; akýkoľvek politický či idelologický kontext 

zostáva v tomto prípade neprítomný, resp. je irelevantný.  

Východiskovým pojmom pre analýzu hlavných psychologických 

elementov fašistickej ideológie je podľa Batailleho pojem heterogenity, ktorý 

následne podobným spôsobom aplikuje aj na ďalšie koncepty odkazujúce k 

nelogickej a excesívnej stránke spoločnosti, ekonómie či ľudskej sexuality. 

Heterogenita vo svojej podstate predstavuje možnosť poznania alternatívneho voči 

poznaniu logickému a neproblematicky postupujúcemu, teda voči homogenite: 

„Psychologický popis společnosti musí začít tou součástí, která je nejpřístupnější 

poznání – a která je zdánlivě součástí základní – a jejíž význačnou 

charakteristikou je homogenita. [...] v centru pozornosti sociológů se tak ocitá 

společnost jakožto homogénní celek založený na produkci, utilitě a užitečné práci, 

tedy na aktivitách a produktech, které jsou z hlediska sociologického nebo 

ekonomického prědem dešifrovatelné.“121  

Veľkým nedostatkom takéhoto (homogénneho) prístupu je jeho vedomé 

odsúvanie či prehliadanie javov, ktoré sa princípu homogenity vymykajú. Ide o 

javy, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti na úrovni kolektívneho aj individuálneho 

vedomia a na rozdiel od homogénnych elementov, definovaných ich produktívnym 

vzťahom ku konkrétnemu cieľu (produktu), sú tieto javy podmienené „iba“ 
                                                 

117 FULKA, J.: Bataille, Sade, fašismus. In: Host. 2002/7. s. 52 – 55. 
118 To isté, s. 52. 
119 Ide predovšetkým prozaické diela s libertínskou tematikou: 120 dní Sodomy, Filozofia v 
budoári, Justina, Julietta. 
120 Systém v tomto kontexte predstavuje systém Sadovho myslenia – sadizmus. Nejde tu o 
sadizmus vo významovo zaťaženom a čiastočne spornom zmysle, aký mu pripisuje sexuológia. Cit. 
podľa: FULKA, J.: Bataille, Sade, fašismus. Ibid., s. 55. 
121 To isté, s. 52. 
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vlastnou absolútnou hodnotou. Bataille ich nazýva heterogénnymi javmi, pričom 

ich považuje za samostatne fungujúcu kategóriu, ktorá sa v spoločnosti vyskytuje 

nezávisle od homogenity.  

Heterogenita nepotrebuje vstupovať do vzťahu s homogenitou, pretože 

svoju hodnotu nachádza v sebe, vo svojej vlastnej štruktúre; sama o sebe 

predstavuje pomyselný, nelogicky diferencovaný priestor obsahujúci množstvo 

rozmanitých prvkov, vrátane radikálnych, násilných a alegorických reakcií, ako 

napr. výstrelky, násilnosti, blúznenie či stavy šialenstva, rôzne formy excesívneho 

správania, častokrát nekonformné a neprijateľné. Napriek svojej nezávislosti voči 

homogenite, predstavuje heterogenita ťažko zvládnuteľnú silu alebo jav, ktorý je 

pre navonok stabilnú konštrukciu homogénneho (štátneho, spoločenského, 

umeleckého) uspriadania hrozbou: „Sociální homogenita je principiálně nejistou 

formou, vydanou napospas násilí a dokonce jakémukoliv vnitřnímu rozštěpu. 

Spontánně se formuje ve hře produktivního uspořádání, ale musí se neustále 

chránit proti různým nepokojným prvkům, které z produkce netěží anebo z ní těží 

nedostatečně. Přestože státní uspořádání čerpá velkou většinu své síly a 

trvanlivosti ze spontánní homogenity tvořené produktivitou a stálostí sociálních 

pout, nelze zároveň popřít, že za touto [...] konstrukcí se skrývá celá řada težko 

postižitelných a zvládnutelných sil či instancí, jejichž hodnota [...] už ze samé své 

podstaty nevstupuje do systému produkce.“122 

Na základe tohto načrtnutého rozboru je možné systém fašizmu, racionálne 

nelogického a humánne násilného javu, vymedziť pojmom heterogenity. Fašizmus 

reprezentuje politický systém, ktorý je radikálne odlišný od demokratického. Na 

jeho čele stojí jeden dominantný vodca horlivo nasledovaný stúpencami 

fašistického režimu. Na základe výraznej afektívnej väzby vzniká medzi všetkými 

členmi tohoto systému silné kolektívne vedomie, ktoré nadobúda konkrétnu 

podobu vo forme násilia a excesu; násilie a akýkoľvek exces vo svojej primárnej 

podstate odmieta demokraciu a rovnosť vyplývajúcu z homogénneho usporiadania 

spoločnosti. Utvára sa tak skupina s nedotknuteľným vodcom ako zdrojom 

heterogénnej sily, ktorá funguje na základe vlastných pravidiel ( v rámci tejto 

skupiny sa môže prejaviť rovnosť, ktorú skupina mimo svojho teritória popiera) a 

voči spoločnosti sa vymedzuje vlastnou zvrchovanosťou a dominantnosťou, ktorú 

                                                 
122 FULKA, J.: Bataille, Sade, fašismus. Ibid., s. 52. 
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nenachádza v (demokratickej) produkcii, ale naopak v sebe samej – „ve 

svrchované afektivitě, v pocitech vznešenosti, které se dovolává a kterou sama 

generuje.“123 

A práve intenzívna prítomnosť heterogénneho a výrazne diferencovaného 

princípu, ktorý sa nedokáže, resp.vedome sa odmieta, zaradiť do homogénneho 

okolitého celku, predstavuje paralelu medzi fašizmom a sadizmom – medzi ich 

hlboko ukrytými psychologickými princípmi či štruktúrami. Ide o princíp, ktorý 

jednu úroveň spoločnosti vedome a cielene nadraďuje a vynáša do priestoru 

absolútnej zvrchovanosti, zatiaľ čo druhú intenzívne pokoruje, teda redukuje na 

nástroje svojej zvrchovanej moci.  

Zvrchovanú skupinu reprezentujú v Sadových dielach libertíni,124 ktorí 

svoju nadradenosť nadobúdajú iba na základe faktu, že sú libertínmi. Táto 

nadradenosť nemá žiadnu objektívnu, ani racionálnu príčinu. Funkciu nástrojov 

plnia obete, ktoré libertíni vystavujú sexuálnemu zneužívaniu a telesnému 

mučeniu, resp. ich využívajú na ukojenie svojich nerestných túžob. Tento vzťah – 

nadradené spoločenstvo libertínov a podradené spoločenstvo obetí – je založený na 

jednoduchom princípe neproduktívnej heterogénnej zvrchovanosti, ktorej autorite 

absolútne podlieha homogénny princíp podriadenosti. Spôsob fungovania 

libertínskeho spoločenstva a jeho vzťah k obetiam je veľmi živo a plasticky 

zobrazený v ústrednom Sadovom diele 120 dní Sodomy125: „Vězte, zajatkyně, že 

jste určeny jen k ukojení našich choutek. Zapomeňte na práva, která vám byla 

poskytována venku. Zde, na tomto místě, už žádna práva nemáte. Jste našimi 

ubohými otrokyněmi, neočekávejte od nás nic jiného než potupu. Vaší jedinou 

ctností tu bude slepá poslušnost a radím vám, aby jste se v ní stále zdokonalovaly, 

neboť to je jediné, nač máte právo. Vůbec si nemyslete, že byste nás mohly okouzlit 

svým půvabem, na takové svody jsme již dávno zapomněli. Věřte, že tato návnada 

nás už neláká. Uvědomte si, že vás budeme zneužívat tak, jak se zachce nám, a 

                                                 
123 FULKA, J.: Bataille, Sade, fašismus. Ibid., s. 53. 
124 V prenesenom význame ide o človeka voľných mravov a názorov, častokrát spoločensky 
neprijateľných, ba až škandalóznych. 
125 Sade v tomto diele opisuje 120 dní na odľahlom panskom sídle, kde štyria vážení a finančne 
zabezpečení muži väznia osem dievčat a osem chlapcov vo veku 12 – 15 rokov. Na zámku sa 
nachádzajú aj manželky väzniteľov, osem súložníkov a štyri prostitútky. 120 dní je vypĺnených 
sexuálným násilím, pričom väčšina obetí je s postupujúcim časom zavraždena. Uskutočňované 
násilie má rituálny charakter, ktorý sa riadi presne stanoveným pravidlami libertínskej zvrchovanej 
moci. 
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žádná ať si nenamlouvá, že by v někom z nás vzbudila sebemenší kapku soucitu. 

Soucit je pojem, který neznáme, který naše výstřednosti dávno přehlušily.“126  

Tento uvítací prejav ( ale zároveň aj akýsi kódex pravidiel určujúci, ako sa 

bude celé spoločenstvo na zámku správať – libertíni budú vládnuť, obete budú 

vykonávať rozkazy), ktorý jeden z väzniteľov adresuje obetiam na zámku, veľmi 

presne vystihuje podstatu libertínskej heterogenity – spoločenstvo libertínov, ktorí 

sa opakovane a donekonečna oddávajú heterogénnej (excesívnej) konzumácií 

sexuálnych a násilníckych slastí je striktne oddelené od spoločenstva obetí, ktoré 

sú vystavované nepretržitému a nevyčerpateľnému utrpeniu. Znamená to teda, že 

zvrchovanosť libertínskej heterogenity a jej sebazakladajúci charakter priamo 

podmieňujú aj jej principiálnu nepriechodnosť, tzn. obeť sa nemôže stať 

libertínom a naopak. Akákoľvek zmena v heterogénnej podstate libertína a 

homogénnej podstate obete by znamenala porušenie hranice jasne vymedzenej 

medzi dvoma protichodnými spektrami tejto umelo vytvorenej reality, resp. by 

znamenala homogenizáciu rozdielov medzi nimi.127 

G. Bataille ale pripúšťa určitú výnimku v prísne zakázanom prechode 

medzi spoločenstvom libertína a obete. Aj keď sa libertín nemôze stať obeťou, 

môže ju aspoň zahrať, resp. vziať na seba úlohu (funkciu) obete (prostriedku, 

nástroja). Samotný Sade vytvára tieto situácie pomerne často, ale na základe 

určujúceho predpokladu, že libertín sa obeťou stáva na vlastnú žiadosť. Keďže rola 

obete je iba fingovaná a libertín vie, že ako zvrchovaná sila ju má právo 

kedykoľvek ukončiť, slasť nadobúdaná mučením sa ešte výraznejšie maximalizuje 

a heterogenita libertína sa posilňuje. Obeť, ktorá je principiálne obeťou neustále a 

navždy, takéto právo veta (aj keď iba iluzívne), samozrejme, nemá.128 

Koncept libertínstva je založený na neustálom kontakte s telom; telo je 

nástrojom, ktorý podlieha dominantnej a nadradenej autorite, plní jej príkazy a 

požiadavky. Keďže v tomto koncepte ide o sexuálne násilie, telo sa primárne 

objavuje obnažené, nastavované z rôznych uhlov, demonštrujúce hranice svojej 

telesnosti. Jeho vonkajší povrch sa narúša neustálym prenikaním zvonku, čím sa 

                                                 
126 FULKA, J.: Bataille, Sade, fašismus. Ibid., s. 53.  
127 To isté, s. 54. 
128 Sade sa vo svojich libertínskych dielach stavia na stranu libertínskej heterogenity. Jeho diela, 
ktoré túto heterogenitu opisujú, sú v kontexte dejín literatury samé o sebe výrazne heterogénne, 
pretože odhaľujú všetko, čo sa literárný text snaží ignorovať alebo označiť za úchylku. Sade vynáša 
na povrch tabuizované heterogénne aspekty ľudského chovania.  Cit. podľa: FULKA, J.: Bataille, 
Sade, fašismus. Ibid., s. 55. 
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neustále mení jeho fyzická podoba; telo demonštruje predstavy autority, ktorá ho 

má v moci a s potešením ho ovláda. Demonštratívnosť a inscenovanosť tohto tela 

verne kopírujú predstavy a príkazy zvrchovanej moci, a tým ho približujú k  

telesnosti pornografického tela. Telá libertínov a ich obetí splývajú v jedno 

kolektívne, mechanicky pohybujúce sa telo, ktoré sa neustále mení, čo znamená, 

že je schopné normálne fungovať. Toto telo (a predovšetkým telo pornografické) 

sa neustále nivelizuje, čo následne spôsobuje stratu hierarchickej platnosti jeho 

jednotlivých častí, ktoré sa rôznymi formami usporiadania (príkazov či pokynov) 

prejavujú v rôznych umelo vykonštruovaných pózach.129 

Nekonečné poradie týchto póz či polôh, ktoré zanikajú a následne vznikajú 

vo veľmi rýchlom a nepretržite sa opakujúcom procese (narábania s telom ako 

prostriedkom) len potvrdzuje blízkosť tela libertínskeho konceptu s konceptom 

tela pornografického. Ich hlavným spoločným rysom je funkčnosť tela,130 ktoré je 

efektívnym nástrojom alebo prostriedkom (orgánom) určeným k dosiahnutiu 

konkrétneho cieľa vo svete absolútnom a na míle vzdialenom homogénnej realite: 

