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Abstrakt česky 

 

Tato diplomová práce na téma Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse 

sestává ze dvou částí. První z nich přibližuje životní mezníky, které Ladislava Fukse 

v jeho tvorbě ovlivnily, jeho filozofické smýšlení odrážející se v jeho dílech a také 

jeho pohled na literaturu a její hodnoty pro člověka. Druhá část diplomové práce 

se zaměřuje na etické hodnoty, které se ve Fuksových dílech (Pan Theodor 

Munstdock, Spalovač mrtvol a Myši Natálie Mooshabrové) nejčastěji objevují. 

Cílem je poukázat nejen na to, jak etické hodnoty, a to především život a smrt, 

pravda a lež, dobro a zlo, existence a absurdita, ovlivňují život románových postav, 

ale také na jejich relativnost. 

 

Klíčová slova: Ladislav Fuks, etické hodnoty, život, smrt, pravda, lež, 

dobro, zlo, existence, absurdita.  

 

 

 

Abstrakt anglicky 

This thesis on topic Ethical values in works of Ladislav Fuks is divided into 

two parts. First part reveals important life milestones, which affects his 

philosophical mindedness reflected in his work, as well as his view of the literature 

and its values for a human. Second part of this thesis is focused on ethical values, 

which in Fuks works (Pan Theodor Munstdock, Spalovač mrtvol and Myši Natálie 

Mooshabrové) are the most occurred. The goal isn’t only to show how the ethical 

values like life and death, truth and lie, good and evil, existence and absurdity 

affects character's lives in novels, but also their relativity.  

  

Key words: Ladislav Fuks, ethical values, life, death, truth, lie, good, evil, 

existence, absurdity.
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Úvod 

 

Tématem mojí diplomové práce jsou Etické hodnoty v dílech Ladislava 

Fukse. Toto téma zde bude zpracováno v podstatě ze dvou úhlů pohledu. Nejdříve 

se zaměřím na to, jaký byl Ladislav Fuks člověk, jaký měl život a co z jeho života 

ho ovlivnilo při psaní literárních děl. Dále také to, jaké etické hodnoty ve svém 

životě vyznával, a jak se odrazily v jeho literární tvorbě. Ačkoliv Ladislav Fuks 

nebyl filozof, jeho zájem o filozofii byl hluboký. Ovlivnil ho především Henri 

Bergson, neméně však také Martin Heidegger, na kterého se Ladislav Fuks často 

odkazuje. Nelze tedy v této diplomové práci nezmínit Fuksův zájem o filozofii, 

neboť jak jeho osobní život, tak i právě jeho filozofické smýšlení nesmírně 

ovlivnilo jeho literární tvorbu. Na konci první části diplomové práce se zaměřím 

i na to, jak Ladislav Fuks pojímá literaturu, co pro něho literatura znamená a jaké 

hodnoty člověku přináší. 

Fuksovo filozofické smýšlení o člověku se v mnohém promítalo do jeho děl. 

Ve druhé části diplomové práce se budu věnovat etickým hodnotám, které se 

ve Fuksových dílech zrcadlí, a to především život a smrt, pravda a lež, dobro a zlo, 

existence a absurdita. Zmíněné etické hodnoty budu dokládat na dílech Pan 

Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol a Myši Natálie Mooshabrové. Mým cílem 

není hluboce pojednávat o axiologické problematice těchto hodnot, ale poukázat 

na tyto hodnoty v uvedených třech dílech a na jejich relativnost. Při psaní své 

diplomové práce budu čerpat z uvedených knih Ladislava Fukse, ale také 

z Fuksových pamětí, v neposlední řadě také však z děl autorů, kteří se osobností a 

tvorbou Ladislava Fukse zabývali. 
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1. Osobnost Ladislava Fukse a charakter jeho 

doby 

 

V této části své diplomové práce bych ráda nastínila významné mezníky 

v životě Ladislava Fukse, jeho přesvědčení, světonázor a atmosféru doby, v níž žil, 

a která ovlivnila zásadním způsobem jeho tvorbu. 

 

 

 

1.1 Důležité mezníky v životě Ladislava Fukse od narození 

po počátek jeho literární tvorby 

 

 

Ladislav Fuks se narodil v Praze v ulici nazvané po českém hraběti 

Františku Lützovi 24. září roku 1923. Jeho dětství lze popsat jako život jedináčka 

v dobře situované rodině, avšak strádajícího samotou. Otec Václav Fuks byl 

významný policejní důstojník a zcela ho pohlcovala práce, matka Marie Fuksová, 

rozená Fryčková, se starala hlavně o domácnost a společenské povinnosti. Malý 

Ladislav se otce bál a matka pro něj zřejmě nikdy nebyla matkou v pravém slova 

smyslu. Ve své autobiografii Ladislav Fuks konstatuje pouze datum svého narození, 

ale bližší charakteristice rodičů či jejich vzájemných vztahů se vyhýbá. 

 

Roku 1929 se Fuksova rodina přestěhovala do nové výstavby na Žižkov. 

Tam Ladislav Fuks chodil do obecné školy na Pražačce, kde ji také dokončil. 

Poté byl poslán na gymnázium, konkrétně na klasické gymnázium na Žižkově 

do tehdejší Dvořákovy ulice. V té době mu bylo jedenáct let. Na gymnázium 

v Dvořákově ulici chodil do kvarty. Protože šlo o klasické gymnázium, v němž 

měla v kvintě nastoupit řečtina, rozhodli se jeho rodiče, aby dále pokračoval 

na gymnáziu reálném, kde se místo řečtiny učil francouzský jazyk. Jednalo 

se o reálné gymnázium v Truhlářské ulici, kde Fuks později maturoval.  
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Po dokončení gymnázia pracoval za války na zemědělské správě 

v Hodoníně, po válce mohl pokračovat ve studiu na vysoké škole. Na filozofické 

fakultě si vybral studium filozofie, psychologie a dějin umění, které ukončil roku 

1949 dizertací věnované dílu Henri Bergsona s názvem Bergosonova idea tvořivého 

vývoje a její důsledky pro mravní výchovu. „Zdá se, že Bergsonův élan vital (životní 

vzmach), který činí člověka součástí metafyzického vesmírného procesu, Fukse 

velice ovlivnil. Tady nachází protiváhu ke svému klaustrofobickému pocitu 

uvěznění.“
1
  

 

Po promoci v roce 1949 rukoval Ladislav Fuks na vojnu do Luštěnic 

nedaleko známého vojenského centra Milovice. 

 

Roku 1956 nastoupil do Státní památkové správy (předtím několik let 

pracoval jako úředník v papírnách v Bělé pod Bezdězem a v Praze), což byla 

samostatná instituce při ministerstvu kultury a měla na starosti historicky 

a umělecky cenné hrady a zámky I. kategorie v Čechách a na Moravě. Zde pracoval 

osm let. 

 

Již v době, kdy pracoval ve Státní památkové správě, psal. Jednalo se 

o monografii o zámku Kynžvart, seriál o hradech a zámcích, který vycházel 

časopisecky. Publikoval též pět povídek. Právě na Kynžvartu začal psát svůj první 

román Pan Theodor Mundstock. Ve svých pamětech Fuks píše: „Když v roce 1963 

v Československém spisovateli vyšel, doporučovali mi mnozí, abych se nadále cele 

věnoval literární tvorbě. Mezi nimi byl i profesor Jan Mukařovský, a to bylo velké 

slovo. Ale věnovat se literatuře je vlastně askeze, je to služba, uzamknutí sebe sama 

do dobrovolných pout, oddanost a odevzdanost vlastní bytosti vyšším principům 

a cílům. Být spisovatelem není zaměstnání, ale poslání. Věděl jsem to dříve, 

než jsem začínal. Nemohu podat účet, jak jsem k psaní dospěl. Bylo to v rovině 

nějakého mého neodbytného tušení či vnuknutí a přesvědčení. Nemohu spolehlivě 

vystopovat původ či příčinu toho všeho a vyjádřit to jinak, než říkám.“ 
2
 

                                                 
1
 RULF, J. Literáti. Praha: Paseka, 2002, s. 122-123 

 
2
 FUKS, L.; TUŠL, J. Moje zrcadlo. A co bylo za zrcadlem. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 85 
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1.2 Vstup Ladislava Fukse do světa literatury 

 

 

Prozaické dílo Ladislava Fukse patří k nezpochybnitelným hodnotám české 

poválečné literatury a především její obraz šedesátých let minulého století by byl 

bez jeho románů a povídek nemyslitelný.  

 

Fuksova literární kariéra zasáhla z důvodu jeho pozdního debutu jen dvě 

dekády, přesto získaly jeho prozaické tituly značného úspěchu doma i v zahraničí. 

 

Od samotných literárních počátků v šedesátých letech Fuksovo dílo 

přitahovalo pozornost literárních kritiků i vědců. Zájem literárních badatelů 

o Fuksovo dílo kulminoval koncem šedesátých let, což umožnil mimo jiné 

i poměrně rychlý sled prozaických knih, které Ladislav Fuks tehdy vydal. 

 

Od začátku Fuksovy literární kariéry bylo zřejmé, že jde o vyhraněného 

prozaika se svébytnou autorskou poetikou. „Na originálnosti Fuksova stylu 

se podílel výše zmíněný fakt opožděného uvedení do beletrie, ale především 

skutečnost, že autor „neměl načteno“. Vzhledem k jeho značným mezerám 

v literární oblasti (nečetl kupříkladu žádný text Franze Kafky, s nímž byl běžně 

srovnáván) byl, alespoň podle Jana Halase, vliv předešlých literátů na Fukse 

minimální.“ 
3
 

 

Fikční svět Fuksových próz se vyznačuje jistou panoptikálností. Většina 

postav je charakterizována nějakou zvláštností svého zevnějšku nebo chování, která 

příležitostně může odkazovat až k nadpřirozenu. „Na přízračné atmosféře 

Fuksových děl se podílí i složitá metaforika a jejich důmyslná motivická struktura, 

jejíž jednotky přerůstají do symbolické roviny. Tato metoda poskytuje Fuksovi 

značný prostor pro mystifikační hru se čtenářem, k níž rovněž přispívají zavádějící 

motivy s hororovými či kriminálními rysy. Prozaik se zřetelně jeví jako autor 

                                                 
3
 GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013, s. 12 
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racionálně konstruující své emocionálně působivé příběhy, který má všechny vrstvy 

rodícího se textu plně pod kontrolou, přičemž speciální pozornost věnuje vždy 

tomu, co má být čtenáři prozrazeno a co má naopak zůstat utajeno.“
4
 

 

Fuksovo dílo se nerodilo v časoprostorovém vakuu. Stalo se součástí 

kontextu neobyčejně různorodé a žánrově, formálně i tematicky variabilní prózy 

šedesátých let. Zaujalo v ní pevné místo a bývá řazeno k druhé vlně válečné 

literatury.  

 

Fakt, že Fuks se při svém vstupu do literatury snažil včlenit do domácí prózy 

tematizující ohrožení existence židovského národa za druhé světové války, dokládá 

i jeho úsilí maximálně se identifikovat s židovskou menšinou. Svoje první 

beletristické texty publikoval v periodikách vydávaných Židovskou náboženskou 

obcí. „Důvody jeho zájmu o židovskou národnostní menšinu jsou nejednou 

shledávány v autorově pokusu najít legální téma, jehož prostřednictvím by mohl 

vyjádřit pocity úzkosti a vyloučení vyrůstající z jeho homosexuality.“
5
 

 

 

 

1.3 Období normalizace a vztah Ladislava Fukse 

ke komunistickému režimu 

 

 

Bezprostředně po okupaci získal Ladislav Fuks nejednu nabídku k odchodu 

do exilu od svých německých přátel, kteří byli ochotni mu v zahraničí existenčně 

pomoci. Podnikl několik cest do Rakouska, Švýcarska a Západního Německa, 

kde prohluboval kontakty a reálně pomýšlel na život v cizině. 

 

Nakonec se rozhodl zůstat ve vlasti. Jednak proto, že si život mimo vlast 

údajně nedokázal představit, jednak z důvodu péče o starou a duševně nemocnou 

                                                 
4
 GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013, s. 13 

 
5
 GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013, s. 15 
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matku, s níž až do její smrti sdílel byt v pražských Dejvicích. Raději tedy zvolil 

existenční jistotu a pohodlné životní podmínky, byť za cenu ztráty umělecké 

svobody, a poměrně rychle se konfrontoval s nastupujícím režimem. „Jeho 

představitelé jej označili za přijatelného spisovatele a Fuks se jim snažil 

v maximální míře vyhovět, aby jím i nadále zůstal. Prvním důležitým krokem bylo 

přihlášení se k přípravnému výboru nově ustaveného Svazu českých spisovatelů, 

který měl nahradit svaz předchozí vedený Jaroslavem Seifertem a jehož členy 

se měli stát pouze spisovatelé loajální k politice KSČ. Fuks si uvědomil, že chce-li 

se nadále věnovat literatuře, má-li jeho vnitřní svět, uzavřený do proslulého 

kunstkabinetu dejvického bytu zůstat nedotčen, nebude se moci vyhnout takovým 

režimním úlitbám, jež ovšem v nejednom případě budou signalizovat jeho 

ztotožnění s komunistickou mocí.“
6
  

 

Přijetím členství si Ladislav Fuks udržel možnost vydávání svých knih 

ve svazovém nakladatelství Československý spisovatel a zároveň si tím zajistil 

obživu, neboť se nadále mohl vykazovat zaměstnáním jako spisovatel. 

 

Literatura jako svou základní tvůrčí metodu přijala socialistický realismus. 

Ladislavu Fuksovi tedy muselo být jasné, že jeho způsob psaní bude muset doznat 

razantních změn. Fuks se snažil přijmout estetické normy požadované normalizační 

kritikou, vstoupil do „hlavního proudu“ a rázně transformoval svoji autorskou 

poetiku, která měla nově vyhovovat angažované próze s poměrně jednoduchými 

pravidly a černobílým viděním. Nestanul sice v první řadě normalizačních prozaiků, 

ale ochotně své texty sémantickou výstavbou i formálními prostředky přizpůsobil 

normalizačnímu ideálu. 

 

Jak se k takovéto změně postavila literární kritika? Oficiální kritika, 

na jejímž uznání byl Fuks do značné míry závislý, zaujala k jeho konformním 

prózám ambivalentní vztah. „Na jedné straně si byla dobře vědoma změn, 

jimiž Fuks usiloval přizpůsobit se režimním požadavkům, na druhou stranu 

v textech opakovaně spatřovala nepřípustná rezidua původní autorské poetiky.“ 
7
 

                                                 
6
 GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013, s. 114-115 

 
7
 GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013, s. 152 
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Nesmíme v souvislosti s obdobím normalizace opomenout zmínit Fuksův 

osobní vztah ke komunistické straně. Fuksův vztah ke komunistické moci byl 

obojaký. Na jedné straně se těšil nejrůznějším poctám, využíval výhod svazového 

spisovatele a marně toužil po titulu národního umělce, na straně druhé se údajně 

režimu vysmíval. 

 

Všichni pamětníci mají tendenci Fuksovo podřízení režimu omlouvat jeho 

slabostí, vstřícnou dobrotou a laskavostí, jimiž nedokázal vzdorovat 

normalizačnímu náporu. „Podle Mertla unikal Fuks po celý život před konfrontací 

s kýmkoliv a čímkoliv, proto chtěl žít v míru i s totalitní mocí. Snažil se ji obhajovat 

leckdy absurdním způsobem, když tvrdil svým přátelům, že její představitelé jsou 

také „dobří lidé“, přijal členství v uličním národním výboru a pečoval o jeho 

nástěnku, na níž vždy za tmy (aby nebyl nikým viděn) vyměňoval materiály.“
8
 

 

 

 

1.4 Závěr Fuksova života 

 

 

Přelom osmdesátých a devadesátých let Ladislav Fuks neprožíval zrovna 

nejlépe. Jeho prózy se po sametové revoluci přestaly těšit nakladatelskému zájmu. 

Navíc si uvědomil, že zvratem politické situace definitivně přišel o možnost získat 

titul národního umělce, po němž nepřestal prahnout, a zahořkl ještě více. Uzavřel se 

do samoty svého kunstkabinetu v dejvickém bytě a začal pořádat literární 

pozůstalost pro Literární archiv Památníku národního písemnictví. 

 

Je patrné, že Ladislavu Fuksovi ubývalo tvůrčích sil, vlivem stáří a nemoci 

se mu nedostávalo dostatečné koncentrace, údajně se mu ani nedařilo udržet 

v paměti koncept syžetu. Vyslyšel alespoň opakované naléhání přítele Jiřího Tušla 

                                                                                                                                         
 

 
8
 GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013, s. 154 
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a začal sepisovat paměti. To ho mělo alespoň částečně vyvést ze zatrpklosti 

a izolace. 

Vzpomínky vznikaly po dobu dvou let a byly dopsány, avšak Ladislav Fuks 

stihl zredigovat jen prvních sto stran. Edice pak vyšla bez Fuksovy autorizace rok 

po jeho smrti pod Tušlovou redakční taktovkou. Ladislav Fuks zemřel ve svém 

dejvickém bytě – podle lékařské zprávy – 19. srpna 1994. Téměř dva dny o jeho 

smrti nikdy nevěděl. 

 

Pokud chceme Fuksovu knihu nějak charakterizovat, měli bychom žánr 

pamětí používat v uvozovkách. „Moje zrcadlo totiž rozhodně nepředstavuje text, 

který by čtenář od autorova zvučného jména očekával, s výjimkou několika 

náznaků zcela absentuje umělcovo osobité vnímání světa. Autor si byl nejspíš 

vědom, že nenapsal klasické memoáry, proto knihu opatřil podtitulem Vzpomínky, 

dojmy a ohlédnutí. Nutno říct, že jednoznačně převládají právě ony dojmy 

a ohlédnutí, jež však mají velmi přísné limity.“ 
9
 

 

Poměrně krátce zde Ladislav Fuks vzpomíná na rodiče a dětství, většinu 

přátel ani nezmíní, politická a společenská situace zůstává tabu, o atmosféře doby 

či o tom, jak ji osobně prožíval, nepadne ani slovo.  

 

Kapitolu samu pro sebe tvoří Fuksův citový život. Podobně jako svou 

pravou tvář pečlivě skrýval za fasádou svých próz, nedal ani ve svých pamětech 

nahlédnout do vlastního soukromí. Stejnou rezervovanost si zachoval i v případě 

vlastní umělecké tvorby. Nesvěřuje se s inspiračními zdroji, nápadem či genezí 

jednotlivých textů, necharakterizuje a nehodnotí. Zkrátka nedává nahlédnout do své 

tvůrčí dílny. 

Ladislv Fuks v Zrcadle nesdělil nic ze své intimity, natož cokoliv ze svého 

občanského i uměleckého konsenzu s normalizační ideologií. „Jako by nebyl sám 

literárním protagonistou oné nesvobodné doby, jež kladla před umělce těžko 

uspokojivě řešitelné dilema toho, „kam až se musí a kam až lze“. Namísto těchto 

závažných problémů defilují před čtenářem itineráře Fuksových četných 

zahraničních cest, popisy uměleckých památek evropských metropolí, obdivná 
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vyznání k tamním slavným umělcům, ale také zdlouhavé pasáže o jeho 

kulinářských požitcích. Autor naprosto opomíjí svoji situovanost v konkrétním 

časoprostoru a vytváří jakousi obludnou bezčasou idylu složenou ze záznamů jako 

spisovatelských i soukromých cest a z chuťových požitků. Text je obestřen 

až podezřelou harmonizací, jež je v naprostém protikladu k převážné části Fuksovy 

prózy, veškeré konflikty a střety jsou jednoduše obcházeny.“
10

 

 

Na závěr je třeba zmínit, jak sám Ladislav Fuks odůvodňuje ve svých 

pamětech to, že o svém životě toho příliš neprozradil: „Ze svého života uvádím 

pouze to, co považuji za podstatné ve vztahu ke své literární práci, ke svým knihám. 

Dále všechno, co utvářelo mou osobnost, a snad i záležitosti, události a děje 

příjemné, na něž rád vzpomínám. Nechtějte po mně, abych hodnotil dějiny 

nebo dokonce soudil lidi. Toto právo přísluší pouze Bohu. Nejúplněji jsem obsažen 

jen a jen ve svých knihách. Bude-li je někdo číst za sto let, nebude ho zajímat, 

jaký jsem byl já. Pokud ano, tak si mě stvoří z toho, co si přečetl.“
11

 

 

 

 

1.5 Ladislav Fuks a židovství 

 

 

Můžeme si položit otázku, jak je možné, že se nežidovský spisovatel 

dokázal vžít do osudů židovské menšiny natolik, že jí zasvětil značnou část svého 

díla. Právě v této souvislosti Ladislav Fuks ve svých pamětech připomíná své 

židovské spolužáky, jejichž životní tragédie ho zasáhla.  

 

Nesmazatelně se mu vryl do paměti 15. březen 1939, kdy k nám vtrhla 

hitlerovská armáda. „Jako by se zlobila i nebesa. Padal déšť se sněhem, ulice se 

zvolna pokrývaly blátem a kalužemi, jak po nich jezdily tanky, vojenská auta 

a motorky, byla to smutná šedivá plískanice halená v namodralý dým z benzinu 
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a pach gumy. Kdo se ten den vůbec dostal do školy, byl poslán domů. Ulice 

vroubily davy Pražanů, kteří spílali německým vojákům, křičeli na ně a hrozili jim 

zaťatými pěstmi. Naše policie se chovala vzorně, snažila se, aby nedošlo ke střetu. 

Mnozí plakali.“ 
12

   

 

Po 15. březnu se vůči jeho židovským spolužákům vše změnilo. Nejprve 

byli postiženi jejich otcové. Advokáti, právníci a lékaři byli zbaveni svých 

občanských povolání. Poté vyšlo nařízení, které už se adresně týkalo i Fuksových 

spolužáků: zákaz navštěvovat kina, divadla, muzea, obrazárny, restaurace a všechny 

veřejné místnosti. Byli vyloučeni ze škol, v tramvajích směli jezdit jen v posledním 

voze na zadní plošině ve stoje a byli označeni na oděvu žluto-černou hvězdou 

s nápisem Jude. Poté nastal vrchol celého dramatu – odjezd do koncentračních 

táborů a smrt v plynu. Toto vše Ladislavem Fuksem velice otřáslo. „Tak skončili 

i naši židovští kamarádi z gymnázia v Truhlářské ulici. Jen jeden z nich se vrátil, 

Zdeněk Fryš, ale ten nedlouho po válce emigroval do Austrálie ke strýci, protože 

se necítil v naší zemi bezpečně. Tohle všechno mnou hluboce otřáslo a stalo se další 

motivací pro mé pozdější knihy, totiž ty, v nichž se dotýkám tématiky židovské. 

Od těch dob tvrdím, že první zdroj skutečně dobrého literárního díla jsou vlastní 

prožitky a zážitky autora. Musí psát di pleno cuore o tom, čím jeho duše přetéká, 

s čím se ztotožňuje ať v radosti či v tragickém smutku. Plytké zkušenosti nejdou 

do podstaty.“
13

 

 

Jak již bylo zmíněno, Ladislav Fuks Žid nebyl, na osud komunity hleděl 

zvnějšku, ačkoliv se ho židovská problematika hluboce dotýkala. Kvůli tomu, 

že nebyl Žid a o Židech psal, byla kritizována Růženou Grebeníčkovou jeho 

románová prvotina. Grebeníčková tím vlastně popírá to, co Ladislav Fuks tvrdí 

ve svých pamětech, že zdrojem skutečně dobrého literárního díla jsou vlastní 

prožitky a zážitky autora. 
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Grebeníčková ho kritizuje za to, že si téma neoprávněně přisvojil, že pro své 

dílo využil od zápletky až po reálie knihu Život s hvězdou židovského spisovatele 

Jiřího Weila zachycujícího vlastní zkušenost. „Růžena Grabeníčková hovoří o tom, 

že Fuks Weilův román rozložil do jakýchsi stavebních panelů, které potom sám 

využil, a vyčítá mu i jeho údajně trapný a masochistický styl.“ 
14

 

 

Můžeme se ptát: Byla tvrzení Růženy Grebeníčkocé oprávněná? Jan Poláček 

usuzuje takto: „Pokud soudíme, že o židovském osudu má právo psát zase jen Žid 

a ten, kdo útlak skutečně zažil, pak asi ano. Řada zásadních románů světové 

literatury by ale s tak striktním omezením nikdy nevznikla. Sám autor v různých 

rozhovorech několikrát opakuje, že nikdy nepsal o tom, co by sám nezažil. Jinde 

pak dodává, že vše, co kdy o holocaustu napsal, končilo před branami 

koncentračního tábora. Tuto zkušenost považoval za nepřenositelnou a pro něj, 

bez osobního prožitku, literárně zapovězenou.“ 
15

 

 

Je tedy překvapivé, s jak hlubokým psychologickým ponorem a dokonalou 

znalostí a přesvědčivostí se Fuks vcítil do židovského osudu, když nepatřil k lidem, 

kteří by tragédii holocaustu zažili na vlastní kůži. 

 

Zájem o židovskou komunitu přešel u Ladislava Fukse v hluboký vztah 

k židovské tematice včetně judaismu, v němž získal pozoruhodné znalosti. 

V 60. letech dokonce Ladislav Fuks jezdil po Itálii a erudovaně o judaismu 

přednášel. 

 

 

 

1.6 Fuksova homosexualita 

 

 

Po celý život Ladislava Fukse ovlivňovala jeho homosexualita. Za druhé 

světové války mizeli v koncentračních táborech nejen Židé a Romové, ale také 
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homosexuálové. I on se tedy počítal do ohrožené menšiny. Proto také prociťoval 

mnohem víc než jiní jeho vrstevníci osud svých židovských spolužáků z gymnázia. 

Fuksova fascinace židovským údělem je tedy často kritiky interpretována 

jako projekce příslušníka jiné pronásledované minority do tragického osudu národa. 

S postupujícím časem poválečných let narůstala Fuksova úzkost, která pramenila 

z obav, že jeho homosexuální sklony – tedy něco, co bylo v tehdejší společnosti 

tabu – budou odhaleny a on odsouzen, a to možná nejen morálně, 

neboť homosexualita byla trestná, protože byl ve věku, v němž je velmi obtížné 

homosexualitu zapírat a potlačovat. Dnes je homosexuální orientace něčím zcela 

všedním, tehdy však stála mimo hranice vymezené socialistickou morálkou. 

Trestným činem byla u nás do roku 1961, v Rusku až do devadesátých let 

dvacátého století.  

 

Pocit ohrožení, který Ladislava Fukse provázel po celý život, v něm byl 

však zasut ještě hlouběji. Jeho zdrojem bylo již zmiňované nepříliš šťastné dětství 

v rodině policejního úředníka, kde citově strádal. 

 

Každý svůj projev náklonnosti k někomu ze svého okolí prožíval jako štěstí, 

ale zároveň jako trauma. Snažil se tajit svou přirozenost a vznikal tak jeho pocit 

rozpolcenosti. „Stahuje se do ústraní, je málo průbojný, chybí mu sebevědomí, 

obtížně komunikuje se společenstvím, jehož je členem. Nejprve jsou to spolužáci 

z filozofické fakulty, později pracovní kolektiv papírny Bělé pod Bezdězem, 

kde Ladislav iniciuje, jak sám uvádí, transvestitní divadelní představení. V té době 

se usilovně soustřeďuje zejména na rozvoj svého intelektu, který mu umožňuje 

vyrovnávat jeho odlišnost, čím dál více opouští zábavy založené na fyzickém vyžití, 

přestože je poměrně tělesně zdatný – jezdil na kole, hrál volejbal atd. a stále více 

vyhledává intelektuální prostředí, v němž může hrát prim a zároveň se uzavírat 

do samoty.“
16

 

 

Se svou homosexualitou se Ladislav Fuks bál někomu svěřit. Tajil to 

v pubertě před rodiči, jimž se ostatně nikdy s ničím nesvěřoval, a cítil se být stále 

více vyloučený. Vysvobozením pro něj bylo nové zaměstnání ve Státní památkové 
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správě. Šlo o práci sólovou, nikoliv týmovou a Fuks tak měl čas a možnost 

se vnitřně připravovat na svůj vstup do literatury. 