„Svět pornografické imaginace je svět absolutní. Disponuje silou a mocí přetvořit 

či přeložit všechny obavy a starosti, jež jsou do něho vloženy, a vše redukovat do 

jediné platné měny erotického imperativu. [...] pornografie plně utvářenými 

osobami pohŕda (psychologie a zobrazení spoločenského prostředí), opomíjí 

otázku motivů a jejich důvěryhodnosti a omezuje se pouze na popis [...] 

nekonečných odosobněných orgánů.“131  

 

Na prvý pohľad možno nezmyselná paralela medzi systémom fašizmu a 

sadizmu sa ukrýva v ich hlbokých psychologických štruktúrach. G. Bataille tieto 

štruktúry odkrýva, a následne dešifruje, čím odhaľuje zaujímavý poznatok – oba 

systémy sa vzájomne podobajú v ich totožnom prístupe ku kategórii tela a 

telesnosti. Opísané systémy sú silne heterogénne, a teda komplikovane a nelogicky 

diferencované, pričom sila ich heterogenity sa prejavuje nekontrolovaným a 

excesívnym násilím, resp. násilným prístupom, na základe ktorého si dominatne 

privlastňujú a podmaňujú okolitý homogénny svet, predovšetkým jeho živých 

obyvateľov. Fašizmus i sadizmus stelesňujú násilnú formu nadradenosti a moci, 

                                                 
129 Cit podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 149. 
130 Funkčnosť tela a jeho konkrétnych jednotlivých častí prestavuje dominatnú vlastnosť, na 
základe ktorej sa pornografické telo vymedzuje a definuje. 
131 SONTAGOVÁ, S.: Totální imaginace. In: Host. 2002/7. s. 62, 65. 
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ktorá vtláča telu svoju heterogénnu pečať, a tým z neho vytvára nástroj svojej 

zvrchovanosti. 

V Laholovej zbierke je jedinečným, ba priam vzorovým, príkladom 

fungovania tela ako nástroja fašistického systému novela Dvadsaťpäť palíc. V tejto 

próze kategória tela dominuje nielen ako nástroj či prostriedok, skrze ktorého sa 

systém fašizmu explicitne prejavuje. Telo tu zažíva aj jedinečnú skúsenosť 

libertínskeho prístupu, ktorý mu umožní vžiť sa do úlohy nástroja, a zároveň aj 

dominantného mučiteľa. Žiadna iná novela v zbierke Posledná vec neobsahuje tak 

explicitnú kombináciu týchto dvoch postupov v rámci jedného zobrazovaného tela.  

Ústrednou postavou je mladý židovský väzeň Brunner. Podobne ako 

Brunner sú všetky postavy tejto novely, vrátane zvrchovaných dozorcov, na prvý 

pohľad jednoznačne definované svojím telom a svojou telesnosťou, ktorá je 

zároveň hlavným znakom odkazujúcim k ich charakteru. Status tela jednotlivých 

postáv je ovplyvnený predovšetkým priestorom, ktorý nútene obývajú – sú 

umiestnení, resp. uväznení v pracovnom tábore. Opis tela a spôsob, akým sa telo 

prejavuje, je prítomný v celom texte, doslova od prvej strany novely, na ktorej 

Lahola popisuje bachara Sala počas ranného nástupu väzňov - previnilcov: „ Dva 

razy do týždňa prikázali tučnému Salovi predviesť v dvojstupe previnilcov na 

raport k dolnej strážnici pri hlavnom vchode... Salo bol krutý a každý v tábore 

vedel, že vďaka tomu ho určili za dozorcu v barakoch... Smrdí na sto honov proti 

vetru... Všetci sú tej mienky, že je Salo sviňa [....] s prasacími očkami.“132    

V protiklade k nemu, ako aj ku všetkým postavám – obetiam aj mučiteľom, 

stojí mladý Brunner, ktorého duševnú silu a výnimočnosť reprezentuje jeho mladé, 

zdravé a funkčné telo, odlišné od ostatných tiel uväznených v lágri; výnimočná 

funkčnosť jeho tela sa stáva poznávacím rysom jeho telesnosti: „[...] mladík, 

ktorého nikdy predtým nevidel. Usmieval sa na plné ústa, bol nádherne urastený a 

pohyboval sa pružne ani šelma. Ešte cez hrubé šaty bolo poznať, ako sa mu vlnia 

mohutné svaly. [...] stál rozkročený, ako kto je pripravený na bitku, ruky skrížené 

za chrbtom, husté čierne vlasy proti svetlu modrasto svietili... (Mal) spurné oči, 

také tmavé, že v nich bolo možno zablúdiť.“133 

Postava Brunnera je základným telesným aj psychologickým pilierom deja 

novely; je to človek, ktorý dobrovoľne prijíma trest, aby ušetril od trestu iného 

                                                 
132 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 23, 26, 30, 35. 
133 To isté, s. 28, 35. 
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človeka, v tomto prípade dokonca nadradenú kategóriu – dozorcu. Prežije 

najkrutejšie fyzické mučenie – plnú dávku palicovaním, a síce dvadsaťpäť palíc. 

Skrze túto skúšku a prejav vnútornej sily a nebojácnosti ho veliteľ tábora menuje 

za dozorcu baráku; týmto aktom sa dostáva do zvrchovaného spoločenstva 

predstaviteľov táborovej vládnucej vrstvy.  

Z hľadiska telesnosti Brunnerovo telo prijíma mučenie vedome a 

dobrovoľne, pretože si uvedomuje svoju postavenie obete zvrchovaného systému; 

jeho správanie vychádza z pozície mučeného tela, ktoré je nástrojom vykonávania 

zvrátenej spravodlivosti táborového sveta. Je to telo (nástroj), ktoré hranice svojej 

telesnosti demonštruje výhradne formou fyzického a psychického týrania, ktorému 

je neustále vystavované; iný druh stimulu či motivácie pre tento typ tela 

neexistuje: „Dvadsaťpäť palíc trestancovi Brunnerovi... To je udalosť. Dvadsaťpäť 

palíc sa nevidí tak hneď... Všetko šlo veľmi rýchle, hladko a bez kriku. Brunnera 

nik nedržal, nedovolil to. Aj nohavice si sám spustil... Kľakol si, opierajúc sa 

dlaňami o zem, a hlavu držal vzpriamenú, akoby na plote chcel čosi vidieť... Keď 

bolo po všetkom, vstal, natiahol si nohavice, napravil košeľu, zapäl kabát, zaboril 

prsty do čiernych vlasov, čo už nesvietili modrasto, ale si líhali poslušne, ani čo by 

ich cepovali po jednom...“134 

Na dejovej osi novely sa v plnej miere prejavuje celková hierarchizácia tiel 

– ľudí – v tábore. Zvrchované a vládnuce spoločenstvo predstavujú dozorcovia a 

gardisti, ktorí sa starajú o náležitý chod tábora, pričom vykonávajú všetky druhy 

telesných trestov. Nad nimi stojí jeden veliteľ, na základe svojho postavenia 

neohrozený tvorca pravidiel, určujúcich fungovanie lágru; v rámci táborového 

sveta, je veliteľ neobmedzenou autoritou, a teda zdrojom heterogénnej sily 

spoločenstva tvoreného obeťami a mučiteľmi. Podriadené spoločenstvo tvoria 

všetky obete; tie pod hrozbou neustáleho nebezpečenstva smrti poslušne plnia 

rozkazy nadriadenej skupiny. Skutočnosť, že Brunner zachráni dozorcu, teda nad 

ním postavenú autoritu, na malý moment zjednocuje obete a mučiteľov. Je to však 

iba zdanie, ktoré potvrdzujú slová veliteľa tábora: „Každý z nás je zajatec, – 

vravieval významne, – a najslobodnejší je ten, čo nemá nijakú moc. – Nešlo mu o 

to, vzbudiť súcit, podujímal sa skôr presvedčiť svojich zajatcov, že je im vlastne 

dobre, pretože sú pozbavení možnosti rozhodovať o sebe a o druhých. Očarovala 

                                                 
134 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 31, 32.  
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ho predstava, že je vládcom, ... – Brunner, topiaci sa nevidí breh. Ja stojím tak 

vysoko na suchu, že obsiahnem pohľadom celé to more, čo bičuje a trhá a kmáše a 

ide vás všetkých pochovať v hlbinách“135 

Spôsob, akým sa prejavuje funkčnosť Brunnerovho tela, predstavuje opak, 

resp. opačný smer, v porušení hranice medzi libertínom a jeho obeťou. Nielenže 

Brunner zachraňuje svojho mučiteľa, ktorý je pre neho zvrchovanou autoritou, on 

sa dokonca dostáva nad neho úroveň; G. Bataille prezentuje model, v ktorom 

libertín dobrovoľne zostupuje do sféry obetí, teda sa štylizuje do polohy obete 

skrze svoje funkčné telo, aby mohol zakúsiť fyzickú bolesť. V tomto prípade však 

postava z homogénneho prostredia obetí vystupuje smerom nahor do spoločenstva 

nadradených trýzniteľov, aby prostredníctvom svojej telesnosti mohla zakúsiť 

pocit mučenia iných. 

Brunner funkciu dozorcu baraku prijíma a pomerne ľahko sa vžíva do 

svojej novej roly: „Ale netrvalo dlho a Brunner sa naučil rozumieť reči všetkých 

modlitieb.“136 

Podstatnú zásluhu na Brunnerovom „hladkom zaškolení“ má veliteľ tábora, 

ktorý ho do funkcie dozorcu zasväcuje; je vodcom, ktorý naoko blahosklonne 

manipuluje s nástrojom svojej (v rámci tábora) neobmedzenej moci. Tento proces 

zasväcovania navodzuje určitý dojem rituálnosti, ktorý zdôrazňuje dôležitosť aktu 

povýšenia obete do funkcie zvrchovanej moci, ako aj význam aktu vykonávania 

trestu. Spôsob, akým je Brunner uvedený do funkcie, a teda zasvätený do úlohy 

mučiteľa, len dokazuje, ako striktne je svet obetí a ich mučiteľov oddelený, a 

zároveň, ako ťažko, ak vôbec, je prekročiteľný. Zároveň aj potvrdzuje myšlienku 

B. Činátlovej, že libertín je hercom aj režisérom,137 ktorý inscenuje, hrá a ovláda 

celú scénu – v tejto novele je ním veliteľ tábora: „Dostávať bitku je vlastne 

pohodlnejšie, ako ju nadeľovať, – zašeptal mu veliteľ, ako keby mu prezrádzal 

tajomstvo, do ktorého ho zasväcoval... – Máš právo voľne sa pohybovať, – doložil 

veliteľ. – Máš právo opustiť objekt a dokonca na krátky čas aj tábor. Máš právo 

brániť záujmy svojich ľudí, navrhovať oslobodenie od ťažkej práce a máš veľa 

iných práv. Ale nemáš právo uniknúť svojej povinnosti.“138 

                                                 
135 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 34, 36. 
136 To isté, s. 38. 
137 Cit. podľa: ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla. Ibid., s. 147. 
138 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 38, 39. 
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Telo, resp. postava, väzňa Brunnera je príkladom kombinácie dvoch 

rôznych prístupov ku kategórii tela – konceptu libertínskeho tela a konceptu tela 

fungujúceho ako nástroj, prostriedok (fašistickej) zvrchovanej moci. Telesnosť 

Brunnerovho mučeného, a zároveň mučenie vykonávajúceho tela, odkazuje ešte k 

jednej dôležitej funkcii tela; štúdia Zory Pruškovej139 označuje tematizáciu tela a 

telesnosti za „častý, sprievodný motív prepisu udalosti likvidácie, v hodnotovom 

rastri eskalovanú ako vitalitu versus fatálne neodvolateľný zánik.“140 V 

zjednodušenom poňatí by to znamenalo, že telo v Laholovej zbierke Posledná vec 

predstavuje nástroj, resp. priestor, na ktorom je možné veľmi explicitne s 

momentom intenzívne prítomného napätia, porovnať fyzické utrpenie a bolesť so 

zúrivým, ba až excesívnym zážitkom telesnej lásky. V oboch prípadoch – keď telo 

pociťuje rozkož alebo utrpenie – je výsledkom negatívna emócia, pretože aj 

fyzické utrpenie, aj extáza spôsobujú stratu dôstojnosti, vôle a ľudskosti – vo 

finálnej podobe teda dochádza k poníženiu. 