 

Počátek šedesátých let sliboval uvolnění ve společnosti ovládané totalitním 

režimem, který byl na pokraji krize. Do této atmosféry vstoupil Ladislav Fuks svým 

románem Pan Theodor Mundstock. Jeho život se razantně změnil A Fuks se 

tak mohl vydat na dráhu literáta na volné noze. To ho činilo svobodnějším, 

ale paradoxně také závislejším na stávajících společenských poměrech. Plně 

svobodný se však cítil pouze ve virtuálním světě své literární tvorby. 

 

„Ví, že nemá a nebude mít rodinu, nedaří se mu najít si stálého životního 

druha, přitom podvědomě touží po citovém zázemí. V několika případech se snaží 

udržet si vztah, v němž původní psychosexuální motivace ztratila po určité době své 

opodstatnění a přerostla v platonické přátelství. Jde dokonce tak daleko, že navazuje 

kontakty s rodinnými příslušníky svého momentálního partnera, pokud se to daří, 

prohlubuje je, a postupně tak získává sám jakousi náhradní rodinu. Ta jej přijímá 

jako zajímavého a štědrého strýčka a oplácí mu jeho velkorysost výpomocí 

ve věcech praktických – stará se mu o prádlo, zve ho na Vánoce, nedělní obědy atd. 

Fuks si těchto dlouhodobých vazeb váží, je za ně vděčný a dokonce o nich často 

a rád mluví. Dává tak najevo, že není sám, že někam patří, že má zázemí, hovoří 

o „naší rodině“ a nezasvěcený se tak domnívá, že jde o jeho blízké příbuzné.“
17

 

 

Tento příklad patří k několika málo vztahům, které měly pro Ladislava 

Fukse šťastný průběh. Většina pokusů o získání partnera mu však přinášela 

problémy, zklamání a rozčarování. Ladislav Fuks byl úspěšným spisovatelem 

a známou osobností, na tehdejší poměry dobře situovanou. Byl tudíž i lehce 

vydíratelný a bohužel nejednou vydíraný a to i přesto, že své psychosexuální 

kontakty navazoval velmi opatrně. S postupujícím věkem si dobře uvědomoval 

všechna rizika s tím spojená. Postupně se vnitřně zklidňoval a smířil se 

se skutečností, že je mu souzeno prožít zbytek života v osamění. 
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Fuksova homosexualita se výrazně projevovala i v jeho literárních dílech. 

Fuks, jakožto autor realistických syžetových próz, se nemohl „schovávat do jazyka“ 

jako básníci či experimentální prozaici. Vymyslel si však jiný postup, jakousi 

masku. „Dokonale neproniknutelnou pro nezasvěcené a snadno průhlednou 

pro čtenáře shodně cítící. Psal o něčem úplně jiném. Řekne-li se Ladislav Fuks, 

ozvěnou se vrátí utrpení Židů za války. Fuksovým hlavním tématem vskutku byl 

holocaust, nahlížený komorně, ze zázemí, jakžtakž poklidných protektorátních dnů. 

Jenomže Fuks píše o utrpení Židů takovým způsobem, že otvírá těm, kdo jsou toho 

schopni, ještě jinou možnost přečtení. Pronásledování Židů je u Fukse také 

metaforou o údělu homosexuálů.“ 
18

 

 

Z některých náznaků v knihách lze Fuksovu orientaci vypozorovat. 

Například ze vztahu chlapeckých postav ve Variacích pro temnou strunu, dále také 

z nadužívání symboliky barev v Panu Theodoru Mundstockovi, kde je Šimon 

spojován s růžovým porcelánem a křehkostí. „Ostatně už v případě literárního 

debutu, v době, kdy byl Ladislav Fuks zcela neznámým autorem, lektoři 

poukazovali na neprůhledný, ničím nemotivovaný zvláštní vztah pana Theodora 

Mundstocka právě k chlapci Šimonovi. V reakci na posudek první verze dokonce 

autor tvrdil něco, co text sám nikde nepotvrzuje, totiž že jde o otce a syna. Zdá se, 

že mlčení a zastírání motivů, které lektoři kritizovali, mohlo později vést k různým 

výkladům. O tom, zda šlo o úmyslnou hru autora se čtenářem, můžeme jen 

spekulovat.“ 
19

 

 

Téměř všemi Fuksovými knihami prochází figura slabého, senzitivního, 

někdy až přímo zženštilého chlapce – syn titulní postavy ze Spalovače mrtvol, Viki 

z Příběhu kriminálního rady a jiní. Tato vracející se postava má silnou míru 

autobiografičnosti. Současně je to však jedno z archetypálních zobrazení 

homosexuála v literatuře. „Nadměrně citliví hoši jsou všichni mládenci z povídek 

Tenessee Williamse, Joel z Jiných hlasů, jiných pokojů Trumana Capoteho, 

Radovan či Viktorka z próz Věry Linhartové, eponymní hrdina Jeníkových pohádek 
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malíře Jana Zrzavého, lyrické subjekty textů Richarda Weinera či Pavla Petra a jiní 

a jiní.“
20

 Tento chlapec je u Ladislava Fukse vyobrazován jako trpící, mučený 

a zabíjený. Spalovač mrtvol svého syna utluče, kriminální rada zastřelí syna Vikiho 

atd. 

 

 

 

1.7 Podivná svatba 

 

 

Největší Fuksovou vzpourou proti vlastní „odlišnosti“ byl sňatek se stejně 

starou Italkou, doktorkou Giulianou Limiti. Seznámili se na výstavě v pražské 

synagoze v Dušní ulici. Ladislav Fuks ji provedl Prahou, ona ho na oplátku pozvala 

do Itálie. Fuks cestoval po Itálii, přednášel o judaismu a společnicí mu byla žena 

z významné rodiny, která znala nejrůznější vlivné osobnosti své země. Její matka 

pocházela ze židovské rodiny, a proto jí bylo téma Fuksovy knihy blízké. 

 

Svatba se konala v roce 1964 a údajně o ni usiloval především Ladislav 

Fuks. Svatba byla slavná a díky kontaktům nevěsty nebývale sledovaná. 

Avšak jedinou svatební fotografií novomanželů dochovanou v pozůstalosti je 

snímek focený přes zadní okénko limuzíny, v níž svatebčané odjíždějí z obřadu 

v milánské bazilice Santa Maria Maggiore. Nezachoval se však žádný snímek 

svatebního páru zpředu při obřadu a z těch ostatních „kompromitujících“ Ladislav 

Fuks obě postavy pečlivě odstřihl. 

 

Svatbu provázelo totiž něco, k čemu se Ladislav Fuks nikdy nevyjadřoval 

a co následně způsobilo diplomatický skandál. To komentoval Arnošt Lustig, jehož 

citaci uvádí Poláček ve své knize: „Jednou se v tlačenici v Židovském muzeu, 

kde jsem byl tehdy ustaven ředitelem, otřel o ruku obdivovatelky všeho židovského 

v Čechách. Byla to italská dívka, která ihned zahořela k Ladislavu Fuksovi 

nesdělitelnou přízní. A on se domníval, že takový druh blízkosti by mohl pozměnit 

                                                 
20

 PUTNA, M. C. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, 2011, s. 117 

 



 

21 

 

jeho sexuální orientaci…Ladislav Fuks jí pak nabídl sňatek, který s nadšením 

přijala… Zařídila v Římě krásný byt s krbem z bílého mramoru. Já jsem se u ní 

ještě před svatbou stavil, když jsem letěl z Izraele, a ona říkala, že to je všechno pro 

„Ladislao“. A tehdy i já začal věřit, že je to šťastné řešení neřešitelných problémů. 

Ovšem na svatbě se pak stala nepříjemná věc. Obsluhující rumunský číšník 

zapříčinil, že se v Ladislavu Fuksovi znovu probudily jeho sklony –

 uprostřed večeře číšník s Fuksem i s penězi zmizel.“
21

 

 

Ladislav Fuks po svatbě odjel zpět do Čech a dal se svým přítelem doktorem 

Miroslavem Plzákem nakonec hospitalizovat na psychiatrii. Paní Limiti způsobila 

skandál a na dopis italské komunistické strany zareagovalo i tehdejší vedení KSČ. 

Arnošta Lustiga dokonce svaz spisovatelů vyslal do Itálie, protože se s paní Limiti 

znal, aby vzniklou prekérní situaci vyřešil. Poláček ve své knize opět uvádí citaci 

Arnošta Lustiga o jeho cestě do Itálie za rozzuřenou novomanželkou paní Limiti: 

„Ladislav Fuks zahrál dokonale mrtvého brouka. Psala mu a volala ho, vytrhal 

i telefonní dráty. Tak jsem byl vyslán do Itálie, abych se s jeho nevěstou setkal. 

Pozval jsem ji do kavárny a byl jsem připraven jí to vysvětlit, jak nejlépe umím. … 

Tak jsem jí citlivě naznačil, že Ladislav se narodil se sklonem k témuž pohlaví, 

že ženy ho nevzrušují do té míry, aby s nimi mohl nebo chtěl mít děti. Přestala 

plakat, začala poslouchat, ale úplně ještě nerozuměla. Zeptal jsem se jí tedy, jestli 

spolu leželi v posteli. Ona řekla, že ano. „Dotkl se tě?“ „Ne.“ „Dotkla ses ty jeho?“ 

„Ano.“ „Stalo se něco?“ „Ne.“ A já jsem řekl: „A tak by to bylo až do tvé smrti, 

kdybys žila s mužem, který není pro ženu mužem.“ Konečně to pochopila a pak mi 

slíbila, že už se nebude obracet ani na papeže, ani na předsedu Italské komunistické 

strany…“
22

 

 

Ladislava Fukse většina jeho kolegů nelitovala, bavila se jeho skandálem 

a ze srdce mu ho přála, koneckonců – byl z nich tím nejúspěšnějším.  
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Po letech byl na podnět Giuliany Limiti sňatek zrušen papežským 

dispenzem, občanský svazek ale nikdy nebyl rozloučen. Ladislav Fuks tedy 

paradoxně umíral jako ženatý muž. 

 

 

 

 

1.8 Fuksovo filozofické myšlení 

 

 

Ačkoliv Ladislav Fuks nebyl filozof, nalezneme v jeho pamětech 

či rozhovorech i některé filozofické myšlenky. Je to určitě dáno i jeho studiem 

filozofie a inspirací Henri Bergsonem a jeho élan vital. Jak již bylo zmíněno, 

o Henri Bergsonovi psal Ladislav Fuks i svou dizertační práci s názvem Bergsonova 

idea tvořivého vývoje a její důsledky pro mravní výchovu. 

 

Ve svých pamětech Ladislav Fuks zmiňuje také filozofii Alberta Einsteina 

a Immanuela Kanta. V souvislosti s Albertem Einsteinem neopomíná jeho uznání 

existence Boha jakožto Stvořitele vesmíru, jakožto bytosti jsoucna všemohoucího, 

vševědoucího, všudypřítomného a věčného, které nemá začátku ani konce. Jakožto 

První příčiny všeho, co jest, ať viditelného, nebo neviditelného, bez které nemůže 

nic povstat a být. Dále Fuks uvádí i nezapomenutelnou Kantovu větu:“Dvě věci mne 

naplňují úžasným obdivem. Mravní zákon ve mně a hvězdné nebe nade mnou.“ 

 

Velice podrobně ve svých pamětech Ladislav Fuks hovoří o existenci, víře 

v Boha a jeho poznání a o člověku. „Existenci jsoucna nejvyššího lze rozumem 

uznávat, ale nelze ji pochopit. Vskutku „uznávání“ a „pochopení“ je třeba rozlišovat 

jako dva různé stavy. V teologii, když jde pouze o pochopení (uznávání je 

samozřejmé), vznikly dva směry: jeden hlásá, že Boha lze chápat pouze vírou, 

druhý, racionální, se opírá o poznání rozumové – Boha lze rozumem dokázat 
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i vyložit. Oba však nakonec dospívají k víře. K víře, která nevyvrací rozum, 

nýbrž vyplňuje jeho slabá místa.“
23

 

 

Ladislav Fuks neopomíná zmínit ani vztah mezi člověkem a Bohem. Bůh 

stvořil člověka jakožto tvora obdařeného svobodnou vůlí. Chtěl mít bytosti 

svobodné, „k obrazu svému“. Je to však sám člověk, který zasívá na zemi utrpení 

a zlo díky své svobodě a nese za to svou odpovědnost. Bůh tedy stvořil člověka jako 

„pána tvorstva“ na zemi. Dal mu možnost svědomí, poznání rozdílu mezi dobrem 

a zlem a svobodu vůle. Bůh si nepřeje utrpení, strasti, hlad a bídu, nemoci, 

nenávisti, zákeřnosti, zločiny, boje a války, to vše plodí lidé sami, protože 

se zpronevěřují Božímu řádu. Dále také jejich pýcha, nezřízená touha po nadvládě, 

majetku, moci a šíření různých neblahostí, opouštění duchovního života, nedostatek 

pokory. 

 

Ladislav Fuks také rozvíjí myšlenku, co to znamená být věřící. „Co 

znamená, že jsem věřící? Pro věřícího člověka znamená víra všechno. Pojí se 

s vírou v Boha a s náboženstvím. S odvoláním na dějiny, vývoj a víru se nám jeví – 

a já jsem o tom přesvědčen – že existují jisté mravní zásady, které jako by byly 

vepsány v lidské nitro, zásady zděděné nebo vrozené, s jejichž neplněním je navíc 

vyslovován obecný nesouhlas. A to už samo o sobě je potvrzením jsoucnosti oněch 

mravních zásad. Lidé mají v sobě zakódována pravidla, že se nesmí krást, podvádět, 

lhát a vraždit. A že jsou vlastnosti dobré a žádoucí, například poctivost, 

spravedlnost, věrnost, obětavost, upřímnost, soucit, a vlastnosti špatné, jako podlost, 

zákeřnost, bezohlednost, lstivost, závistivost, nenávist, násilí a krutost. V mravní 

zákony v člověku věříme i navzdory tomu, že se porušují. Člověk je cítí 

obdivuhodným darem svědomí.“
24

 

 

Člověk je slabý tvor, leckdy podléhající svým nedostatkům, citům a vášním, 

ale ten základ mravního zákona nám byl dán, byl vdechnut v lidskou duši a věřící 
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ví, že Bohem. Věřící ví, že nás Bůh stvořil k obrazu svému a nechce naše zatracení, 

ale chce -  jakožto bytost nekonečně milosrdná – naše dobro.  

 

V této souvislosti zmiňuje Ladislav Fuks svatého Augustina a jeho 

myšlenku, že zlo je nedostatkem dobra. Co zlého se děje, vychází z naší lidské 

porušenosti a z naší vůle, ne z vůle Boží. 

 

Věřící člověk také ví, že Bůh nestvořil člověka jako bezmocného zajatce, 

který je poslušný z donucení, nýbrž jako bytost, kterou obdařil rozumem a ponechal 

jí svobodu v rozhodování, zda přijme jeho hlas, jakožto Boha – dobra nejvyššího 

a přimkne se k jeho cestě, nebo půjde cestami jinými. Nepřítelem Božím pak je zlo 

zosobněné ďáblem a jeho podlostmi, záludnostmi a zvrhlostmi. 

 

Ladislav Fuks také podotýká důležitost víry v jednoho boha – monoteismus. 

„Je to víra v Boha věčného, který v čase – jak ho omezeně chápeme – neměl 

počátku a nemá konce, v Boha všemohoucího, vševědoucího a všudypřítomného, 

v Boha stvořitele a udržovatele života a všeho, co existuje viditelného 

i neviditelného, v Boha jakožto dobro nejvyšší a dárce blaženosti, po níž každé 

srdce od přirozenosti touží, v Boha neskonalého milosrdenství, lásky a slitování, 

v Boha, který se neprojevuje jenom v přírodě a v přirozeném řádu, nýbrž 

i nad přírodou v řádu nadpřirozeném. Stvořitelské dílo boží se vymyká našemu 

lidskému chápání. V jeho projevech a uspořádání však Boží jsoucnost poznáváme 

a cítíme. Filozofie není ochotna platit Boží smrt. Dej přírodě otázky 

sebedůmyslnější, odhrň nevím kolik závojů z jejích tajemství, nakonec se vždy 

ocitneš před fakty, jež nutno prostě uznat. Všechno má své zákony, lidé, zvířata, 

příroda, a ty jsou věčné, nezměnitelné a jsou dány. Bez existence Boží to prostě 

není možné ani v tak přísně exaktních vědách, jako je anatomie lidského těla, 

matematika, astronomie a fyzika. A proto tedy víra.“
25

 

 

Moc víry je zázračná a obrovská, je darem Božím. Zároveň však víra není 

něco, co jednou dostaneme a pak už jen uchovávám v neporušeném stavu. Naše víra 
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se může změnit: roste, ale také ochabuje, rozvíjí se, ale také se deformuje. Zajímavé 

je, že málokdy odumírá. Lze dospět k závěru, že víru a náboženství lze omezovat, 

pronásledovat a zakazovat, ale nelze je zničit. Potřeba víry a náboženství 

se zvýrazňuje, když je člověk potřebuje, zvláště v kritických a osudových chvílích 

života, v utrpení a bolestech fyzických i duševních. 

 

V Pražských rozhovorech Luboše Juríka se Ladislav Fuks také zamýšlí 

nad smyslem lidského života. Tvrdí, že nějaký smysl náš život mít musí, 

jinak bychom mohli propadnout skepsi a beznaději. 

 

K životu patří i hmotný dostatek, ale Ladislav Fuks v konzumní společnosti 

nevidí smysl života společnosti ani jednotlivce. Podle něj takovéto „pahodnoty“ 

naše společnost převážně neuznává. Dobrá práce, rodinná vybavenost, možnost 

poznávat cizí země, sociální jistoty – to ano, to je hledisko humánní, ne vulgárně 

konzumní. Také nevidí smysl života v bohatství, v penězích. Pokud si musíme 

kupovat chléb a ostatní životní potřeby za peníze, nejsou peníze jistotně 

bezvýznamné. Ale v nich nespočívá odpověď na otázku o smyslu života. Vydělávat 

peníze, to ano, to je dle Ladislava Fukse jakási společenská povinnost. Ale smysl 

existence člověka a lidstva tato společenská povinnost neobsáhne. Mezi povinností 

a smyslem je přece jen rozdíl. 

 

I ve svých pamětech Ladislav Fuks poznamenává, že život má účel a smysl. 

„Smysl má nějaké jednání. Když hoří dům a někdo vyhazuje z prvního patra 

porcelán, to smysl nemá. Smyslem zde míníme účelnost. Otázka smyslu dějin… 

O to se mohou vést spory, například spor o smysl dějin českých… To je úkol 

pro velké historiky a filozofy. A smysl života? Smyslem života procházejí takové 

hodnoty, jakými jsou objektivní skutečnost a mravní postuláty. Všechna dobrá 

záměrná činnost v životě má smysl. Náhody a osudy jsou k tomu, abychom s nimi 

zápasili. Jsou úlohami pro ducha. Mají nás vyzývat jako protivník u šachovnice, 

u něhož také nevíme, před jakou situaci nás postaví.“ 
26
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Nelze opominout také Fuksovy myšlenky o determinismu a poznání 

druhého člověka. Člověk je determinován. Pokud hledáme příčinu toho, co je 

nebo se děje, přijdeme na to, že příčinou toho všeho je všechno, co se událo 

v minulosti. Minulost neumírá, žije v přítomnosti. Dispozice, s nimiž jsme přišli 

na svět, prostředí, v němž jsme se narodili, naše výchova a vzdělání – to vše nás 

předurčuje pro přítomnost a budoucnost. „Ale protože všechno souvisí se vším, 

dotýkáme se tu maně i otázky poznání druhého člověka. Poznat zvíře je lehčí. 

Znamená to většinou jen uvědomit si druh, k němuž náleží. Ale poznat člověka 

znamená rozlišit ho od ostatních.“
27

 

Kdo by měl lépe poznat vlastního syna či dceru než rodiče, kteří ho znají 

od narození. Ale přece jednoho krásného dne jimi mohou být zcela nepochopitelně 

šokováni. Avšak poznání sebe sama, to už je spíše ideál než lehce splnitelný příkaz. 

 

Člověk je determinován a více méně zbaven svobody své vůle v tom, co 

se s ním už stalo. Rozbil jsem vázu, stalo se. Mohu to napravit, omluvit se, 

ale nemohu to odestát. Stalo se to faktem. S tím se pojí otázka lidského osudu. 

„Jeho osudem bylo vše, co se stalo, a tím je bezpředmětné – v rovině obecné – přít 

se o svobodě lidské vůle. To však neplatí pro budoucnost. V té máme svobodu, 

možnost volby a rozhodnutí.“
28

 

 

Na závěr je třeba se také zmínit o tom, jak Ladislav Fuks hovoří o smrti, 

neboť smrt je jedním z velmi důležitých motivů jeho literární tvorby. Své 

pochopení filozofie opírá především o Martina Heideggera. Řadí ho mezi 

existencialisty. 

 

S vírou v existenci Boží jde ruku v ruce naděje a víra nejen v posmrtný 

život, ale i vysloveně věčný. Věřící člověk se vlastně smrti nebojí – on se jí vlastně 

bát nemusí a nemůže. Nehledě na víru a naději – všichni rozumní lidé od pradávna 

vědí, že smrt je nezvratitelná skutečnost a že se jí nikdo nemůže vyhnout. 

                                                 
27

FUKS, L.; TUŠL, J. Moje zrcadlo. A co bylo za zrcadlem. Praha: Mladá fronta, 2007, 

s. 356 

 
28

FUKS, L.; TUŠL, J. Moje zrcadlo. A co bylo za zrcadlem. Praha: Mladá fronta, 2007, 

s. 357 

 



 

27 

 

„Existencialismus, třeba sám Martin Heidegger, tvrdí, že existence člověka má 

dvojí hranici: narození a smrt. Smrt je jedinou jistotou, a tudíž vyhledávanou 

možností člověka. Smrt je druh jsoucna, jež bere na sebe člověk, jakmile jest.  

Ve smrti přichází člověk k sobě, ke své podstatě. Heidegger říká, že lidský život 

není nic jiného než bytím k smrti. To bytí k smrti je nevyvratitelné, ale to, že „život 

není nic jiného“, je už přijatelné méně a nejen pro člověka věřícího. Život je příliš 

rozmanitý, má svoje radosti, svoje poslání, účel a smysl a také své naděje a víry, 

než aby byl jen „ničím jiným“. To je generalizace, nadsazený, v podstatě neplatný 

soud a příliš pesimistická interpretace faktů.“ 
29

 

 

 

 

1.9 Poslání literatury dle Ladislava Fukse 

 

 

V závěrečné kapitole týkající se života Ladislava Fukse je důležité 

neopomenout skutečnost, co pro něj znamená literatura, jakou má roli 

ve společnosti a co je jejím posláním. K humanistickému poslání literatury a umění 

vůbec patří to, aby rozsévaly pokoj, pohodu, radost, povzbuzení, mír a pravé lidské 

štěstí, pokud je vůbec na této zemi dosažitelné. Literatura a umění mají přispívat 

k vzájemnému porozumění a lásce, ne naopak. Mají skutečně provokovat 

k dosahování těchto cílů. Mají sloužit jako odpor proti všemu, co je zločinné, zlé, 

nenásilné a obludné. Takto smýšlí každý běžný, normální a slušný člověk. Dobré 

umění, včetně literatury, vždy kráčelo v těchto stopách. A dvojnásobně to musí činit 

dnes. 

 

Kniha přispívá k všestrannému rozvoji člověka, k jeho oddychu, pobavení, 

radosti, vzdělání, poznání a tříbení estetického citu – ovlivňuje čtenáře a takříkajíc 

ho vychovává. Tak působí umění všeobecně, například i výtvarné umění a hudba. 

Ale literatura má své meze. Myslet si, že zmůže všechno, znamená podlehnout 

omylu. Kdyby tomu tak bylo, už by dávno nebyly například války. 
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„Ať už literaturu, umění máme jakkoliv rády a uctíváme je – což je jistě 

chvályhodné – musíme být realisté, podobně jako v otázce výchovy se nemůžeme 

spoléhat na absolutní všemohoucnost.“ 
30

 

 

Fuks se také zmiňuje o tom, že život přináší i smutky, trápení, stresy, 

nemoci, bolesti, zákeřnost, žárlivost, podvody, rozkrádání společného majetku, 

osobní konflikty a tragédie. Spisovatel, který má naplno hovořit o životní realitě, 

si nemůže dovolit zavírat před těmito fakty oči. „Optimismus literárního díla vůbec 

nespočívá v tom, jak skončí děj. Ne ve šťastném konci, v happyendu, ale v něčem 

úplně jiném. O tom je nespočetně mnoho dokladů v dávných dramatech 

a tragédiích. Odpověď na otázku – zdá se – nespočívá ani tak v tématu jako spíše 

ve způsobu zpracování.“
31

 

 

Literatura – próza ani poezie – není kouzelným proutkem, který by učinil 

ze světa ráj a z lidí anděly. Může jen velmi zanedbatelným vlivem a váhou přispívat 

k tomu, aby se člověk obohacoval a vzdělával, ale může ještě více: „Nabádat 

člověka, aby se ptal, pozastavoval se sám nad sebou a kladl si otázku, zda jeho 

společenské působení je dobré a užitečné. Aby literatura čistila mezilidské vztahy 

tak, aby nežádoucí momenty v nich slábly a stávaly se výjimkami, které by většina 

pociťovala jako nedůstojné, škodlivé. Literatura může přispět k vzájemnému 

lidskému porozumění a chápání na ploše občanského života, ale také mezi národy. 

Není toto už vše, k čemu může literatura podněcovat, velmi významné? A většina 

literárních děl o to tak či onak, buď námětem, obsahem a formou skutečně úspěšně 

usiluje. Nemluvme abstraktně – usilují o to autoři. Ale literatura musí vycházet 

z jejich nitra. Z jejich dobré vůle, z jejich zaujetí, z jejich vlastního osobního 

porozumění a chápání, z jejich pravdivého srdce.“
32

 

 

Takto hluboce hovoří Ladislav Fuks o literatuře. Lze ho 

však prostřednictvím jeho vlastního díla skutečně poznat? Tak zní otázka Jana 
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Poláčka pro Jiřího Tušla – spisovatelova průvodce po reálném světě. Dle Tušla 

pro Ladislava Fukse platí, že je ve všech svých knihách „rozpuštěn“. Tím, že 

se jedná o sondy do lidské duše, vypovídal Fuks také mnohé o sobě. Umocňoval to 

i fakt, že sám kromě literární práce neměl skoro žádný soukromý život. Všechny 

jeho aktivity byly zprostředkovaně či přímo spojeny s jeho tvorbou, ať už se jednalo 

o jeho zahraniční cesty, časté besedy se čtenáři, společenské i osobní kontakty. 

„Neměl rodinu, příbuzné, koníčky, vše podřizoval literatuře. Dokázal-li mistrovsky 

popsat existenciální nejistotu, úzkost, strach, duševní rozpolcenost, bylo to proto, 

že tím vším byl sám pronásledován. Vyjmenovat a analyzovat přesně důvody by 

byla práce pro psychologa a psychiatra.“
33

 

Kořeny jsou v rodových dispozicích (matka zemřela ve stáří na psychickou 

chorobu. Fuks sám žil ve strachu ze schizofrenie, studoval proto její projevy), dále 

také v dětství a dospívání. Jak již bylo dříve zmíněno, byl Ladislav Fuks bázlivé 

dítě s přebujelou fantazií a trpěl do jisté míry nedostatkem rodičovské lásky 

a v pubertě děsem ze zjištění, že je homosexuál, že se „vymyká“. Bylo to též v době 

okupace, kdy do nacistických koncentračních táborů odcházeli kromě Židů, Romů 

a lidí mentálně postižených i muži se stejnou psychosexuální orientací. To, co dnes 

považujeme v tomto směru za normální a tudíž přijatelné, bylo ještě v době prvních 

desetiletí Fuksova života postižitelné a i později dlouho tabuizované. 