Dokazuje to príhoda, kedy sa Brunner, už ako dozorca baráku, telesne 

zblíži so ženou, ktorú ma potom poslať do likvidačného tábora. Moment zúfalej, 

až zbesilej, vášne predchádza neodvratne blížiacej sa smrti. Koniec koncov, 

Brunnerovo telo sa iba pridáva k ostatným telám v baraku, ktoré nekonečné 

fyzické utrpenie prehlušujú krátkym a intenzívnym momentom telesnej lásky a 

oddiaľujú tak nadchádzajúci moment násilnej smrti: „Zarážalo ho, že namiesto 

uslzeného lúčenia a trúchlivosti oddávali sa mnohí pohlavnému styku. Zabíjajú 

smrť, pomyslel si, keď sa presvedčil, že to zachvátilo tábor ako chytľavá choroba. 

[...] toľme boli zaujatí touto činnosťou, poslušní pudom, ktoré neodvratný a blízky 

zánik svojich tiel predvídali skôr, ako to dokáže mozog... Len čo sa pri opätovnom 

nápore vlnenia jej telo nanovo zadŕhlo, a ona vystrela obe nohy, že ako predtým 

znehybnie, vkradla sa do Brunnerovej hlavy predstava, že leží s mŕtvolou, ktorou 

akiste bude o niekoľko hodín...“141 

V rámci jednej novely tak Lahola vyčerpávajúco využíva motív tela a 

telesnosti – jedno a to isté telo je podrobované fyzickému násiliu, a zároveň je 

pôvodcom fyzického násilia pre mnohé ďalšie telá. Je živým telesným priestorom, 

                                                 
139PRUŠKOVÁ, Z.: Príbehy bez šťastných koncov. Dokument, autobiografia, beletrizovaná 
spomienka a fikcia ako zdroje pre obranu pamäti. In: HOLÝ,J. (ed.) a kol.: Holokaust – Šoa – 
Zaglada v české, slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007. s. 69 – 77. 
140 To isté, s. 70. 
141 LAHOLA,L.: Posledná vec. Ibid., s. 43, 44. 
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ktorý súčasne pociťuje telesnú rozkož a slasť prestúpenú vlastným aj cudzím 

utrpením a bolesťou. Zážitok súbežnej bolesti a rozkože je v prípade väzňa 

Brunnera podmienený momentom všadeprítomnej smrti, v jazyku lágra – 

likvidácie, ktorá ohrozuje nielen individuálne telo každého táborového väzňa, ale 

aj kolektívne ľudské telo všetkých ľudí zasiahnutých ničivým mechanizmom 

vojny. 

 

3.2.1. Telo ako nástroj pamäti 

Postavy zobrazované v násilnom svete vojny podliehajú neustálemu 

fyzickému násiliu, ktoré ničí telo i dušu človeka. Konštatný stav tohto typu bolesti 

a utrpenia poznamenáva telesný aj duchovný aspekt telesnosti zobrazovaných 

postáv (tiel). Okrem toho, že kategória tela aktívne podlieha procesu likvidácie, 

získava podstatnú vlastnosť či funkciu – telá, ktoré prežili ničivú silu vojny, 

zostávajú jej žijúcim mementom. Už len tým, že telá/ľudia prežili, podávajú 

svedectvo o charaktere a dôsledkoch vojny. Koncept mučeného tela tak získava 

funkciu nástroja (ľudskej) pamäti. Vzniká tak prostriedok individálnej pamäti 

tvorený priestorom telesnej konštrukcie jedného konkrétneho tela, ale zároveň aj 

nástroj kolektívnej pamäti tvorený jednotnou líniou či hranicou všetkých tiel, ktoré 

na vlastnej koži okúsili násilie hromadného vojenského mechanizmu. 

Veľmi výstižnym príkladom, kedy zobrazované telo funguje ako nástroj 

pamäti, resp. je aktívnym nositeľom znakov potvrdzujúcim stále aktuálne dôsledky 

vojny, je hlavná postava/telo novely Náhodná známosť. Míner a niekdajší väzeň 

Orest Piloty stretne na spomienkovom večierku exoticky vyzerajúcu ženu, ku 

ktorej začne okamžite pociťovať silnú telesnú príťažlivosť. Po akte telesného 

zblíženia jej porozpráva ponižujúcu skúsenosť z tábora, kde bol objektom 

výzkumu umelého podchladzovania, z ktorého čiastočne hybernovaných mužov 

preberali k životu pomocou sexuálneho kontaktu so ženami. Na konci príbehu 

vyjde najavo, že exotická milenka hrdinu je ženou z experimentu, ktorej telo Piloty 

podvedome odmietal. Hrdina tak stráca možnosť nadviazať zdravý partnerský 

vzťah na telesnej i mentálnej úrovni. Pilotyovo pokusmi navždy premenené telo je 

dôkazom toho, že absurdná a negatívna minulosť, resp. skúsenosť z vojny, je 

neustále prítomná i v jeho novom, súčasnom živote, pričom mu zabraňuje 

plnohodnotne a slobodne žiť. 
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Funkciu tela ako nástroja pamäti v tejto novele významne zdôrazňuje 

spôsob, akým Lahola toto telo vytvára a popisuje. Autor pôsobivo kombinuje 

dialogické a reflexíne pasáže zo súčasného života hrdinu s retrospektívnymi 

dialógmi postáv z čias vojny. Efektívnosť tohto postupu sa naplno prejavuje práve 

v momentoch telesného zblíženia hrdinov, kedy Pilotyho prepadajú spomienky na 

pokusy v tábore: „Bola to jej posledná otázka. Bola by aj tak bývala daromná. 

Orest Piloty prekročil zrazu akúsi hranicu, čo tu ešte pred chvíľou nebola, a 

vzdialil sa sedemmíľovými krokmi. [...] Počula ho rozprávať. [...] – A na každom 

háčiku som odvisol ako kus mäsa na odležanie, na každom krížiku som zreval 

priklincovaný a všetky uhlopriečky ma prebodávali, že som preklínal svoje telo, 

prečo je také priepustné ako telo najekého mäkkýša.“142 

Vzniká tak obraz, v ktorom je súčasné telo dobiehané či ohrozované 

telesnosťou tela z lágru. Spomienky majú charakter snovej reality, ktorá telesnú 

funkčnosť tela vymedzenú zdravým sexuálnym pudom len zvýrazňuje. Hrdina 

tieto preludy zažíva v bdelom stave, ktorý možno označiť za stav akéhosi 

„bdelého sna.“143 

V tomto priestore snovej reality hrdinovo dávne telo znovu ožíva a 

nadobúda prevahu nad jeho aktuálnym telom: „Bod mrazu je horúci ako vnútro 

sopky. A navzdory domu mi ľadovateli slzy na očnej vypukline [...]. Neviem, ako 

som vyzeral v tej chvíli, ale dnu mi šlo roztrhať močový mechúr a miechu.... A v 

pľucach sa mi premieňala všetka vlaha na pichľavé ostne... Ja som prehltol celý 

ľadovec... A ľadovec rastie, mohutnie, rozvíja sa a košatie ako taký strom. Bola to 

onania, ktorá sa oplodňovala.“144 

Fyzické atribúty tela, jeho reakcie na vonkajšie podnety (pokusy), 

prežívanie bolesti, fyzické ponižovanie, ale aj skúsenosť rozkože spojenej s 

návratom do života z podchladeného, smrť priponínajúceho, stavu sprítomňujú 

hrdinovo minulé telo, pričom spomienke na toto obdobie dodávaju výrazne 

autentický obraz živého a neustále prítomného sveta. Každý, spomienkou 

vyvolaný, dotyk, vôňa, pohľad či vzdych zhmotňuje telo minulosti, pretože 

„slyšet, cítit, dotýkat se, znamená vzpomenout si.“145 

                                                 
142 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 226 – 227. 
143 ČERVENKA, M. a kol.: Obscénní tělo. Zákazy, tabu. Tělo-stín. In: Na cestě ke smyslu. Poetika 
literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005. s. 635. 
144 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 228. 
145 ČERVENKA, M. a kol.: Obscénní tělo. Zákazy, tabu. Tělo-stín. Ibid., s. 637. 
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Intenzívna funknčosť tela z bdelého sna, opisujúceho vlastný minulý život 

hrdinu, je posilňovaná predovšetkým momentom silne prítomného erotizmu tela. 

Telo ako funkčná kategória schopná sexuálneho aktu nie je ničím novým v 

Laholovej zbierke. Funkciu spomienky, či nástroja pamäti individuálneho tela, 

však plní prednostne iba v tejto novele. Telo popisované pri vykonávaní 

erotického aktu symbolizuje veľmi živú a predovšetkým funkčnú telesnoť, ktorá 

na pozadí spomienky na vojnové časy (pokusy) rozbíja či deštruuje obraz 

aktuálneho sveta a života hrdinu, čím mu znemožňuje odpútať sa od minulosti: 

„Keď som precital, vracal som sa z biologickej tmy [...]. Pri mne ležali dve ženské 

telá, horúce a pariace sa pri dotyku so mnou, tisli sa ku mne a narážali do mňa 

[...] ... to bolo vždy prvé, čo som vnímal, keď som sa prebral z dobrotivých mrákot 

do boľavého sveta.“146 

 

3.3. Naratívne postupy a kompozícia textu 

Ústredným motívom Laholovej zbierky Posledná vec je svet vojny 

vnímaný očami – v kontexte tejto diplomovej práce predovšetkým fyzickým telom 

– človeka, ktorého autor zobrazuje akoby zámerne vo vyhranených životných 

situáciách. Svet vojny je sám o sebe špecifickou etapou v dejinách spoločnosti; je 

plný násilia a utrpenia. Spôsob, akým Lahola svoje postavy zobrazuje, dáva 

charakteru vojny trochu ľudskejší rozmer, ak je to, pravda, vôbec možné. V 

Laholovom prípade takéto poľudštenie či sprístupnenie charakteru vojny funguje, 

pretože príbeh ľudí v jeho novelách stojí nad všetkým, tzn. že prekračuje sám seba, 

čím zároveň potláča krutú a všadeprítomnú realitu vojny do úzadia. Vladimír 

Petrík označuje tento typ prózy pojmom tzv. modelová próza,147 v ktorej sa 

hraničná situácia môže stať modelovou situáciou z hľadiska poetiky; modelová 

situácia tak podstatne ovplyvňuje uplatnenie naratívnych postupov v rámci textu, 

ako aj kompozíciu či výber jazykových prostriedkov v texte. 

Príbehy Laholových noviel nikdy neriešia či nezobrazujú konkrétneho 

človeka; zaujíma ich človek ako taký, ako univerzálna kategória, ako živý element, 

ktorý sa prejavuje svojím telom, svojou dušou a životným príbehom zasadeným do 

kontextu vojny. Lahola vo svojej prozaickej tvorbe rieši otázku „Kto je človek?“ a 

                                                 
146 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 228 – 229. 
147 PETRÍK, V.: Prozaik Leopold Lahola (interpretácia novely Rozhovor s nepriateľom). Ibid., s. 
28. 
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odpovede viac či menej úspešne nachádza v reakciách a správaní svojích hrdinov 

vo vyhranených, ba až absurdných životných situáciách na ešte absurdnejšom a 

humánne nezmyselnom pozadí krutej mašinérie vojny. Napriek tomu, že novely 

obsahujú veľa reflexívnych, miestami až filozofických momentov, neskĺzávajú do 

siahodlhých filozofických úvah; naopak, prekvapujú svojou sugestívnosťou, ktorá 

vyplýva z autorových konkrétnych zážitkov. L. Lahola sa nebojí upozorniť na 

tragický rozmer ľudskej existencie, ktorý človek odhaľuje len vo výnimočných 

chvíľach, a vďaka autenticite a sile svojich argumentov upriamuje pozornosť 

čitateľa na jadro problematiky existenciálneho bytia.148  

Náročnosť a závažnosť témy noviel v zbierke Posledná vec, ako aj 

autorova vlastná životná skúsenosť so spracovanou témou vojny, ovplyvňujú typ 

konkrétnej naratívnej situácie aplikovanej v textoch. L. Lahola vo svojich 

novelách kombinuje dva typy základných rozprávačských situácií – osobného 

rozprávača v 1. osobe singuláru, tzv. ich – formu, ako aj objektívneho autorského 

rozprávača v 3. osobe, tzv. er – formu.  

Podstatný rozdiel medzi osobným rozprávačom v 1. osobe a autorským 

rozprávačom v 3. osobe spočíva v príslušnosti či nepríslušnosti rozprávača k 

fiktívnemu svetu zobrazovaných postáv. Rozprávač v 1. osobe (ja – rozprávač) 

aktívne participuje na prostredí sprostredkovanej skutočnosti, teda je jednou zo 

zobrazovaných postáv. V koncepte ja – rozprávača existuje absolútna totožnosť 

medzi svetom postáv a svetom rozprávača. Pravý opak predstavuje rozprávač v 3. 

osobe, a síce autorská rozprávačská situácia, ktorá predpokladá postavu rozprávača 

lokalizovaného mimo svet postáv. Proces sprostredkovania zobrazovanej 

skutočnosti sa tak realizuje z vonkajšej perspektívy, ktorá sa vyznačuje 

objektívnym a neosobne referujúcim spôsobom zachytenia konkrétnej situácie.149 

Objektívny a navonok chladný charakter vonkajšej perspektívy autorského 

rozprávača korešponduje s informáciou z úvodnej časti tejto kapitoly, v ktorej sa 

zdôrazňuje navonok nezúčastnený a vecný spôsob opisu správania a utrpenia 

postáv v hraničných situáciách (viď strana 30). 