 

Roku 1994 Ladislav Fuks zemřel. Jeho smrt popisuje jeho blízký přítel 

Radko Tobičík v rozhovoru s Jiřím Tušlem jako smrt podobnou jeho Theodoru 

Mundstockovi. I Fuksova smrt dle Tobičíkova názoru měla sepjetí s literaturou, 

tak jako celý jeho život. „Mám za to, že Ladislav se smrti v podstatě bál, a aby svůj 

strach zmírnil, vtipkoval o ní. Připravoval se na ni podobně jako pan Theodor 

Munstock, a přitom ho podobně jako tuto jeho literární postavu zastihla milosrdně 

rychle a nečekaně. Našli ho na zemi, z jedné ruky mu vypadla sklenička s vodou 

a v dlani druhé ruky svíral prášek. Bylo to rychlé a bezbolestné, nejspíš 

si ani neuvědomil, že svůj ranní lék už nespolkne. Je to jedno z největších mysterií 

– smrt si ho vzala stejně ohleduplně jako jeho literární postavu. Někdy si říkám, 
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jestli právě o tom nebyla ona dávná věštba cikánky – věštba či jiná jasnozřivost, 

co předurčilo jeho postoj v životě i v literatuře.“
34
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2. Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse 

 

 

V této části své diplomové práce bych se chtěla věnovat etickým hodnotám 

v několika prozaických dílech Ladislava Fukse. 

 

Nejprve je však důležité pojednat o tom, co to jsou hodnoty a jaký mají 

pro život člověka význam. Inspiruji se dalším z českých spisovatelů, a to Karlem 

Čapkem a jeho několika kapitolami z díla Místo pro Jonathana! v nichž pojednává 

právě o problematice hodnot. Karel Čapek, ačkoliv spisovatel, se filozofickými 

otázkami také hluboce zabýval a jeho filozofické názory se tak pochopitelně 

promítají i v jeho beletristických dílech, stejně tak, jako je tomu i u Ladislava 

Fukse. Dle Čapka nejsou hodnoty žádné fikce.  Jsou skutečné a existují nezávisle 

na naší vůli. „Ani naše hodnoty nejsou pouhé ano nebo ne, nejsou jenom náš 

souhlas nebo nesouhlas s nějakou skutečností, nýbrž samy jsou skutečnost; zahrnují 

naši životní zkušenost, naše skutečné vztahy a větší nebo menší znalost toho, 

co hodnotíme; plynou z naší letory, našeho prostředí nebo nějakého aktuálního 

impulsu; nesou v sobě větší nebo menší počet praktických aplikací nebo důsledků, 

kterých jsme si víc nebo míň vědomi; zkrátka jsou složitou a mnohostrannou 

skutečností, kterou opět můžeme poznávat, analyzovat, vysvětlovat a srovnávat, 

zpracovat nebo opravit.“
35

 

 

Hodnoty jako celek můžeme jen přijímat nebo zamítat. „Hodnotíme věci 

jako dobré nebo špatné; ale na to už je třeba intelektu s jeho celou bdělostí, 

analýzou, srovnáváním a vynalézavostí, abychom poznali, že ty dobré mohou být 

v určitých ohledech ještě lepší nebo ty špatné opraveny odstraněním chyb. 

Jen potud je svět zlepšitelný a opravitelný, pokud jej můžeme poznat. Rozhodnout, 

co je dobré nebo špatné, je víceméně věc citu a víry; rozhodnout, co je v daném 

konfliktu hodnot lepší nebo horší, to už je věc pozorování, kontroly, srovnávání 

a opětovaných zkušeností.“
36
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Čapek také hovoří o dnešním stavu světa jako o konfliktu hodnot. Tvrdí, 

že s hodnotami není v pořádku to, že bývají zaměnitelné. Většina hodnot se dožívá 

jen několika let, hodnoty mají dle Čapka svou dobu konjunktury, poté jsou 

triumfálně překonány nebo potichu zajdou. Nemůžeme však bohužel říci, že jsou 

hodnoty pravidelně nahrazovány lepšími a vyššími. To by dle Čapka musel být svět 

polovičním rájem. „Čím víc je některá hodnota nadceněna, tím nevyhnutelněji 

se dřív či později dostaví zklamání a bude hledán nějaký nový cíl; přitom náleží 

jaksi k nátuře hodnot, že si razí cestu nesmírným nadsazováním svých možností 

a slibů; z čehož podle vzoru „barbara“ plyne, že náleží k nátuře hodnot, aby dřív 

či později zklamaly a aby se od nich uteklo k jiným nadsázkám.“ 
37

 

 

Čapek také neopomíná zmínit, jak pojímá hodnoty filozofie. „Filosofie je 

tak hodná, že nám staví na oči Absolutní Hodnoty; ale aby nebyly kompromitovány 

špatnou společností nás skutečných lidí a našich činů, klade je, abych tak řekl, 

na onen svět; ne do světa nečistého bytí, ale do oblasti čisté platnosti. Nehledejme 

Absolutních Hodnot v tom, co jest, ale v tom, co býti má; nejsou to žádné události 

ani vztahy ani city, nýbrž Normy.  – Budiž, mám úctu k tomuto abstraktnímu 

kralování Absolutních Hodnot; bohužel je nemohu stáhnout na zem, aby mi 

pomohly rozhodnout, je-li řekněme lépe pro lidi, aby jim vládla demokracie 

nebo diktatura; zdá se mi, že ve skutečných konfliktech hodnot a cílů nejsou 

Absolutní Hodnoty instancí dovolatelnou.“
38

 

 

 

V dílech Ladislava Fukse se setkáme s množstvím etických hodnot. Já 

se však budu věnovat převážně životu a smrti, dobru a zlu, existenci a absurditě, 

pravdě a lži. Tuto problematiku budu dokládat na následujících dílech: Pan Theodor 

Mundstock, Spalovač mrtvol a Myši Natálie Mooshabrové. 

 

Jak již bylo zmíněno, dnešní svět je vnímán jako konflikt hodnot a tento 

konflikt hodnot se odráží i ve Fuksových dílech, v každém z nich však dané etické 
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hodnoty nabývají odlišné platnosti. Není mým cílem v této diplomové práci hluboce 

pojednávat o axiologické problematice hodnot, cílem této části diplomové práce je 

poukázat, jak se dané etické hodnoty ve Fuksových dílech zrcadlí. 

 

 

 

2.1 Pan Theodor Mundstock 

 

 

Na pozadí počátku války a prvních transportů se odehrává příběh osamělého 

úředníčka, který se dostává do soukolí mašinerie zbavující židovské obyvatelstvo 

postupně všech svobod a posléze i práva na existenci. Celým dílem se prolíná 

bezmoc slabého člověka, neschopného ze stahující se smyčky uniknout. „Jedinou 

šanci na přežití vidí v pečlivé přípravě na věci, které musejí nevyhnutelně nastat. 

Jen trénovaného člověka, dle jeho soudu, nic nezaskočí. Nakonec přichází ironický 

šleh nahodilé smrti a únik ze zavírajících se kleští, který vlastně únikem ani není.“
39

 

 

Už na prvních stránkách Pana Theodora Mundstocka na čtenáře padá tíživá 

atmosféra Fuksova světa. „Světa, který se vymyká hranicím racionality, v němž 

se realita neustále mísí s děsivou fantazmagorií, kde romantická výlučnost 

se pohybuje na hranicích mezi skutečností a těžkým snem. Fuks toho dociluje 

neustálým vzájemným prolínáním reality, jež je v některých pasážích podávána 

v realistické drobnokresbě (např. každodenní starosti židovských rodin za války), 

s básnickým obrazem pocitu strachu, osamělosti, pod jejichž vlivem se deformuje 

okolní svět často i tam, kde skutečné nebezpečí nehrozí. V realistických pasážích je 

v povědomí postav i čtenáře neustále přítomna hrozba transportu a ohrožení života, 

zatímco hrdinovy tíživé psychické stavy jsou překonávány snahou o racionální 

přizpůsobení absurdní realitě.“
40
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Pan Theodor Mundstock působí ze začátku jako člověk, jehož duševno je 

narušeno, kterého po třiceti letech života spořádaného židovského úředníka zasáhla 

pohroma německé okupace. Jeho osobnost se tím rozštěpila na vnější podobu, tělo, 

které nadále figuruje jako malý všední a laskavý člověk – a na stín Mon, 

který doprovází strachem před budoucností neustále pronásledovaného a uštvaného 

člověka. 

 

Již první kapitola tedy ponouká čtenáře k zamyšlení, zda je pan Mundstock 

duševně v pořádku. Vystupuje totiž jako schizofrenik rozmlouvající se svým alter 

egem a realitu kolem sebe vnímá značně rozostřeně. „Odstup tří roků 

mezi počátkem německé okupace a časem vyprávění vytváří jakousi 

nepřekročitelnou časovou hranici, odděluje Mundstocka – plnoprávného člověka 

zaměstnaného jako účetního v provaznické firmě od Mundstocka – vystrašeného 

chudáka s cejchem žluté šesticípé hvězdy čekajícího na smrt. Později, když už 

se Mundstock připravuje na přežití koncentračního tábora, porovnává předválečnou 

dobu se současností a označuje je kontrastně jako „tenkrát, za normálních lidí“ 

a „teď, za šílenců“. Tříletá časová distance, Mundstockem opakovaně reflektovaná, 

je důležitá již proto, že právě tehdy byl pan Mundstock vyhozen ze zaměstnání 

po třiceti letech práce a poprvé ponížen. Právě tehdy, v momentě sebelítosti 

a rodícího se strachu se zrodil Mon.“ 
41

  

 

Mon tedy vznikl schizofrenním rozštěpením Mundstockovy mysli, 

když na sobě poprvé pocítil uplatňování norimberských rasových zákonů. Tento 

důvod Monovy existence se ovšem čtenář dozví teprve na konci šesté kapitoly, 

přestože Mundstockovo druhé já je v textu přítomno od raného počátku. 

 

Mon je také jediným společníkem Mundstockovy osamělosti. Představuje 

jakýsi záchytný bod, něco, co Mundstocka usměrňuje, co mu dává možnost 

orientovat se. Mon je někým, kdo tvoří součást Mundstocka, protiklad, bez něhož 

nemůže být, tak jako světlo vrhá stín. „Čím dále se vzdalujeme od reality do světa 

úzkosti a strachu, tím silněji vystupuje v čtenářově mysli vědomí o tom, že reakce 

pana Mundstocka je vlastně normální a vnitřně logická, zůstal sám sebou, je to 
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realita, která se zdeformovala v době norimberských zákonů. A naopak, když pan 

Mundstock hledá východisko ze své osamělosti v kontaktu s rodinou Šternových, 

brzy pozná, že všichni vlastně nejvíc potřebují útěšnou lež: realita je příliš 

bezvýchodná, chce-li si člověk zachovat zdravý rozum, musí věřit třeba i nepříliš 

přesvědčivě hraným věšteckým schopnostem.“ 
42

 Lež pana Mundstocka tedy 

v tomto případě je lží milosrdnou, útěšnou, sloužící ke zklidnění situace, 

která se jeví jako bezvýchodná. 

 

„A po večeři přišly na řadu karty. Malý balíček, zabalený do starých novin, 

se octl na sklizeném stole, ve skomírajícím, nažloutlém světle lustru. Viděl dobře, 

jak jsou nedočkaví, viděl dobře jejich šeré, bledé tváře. Snad jediný Otto byl klidný, 

ten se teď dokonce mírně usmíval. Usmíval se také. Ovšem, proč ne. Karty přece 

byla ta nejpošetilejší věc, kterou ve svém životě dělal. Od doby, kdy potkal cikánku. 

Věděl, že po všech těch předchozích úspěších už rozhodně neztroskotá. Vždyť ty 

karty byly zcela v jeho rukou.“ 
43

 

 

Pan Theodor Mundstock však postrádá citovou pospolitost rodiny 

Šternových, která jim umožňuje se navzájem udržovat v sebeklamu, a musí si 

proto najít vlastní prostředek překonání strachu, který jej přivádí na hranice 

šílenství. Přestane se absurditě svojí situace vzpírat, přijímá ji jako danost a začíná 

se systematicky připravovat na odchod do transportu a plánovitě předem prožívat 

a fyzicky trénovat všechny útrapy, jež ho očekávají. „Bezvýchodnost životní 

situace, která ho dříve drtila, se stává něčím, co lze překonat, na co lze racionálně 

působit. Lidská troska se mění v člověka – tíživá atmosféra dostává místy 

tragikomický nádech.“
44

 

 

Pan Theodor Mundstock se snaží přizpůsobit absurdní realitě. Může nám tak 

připomínat mýtického Sisyfa, který musí donekonečna valit do kopce kámen, 

jenž se pokaždé skutálí zpět dolů. Jenže v okamžiku, kdy Sisyfos sestupuje 
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pro kámen dolů, má šanci svůj osud zvládnout. „V tom spočívá veškerá tichá 

Sisyfova radost. Jeho osud mu patří. Jeho balvan je jeho věcí. Obdobně absurdní 

člověk posuzující své utrpení umlčuje veškeré modly.  … Absurdní člověk říká ano 

a jeho úsilí pak už neustane. Pokud existuje nějaký osobní úděl, neexistuje žádný 

vyšší osud, leda takový, který absurdnímu člověku připadá fatální a jímž pohrdá. 

Jinak samozřejmě ví, že je pánem svého života.“
45

 

 

Camusův existencialismus tedy chce, abychom si představili šťastného 

Sisyfa. Velikost člověka tkví v tom, že chce být silnější než jeho situace, 

že navzdory všemu jedná a tvoří. „Proto Camus nesouhlasí se sebevraždou, 

neboť sebevražda je kapitulace před absurditou. Jeho řešením je spíše revolta. 

Absurdní člověk, který ví, že skončí, se nevzpírá myšlence nicoty, chápe svět 

bez iluzí. Ve světě není nic rozumného, žádný absolutní duch se tu neztělesňuje. 

Chceme-li v takovém světě žít, musíme nechat žít i absurditu. Absurdita je nutná. 