Ďalším znakom, ktorý rozlišuje tieto dva typy rozprávačských situácií, je 

funkcia času a priestoru uplatňovaná v naratívnych textoch v 1. a v 3. osobe. 

                                                 
148 Cit. podľa: PETRÍK, V. Prozaik Leopold Lahola (interpretácia novely Rozhovor s nepriateľom). 
Ibid., s. 28 – 29. 
149 Cit. podľa: STANZEL, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. s. 12, 13, 114. 
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Telesnosť (prítomnosť) osobného rozprávača, teda ja – rozprávača, sa vzťahuje na 

miesto deja, resp. miesto realizácie sprostredkovanej skutočnosti. Prítomnosť tohto 

typu rozprávača (a súčasne aj postavy rozprávaného príbehu) je tak výrazná a 

jednoznačne daná, že podmieňuje vznik „samostatného, autonomně orientačního 

systému kolem tohoto Já, v němž je možná deixe blízkosti i vzdálenosti vedle 

sebe.“150 Autorský rozprávač sa však nachádza mimo fiktívneho sveta 

zobrazovaných postáv; jeho fyzicky explicitná neprítomnosť, resp. netelesnosť, 

mu neumožňuje vytvoriť podobne autonómne fungujúci priestor, či orientačný 

systém. Znamená to teda, že čitateľa musí zreteľne upozorňovať na akúkoľvek 

priestorovú a časovú zmenu v texte, resp. musí dať čitateľovi jasný signál, že sa 

konrétne orientačné centrum prenieslo do času a priestoru zobrazovaných postáv, 

alebo naopak zostalo v časovej a priestorovej diaľke autorského rozprávania.151  

Jediným príkladom naratívneho typu osobného rozprávača v 1. osobe 

singuláru je novela s príznačným názvom Rozprávanie v prvej osobe. Iba v tejto 

jedinej próze uplatňuje Lahola princíp osobného rozprávača. Novela má výrazne 

reflexívny charakter a v skratke hodnotí životy ľudí po vojne. Hlavný hrdina je 

jeden z tých, čo prežili, no vojna jeho život poznamenala na dlhú dobu po jej 

ukončení. Skrze reflexívne pasáže si hrdina uvedomuje, že všetci, čo prežili, sú 

poznamenaní do konca života: „Onoho sparného leta, od prvého konca vojny, som 

len nerád stretával známych. Boli to dni, keď sa spočítavali živí. A medzi tými, čo 

žili, a tými, čo nežili, nebola ešte presná hranica. Žena ešte nevedela, či je vdova; 

dozvie sa to možno o rok, o desať alebo ani do smrti.“152  

Postava osobného rozprávača je v tejto novele explicitne prítomná v rámci 

celého textu – od prvej po poslednú stranu; v jeho kompetencii je akýkoľvek 

dejový zvrat alebo reflexia. Je bytostne spätý s ostatnými zobrazenými postavami, 

pričom charakter ich kolektívne tragickej príbuznosti podmieňuje neustále 

prítomná atmosféra (už ukončenej) vojny.  

Všetky ostatné novely Laholovej zbierky využívajú autorského rozprávača 

v 3. osobe singuláru. Tento rozprávač stojí mimo sveta postáv a spôsob jeho 

vyjadrovania je síce objektívny a neosobný, ale vzhľadom na tému zbierky, 

vysoko reflexívny, sugestívny a autentický: „Mužský barak číslo sedem bol 

                                                 
150 Cit. podľa: STANZEL, F. K.: Teorie vyprávění. Ibid., s. 116 – 117. 
151 To isté., s. 117. 
152 LAHOLA,L.: Posledná vec. Ibid., s. 179. 
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jedným z tých, čo tvorili vonkajší okruh tábora. Severovýchodný vetrisko [...] pral 

doň po celej dĺžke, a keď sa chýlilo k večeru, bolo ho v nastalej tichosti počuť 

zavýjať, ako sa dnu predieral škárami. Tu dúchol do plameňa petrolejovej lampy a 

spôsobil strašidelnú tieňohru, v ktorej nadľudské bytosti ako živé driapali sa po 

stenách, pohlcovali sa navzájom a zbavovali sa takisto nehlučne hláv a končatín 

tak nezmyselne, že väčšina chlapov volila radšej vyvaliť sa na peľasti po pričiach, 

kde zababušení do pokrovcov rozmýšľali o tom, čo bolo a čo azda mohlo byť.“153 

(novela Otvorené dvere). Prítomnosť autorského rozprávača sa naplno prejavuje v 

nedialogických, opisných pasážach noviel. Skutočnosť, že diskurz rozprávača 

tvoria opisné, a teda nedialogické úseky textov, upozorňje na dôležitú funkciu 

jazyka v Laholových prózach.  

Jazyku próz zo zbierky Posledná vec chýba akákoľvek prehnaná obraznosť 

a metaforickosť; sú konotačne nepríznakové a jediným východiskom sa pre nich 

stáva akási „slepá ulička“ nezmyselnej a absurdnej výpovede či reakcie na  

dehumanizujúci vojnový svet. Najpoužívanejším prostriedkom, ktorý túto 

absurdnú výpoveď tlmočí, predstavuje aplikovanie nonsensu, paradoxu, čierneho 

humoru či extrémneho príkladu do textovej štruktúry noviel.154 

Predovšetkým skrze jazyk je čitateľ schopný naplno prežívať až mrazivo 

autentickú atmosféru Laholových noviel. Schopnosť jazyka opísať či priblížiť tak 

chúlostivú tému, akou je násilná, verejne známa a systémom politickej moci 

schválená smrť obrovského množstva nevinných ľudí, vychádza z priliehavosti155 

či nepriliehavosti jazyka voči zobrazovanej problematike alebo situácii. 

Najčastejšie používaným štýlom, ktorý sa presadil v rámci umeleckej prózy ako 

štýl zobrazovania tejto neštandardnej témy (téma holokaustu a druhej svetovej 

vojny), je predovšetkým polodokumentárny štýl, ktorý veľmi detailne, priam až 

protokolárne opisuje konkrétne udalosti. Napriek veristickému štýlu zobrazovania 

tento umelecký prístup nezohľadňuje možnú štylizovanosť textu, osobitosť epickej 

zápletky či jednotlivých motívov, čo znamená, že sujetová výstavba textu je 

podriadená jazyku, a teda spôsobu zobrazenia.156 

                                                 
153 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., 85. 
154 Cit. podľa: PRUŠKOVÁ, Z.: Vysloviteľnosť nevysloviteľného alebo štrnásť noviel Leopolda 
Laholu (Tri poznámky a pokus o výklad). In: Česká literatúra. 1996/3. s. 313. 
155 Priliehavosť jazyka v tomto kontexte znamená jeho schopnosť, resp. schopnosť toho, kto jazyk a 
konkrétne jazykové prostriedky používa, pomenovať zobrazovený jav presne, verne a pravdivo. 
156 Cit. podľa: PRUŠKOVÁ, Z.: Vysloviteľnosť nevysloviteľného alebo štrnásť noviel Leopolda 
Laholu (Tri poznámky a pokus o výklad). Ibid., s. 314. 
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Laholové príbehy sú plné motívov násilnej smrti (vraždy, popravy) a jej 

následkov (obrazy likvidácie mŕtveho tela), reflexií charakterov navždy 

poznamenaných vojnou a bizarných skúseností či zážitkov podmienených 

jedinečným charakterom vojny (pokusy na morom nakazených sliepkach pomohli 

prežiť skupine vedcov v novele Rozprávanie v prvej osobe). Základná sujetová 

línia sa realizuje takmer pravidelne v rámci nekomplikovaného a miestami až 

excesívne absurdného krátkeho príbehu, ktorý čitateľa prekvapí čiernym humorom 

kombinovaným s takmer vecným opisom postáv a udalostí: „Máš ty akúsi čudnú 

hlavu, priveľkú alebo čo... bolo to strašne dojímavé a smiešne, ako premiesťoval 

pokorne hlavu, aby sa nepovedalo, že ju skrýva. Bola už veľká, nepomerne veľká k 

jeho krátkemu telu.“157 ( novela Otvorené dvere) 

Lahola si z jazyka vytvára vlastný estetický prostriedok sui generis, čím 

vlastne jazyk posúva do polohy účelne použitého média.158 Dôvod takéhoto 

postupu je veľmi príznačný – Lahola ako priamy svedok opisovaných udalostí 

využíva jazyk ako autentický a veľmi plastický prostriedok na preklenutie 

priepasti medzi sebou, navždy poznamenaným svedkom vojny, a čitateľom, ktorý 

nikdy nezakúsi tak vierohodne totožný pocit historickej a ľudskej tragédie. 

Veľmi dôležitou a jasne rozpoznateľnou vlastnosťou autorského jazyka 

laholovských próz je jeho neschopnosť, resp. nemožnosť bezprostredného, 

priameho pomenovania, ktorá odkazuje k spomínanej priliehavosti/nepriliehaovsti 

jazyka. Lahola síce otvára pred čitateľom neľútostný svet vojny s cieľom 

poskytnúť mu autentický zážitok, no na druhej strane akoby sa ho snažil ochrániť 

pred priamym pohľadom či konfrontáciou, ktorá by ho navždy poznamenala. Preto 

tak často využíva efekt „zjavenia sa“ rozmanitých stupňov čierneho humoru alebo 

situačného jazykového nonsensu, ktorými neguje tak ťažko artikulovateľnú ľudskú 

situáciu.159 

Diskurz rozprávača, ktorý sa realizuje v nedialogických pasážach textov, 

predstavuje priestor, v ktorom sa jazyk vyhýba akýmkoľvek priamym 

pomenovaniam, resp. akoby tu jazyk zakrýval skutočnú povahu toho, čo popisuje. 

Konverzačné úseky textov, ktoré v novelách prevládajú, disponujú naopak 

„odhaľujúcim“ jazykom, pre ktorý je typický neutrálny, až banálne odľahčený tón: 

                                                 
157 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 90. 
158 Cit. podľa: PRUŠKOVÁ, Z.: Vysloviteľnosť nevysloviteľného alebo štrnásť noviel Leopolda 
Laholu (Tri poznámky a pokus o výklad). Ibid., s. 316. 
159 To isté, s. 317. 
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„Melius podišiel k fúzatému, ani čo by s ním už bol dohovorený, že to v 

dvojici zmôžu a aby ho konečne prerušil v jeho nevôli, ktorá sa čoraz väčšmi 

utvrdzovala, opýtal sa ho: 

- Videl si, ako nosia černosi v pralese tigra? 

- Nie. A ty? 

- O to nejde. Keď si aj nevidel na vlastné oči, istotne vieš, ako ho 

nosievajú, toho tigra, keď je mŕtvy. 

- Tigra? – šomral fúzatý rozladene. – Zabi ma, neviem. 

- Ako by si nevedel, - dohováral mu Melius. 

- Kožu mu hádam sťahujú na mieste, pretože ho kvôli nej lovia.  

Pochybujem, žeby to mäso odnášali.  

Bol viditeľne zlý [...] Môžbyť mu aj preskočilo. Od žiaľu za jeho Veľkým Jocom či 

čo. Veľa chlapcov v tejto vojne už potratilo rozum.“160 (dialóg z novely Posledná 

vec, ktorý sa odohral tesne predtým, než sa partizán a civilista rozhodli rozrezať 

mŕtvolu partizána na polovicu, aby ju mohli ukryť a uchrániť pred zohavením 

blížiacim sa nepriateľom) 

Striedaním opisných a dialogických pasáží, ako aj kombináciou 

neutrálneho a banálne zľahčeného tónu, obohateného o jazykový situačný humor, 

Lahola posilňuje dynamiku rozvíjania deja svojich príbehov. Dejová dynamika 

próz je postupná a zúfalo graduje do absurdného vyvrcholenia, ktorým je tragický 

osud postáv (novela Vtáčí spev) alebo deziluzívny postreh vyplývajúci z osobnej 

reflexie postavy (novela Ako taký pes). Autor sa nevyhýba ani expresívnym 

jazykovým prostriedkom; využíva ich však pomenej, čo odkazuje k ich 

sekundárnej funkcii stimulovania fabulovej schémy noviel: „ [...] s radosťou ho 

zadelí do najsvinskejšej práce [...] teraz je už beztak všetko posraným navrch a 

jeho život nestojí za fajku dohánu. ... [...] čo si počneš s touto skurvenou rasou, 

keď nekradne, nezbíja...“161 (novela Dvadsaťpäť palíc) 

Posledným faktorom, ktorý v rámci tejto intepretácie výrazne ovplyvňuje 

niekoľko rovín Laholovej zbierky, je časové obdobie jej vzniku. Lahola novely 

napísal v prvom desaťročí od ukončenia vojny, čo z hľadiska časového trvania 

nevyhnutného pre objektívne zachytenie skutočnosti predstavuje veľmi krátky, a 

teda nedostačujúci časový úsek. Autor sa za tak krátku dobu nedokáže odosobniť 

                                                 
160 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 116 – 117. 
161 To isté, s. 23 – 24, 28. 
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od zažitej skúsenosti, pričom špecifický charakter atmosféry vojny túto situáciu 

ešte viac komplikuje. Lahola sa však s týmto faktom, paradoxne, veľmi dobre 

vyrovnáva vďaka vysokej umeleckej štylizácii jeho próz. Napriek vysokej miere 

autorského odosobnenia, blízka prítomnosť vojny potlačila výlučne dokumentárny 

charakter popisu udalostí a zaťažila jeho prózy autentickým pocitom blízkosti 

smrti, násilia a utrpenia. 