Nemá smysl hledat nějaký únik, neboť z naší existence uniknout nemůžeme. Žít 

absurdně – tj. v přijetí své konečnosti – znamená žít jediným možným způsobem: 

hledět absurditě do očí.“
46

 

 

Po odchodu rodiny Šternových do transportu se pan Mundstock ujímá jejich 

syna Šimona. Snaží se ho zachránit tím, že ho připraví na všechno a že ho naučí, 

jak přežít koncentrační tábor. 

 

„Nejsem spasitel, říká si čelem k oknu. Hospodin mi nedopřál pomoci 

pokolení Israele. Ale tebe, tebe mi už nevyrve. Všechno, co jsem chtěl pro tebe 

udělat, zůstalo jen při těch mých krásných růžových snech. A teď přišla chvíle a já 

ti pomohu. 

Naučím tě všem mým metodám a postupům. Naučím tě znát skutečnost, 

abys ji zdolal… No a až se vrátíme z tábora…“
47
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Dle Koskové je Mundstockova láska k Šimonovi nejen nalezením smyslu 

života v lásce k bližnímu, ale můžeme ji vykládat i jako projev falešného mesiášství 

a vzpírání se vůli boží. 

 

Racionální příprava pana Mundstocka vrcholí nacvičováním smrti 

zastřelením a smrti v plynové komoře. Při nácviku smrti zastřelením stojí pan 

Mundstock čelem ke zdi, ruce má svázané za zády a oči má převázané šátkem. 

V tu chvíli mu na mysl přicházejí až filozofické myšlenky o smrti: „Na mysl mu 

přijdou slova filozofa, která snad kdysi četl: „Jsme-li, není smrti, je-li smrt, 

nejsme.“ Podle nich, myslí si, je smrt velmi lehká. Ta jednoduchost! Ta úžasná 

jistota! Ale chce jim věřit. Přemáhá sám sebe vědomím o zbytečnosti strachu. 

Ale cvaknutí, které mu má tu jednoduchost smrti zjevit, nepřichází. Ti za ním jen 

přecházejí, nabíjejí, snad i míří, ale nestisknou. Dělají to schválně, aby ho napínali, 

a netuší, jak mu vycházejí vstříc. Vždyť může alespoň myslit! Je to zázrak, v tak 

pohnutých chvílích, ale snad je to tím, že trénoval. Jsme-li, není smrti, je-li smrt, 

nejsme… 

Na mysl mu přijde, že smrt je mezník, před nímž se lidé zastavují. Lidé, 

pokud žijí, se zastavují před mezníky daleko menšími, třeba když jim končí 

dovolená, mění zaměstnání, když dostanou vyšší gáži nebo se žení… Ale když 

se loučí se sebou samými, s nimiž žili společně celý život… Teď se může doloučit, 

aniž ti s puškami za ním to tuší. Ať tedy jen klidně chodí dál. Smrt je mezník, 

před nímž se lidé zastavují.“
48

 

 

„Jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme.“ Tento citát pochází z úst filozofa 

Epikúra. Arthur Schopenhauer ve svém díle O smrti tento citát uvádí s následujícím 

vysvětlením: „Tak o smrti uvažoval Epikúros, když správně řekl, že smrt se nás 

netýká, s vysvětlením, že když jsme my, není smrt, a když je smrt, nejsme my. 

Ztratit něco, co můžeme postrádat, není zjevně nic špatného; nebytí v budoucnu nás 

tedy může trápit stejně málo jako nebytí v minulosti. Z hlediska poznání není 

ke strachu ze smrti žádný důvod; a protože vědomí existuje v poznání, není 

ani pro vědomí smrt žádným zlem. Poznávající část našeho já také skutečně není 

tím, co se bojí smrti; fuga mortis (strach ze smrti), naplňující vše živé, vychází 
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pouze a jen ze slepé vůle.“
49

 Pan Theodor Mundstock se tedy sám sebe snaží 

přesvědčit o zbytečnosti strachu ze smrti. Rozlítostňovat se nad časem, kdy 

už nebudeme je stejně absurdní, jako truchlit nad dobou, kdy jsme ještě nebyli. „Je 

lhostejné, zda čas, který naše bytí nenaplňuje, považujeme vzhledem k času našeho 

bytí za čas budoucí nebo minulý.“
50

 

 

Ladislav Fuks se rád odkazoval na Martina Heideggera a jeho pojímání bytí 

a smrti, což zde lze také vysledovat. Heidegger tvrdí, že existence má dvojí hranici: 

život a smrt. Smrt je druh jsoucna, jež na sebe člověk bere, jakmile jest. Ve smrti 

člověk přichází k sobě, ke své podstatě. Lidský život není nic jiného než bytím 

k smrti, což si ve své podstatě pan Mundstock při této simulaci smrti zastřelením 

uvědomuje. „Existence je celá tehdy, přijmu-li svou konečnost. Neboť smrt není 

nic, co by se existence netýkalo a bylo vzhledem k ní vnější, tedy patří k bytí 

pobytu. I smrt musí být proto uchopena jako fenomén existence. … Konečnost, 

moje smrt je ona poslední, nejvlastnější a nepředstižitelná možnost, kterou musím 

přijmout, chci-li být cele. A teprve přijetím této možnosti a přihlášením se k ní je tu 

autentická, tj. celá a opravdová existence.“
51

 

 

I nacvičování smrti v plynové komoře je v knize detailně a systematicky 

popsáno, aby bylo vidět, že i při přípravě na smrt tím nejděsivějším způsobem pan 

Mundstock nezapomíná na důmyslné připravení všech detailů. Při zjištění, že jeho 

příprava neselhala, se na jeho tváři opět vyloudí šťastný úsměv: „Teprve 

v této chvíli si uvědomí, že jdou na něho mrákoty, že se přibližuje k mdlobě… 

Rychle požádá, aby plyn na chvíli zavřeli… Opravdu, otočí kohoutek a plyn 

přestane z vařiče proudit. Doplíží se vyčerpán k okénku, otevře je a plyn 

z předsíňky se začne vytrácet do ulice. Pak se vrátí ke zdi a konečně… 

Poslední záblesk vědomí kmitne panu Mundstockovi hlavou a pan 

Mundstock se kácí podruhé k zemi, tentokráte naposled. Udeří se o zeď, cítí 

vápenný pach omítky, prach. Ale už leží na zemi a u úst… 
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U úst mu pohrává šťastný úsměv, úsměv člověka, který má za sebou svůj 

pozemský život, dospěl k poslednímu cíli. Poslední skutečnost, pro kterou se jezdí 

do koncentráku, je dokonána. Nejhroznější úděl, který mu osud předurčil, je 

naplněn. Smrt mu zjevila svou podobu…“ 
52

 

 

Povolání do transportu tedy pana Mundstocka zastihuje plně připraveného. 

Na seřadiště odchází téměř s lehkostí, s pocitem vítěze, spokojen, že odchází 

stejným transportem jako Šimon. Když vidí Šimona stát osamoceného, spěchá 

k němu, aby ho varoval, že stát osaměle je z taktického hlediska nebezpečné 

upoutávání pozornosti. Přechází ulici a skončí pod koly německého nákladního 

auta. „Bože, co se stalo, vykřikne v jeho hlavě, vždyť jsme se snad opravdu nemohli 

na všechno připravit, vždyť to všechno asi byl nějaký můj omyl, vždyť já jsem 

se v tom asi velice zmýlil… vnímá, jako by padala jakási hvězda, k němu přirostlá, 

dolů, dolů, bleskne mu hlavou, bože, jestlipak to ten chlapec vidí, jestlipak 

to pochopí, bože, aby ten ubohý… a v té chvíli hrůzou bezděčně vykřikne. Výkřik 

se mu vydere z úst, poslední výkřik Mone, Mone… 

Cítí na obličeji kámen a poslední, co ještě rozezná, že je to dlažba této velké 

rušné třídy, plná prachu… 

Přispěchají lidé, strážník v helmě. 

Pan Theodor Mundstock leží pod obřím kolem německého nákladního auta 

a zpod kola teče krev.“
53

 

 

Obě východiska pana Mundstocka se tedy ukázala jako falešná. Jeho 

prakticky racionální obrana proti absurditě a láska k Šimonovi se díky náhodě staly 

nepřímou příčinou jeho smrti. Ve chvíli smrti je pan Mundstock zase sám, se svým 

strachem a zoufalstvím, se svým hledáním boha. Jeho situace se tedy stala 

bezvýchodnou, není v silách člověka změnit svůj vlastní osud. 

 

Jak bylo zmíněno výše, ve chvíli umírání pan Theodor Mundstock opět volá 

Mona. Erik Gilk to zdůvodňuje následovně: „Mon se nejprve na dlouhou dobu 
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vytratí, a to v důsledku „nálezu“ metody a následné ztráty strachu z nacismu 

na konci desáté kapitoly, aby se vrátil v poslední kapitole. Objeví se ve chvíli, 

kdy má Mundstock znovu strach, ale tentokrát ne již sám o sebe, ale i o Šimona 

Šterna. Jako by se tu ozývalo učení o převtělování duší. Mon přejde do Šimona a 

splyne s ním.“
54

 Mon tedy se smrtí pana Mundstocka nemizí, pouze „přesídlí“ 

do Šimona. 

 

Velmi podrobně postavu pana Theodora Mundstocka interpretuje Aleš 

Kovalčík ve své knize Tvář a maska, a to prostřednictvím typologie masek. Panu 

Mundstockovi přisuzuje masku s názvem Omámené smysly. Pan Mundstock  za ní 

skrývá vnitřní neklid, aby pomohl přátelům milosrdnou lží, což už bylo výše 

zmíněno. Svůj vnitřní neklid ještě před nalezením metody na přežití řeší pan 

Mundstock užitím sedativ. Bere si je před návštěvou přátel Šternových, aby 

si udržel masku optimistického náhledu na válečnou situaci: „Mundstockovu  

altruistickému charakteru odpovídá fakt, že si je nevzal kvůli sobě, ale proto, 

aby svým hereckým výkonem vlil bližním optimizmus do žil. Stává se pro tyto 

okamžiky postavou – hercem, která se před výstupem kvůli uspokojení publika 

uvolnila drogami. Sám to nazývá smutné poslání.“
55

 

 

 

Osvícená tvář je další z Mundstockových masek. Tato maska odkazuje 

k vnitřní proměně pana Mundstocka. Jakmile najde svou metodu přípravy 

na transport do koncentračního tábora a začne ji systematicky realizovat, jeho dříve 

ustrašená tvář se nápadně změní. V následující ukázce je názorně vidět, jakou 

důležitost pan Mundstock metodické přípravě přiřazuje: „Je dobře“, řekl za hodnou 

chvíli, „počítat se vším, jako bychom tam třeba jeli týden před koncem. Že by 

pak mohl stačit týden, aby nás to zabilo? To je právě to, co říkám, počítat se vším. 

Hezky popořádku, postupně, metodicky, brát jednu skutečnost za druhou a připravit 

se. Já se například připravuji stále. Víte, celé tajemství spočívá v tom, nežít 
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v žádných iluzích. Kdo má správně otevřené oči, bát se nemusí. Vidíte, 

že se bojím?“ 
56

 

Představa smrti v plynové komoře mu na tváři dokonce vyloudí úsměv, 

o čemž byla již řeč. Z tohoto stavu jej nevyvede ani prohlídka gestapa. „Jakoby 

z jiného světa jí neúčastně přihlíží, nadávky zcela ignoruje. Mundstock je 

v rozpoložení, kdy nerozlišuje fikční realitu od vlastní hry na přípravu, skutečný 

zásah gestapa tak vnímá jako ve snu. Proto také zamění reálné nacisty 

za příslušníky popravčí čety ze své předchozí přípravy na smrt zastřelením. Ještě 

ke všemu je omámen plynem ze sporáku, který kvůli metodické důslednosti pustil. 

Po bývalém horečném strachu z nacistů nezůstalo v jeho tváři ano stopy a v úsměvu 

se mu dokonce zrcadlí pohrdání.“ 
57

 

 

Tato osvícená tvář pana Mundstocka se na okamžik nalomí, když v dopise 

zjistí zprávu o odjezdu přátel Šternových do Terezína. Z tváře mu zmizí úsměv 

a na chvíli se mu vrátí dřívější tvář. Na jeho tváři se objeví slzy ze strachu 

o mladého Šimona, pro nějž chtěl vždy něco zásadního udělat. Tvář se však 

opět zacelí úsměvem, když mu dojde, že Šimonovi stihne ještě předat svou spásnou 

metodu, protože odjede až po rodičích. 

 

Tvář tu tedy během chvíle získala dvojí protikladné zabarvení. Světlo 

zářivého úsměvu náleží budoucnosti, tedy naději v podobě systematické přípravy 

na transport. Druhá tvář se vztahuje k neblahé přítomnosti druhých postav či dříve 

k vlastní minulosti.  

 

Když mu předvolánku k transportu doručí mladý pošťák, Mundstockův 

úsměv dosahuje svého vrcholu a stává se dokonce magickým. Pošťák 

pak před panem Mundstockem „zjevem z jiného světa“ uteče, zřejmě v domnění, 

že se setkal s šílencem nebo s nějakou nadpozemskou bytostí. 

„Pan Mundstock pohlédne na mladíka a usměje se. 
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To se usmívá starší, mírně prošedivělý pán, který má třiadvacet let už dávno 

za sebou, který má za sebou téměř celý život; úsměv vlídný, dobrotivý, vyrovnaný, 

úsměv, jímž prochvívá nekonečná, bezmezná shovívavost a sotva znatelný nádech 

jakéhosi tichého, doznívajícího smutku… 

Mladík zděšeně otevře ústa a nevzmůže se na slovo. Roznáší předvolánky 

po domech už rok. Ale s tímhle se dosud nesetkal. Zdá se mu, že ta hlava 

naproti němu září. Ale je to jen silueta, za kterou svítí ubohá žárovka z předsíňky… 

Obrátí se a uteče.“
58

 

 

Poslední typ masky pana Mundstocka je Kovalčíkem nazván Šedá tvář smrti 

a objevuje se na konci Mundstockova života. Kovalčík uvádí, že dle Heleny 

Koskové smrt pana Mundstocka je jakousi paralelou se smrtí básníka Jiřího Ortena. 