Veľmi živý a neustále aktuálny dojem trvania vojny v autorovom vedomí 

ovplyvnil konkrétne spôsoby motivického spracovania témy všadeprítomnej smrti. 

Na základe týchto konkrétnych prístupov je možné rozdeliť štrnásť Laholových 

noviel do štyroch skupín: komorné drámy o smrti a potupe v likvidačných 

táboroch (Dvadsaťpäť palíc), vypointované poloanekdotické príbehy o židovskej 

povahe, odkazujúce na kontext pogromov (Božia ulička), kruté blasfémie 

situačných výjavov v priestore bojových scén (Posledná vec) a novely s 

dialogickým jadrom, reflektujúce pocity kolektívnej viny či zodpovednosti za 

poníženie a smrť iného človeka (O tele a o duši).162 Všetkých štrnásť noviel tak 

spája motív nezmyselnej a nehumánnej likvidácie ľudského života, posilňovaný 

pretrvávajúcim momentom vojnovej atmosféry. 

Neustále prítomný kontext vojnového konfliktu výrazne ovplyvnil aj 

postavu rozprávača. Lahola sa čitateľovi „osobne“ prihovára len raz – v novele 

Rozprávanie v prvej osobe, kde aplikuje rozprávačskú situáciu v 1. osobe 

singuláru. Využitie osobného rozprávača je tradičnou voľbou pre autora, ktorý do 

diela zahŕňa svoju osobnú skúsenosť. Lahola však prekvapivo uprednostňuje 

autorskú rozprávačskú situáciu, teda er – formu, ktorá je definovaná objektívnym, 

nekritickým a vševedúcim postojom. Laholove prózy koncept vševedúceho 

rozprávača neobsahujú, napriek tomu sa diskurz er – formy nevyhýba vecnému a 

nezúčastnenému opisu či hodnoteniu spracovanej témy. Táto pomyselná vecnosť 

však v skutočnosti realizuje autorov zámer zvýšiť autenticitu a vierohodnosť 

tragického zážitku neľútostného sveta vojny. Na prvý pohľad tak Lahola akoby len 

objektivisticky pokojne rozprával a bez akejkoľvek hyperbolickej nadsádzky a 

vzletných pomenovaní  vymenovával hrôzy a situácie vyplývajúce z vojny.  

V skutočnosti je jeho rozprávanie živé a autentické, naplnené intenzívne 

vibrujúcim napätím, spôsobeným hlbokou traumou z prežitej vojny: „Každý 

                                                 
162Cit. podľa: PRUŠKOVÁ, Z.: Vysloviteľnosť nevysloviteľného alebo štrnásť noviel Leopolda 
Laholu (Tri poznámky a pokus o výklad). Ibid., s. 314 – 315. 
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koniec, keď je ozajstný, je zlý. Keď je raz koniec, je všetko poondiate. Preto sa to 

asi aj volá koniec, že je taký zlý. Človek zhnije, keď je raz koniec, [...], všetci hnili 

a smrdeli na sto honov, a ktorý človek nesmrdí, keď je s ním koniec [...].163 (novela 

Fontetieri) 

Použitím autorského rozprávačského prístupu Lahola len dokazuje, že sa 

nebojí objektivizovať vlastné trpké poznanie a skúsenosť, vďaka čomu získava 

jeho zbierka Posledná vec  nadčasový charakter. Zobrazenie atmosféry vojny je v 

tejto zbierke druhotné, aj keď v rámci textu neustále prítomné; podstatné je 

autorovo posolstvo, že „nepriateľstvo je vždy časovo obmedzené, (a) ľudskosť je 

síce individualizovaná, ale zároveň nadčasová.“164 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 LAHOLA, L.: Posledná vec. Ibid., s. 275. 
164 PETRÍK, V. Prozaik Leopold Lahola (interpretácia novely Rozhovor s nepriateľom). Ibid., s. 
30. 
 



 57 

Jsou dva druhy bolesti: tělesná, která je 

strašná, a duševní, která je strašnější. 

  Necitliví lidé jsou na tom líp, že necítí   

duševní bolest, ale zase necítí duševní život. 

Arnošt Lustig, Esence 

 

 

4. Leopold Lahola v kontexte stredoeurópskej literatúry 

 

4.1 Arnošt Lustig – Démanty noci 

Arnošt Lustig bol významným českým spisovateľom židovského pôvodu. 

Počas vojny zažil násilnú deportáciu do Terezína; prešiel koncentračnými tábormi 

v Osvienčime a Buchenwalde. V marci roku 1945 utiekol z transportu smrti (trasa 

Buchenwald – Dachau) a až do konca vojny sa ukrýval v Prahe. Počas holokaustu 

stratil veľkú časť svojej rodiny; táto skutočnosť ho hlboko poznamenala po celý 

následujúci život (2011) a výrazne ovplyvnila jeho literárnu tvorbu. 

Nosným tematickým motívom Lustigových prozaických diel je zobrazenie 

tragického osudu židovského národa spôsobeného nacistickou genocídou a 

hromadnou likvidáciou židovského obyvateľstva v koncentračných táboroch. 

Zbierka poviedok Démanty noci165 patrí medzi autorove rané prozaické diela 

(1958); vyznačuje sa psychologickou analýzou nepatetických hrdinov a precíznym 

opisom intímneho sveta človeka, neustále konfrontovaného so životom vo 

vyhrotených, ale i všedných, každodenných situáciách vojny.166 Dôraz na hlbokú 

analýzu vnútorného sveta postáv a rozbor ich charakteru ovplyvneného hrôzami 

vojnového sveta zaraďuje Arnošta Lustiga medzi popredných predstaviteľov tzv. 

„druhej vlny“ vojnovej (okupačnej) prózy.167  

 

Arnošta Lustiga a Leopolda Laholu ako ľudské bytosti, a zároveň aj ako 

autorov, spája autentická životná skúsenosť s druhou svetovou vojnou, resp. 

totožný drastický zážitok spojený s pobytom v koncentračnom tábore. Obaja autori 

                                                 
165 LUSTIG. A.: Démanty noci. Praha: Hynek s.r.o., 1998. 
166 Cit. podľa: MENCLOVÁ, V. a kol.: Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2005. s. 420 – 
421. 
167 Cit. podľa: HAMAN, A.: O tak zvané „druhé vlně“ válečné prózy v naší současné literatuře. In: 
Česká literatura. 1961/4. s. 519. 
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sa vo svojej prozaickej tvorbe výrazne inšpirovali vlastným životom; je možné 

dokonca nesmelo podotknúť, že vo svojich krátkych prózach podali osobné, a 

predsa umelecky vysoko pôsobivé svedectvo, prostredníctvom ktorého (z hľadiska 

všesvetovej tragédie druhej svetovej vojny) aspoň okrajovo pretlmočili či 

sprostredkovali pocity ľudí navždy poznamenaných hrôzami vojny. 

Medzi dominantné vojnové skúsenosti zobrazované v ich prózach patrí 

pobyt v koncentračnom tábore, rozpad a zánik celých židovských rodín, 

každodenný boj o holý život poznamenaný nekonečným hladovaním a telesným 

utrpením, a pretrvávajúci strach z možného opakovania sa vojnových hrôz, ktorý 

neustále (aj po ukončení vojny) trýzni hlboko zranenú ľudskú dušu.      

Zbierky Posledná vec a Démanty noci majú niekoľko spoločných znakov. 

Prózy v obidvoch zbierkach predstavujú literárnu fikciu, do ktorej autor cielene 

zakomponoval vlastný, autentický zážitok z vojny – v prípade oboch autorov ide 

predovšetkým o skúsenosť s vyhladzovacími tábormi a zložitý, nie vždy úspešný, 

proces zaraďovania sa do normálneho života po ukončení vojny. Svet Lustigových 

noviel je na rozdiel do Laholovej zbierky výrazne uzavretejší. Základným 

predpokladom pre realizáciu Laholových príbehov je prostredie prebiehajúcej 

alebo ukončenej vojny; svet a atmosféra vojny je jedinou dôležitou kategóriou, 

ktorá určuje čas i priestor potrebný pre rozvoj dejového rámca príbehov.  

V Lustigových príbehoch taktiež dominuje pozadie vojny, ale dejový 

rámec próz je priestorovo pomerne striktne vyhranený. Vzniká tak pôsobivý obraz 

uzavretých židovských mestských štvrtí, v ktorých internované židovské 

obyvateľstvo bojuje o režitie; Lustig sa sústreďuje najmä na opis terezínskeho 

geta, v ktorom sám počas vojny nútene žil: „Vzadu opět drnčela a hučela polská 

tramvaj. Město bylo rozděleno na polské a židovské čtvrtě. Elektrická dráha mu 

vždy připomněla, že jsou lidi, kteří mohou jezdit přes ghetto, i když jen koridorem 

ostnatých drátů a postů v německých uniformách, většinou ušitých tady, aby 

nikoho nenapadlo snad vyskočit nebo naopak naskočit si, než tramvaj opustí 

zapovězené pásmo.“168 ( próza Sousto) 

V uzavretom priestore židovského geta autor tematizuje ľudské telo a jeho 

fyzickú i duševnú telesnosť (poviedky Sousto, Starci a smrt). Kategória tela a 

telesnosti zodpovedá konceptu mučeného tela, čím sa približuje telesnosti 

                                                 
168 LUSTIG. A.: Démanty noci. Ibid., s. 14. 
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Laholových hrdinov. Lokalizácia postáv do uzavretého geta ale špecifikuje 

kategóriu tela Lustigových hrdinov v odlišnom smere. Lustig nezobrazuje 

explicitné scény fyzického mučenia, ako to často robí Lahola (novely Dvadsaťpäť 

palíc, O tele a o duši), ale zameriava sa na fragmentárne telesné aspekty tela – 

fragmentarizuje telo jeho vlastnými telesne mučivými pocitmi, ktoré predstavujú 

silné fyziologické pocity hladu, zimy a fyzickej bolesti podmienej chorobou 

z podvýživy a zlých životných podmienok. V zbierke Démanty noci tak dominuje 

obraz tela vychudnutého, zmučeného zimou, hladom a nedostatkom: „Ervín se 

protahoval škvírou v rozestuplé zdi. Šlo mu to snadno, s tělem, vychrtlým na kost, 

s úzkou podlouhlou lebkou a vyvalenýma zelenošedýma očima, jimiž na okamžik 

mžoural, aby se rozkoukal. [...] Měl hlad, který ho stravoval, jako oheň, co 

stravuje dřevo. Chvěl se hladem. Věci prostupovala mlha, dálka a zima – nic.“169 

(poviedky Sousto, Starci a smrt)     

Obraz hladom vyčerpaného tela dopĺňa a uzatvára telo fyzicky 

zdevastované chorobami, ktoré je častkokrát zobrazené v momente prichádzajúcej 

smrti. Najmenej odolní voči negatívnym životným podmienkam vojny boli 

predovšetkým starí ľudia a deti, resp. mladiství, ktorí jednoznačne dominujú 

v spektre postáv Lustigovej zbierky. Telo choré, pripravené na smrť je teda akýmsi 

prirodzeným telesným zavŕšením vyhladnutého a zoslabnutého tela:  „Ten mírný 

chlapec ležel vedle nich obou hned v rohu vagonu, a když nastoupili do posledního 

transportu, neprotestoval proti ničemu, ani když mu ostatní lezli přes hruď a přes 

břicho anebo si mu stoupali na ramena, když se jim chtělo vykonat malou potřebu 

přes okraj vozu. [...] Byla to malá, zlenivělá smrtka. Vlezla si mu na žluté tváře 

a do jeho očí, usazovala se mu v křivce u koutků úst a na rtech, na nichž se 

nenašlo slovíčko, jímž by se snažil ji odehnat. Vždycky na něho někdo šlápl tím víc, 

čím bezvládněji tam ležel. Později potom do něho museli kopat, aby se probudil. 

Bylo nepříjemné se dívat, jak tam seděla a jak se jí poddával. Usínal a věděli, že se 

neprobudí. Vlak se houpal a kolébal jeho žebrovitým tělem. Šťouchali do něho, aby 

alespoň koukal na nebe.“170 (próza  Tma nemá stín) 

Zatiaľ čo u mladých tiel/ľudí je zážitok smrti spojený výlučne s faktorom 

vojnového násilia, ktoré ich smrť priamo podmieňuje, u starých ľudí Lustig spája 

moment telesnej smrti s hlbokou reflexiou o živote. Autor tak mierne zoslabuje 

                                                 
169 LUSTIG. A.: Démanty noci. Ibid., s. 22, 129. 
170 To isté, s. 266. 
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moment zodpovednosti vojny za zničené telo/život človeka a dodáva krutej smrti 

mystický, a zároveň dôstojnejší charakter: „Myslela na svoje tělo. Je jako ledové 

moře, z něhož vystrkují, jako drápky, ostré špice malé, větší a největší bílé kry. 

Bolesti, o kterých nikdo neví, potopené do hloubek lidského masa; bolesti duše, 

mezi kterými je stesk nebo osamocenost; citelné bolesti těla, dechu, kloubů a kostí. 

[...] Dotkla se najednou zase bolesti, jako byla matčina bolest, v které se rodila. 

Bolesti, kterou cítila, když se jí rodily děti. Vybavila si sen, který musela mít ještě 

v matčině lůně. Ve snu o matčině břiše jí bylo teplo; byla sytá. Když se rodila, byla 

sytá. Ta chvíle, ta chvíle, ta chvíle. [...] Narodila se do světa, v němž se zabíjí. 

Zabíjení je klíč, kterým lze vysvětlit člověka. Jedni zabíjí, druzí jsou zabíjení.“171 

(próza Starci a smrt)  

Dominatný obraz tela, ktoré je fyzicky poznamenané hladom, chorobami 

a telesnou bolesťou, poukazuje na telo fyzicky, ale aj duševne nefunkčné. Je to 

telo, ktoré je pevne zakotvené v priestorovom horizonte vojny, čo znamená, že 

jeho funkčnosť/nefunkčnosť je určená kolektívnym vojnovým násilím a 

všadeprítomnou smrťou. Telá postáv v Démantoch noci sú definované iba svojou 

zdeformovanou a nefunkčnou telesnosťou – je to ich podstatná a jediná, textom 

próz uchopiteľná, vlasnosť. Lustig svoje postavy pomenúva maximálne prvým 

menom (Ervín, Čiky, Many, Dany) alebo výstižnou prezývkou (Marký, vysoký, 

Blecha, Oškliváček), ktorá ich telesnosť individuálne vyzdvihuje v kolektívnom 

tele obetí vojny. Táto redukcia sa nevyskytuje iba v pomenovaní postáv; autor ju 

využíva aj v prístupe ku kompozícii textu próz v rámci celej zbierky. 

 

Z hľadiska kompozície, resp. situačného pôdorysu poviedok, je podstatným 

príznakovým znakom Lustigových próz absencia expozície. Lustig vo svojich 

prózach využíva techniku priameho vstupu do deja – in medias res – a to 

najčastejšie formou prebiehajúceho dialógu.172 Tým, že autor väčšinu svojich próz 

otvára už prebiehajúcim dialógom, vzniká pomerne stabilná a výrazná dymika v 

rozvíjaní dejovej línie príbehov. Tento kompozičný postup umožňuje Lustigovi 

vynechať množstvo vedľajších a nepodstatných informácií, ktoré by zbytočne 

                                                 
171 LUSTIG. A.: Démanty noci. Ibid., s. 122, 123, 131.  
172 Cit. podľa: MRAVCOVÁ, M.: Démanty noci – literární a filmová transformace holokaustové 
zkušenosti. In: HOLÝ,J. (ed.) a kol.: Holokaust – Šoa – Zaglada v české, slovenské a polské 
literatuře. Praha: Karolinum, 2007. s. 214. 
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obohacovali, priam až deštruovali dramatickú líniu hraničných situácií, ktoré 

predstavujú sujetové jadro všetkých próz v zbierke.  

Lustig podobne ako Lahola zobrazuje svoje postavy primárne v hraničných 

situáciách; na rozdiel od Laholu však Lustig hraničné situácie postáv nepodporuje 

využitím prvkov čierneho humoru či jazykového nonsensu, pretože týtmo 

situáciám chýba akýkoľvek absurdný moment. Kriticky vyhranené situácie v 

Démantoch noci neobsahujú žiadne prvky možnej absurdnej komičnosti, resp. ich 

vytláčajú do úzadia, pretože sú výsostne spojené s momentom prežitia postáv. 

Zachytávajú hrdinov v chvíľach, kedy sa rozhodujú medzi životom a smrťou, 

pričom častokrát nesú zodpovednosť za iných, väčšinou svojich blížných. 

Vypätosť týchto situácií je v Lustigovej zbierke podmienená tragickým 

momentom príbuznosti postáv (rodinné vzťahy, priatelia v koncentračnom tábore, 

priatelia na úteku z tábora), preto je oprostená od akéhokoľvek komického 

aspektu. Absolútna vážnosť tejto opisovanej situácie ju však na druhej strane 

ochudobňuje o určitú objektívnosť či osobnú nezaujatosť typickú pre Laholu. 

Lustig vytváraním hraničných situácií vytvára neustále prítomný moment 

surového zápasu o prežitie, ktorý častokrát necháva otvorený i v samotnom závere 

svojich príbehov (próza Tma nemá stín).  

Vzorovým príkladom takejto situácie je poviedka Druhé kolo, v ktorej 

väzeň, zvaný Markýz, neváha ukradnúť bochník chleba pre seba a svojich dvoch 

na smrť vyhladovaných priateľov. Bochník sa mu zakaždým vyšmykne z ruky, 

takže si ju v závere musí Markýz zlomiť, len aby mohol chlieb úspešne ukradnúť a 

nakŕmiť seba a dvoch najbližších ľudí: „Uchopil veku znovu, konečky prstů obou 

rukou, jako by ji prosil nebo se snad k ní modlil. Měl vztek na svoje ruce, nohy, na 

sebe, na smůlu. Porážka je ošklivá podívaná. Zaťal zas nehty do veky – jako zvíře, 

které bojuje s větším zvířetem. Ta veka byla mrtvá a oni ještě žili. Nakonec na tom 

byla ta veka lepší. Moučná hmota, za kterou by se roztrhal. Každá pilina uvnitř je 

víc než zlato. Odřel si nehty, maso, krvácel. Teď veku nepustí. Vypjal se, jak nejvíc 

mohl. Ohnul paži. Cítil, jak mu ruplo v kosti. Zlomil si ruku. Dostal veku ven 

navzdory bolesti, která mu to chtěla přerušit. Na to se podívá potom. Má dvě ruce. 

Podržel veku v té zdravé. Jedna bolest překryla druhou.“173 

                                                 
173 LUSTIG. A.: Démanty noci. Ibid., s. 71. 
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Táto novela obsahuje aj ďalší kompozične dôležitý, pre Lustiga typický, 

spôsob tvorby, či prístupu k textu. Autor totiž zapĺňa texty svojich próz 

množstvom reflexívnych pasáží, ktoré z hľadiska rozsahu zastúpenia v texte 

predstavujú takmer polovicu celkovej dĺžky textu. Tieto reflexívne pasáže, ktoré 

zjavujú alebo odhaľujú vnútorný svet zobrazovaných postáv, nemusia podávať 

svedectvo iba o myšlienkach, ktoré sprevádzajú postavu pri vykonávaní nejakého 

činu; naopak, častokrát odhaľujú túžby a sny hrdinov, ich pocity vyplývajúce z 

neznesiteľnej existencie spôsobenej atmosférou vojny, alebo pocity, ktoré 

vyjadrujú odhodlávanie sa k činu, jeho odmietnutie alebo dokonca jeho neúspešné 

vykonanie.  

Množstvo takýchto pocitov zažíva postava Markýza vo chvíli, keď sa 

pokúša ukradnúť veku. V momente, keď zisťuje, že úloha je nad jeho sily, zaplavia 

jeho myseľ veľmi negatívne pocity ohľadom zlyhania a jeho následného odsúdenia 

dvojicou priateľov/väzňov z tábora: „Na tvým místě už bych se netvářil, jako že mi 

rostou stromy až do nebe,“ připojil se maličký. „To sis tedy na pověsti zakládal 

zbytečně.“ – „V mých očích nejsi, co chceš, ale co máš a co nemáš,“ řekl 

svraštělý. „Cos dokázal včera nebo předevčírem, se nesčítá. Vděčnost si 

nemůžeme dovolit. Tou se nenakrmíš.“ –„Doufám, že si nepřipadáš jako Samson,“ 

řekl Velká Vůz. „Na to nemáš.“174 

Takéto zámerné kompozičné rozčlenenie deja explicitne rozdeľuje text na 

diskurz rozprávača a diskurz postáv. Lustig využíva, podobne ako Lahola, 

autorského rozprávača v 3. osobe singuláru. Hraničné situácie, ktoré v próze 

predstavujú život zobrazených postáv, zhustený do jedného podstatného okamihu, 

popisuje autorská er – forma z vonkajšej perspektívy; napriek tomu je autorský 

rozprávač veľmi reálny a autentický. Reflexívne „zjavené“ pasáže využívajú 

taktiež 3. osobu singuláru, ktorá plasticky a intenzívne popisuje subjektívne a 

intímne pocity postáv. Rozprávač využíva neutrálny jazyk, ktorým bez 

akéhokoľvek pátosu opisuje hrôzy vojnového sveta a hraničné situácie, do ktorých 

sa hrdinovia próz dostávajú každý deň v časoch vojnovej brutality. Expresívnejší 

jazyk využíva pásmo postáv – reflexívne, zjavené časti textu, ako aj dialogické 

pasáže rozhovorov medzi postavami, ktoré sú hybnou silou deja poviedok: „Jsi 

                                                 
174 LUSTIG. A.: Démanty noci. Ibid., s. 77. 
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teda vážně bohapustý svrab,“ připojil se už skoro lhostejně maličký.... – „Smradi 

zelený,“ prohodil ledově a přelétl zášlehem oka jejich pohublá tílka.“175   

Rozdelenie sujetovej línie textu na reflexívnu (vnútornú) a dejovú 

(vonkajšiu) časť len potvrdzuje, že texty v Démantoch noci obsahujú minimum 

deja. Vnútorný, dramatický boj človeka, ktorý veľmi často vyúsťuje do 

konkrétneho činu, predstavuje dominantný prvok Lustigovho autorského záujmu. 

Jeho prítomnosť v texte potláča extenzitu, teda šírku sprostredkovaného obrazu a 

nahradzuje ju živou intenzitou a hĺbkou.176  

Lustiga zaujíma formovanie ľudského charakteru a jeho následné zmeny 

podmienené atmosférou neľudských podmienok v koncentračných táboroch a 

uzavretých židovských getách. Vyhýba sa akémukoľvek reportážnemu či 

dokumentárnemu popisu udalostí; nezaujímajú ho patetické hodnotenia pohnutých 

ľudských osudov, ani heroické činy vojenských hrdinov – naopak, ako rozprávač, 

a zároveň svedok udalostí, sa ponára do vnútorného života postáv obyčajných 

ľudí, ktorí sa každý deň stávajú hrdinmi, aby zachránili seba a svojich najbližších. 

 

4.2 Henryk Grynberg – Židovská válka; Vítězství177 

Henryk Grynberg je poľským prozaikom, básnikom a dramatikom 

židovského pôvodu. Jeho životné skúsenosti sú v mnohých ohľadoch výrazne 

identické so životom L. Laholu a A. Lustiga. Takmer celá početná rodina 

Grynberga tragicky zahynula v koncentračnom tábore Treblinka; iba sám autor a 

jeho matka sa zachránili a vojnu nakoniec prežili vďaka dokladom s falošnou 

árijskou identitou. 

Podstatná časť Grynbergovej tvorby venuje pozornosť téme holokaustu, 

povojnovému vývoju Poľska, a predovšetkým vzájomným vzťahom medzi 

Poliakmi a poľskými Židmi. Román Židovská válka (1965) vyšiel v autorovom 

rodnom Poľsku tesne pred jeho emigráciou do USA. Jeho voľné pokračovanie, 

román Vítězství (1969), napísal Grynberg už v emigrácii ako významný poľský 

autor, uznávaný v zahraničí, ale zatracovaný vo vlastnej krajine.178  

                                                 
175 To isté, s. 10, 76. 
176 Cit. podľa: HAMAN, A.: O tak zvané „druhé vlně“ válečné prózy v naší současné literatuře. 
Ibid., s. 518. 
177 Vo svojej diplomovej práci pracujem s českými prekladmi týchto románov: GRYNBERG, H.: 
Židovská válka; Vítězství. Prel. O. Hostovská. Praha: AURORA, 1996. 
178 Grynbergovo rozhodnutie emigrovať vyvolalo v Poľsku veľký  negatívny ohlas namierený proti 
jeho osobe. Autor bol obviňovaný z rôznych politických zločinov, ako bol napríklad rasizmus a 
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Oba romány spája totožná postava rozprávača, ktorým je deväťročný 

židovský chlapec zažívajúci traumy spôsobené protižidovskými rasovými 

opatreniami. Postava rozprávača je dominantnou kategóriou, na základe ktorej sa 

vymedzuje a realizuje formálna i obsahová rovina románových textov. 