„Ten zemřel prakticky za identických okolností a i časově blízko smrti fiktivního 

Theodora Munstocka: a je to právě racionální snaha do poslední chvíle dodržovat 

pravidla, která ho dovedla k ortenovské smrti pod koly nákladního auta.“ 
59

 

 

Tvář pana Theodora Mundstocka dopadne na tvrdý dlažební kámen a on cítí 

na své tváři prach rušné třídy. Motiv prachu je dle biblické tradice spojen se smrtí. 

Kovalčík se také zmiňuje o dalším biblickém motivu spojeném se smrtí pana 

Mundstocka. Jedná se o motiv symboliky kalendářních dnů. Tato symbolika spojuje 

pana Mundstocka s postavou Ježíše Krista: v pátek pan Mundstock přijde na svůj 

metodický postup přípravy na koncentrační tábor, v pátek také umírá. Umírá v den 

ukřižování Krista. 

 

„Smrt rozlomí protagonistovu tvář – masku. Z hlavy a úsměvu, které 

ve scéně s pošťákem zářily, zůstanou pouze šedivé tváře a nehybné oči symbolicky 

„prosebně“ obrácené k nebi. Je to jakýsi pohublý muž šedivých tváří a nehybných 

očí, obrácených kamsi prosebně k nebi. Nedořečeno zůstává, zda šedivou barvu 
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tváří způsobil prach z vozovky (Mundstock dopadne tváří k zemi a až potom je 

otočen na záda), účinek smrti nebo autonomní literární záměr.“
60

 

 

 

 

2.1.1 Pan Theodor Mundstock – shrnutí 

 

 

Pan Theodor Mundstock je charakterizován jako člověk, který ztratil 

pod náporem tíživé životní situace schopnost brát skutečnost tak, jak je, a staví 

se k ní s myslí, ve které se neustále prolínají bezprostřední zážitky a vzpomínky, 

reálie a nové přeludy. 

 

Normálnost někdejšího života pana Mundstocka i jiných zakládá kontrast 

s vychýleností, vykolejeností a abnormalitou životních poměrů, v nichž se Židé 

ocitají za protektorátní doby, a pak i zvrácenost, nenormálnost i nesmyslnost celé 

reality světa, které je obklopují. „I tento způsob zrcadlení přispívá k tomu, že 

se ve Fuksově románu svět ukazuje především jako fantazmagorický mumraj, 

kde mimo všudypřítomně číhající smrt neexistuje nic ustáleného, pevného 

a jistotného, kde se vše rozpadá a znovu skládá v absurdní podobu skutečnosti, 

kde zaniká cena a smysl lidského života. Jako paprsek světla, tj. životní normálnosti 

a skutečné lidskosti, působí v takto vybavovaném obraze světa citlivě účastný zájem 

sousedů Čížkových o pana Mundstocka anebo prosté gesto jeho dvou nahodilých 

známých, kteří ho překvapí dojemně všedním darem k vánocům.“
61

 

 

Pan Mundstock se však rozhodne se zlem po svém bojovat, neboť uchovat 

naději si může jen ten, kdo se na setkání se zlem metodicky připraví. Když pan 

Mundstock objeví tuto záruku naděje, vrhá se do realizace své ideje, chystá se 

plánovitě dnem i nocí. Jsme tedy svědky určitého procesu Mundstockova hledání 

a formování východiska z životní soutěsky. 

                                                 
60

 KOVALČÍK, A. Tvář a maska. Jinočany H&H, 2006, s. 118 

 

 
61 

SVOZIL, B. Doslov in Pan Theodor Mundstock. Praha: Československý spisovatel, 1985, 

s. 187 



 

44 

 

 

Vidina naděje a spásy způsobuje, že mlha, která se panu Mundstockovi 

doposud rozprostírala nad věcmi a životem, se rozplývá. Celá jeho osobnost jako by 

se začala scelovat a překonávat stav schizofrenie. Po objevu své spásné metody pan 

Mundstock říká svému druhému já, Monovi, že se našel takový, jakým býval, 

když o něm Mon ještě neměl zdání. Když to dořekl, jeho dvojnický stín Mon 

zmizel.  

 

Ve své přípravě pan Mundstock postupuje systematicky a s rozmyslem, 

svoje vybavení do koncentračního tábora promýšlí až s maniakální detailností 

a svou rozjitřenou myslí si vyvolává nejrůznější situace z koncentračního tábora, 

do nichž se v duchu staví. Právě tak si nejvíce ověřuje nosnost své metody přípravy. 

 

„Doba normality však minula, svět se od základu změnil, je nenormální, 

chaotický, absurdní, úskočný a nevypočitatelný, nedá se tedy reálně předpokládat, 

že jakákoliv metodičnost jednání by v něm spolehlivě vedla k prakticky úspěšnému 

řešení zásadnějších problémů, než je metení ulic.“
62

 

 

Ačkoliv je idea záchrany a naděje blouznivá, je důležité, že se k ní pan 

Mundstock vůbec dopracoval a postavil se proti světu chaosu a hrůzy, 

a to jako lidsky pochopitelný pokus, jak se s tímto světem vyrovnat a čelit mu. Pan 

Mundstock tedy nezůstal nečinně, bezvládně a povolně stát vůči absurdní a hrůzné 

situaci a realitě, v níž žil. V tom spočívá důkaz o jeho lidské velikosti. 

 

„Pan Mundstock před námi pak vyrůstá do lidské velikosti i tím, 

že při hledání, nalézání a rozvíjení své metody nemyslí jen na sebe, na záchranu jen 

svého vlastního života, že myslí i na jiné, a že se zároveň čím dál tím více 

napřimuje a znovu nalézá lidskou důstojnost, kterou pod náporem běsnící doby 

a představ o blížících se koncentráčnických hrůzách spolu s jednotou své osobnosti 

ztratil. Napřimuje se a získává lidskou důstojnost proto, že se zbavuje strachu 

ze zla, které ho obkličuje. Ve své metodě přípravy jde pan Mundstock hodně 
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daleko, do krajnosti, vyzkouší i svou vlastní smrt, tu „poslední skutečnost, 

pro kterou se jezdí do koncentráku“, a málem přitom skutečně zemře, a ejhle, „smrt  

mu zjevila svou prostotu“: ani smrti, kterou vposledku hrozí člověku násilí a zlo, 

se pan Mundstock nebojí, a to znamená, že svůj strach ze zla překonal totálně. 

Průvodním projevem jeho napřimování je vyrovnanost, povznesená lhostejnost 

k těm, kdo zlo a násilí reprezentují a uskutečňují. Když se pan Mundstock v době 

po atentátu na Heydricha dozvěděl, že fašisté vyhlásili stanné právo, pouze pokrčil 

rameny, sám se jich už dávno nebál. Jemu samotnému byla jejich existence 

lhostejná. Otřásla jím pouze představa, že stanným právem hrozí smrt mnoha lidem. 

Metoda pana Mundstocka sice selhala a on sám nakonec fyzicky zlu podlehl, 

ale předtím zlo duchovně překonal. Mundstockově porážce předchází jeho 

vítězství.“
63

 

 

 

 

2.2 Spalovač mrtvol 

 

 

Děj této knihy spadá do doby těsně před okupací a pak do začátku 

protektorátu v roce 1939. Hlavní postavou je pan Karel Kopfrkingl, řadový 

zaměstnanec pražského krematoria, vzorný manžel, který miluje ženu a děti, rád 

zdůrazňuje svoji čistotu, je abstinent, nekouří, miluje zvířata i lidi a jeho filozofií je, 

aby nikdo nestrádal. Horuje pro pohřeb žehem, který je nejspolehlivější, 

protože nehrozí pohřbení zaživa a probuzení v rakvi spojené s děsivým utrpením. 

Kopfrkinglovo zaujetí pro pohřeb žehem a jeho pojímání smrti lze vyčíst 

z následující ukázky: 

„Utrpení je zlo, které máme odstraňovat nebo aspoň zmírňovat, zkracovat, 

ale toto zlo pášou lidé, protože je obklopuje zeď, pro kterou nevidí světlo. Pánbůh 

to však zařídil dobře. Dobře, když řekl člověku, pomni, že jsi a v prach se obrátíš. 

Když ho stvořil z prachu a milosrdně mu dopřává, aby po všech těch strastech 

a trýzních, které mu život přinesl a uštědřil, po všech těch zklamáních 
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a nedostatcích lásky, když mu milosrdně dopřává, aby se zase prachem stal. Takové 

krematorium, pane Strauss, je vlastně velmi bohumilá věc. Vždyť ono pomáhá 

pánubohu tu přeměnu člověk v prach uspíšit.“ 
64

 

 

V této ukázce je zřetelně vidět Kopfrkinglovo zaujetí pro buddhistickou 

filozofii. Sám se často zmiňuje o knize o Tibetu a dalajlámovi. Podle buddhismu 

utrpení člověka spočívá v žádosti, která nás poutá ke smyslovému světu a zaplétá 

do trýznivého koloběhu života a smrti. Žádost nám oslepuje zrak a nedovoluje 

dosáhnout pravého poznání. Všechno žití je strast a všechna strast má příčinu 

v žádosti. Odstranění této žádosti vede k odstranění utrpení. 

 

Ačkoliv pan Kopfrkingl vyzdvihuje toto pojetí víry a neustále o sobě tvrdí, 

že nepodléhá žádostem, nepije alkohol, nekouří a nestýká se s jinými ženami, 

v průběhu knihy zjišťujeme, že však žádostem podléhá, neboť nedokáže odolat 

kráse jiných žen a ve chvílích volna je navštěvuje za účelem ukojení svých žádostí. 

 

Za tímto chováním pana Kopfrkingla nelze nevidět myšlení Epikúrovo, 

který pokládal za jediné životní dobro slast a za jediné životní zlo bolest a vybízel 

člověka, aby svůj život zařizoval právě podle toho. Nehledejme však v jeho myšlení 

neomezenou a nekontrolovanou honbu za všemi možnými rozkošemi. Epikúros 

velmi správně viděl nebezpečí zvratu kladného v záporné a slasti v bolest, zejména 

při nedostatku sebeovládání. Zdůrazňoval tedy současně i umírněnost a rozumovou 

kontrolu smyslových žádostí. Tuto rozumovou kontrolu žádostí však pan 

Kopfrkingl čím dál více ztrácí. 

 

Pod vlivem svého německého přítele pan Kopfrkingl shledává, že patří 

k čisté germánské rase. Ale je přítelem upozorněn, že matka jeho ženy byla Židovka 

a jeho děti jsou tudíž „čtvrteční“ Židé a čeká je tedy v Hitlerově Třetí říši velké 

trápení. 

 

Pro pana Kopfrkingla jako příslušníka čisté germánské rasy není dostatečně 

důstojné, aby celý život pracoval u obyčejných žárovišť. Má ho čekat skvělá 
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budoucnost. Ta je však ohrožena jeho židovským rodinným zázemím, které je 

skvrnou jeho možné kariéry. „A tu se ve vědomí tohoto citlivého zaměstnance 

krematoria začíná – díky vnějšímu impulsu – demonstrovat jeho mravní krédo, 

přichází v podobě nacistické ideologie do jeho soucitnosti a dostává se mu vnějšího 

„posvěcení“. Tak se stává vrahem. „Soucitně“ zabije svou ženu a synka. Jeho 

milovaná dcera mu v poslední chvíli unikne. Nakonec pan Kopfrkingl propadne 

ve svém bytě tibetské halucinaci a je odvezen milosrdně – a bez třetího krveprolití 

do ústavu pro choromyslné.“
65

 

Helena Kosková stručně shrnuje Spalovače mrtvol následovně: „Zvláštní 

směs reality a fantasmagorie, se kterou se setkáváme v prvních dvou Fuksových 

románech, je vystupňována ve Spalovači mrtvol ve formu groteskního horroru. 

Příběh, v němž se trochu přihlouplý a falešně romantizující spořádaný otec rodiny 

a zaměstnanec krematoria od spolupráce s Němci a kariérismu dostává až k vraždě 

vlastní rodiny, která by židovskou krví mohla zabránit jeho postupu, a připravuje se 

na práci u plynových komor, dostává další dimenzi právě v konstatování, že Fuksův 

pohled do zvrácených stránek lidské povahy není jen uměleckou fantazií, 

ale že skutečnost ve dvacátém století často překonala hrůzy nejstrašnějšího horroru. 

Fuksovo základní téma je ve Spalovači mrtvol dovedeno až do krajnosti. Hranice 

mezi normalitou a nenormálností, mezi realitou a horrorem, je důsledně 

eliminována. Vylíčení zcela reálných momentů hrdinova života a typických 

lidských vlastností, předsudků a pohnutek jednání (např. vztah hrdiny k židovským 

přátelům na jedné straně a k Němcům a kolaborantům na straně druhé, diktovány 

závistí, prospěchářstvím a kariérismem) je promíšeno motivy nejlevnější 

romantické literatury. Již v úvodních kapitolách, kdy by ještě mohlo jít o obyčejný 

příběh trochu omezeného a podivínského člověka, který si svou malost vynahrazuje 

romantizováním, je v podtextu přítomna atmosféra zvrácenosti a hrůzy, která 

se neustále zhušťuje, až nakonec nabývá převahy.“ 
66
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Nyní se blíže podíváme na povolání pana Kopfrkingla, které ho silně 

ovlivňuje a které je důležité pro pochopení jeho mnohdy až zvrácených myšlenek. 

Pan Kopfrkingl se realizuje ve svém zaměstnání v krematoriu a jeho zaujetí pro tuto 

práci nabývá stále více a zřetelněji patologických rysů.  

 

Pan Kopfrkingl je zcela oddán své práci, jeho život se plně realizuje v tomto 

povolání v krematoriu, které on sám bere jako poslání, nikoliv jako pouhou 

povinnost. Toto pojetí práce připomíná Hegelovu myšlenku o základní úloze práce 

v dějinách lidstva, kterou se mu podařilo formulovat v jeho dialektice pána a raba. 