H. Grynberg opisuje vojnové hrôzy a životnú situáciu prenasledovanej 

menšiny poľských Židov očami dieťaťa. Zámerne volí rozprávača v 1. osobe 

singuláru, ich – formu, čím rozprávaniu dodáva potrebnú autenticitu a dojmovú 

presnosť. Dieťa atmosféru vojny registruje a prežíva svojským, detským 

spôsobom, ktorý ovplyvňuje štýl podania zobrazovaného príbehu. Explicitné opisy 

hrozivých scén deportácie Židov, ich prenasledovania a vraždenia, dieťa/rozprávač 

vynecháva, resp. ich zasadzuje do dejového rámca ako normálne okolnosti, ktoré 

sú súčasťou každodenného života v časoch vojny. Malý chlapec opisuje všetky 

udalosti tak, ako sa v jeho živote objavujú, a zároveň ovplyvňujú fungovanie jeho 

rodiny. Jednotlivé udalosti a príhody radí za sebou a navonok neutrálne popisuje 

ich priebeh: „Maminka mě zvedla z postele, protože sám jsem nebyl schopen vstát. 

Obouvala mi boty a plakala. Tatínek přecházel sem a tam a připravoval malá, 

lehká zavazadla. Buček, zabalený do modré přikrývky, spal. On také nemohl utíkat. 

Měl zatím zůstat u lidí, kteří měly hodně vlastných dětí... Ale v poslední chvíli si to 

maminka rozmyslela a odmítla dát Bučka ženě, která si pro něj přišla, a tak jsme 

vyběhli z domu všichni společně. To už nebyla noc, když jsme běželi temnou 

uličkou do polí.“179  

Klamlivá neutrálnosť či nezaujatosť vytvárania dejových obrazov je ukrytá 

za detskou nevedomosťou, ktorá je daná predovšetkým vekom, ale aj 

dominantným objektom chlapcovho (rozprávačovho) záujmu, ktorý predstavujú 

jeho rodičia; bez toho, aby si to rozprávač priamo uvedomoval, konštantne 

prítomným prejavom svojej lásky priznáva matke a otcovi prirodzený status 

rodičovskej autority, ale zároveň ich definuje ako nevyhnutnú podmienku svojho 

prežitia – zvlášť v čase vojny: „Můj tatínek běhal  za majitelem velkostatku, 

uplácel četníky, dělal, co mohl. [...] řídil mlékarnu a pomáhal s účetnictvím jako 

dřív, jenže nedostával peníze on od majitele velkostatku, ale majitel od něho... 

(Maminka) se [...] dívala lidem přímo do očí. Teď vím proč, protože byla matka. 

                                                                                                                                                         
zrada národa. Cit. podľa: VÍTKOVÁ, D.: Paměť je tajemstvím vykoupení. In: GRYNBERG, H.: 
Židovská válka; Vítězství. Ibid., s. 191 – 193. 
179 GRYNBERG, H.: Židovská válka; Vítězství. Ibid., s. 13 – 14. 
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Pociťovala to, co nejčastěji přisuzuje mužům, ale co pociťuje především žena, když 

se stane matkou. Totiž, že udělala a dělá to, co je správné, co je nejdůležitější a co 

opravdu musí dělat... Nic ji pak nemůže přimět k tomu, aby ustoupila, i kdyby stál 

proti ní celý svět se svou hysterickou a tisícinásobnou hrozbou smrti.“180  

Autor síce využíva detsky nekomplikovanú formu rozprávania, no napriek 

tomu diskurz rozprávača obohacuje o reflexie zodpovedajúce zrelému a dospelému 

intelektu. Ide predovšetkým o pasáže, v ktorých sa detský rozprávač zamýšľa nad 

smrťou (otca), nad svojou existenciou a svojím židovským pôvodom. Grynberg 

týmito úvahami potvrdzuje svoj autorský vklad do výpovede textu, no zároveň 

poukazuje aj na vývoj hrdinu – rozprávača. Osobnosť chlapca sa neustále rozvíja – 

vplyvom vojnových udalostí extrémne rýchlo. Formovanie a zmeny v jeho 

charaktere spôsobené intenzívnym prežívaním vonkajších podnetov odkazujú 

k vnútornej autobiografii postavy. Zhustená dejová línia zaplnená dramatickými 

životnými udalosťami poukazuje zase na vonkajšiu autobiografiu hrdinu.181 

Telo a telesnosť hrdinov (vrátane rozprávača) Grynbergových románov je 

definované základnou determinujúcou kategóriou – kategóriou rasy. Postavy 

prenasledovaných Židov sa svojím telom (muži predovšetkým obriezkou), 

vzhľadom a správaním odlišujú a vymedzujú od ostatných zobrazovaných postáv. 

Kategória tela a telesnosti sa v Grynbergových románoch sa stáva výrazným 

dištinktívnym rysom, ktorý posúva (nielen poľských) Židov do priestoru 

spoločenskej periférie: „Když  jsem uviděli někoho velice bledého, hubeného, 

s velkýma smutnýma očima, zastoupili jsme mu cestu a ptali jsem se – Amchu? [...] 

stávalo se, že oslovený se zastavil a zvolal: „Ano, Amchu!“ A my jsme prožívali 

velkou radost. Byl  náš! Hrdí na svůj úspěch přiváděli jsem ho domů, kde se 

všichni sesedli kolem něho a on nám a my jemu jsme vyprávěli o tom, odkud jsme a 

jak se nám podařilo přežít [...]. Pořád jsem jen chodili po ulicích a hledali – byly 

jsme tím úplně posedlí.“182 

Moment telesnej prítomnosti Židov vďaka svojej výraznej rozlišovacej 

funkcii odkazuje k dôležitej otázke židovskej identity. Grynberga primárne 

nezaujíma koncept mučeného a týraného tela – explicitné opisy scén fyzickej 

tortúry tela nie sú v texte výrazne zastúpené, resp. je ich oveľa menej než v 

                                                 
180 GRYNBERG, H.: Židovská válka; Vítězství. Ibid., s. 9, 46. 
181 Cit. podľa: BAGIN, A.: Pokus o charakteristiku memoárovej literatúry. In: Slovenská literatúra. 
1977/2. s. 176. 
182 GRYNBERG, H.: Židovská válka; Vítězství. Ibid., s. 134 – 135. 
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prózach Laholu a Lustiga. Pre Grynberga je podstatné hľadanie odpovede, či 

rasová heterogénnosť – v tomto kontexte židovská – je dôvodom k fyzickej 

likvidácii spôsobenej kolektívnym vojnovým násilím. Postava židovského dieťaťa, 

navyše chlapca, pre ktorého je rituálna obriezka poznávacou telesnou stigmou 

ohrozujúcou jeho život,  je ideálnym rozprávačom príbehu – skrze postavy dieťaťa 

môže autor otvorene a bez akýchkoľvek škrupulí či komplikovaných úvah 

nastoľovať otázky o zmysle ľudskej existencie, podstate náboženskej viery 

a dôvodoch všeobecnej neznášanlivosti voči židovskému národu. 

Chlapec/ rozprávač spolu s matkou získavajú falošné doklady, ktoré im 

pomôžu prežiť desivú dobu vojny. Nová, aj keď falošná, árijská identita im 

zachráni život, resp. daruje nový. Chlapcova matka si odfarbí vlasy, aby bola 

podobná svetlým nemeckým ženám a syna učí správať sa „nežidovsky“: „Chodil 

jsem zpříma, nešlapal jsem si přes špičky. Maminka chtěla, abych se každému 

díval do očí. Dělal jsem to. Byl jsem dítě a nepůsobilo mi to žádné potíže. Ale 

kdybych byl starší? Například jako maminka? Byl bych to dokázal? Asi ne. Tak 

jako to nedokázali jiní. Nedokázali se dívat a umírali. Říkalo se, že měli 

„židovské“ oči...“183 

Popieraním vlastnej telesnosti, človek popiera svoju identitu. Prijímaním 

cudzej alebo falošnej identity, naopak získává nový život. Platí to pre všetkých 

Grynbergových hrdinov bez výnimky – tí, ktorí prežili, už nikdy nebudú ako pred 

tým – ako pred vojnou. Základnou funkciou tela a telesnosti sa tak v oboch 

Grynbergových románoch stáva stelesnenie ľudskej identity a jej trvalé a násilné 

zneuctenie  spôsobené násilným a nehumánnym charakterom vojny.  

Oba romány spája totožný detský rozprávač, ktorý detsky zjednodušene 

opisuje príbeh vlastného prežitia. Autobiografický román Židovská válka popisuje 

udalosti v priebehu vojny; jeho voľné pokračovanie Vítězství zachytáva obraz 

povojnového, a Židom nie veľmi nakloneného, Poľska. Detsky prosté a 

nekomplikované opisy korešpondujú s vekom rozprávača, pričom ich nevinnosť, 

oprostená od nahľadu dospelého pozorovateľa, ešte viac zdôrazňuje tragický 

charakter vojnového sveta. Grynberg týmto postupom vytvára jedinečné svedectvo 

sprostredkované mladým, vekom a skúsenosťami nezaťaženým človekom. Jazyk 

rozprávača, obohatený o zdrobneniny (dědeček, tatínek, městečko) sa vo finále 

                                                 
183 GRYNBERG, H.: Židovská válka; Vítězství. Ibid., s. 46. 
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stáva jazykom dospelého autora, ktorý sa neváha priznať k vlastným trýznivým 

pocitom a traumám spôsobených autentickým zážitkom z vojny: „Stal jsem se 

spisovatelem mrtvých, neboť živí měli dost spisovatelů. Stal jsem se strážcem 

velkého hřbitova. Hrobů, které neexistují mimo naši paměť. Hlídám, aby nebyly 

zneuctívány, a nemohu si naříkat na nedostatek práce. Zdá se mi, že pro to, 

a někdy dokonce díky tomu, žiji. A díky tomu jsem do této doby nespáchal 

sebevraždu z odporu ke světu, v jakém jsem nucen žít.“184 

 

4.3. Imre Kertész – Člověk bez osudu185 

Imre Kertész je významný maďarský spisovateľ židovského pôvodu, ktorý 

v roku 2002 získal Nobelovu cenu za literatúru. Podobne ako Leopold Lahola, 

Arnošt Lustig a Henryk Grynberg, aj Imre Kertész na vlastnej koži okúsil hrozivý 

zážitok núteného pobytu v koncentračnom tábore v Buchenwalde. Hlavnou témou 

jeho prozaickej tvorby je prenasledovanie a likvidácia Židov počas holokaustu. 

Túto problematiku spracoval aj vo svojej prvej próze – autobiografickom románe 

Človek bez osudu (1975).186  

Román Človek bez osudu je v mnohých rovinách podobný Grynbergovmu 

dvojrománu Židovská válka/Vítězství. Textu autobiografickej prózy dominuje 

osobný rozprávač v 1. osobe singuláru. Sprostredkovaný príbeh je teda 

v maximálne možnej miere autentický. Rozprávačom, a zároveň hlavnou postavou 

príbehu, je opäť detský rozprávač, a síce pätnásťročný chlapec György Köves. 

Tento detský rozprávač sa však od Grynbergovho rozprávača odlišuje v zásadne 

odlišnej životnej situácii. Aj on síce zažíva vojnu so všetkými násilnosťami 

páchanými voči Židom, no vo svojom ľudskom boji zostáva úplne sám. Celá jeho 

rodina sa rozpadá a György sa dostáva do niekoľkých koncentračných táborov. 

Každý deň je tak konfrontovaný s neustále prítomnou realitou smrti: „Na jednu 

vlakovou soupravu [...] se musí počítat s přibližně třemi tisíci lidmi. Vezměme 

z nich, z mužů, řekněme tisíc. [...] Ty první  a poslední v řadě vynechme, ti se nikdy 

nepočítají. Takže na toho, kdo stojí někde uprostřed, jako jsem stál já, připadá asi 

deset dvacet minut čekání, než dojde k bodu, kdy padne rozhodnutí: zda okamžitě 

                                                 
184 VÍTKOVÁ, D.: Paměť je tajemstvím vykoupení. In: GRYNBERG, H.: Židovská válka; Vítězství. 
Ibid., s. 198 – 199. 
185 Vo svojej diplomovej práci pracujem s českým prekladom románu: KERTÉSZ, I.: Člověk bez 
osudu. Prel. K. Pošová. Praha: Academia, 2003. 
186 Cit. podľa: POŠOVÁ, K.: Neobvyklý doslov. In: KERTÉSZ, I.: Člověk bez osudu. Ibid., s. 205 
– 206. 
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plyn, nebo prozatím další šance. Zatím ovšem se ten zástup pohybuje, sune se 

kupředu, a každý udělá krůček, menší nebo větší, podle toho, jak ten „provoz“ 

v dané chvíli akceleruje.“187 

Krutá táborová realita ho neustále približuje k smrti, čím sa z jeho života 

dieťaťa vytráca akýkoľvek aspekt detskej existencie. Z chlapca sa stáva mladý 

starec, ktorý prítomnosť smrti vníma ako každodennú realitu. Kertész využíva 

chlapcov mladý a nezrelý vek na to, aby hrôzy táborového sveta mohol opísať 

vecne, priam dokumentárne, bez akýchkoľvek emócií a komplikovaného 

hodnotenia. Osobný rozprávač síce sprostredkúva príbeh, ktorý zažíva na vlastnej 

koži, no zrieka sa akýchkoľvek úvah, čo i len osobného charakteru.  

Rovnako vecný, až neosobný postoj hrdina zaujíma i voči svojej telesnosti, 

ktorá sa vo svete koncentračného tábora prejavuje ako základný predpoklad 

nevyhnutný na prežitie. V prostredí koncentračného tábora je telo a jeho telesnoť 

potláčaná extrémnym spôsobom. Fyzický stav tela, predovšetkým jeho explicitne 

viditeľná funkčnosť podmienená vekom a zdravím, je určujúcim kritériom, na 

základe ktorého sa všetci väzni tábora vymedzujú. Funkčná telesnosť tela je 

rozhodujúcim faktorom, ktorý rozhoduje o tom, kto zomrie a kto prežije. Napriek 

tejto dôležitej vlastnosti či funkcii vlastného tela sa k nej hrdina stavia rovnako 

neosobne, ako k celému životu v tábore. Niektoré opisy jeho vlastného tela 

vyznievajú komicky, čím vzniká tzv. situácia smiechu cez slzy, ktorá je umocnená 

rozprávačovým nezaujatým spôsobom rozprávania: „Třeba když jsem se při apelu 

unavil, prostě jsem usedl, aniž jsem se podíval, jestli je pode mnou bláto nebo 

louže; dřepl jsem si a zůstal jsem tak, dokud mě sousede násilím nepostavily na 

nohy. Zima, mokro, vítr nebo déšť už mi nemohly vadit: nepronikaly ke mně, 

nevnímal jsem je. Pominul dokonce i můj hlad; i nadále jsem donesl k ústům, 

cokoli jsem našel, všechno, co se dalo pozřít, ale spíše jen roztržitě, mechanicky, 

ze zvyku, abych to tak řekl. Při práci? – už jsem nedbal ani o zdání. Když se jim 

něco nelíbilo, nanejvýš mě zbili a ani tím mi nemohli moc ublížit, i tak jsem jen 

získaval čas: hned při první ráně jsem si honem lehl na zem a zbytek jsem už pak 

ani necítil, protože jsem mezitím usnul.“188   

Podobných pasáží je v románe Člověk bez osudu množstvo. Imre Kertész 

ich zvýrazňuje rozprávačovým spisovným jazykom a presným a priamym 

                                                 
187 KERTÉSZ, I.: Člověk bez osudu. Ibid., s. 198 – 199. 
188 To isté, s. 132. 
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vyjadrovaním.Vzniká tak dojem, akoby rozprávač jednoduchým a vecným 

konštatovaním negoval či ignoroval svoju vlastnú telesnosť. V skutočnosti sa však 

pod každou neosobnou výpoveďou ukrýva bolestná a tragická životná skúsenosť.  

Podstatným dištinktívnym rysom, ktorým sa rozprávač/ hlavný hrdina v 

Kertészovom románe vyčleňuje, a zároveň približuje k postavám ostatných diel 

rozoberaných autorov, je autenticita a jedinečnosť jeho osobnej skúsenosti s 

kolektívnym násilím krutého vojnového sveta. Svoju vlastnú osobnú skúsenosť 

každý z hrdinov zažíva prostredníctvom vlastnej telesnosti. Kategória tela je 

základným a explicitne vymedzeným prostriedkom, skrze ktorý každý človek 

získava telesné i duchovné skúsenosti. Telo je prostriedkom, ktorý si pamätá, ale 

zároveň sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že zabudne, alebo v lepšom prípade 

transformuje skúsenosť alebo zážitok do prijateľnej a vlastnou dušou 

akceptovateľnej podoby: „... neexistuje žádná absurdita, kterou bychom nemohli 

prožít přirozeně, a na mé cestě, vím to už teď, na mě jako jakási nevyhnutelná 

léčka číhá: štěstí. Vždyť dokonce i tam, v blízkosti těch komínů, bylo v přestávkách   

mezi třýzněním cosi, co se podobalo štěstí. Všichni se mě ptají jen na utrpení a 

„hrůzy“: zatímco pro mně je snad právě tato zkušenost tou nejpodstatnější. Ano, 

o tom bych jim měl vyprávět, až se mě zeptají příště. O štěstí v koncentračním 

táboře.“189  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 KERTÉSZ, I.: Člověk bez osudu. Ibid., s. 203. 
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5. Záver 

Teoretické vymedzenie či definovanie kategórie tela a telesnosti prináša 

niekoľko možností, ako túto kategóriu interpretovať. Na základe filozofického 

hľadiska získava kategória tela svojho vlastníka – človeka. Ľudské telo sa 

pomocou vlastnej existencie vymedzuje voči ostatným telám a uvedomuje si aj 

svoju vlastnú telesnosť, teda schopnosť vnímania, videnia a pociťovania okolitého 

sveta. Na základe interakcie s ostatnými telesnými objektami telo poznáva svoj 

priestor, obýva ho a mení sa v ňom, čo znamená, že v konfrontácii s časovou 

rovinou svojho životného priestoru telo človeka starne.  

Časový priestor fyzického tela je zakončený definitívnym štádiom smrti. 

Duchovné telo, teda duša človeka, však môže existovať aj po telesnej (fyzickej) 

smrti. Tento variant existencie ľudskej duše, a teda duchovnej roviny kategórie 

tela, prináša hľadisko teologické. V prípade, že človek otvára svoju dušu 

vyššiemu, transcendentálnemu poznaniu, umožňuje svojmu telu žiť aj po svojej 

telesnej smrti. Teologické hľadisko tak nastoľuje pojem harmonickej koexistencie 

duchovnej a telesnej roviny ľudského tela. 

Kultúrno-antropologické hľadisko prináša niekoľko rôznych prístupov, na 

základe ktorých je možné ľudskému telu pripísať množstvo rôznych fyzických a 

duševných vlastností a charakteristík. Vzniká tak obraz tela krásneho, dokonalého, 

zdravého a harmonického, ktorému zodpovedá koncept apollinského či antického 

tela. Ide o telo, ktoré je vo svojej kráse konštantné a nadčasové. Je vysoko 

individualizované a vo svojej podstate je predovšetkým funkčné a stereotypne 

dokonalé. Jeho opakom je koncept tela karnevalového alebo dionýzskeho. Tento 

teoretický prístup prisudzuje telu vlastnosti, ktoré sú takmer priamou opozíciou 

voči vlastnostiam tela antického. Ide o telo kolektívne, živelné, nespútané 

a predovšetkým neustále meniace sa.  

Spomenuté hľadiská je možné uplatňovať bez prísneho vymedzenia 

konkrétneho časového obdobia. Rôzne teoretické prístupy, ktoré definujú 

kategóriu tela a jeho telesnosti, sa totiž môžu uplatňovať v rámci jedného a toho 

istého časového obdobia, ako aj v rámci totožného konceptu tela. 

Vlastnosti definované rôznymi teoretickými prístupmi je možné aplikovať 

predovšetkým na funkčné telo, resp. na telo, ktoré existuje a funguje v normálnych 

životných podmienkach. Násilný svet vojny však predstavuje priestor, v ktorom 

spomenuté teoretické hľadiská strácajú svoju pôvodnú platnosť. 
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Prozaické diela autorov Leopolda Laholu, Arnošta Lustiga, Henryka 

Grynberga a Imre Kertésza zachytávajú obdobie druhej svetovej vojny. Všetci 

autori sú židovského pôvodu a všetci do jedného majú vlastnú, autentickú 

skúsenosť s holokaustom. Prózy týchto autorov majú výrazne autobiografický 

charakter, ktorý je posilnený autentickým a plastickým obrazom vojny. Rovnako 

sugestívne je v týchto prózach tematizovaná kategória tela a telesnosti. 

Napriek skutočnosti, že títo autori zažili holokaust a každý z nich bol počas 

vojny internovaný do koncentračného tábora, spôsob podania zobrazovanej 

skutočnosti je v jednotlivých zbierkach vždy originálny a v určitom smere 

špecifický.  

Leopold Lahola a Arnošt Lustig využívajú autorského rozprávača, teda 3. 

osobu singuláru, tzv. er – formu. Ich príbehy tak nadobúdajú charakter určitej 

objektívnej reflexie, ktorá aj napriek navonok vecnému a neosobnému hodnoteniu 

zobrazovanej skutočnosti, opisuje krutú a desivú atmosféru vojny veľmi živo a 

autenticky; obaja autori zároveň prenikajú do vnútorného sveta svojich postáv, čím 

vytvárajú hlbokú psychologickú analýzu zobrazovaných charakterov. Prózy 

Leopolda Laholu sú charakteristické svojím jazykovým situačným humorom a 

prvkami nonsensu, absurdity a paradoxu aplikovanými do textovej štruktúry. 

Arnošt Lustig zase cielene deštruuje ucelenosť textu svojich noviel, aby priamym 

vstupom do deja, in medias res, obnažil vnútro svojich tragických hrdinov 

neúnavne zápasiacich o holý život. Rozsahovo krátke prózy umožňujú Laholovi a 

Lustigovi vytvárať umelecky vysoko pôsobivé príbehy, ktorých významové 

i dejové jadro predstavuje krajne vypätá, až hraničná situácia.  

Henryk Grynberg a Imre Kertész vo svojich románoch, a teda rozsahovo 

objemnejších textoch, naopak preferujú osobného rozprávača v 1. osobe singuláru, 

teda ich – formu. Využitím postavy osobného rozprávača sa moment autentickosti 

sprostredkovanej skutočnosti výrazne stupňuje. V týchto románoch sú rozprávačmi 

židovské deti; spôsob podania skutočnosti postavou rozprávača – dieťaťa je  čistý 

a nezaujatý, teda výrazne odlišný od rozprávača zaťaženého vekom a 

skúsenosťami. Dieťa opisuje hrôzy vojny veľmi jednoducho, ale zároveň 

maximálne sprostredkovane, pretože aj keď je priamym účastníkom konkrétnej 

situácie, nie je schopné vyselektovať skutočný význam prebiehajúcich udalostí. 

Romány Grynberga a Kertésza tak získavajú vďaka osobnému detskému 

rozprávačovi pomerne výrazný dokumentáry charakter, pretože dieťa komentuje a 
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opisuje udalosti  presne tak, ako sa skutočne stali, bez akýchkoľvek hlbších úvah a 

vysvetlení. 

Aj keď sa jednotlivé prózy zmienených autorov v určitých aspektoch 

odlišujú, motív tela a telesnosti ich navzájom spája. Zobrazenie tela a telesnosti v 

kontexte vojnovej reality ich dokonca zjednocuje. Svet akejkoľvek vojny 

predstavuje priestor, v rámci ktorého sa realizuje kolektívne násilie. Kolektívne 

násilie je jav, ktorý postihuje ľudstvo globálne – ničí, zabíja a podrobuje nielen 

fyzicky, ale aj duševne.V takomto špecifickom a konštantne násilnom prostredí sa 

kategória tela v rámci svojho teoretického vymedzenia či definovania výrazne 

unifikuje. Znamená to, že telo je primárne zobrazované ako kategória, ktorá 

podlieha neustálemu procesu fyzického násilia a mučenia. Stráca svoju autonómiu 

a slobodu a stáva sa prostriedkom vojenskej mašinérie. Krutý a násilný priestor 

vojny oberá  telo o jeho prirodzené individuálne kvality, ktorými sa vyhraňuje 

v rámci ľudského spoločenstva. Vojnovým (fašistickým) systémom ničené 

a deformované telo sa zároveň stáva prostriedkom pamäti – pamäti individuálnej aj 

kolektívnej. Kategória mučeného a násilne podrobovaného tela je teda neustále 

aktuálnym mementom, ktoré následky svetového vojnového konfliktu udržiava 

v kolektívnej pamäti ľudskej spoločnosti. 

V rámci mojej diplomovej práce som sa cielene zamerala na tvorbu 

Leopolda Laholu. Ostatným trom autorom som teda pochopiteľne venovala menej 

priestoru, aj keď vzhľadom na rozsah nastolenej problematiky by si každý z nich 

zaslúžil minimálne vlastnú, podrobne spracovanú kapitolu. 
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