„Dokázal ocenit práci komplexněji než jako pouhou povinnost nebo utilitární 

prostředek k dosažení individuálního blaha, ale i pojmout člověka jako aktivního 

tvůrce hodnotového světa.“ 
67

 

 

Je si dobře vědom hierarchie funkcí ve svém „Chrámu smrti“ a zároveň 

si uvědomuje svou omezenost, neschopnost vyšplhat se výše po tomto 

zaměstnaneckém žebříčku. Tyto pocity určité malosti a podřadnosti má i vůči své 

ženě Marii, kterou nazývá Lakmé, protože její rodiče jim zařídili byt a ostatní její 

příbuzní rodinu stále podporují. A tak od světa na zemi pan Kopfrkingl uniká 

do dalekého světa Tibetu, ke knize o „tibetských klášteřích“, o dalajlámovi 

a o jejich víře. Jeho představy si můžeme vyložit jako jakýsi únikový mechanismus: 

uniká ze skutečnosti, v níž je frustrován, a konstruuje si náhradní svět, 

v němž se může vyžít. 

 

Do jeho světa však vejde Willi Reinke, přítel a spolubojovník z války, 

který to takříkajíc někam dotáhl. „Může se jevit jako ďábelský našeptávač, jako 

rafinovaný svůdce. Ke svedení, jak známo, je ovšem zapotřebí alespoň dvou osob: 

svůdce a toho, kdo se nechá svést. Pak tedy svůdce přišel právě včas, byl 

podvědomě očekáván.“
68

 Zpočátku se panu Kopfrkinglovi Williho politikaření 

a styky s SdP nelíbí, ale imponují mu jeho síla a vzestup. Pan Kopfrkingl, který má 

pocit malosti, si ale však nechce připustit, že by nebyl stoprocentní „vyvolený“ 
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člověk, ale přitom většinu Williho názorů odmítá, protože přerušit navyklý běh 

života není tak snadné a ochota riskovat nebyla nikdy Kopfrkinglovou silnou 

stránkou. 

 

Když se však pan Kopfrkingl poprvé pokusí uplatnit Williho demagogické 

řeči, pozná, že prosazování „silou“ – byť na bezbranném člověku – může 

manipulovat lidskými osudy. To se stane v šesté kapitole, kdy pan Kopfrkingl 

vrátnému Fenkovi vyčiní, že se v době ohrožení zajímá výhradně o morfium. „Řekl 

jsem vám, že pan inženýr není v Praze,“ odvětil pan Kopfrkingl, „musíte mít 

trpělivost. Nemůžete myslit na morfium, na hranicích stojí německá armáda 

a schází se konference v Mnichově. Může být válka a vy myslíte na morfium, pane 

Fenek,“ a pan fenek zalezl. Ejhle, pan Kopfrkingl se zarazil, dal jsem mu najevo 

trochu síly a chudák se dočista lekl.“
69

 

 

Po této aplikaci Williho názorů si pan Kopfrkingl uvědomí reálnou možnost 

změny a výhod z ní plynoucích. Začnou se projevovat jeho egoistické sklony, totiž 

samolibost, prospěchářství a bezohledná snaha prosazovat sebe sama bez ohledu 

na zájmy ostatních, včetně nejbližších. „Náhle je schopen opustit svoje pevné 

zásady, přehodnocuje – do té doby zcela neuvědomělý – židovský původ své ženy 

a tím pádem i svých dětí, připouští možnost rozvodu, aniž by se přitom nějak 

změnil jeho okázale předváděný vřelý vztah k rodině.“
70

 

 

Chce-li pan Kopfrkingl využít všech výhod příchozího nacismu a stát se 

čistým příslušníkem vyvoleného národa, musí přistoupit k likvidaci vlastní rodiny. 

Pan Kopfrkingl tak činí jako nemyslící tvor, bez mrknutí oka, jako někdo, 

kdo pouze plní nařízení jakési nadlidské vůle. 

 

Může nám to připomínat myšlení revolučních francouzských materialistů, 

kteří epikurejské principy slasti a bolesti rozvinuli v teorii přirozených lidských 

pudů a potřeb, vášní a tužeb po osobním prospěchu. „Uspokojování těchto 
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potřeb prohlásili za přirozené právo každého člověka, které může být omezeno jen 

ve vzájemném zájmu zajištění obecného blaha pro všechny. Současně s tím 

vyzývali i k nemilosrdnému boji s lidskou hloupostí a s nerozumnými 

společenskými pořádky, které stojí v cestě nastolení takové racionálně vybudované 

společnosti. Tím byla úniková epikurejská koncepce rozšířena o celospolečenské 

rozměry a spojená se zásadou nejvyšší angažovanosti, se zásadou boje 

proti despotismu, za blaho národů, za osvobození ujařmených a utlačovaných.“
71

 

 

Pan Kopfrkingl začíná projevovat své egoistické sklony a dbá na to, aby vše, 

co dělá, mělo prospěch pro něho samotného, přičemž však snahu o likvidaci vlastní 

rodiny odůvodňuje jako něco, co je pro jejich blaho, co je má osvobodit z jejich 

pozice utlačovaných. Zcela podlehl svému „svůdci“ Willimu a jeho nacistickým 

názorům a věří v nově vybudovanou a spravedlivou společnost velkého Německa 

v čele s Adolfem Hitlerem. Kolektiv národa tu plně vytlačil a nahradil rodinu.  

 

Zvláště první vraždu spáchá pan Kopfrkingl jako běžnou denní činnost, 

uprostřed monologu, s úsměvem na tváři. Stane se tak v jeho oblíbené místnosti 

jejich bytu – koupelně, kam pod záminkou otevření ventilátoru vyláká svou ženu: 

„Máme, nejčistší, život před sebou. Máme, nadoblačná, otevřený celý svět. Je nám 

otevřeno nebe, „ukázal a pohlédl na strop, jako by upozorňoval na hvězdy, 

nádherný obraz nebo zjevení, „nebe, na kterém za celých těch devatenáct let, 

co jsme spolu, nepřelétl jeden jediný mráček, nebe, jaké někdy vídám nad mým 

Chrámem smrti, když se v něm právě nikdo nespaluje. Ale v koupelně, všiml jsem 

si, máme rozbitý ventilátor, musím to dát zítra spravit. Já jsem tam zatím dal provaz 

se smyčkou, aby šel ventilátor otevřít ze židle. Ta záclona támhle v rohu…“ ukázal 

k oknu, „na kterou upozornil na Štědrý den Willi, už od té doby zase drží. Slyšíš ten 

krásný zpěv,“ ukázal na rádio, z něhož se nesla velká árie Lucie, „jaká je to pravda, 

že umírá chud, kdo nepoznal krásu hudby, kdepak je Rosana…“ 

Po večeři pan Kopfrkingl nebeskou políbil a řekl: 

„Pojď, nevýslovná, dřív než se svlékneme, připravíme koupelnu.! 

A vzal židli a šli, dívala se na ně kočka. 
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„Je tu horko,“ řekl pan Kopfrkingl v koupelně a postavil židli 

pod ventilátor,“asi jsem to přehnal s topením. Otevři ten ventilátor, drahá.! 

Když Lakmé vylezla na židli, pan Kopfrkingl jí pohladil lýtko, hodil jí 

smyčku na krk a s něžným úsměvem jí řekl: 

„Co abych tě, drahá, oběsil?“ 

Usmála se na něho dolů, snad mu dobře nerozuměla, on se usmál též, kopl 

do židle a bylo to.“ 
72

 

 

Bezprostředně po „činu“ odejde pan Kopfrkingl na německou kriminálku 

a ohlásí manželčinu sebevraždu. Sám pro sebe si její zavraždění ještě obhájí tím, 

že tak učinil pro její dobro: „Litoval jsem tě, drahá, litoval. Byla jsi skleslá, 

zamlklá, ovšem, jak by ne, ale já jsem tu oběť jako Němec přinést musil. Zachránil 

jsem tě, drahá, před utrpením, které by tě jinak čekalo. Jak bys byla, nebeská, s tou 

svou krví v tom novém šťastném spravedlivém světě trpěla…“
73

 

 

Hned na začátku následující čtrnácté kapitoly je domnělá sebevražda 

Kopfrkinglovy ženy pojata jako realita: „Ano, byl to pro děti otřes, co matka 

učinila, ale v životě je třeba smířit se s ledačíms. 

„Dnes, nejdražší,“ řekl dětem v jídelně pan Kopfrkingl, stoje pod lampou 

s novinami v rukou, dnes je život velký boj, žijeme ve velké převratné době a je 

třeba statečně nést všechny oběti a strasti. Naše nebeská je už blažená jako její 

matka. Laskavá příroda ji vytrhla z okovů tohoto světa, v klidu se vrátila tam, 

odkud vzešla, v prach, éter se jí otevřel a možná, že už v této chvíli došla v nové 

tělo, žeh uspišuje… Byla to hodná, dobrá žena, „řekl s novinami v rukou,“ věrná, 

tichá, skromná, světlo věčné jí už svítí, je už ve svatém pokoji.“ 
74

 

 

V téže kapitole pan Kopfrkingl vykoná druhou vraždu, a to 

přímo v prostorách krematoria, kam na exkurzi přivede svého syna Miliho. 

V přípravně jej ubije tyčí a následně jej zavře do rakve, v níž čeká na zpopelnění 
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německý důstojník. Po čtyřech dnech je chlapec otcem ohlášen jako pohřešovaný 

syn. Jeho vraždu si pan Kopfrkingl, stejně jako v případě vraždy své ženy, 

opět sám před sebou dokázal obhájit jako velkou službu, kterou pro něj udělal. 

 

Je možno v tomto jednání hledat jakousi podobu s pesimismem Arthura 

Schopenhauera, dle kterého je předčasná smrt dobrem, protože ušetří člověka 

velkého strádání. Není tomu tak pouze tehdy, je-li člověk na světě šťastný 

bez trápení, což v případě Kopfrkinglovy manželky a jeho syna tak není, 

neboť v sobě mají židovskou krev a jejich život by podle něj nemohl být šťastný, 

a proto je jejich utrpení na tomto pozemském světě zbavil. Schopenhauer říká: 

„Smrt je větší než život, který je pouze vůlí ve své zhmotněné formě. Smrt nás 

osvobozuje od šílenství a utrpení života.“ 
75

 

Krátkost života dle Schopenhauera není žádné neštěstí, ba naopak, čímž 

si vlastně pan Kopfrkingl obě vraždy může obhájit. Pomáhá tedy svým způsobem 

odstraňovat utrpení a urychluje tak život v ráji a blaženosti. Schopenhauer tvrdí 

toto: „Utrpení v životě se může zvýšit natolik, že se lidé dychtivě chytají smrti, 

které se dosud báli ze všeho nejvíc. Proto může být dost dobře možné, že krátkost 

života, nad kterou se tak neustále truchlilo, může být tou nejlepší vlastností, kterou 

život má. Staří lidé, často ubozí, si přejí smrt. Těm, kdo umírají mladí, se dostává 

požehnání v podobě nejpozoruhodnější ctnosti života.“
76

 

 

Pan Kopfrkingl je následně povýšen a zasvěcen do dalekosáhlých plánů 

na vybudování velkokapacitního krematoria, přičemž je nacistickými pohlaváry 

ujišťován o své vyvolenosti. Dvakrát se mu poté zjeví tibetský vyslanec, který ho 

informuje o dalajlamově smrti. Tvrdí mu, že si jej Buddha vybral jako svého 

nástupce a převtělil se do něj. Podobně jako nacističtí pohlaváři je pan Kopfrkingl 

vázán slibem naprosté mlčenlivosti. „Paralela vyvolenosti a zasvěcenosti spalovače 

jak nacistickými pohlaváry, tak lamaistickým knězem je více než patrná. Naprosté 

propadnutí přesvědčení o vlastní výjimečnosti přivede protagonistu k halucinacím, 

při nichž si tuto svoji „vlastnost“ projektuje do své lásky k Tibetu. Kopfrkingl je 
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odveden ve svěrací kazajce a jedině tato událost zabrání plánované vraždě 

posledního člena rodiny s neárijským původem, dcery Ziny.“
77

 

 

Závěr knihy tvoří jakýsi dovětek z bezprostředně poválečné doby. Pan 

Kopfrkingl se vrací sanitním vlakem z Německa do vlasti a na jednom nádraží 

zahlédne vyhublé tváře Židů vracejících se z koncentračního tábora. Obrátí se 

ke svým zraněným spolucestujícím a slavnostně jim oznámí: „Šťastné lidstvo. 

Spasil jsem je. Jistě už nikdy nebude na světě pronásledování, nespravedlnost 

a utrpení, jistě už ne. Pánové, teď nastává ten nový řád.“ 

Z komína pražského krematoria šel žlutavý dýmek, v té chvíli tam právě 

spalovali morfinistu.“ 
78

  

Kopfrkinglovo vystupování tu nelze jednoznačně interpretovat a jeho smysl 

vyznívá dvojsečně. Pan Kopfrkingl je nejspíše duševně nemocný člověk, 

který se vrací z koncentračního tábora, jako vězeň, anebo byl v táboře zaměstnán 

jako specialista na spalování lidí. Zůstává tedy nejistota: dosáhl pan Kopfrkingl 

zvráceného naplnění svého života a podílel se též na spalování živých? 

 

Nyní bych ráda pana Kopfrkingla rozebrala pomocí jeho masek, a to 

dle Aleše Kovalčíka. 

 

Jedna z masek, za kterou se pan Kopfrkingl schovává, nese dle Kovalčíka 

název Žebrácký převlek. Aby se pan Kopfrkingl mohl stát členem NSDAP, musí 

nejprve podat důkaz své loajality vůči říši. Stane se tak v desáté kapitole, 

kde si nasadí masku žebráka, aby mohl tajně odposlechnout Židy vcházející 

do synagogy. Tento převlek zároveň ukazuje míru jeho manipulovatelnosti 

a anticipuje proměnu usedlého měšťáka ve vraždící monstrum. Pan Kopfrkingl 

jedná podle přání svého přítele „svůdce“ Williho a stává se v této kapitole jeho 

loutkou bez vlastní vůle. Nedomýšlí následky svého počínání a příliš se o ně 

ani nezajímá. Považuje to zcela povrchně za službu Židům, které podle Williho slov 

interpretuje jako „zbloudilý národ, který nechápe“. Pan Kopfrkingl jako dokonalá 
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loutka plní vše, co mu Willy řekne. Pro pana Kopfrkingla je typická i samozřejmost, 

s jakou zahrnul svou rodinu do maskování, aniž by s ní správnost svého rozhodnutí 

jakkoli konzultovat. „Učinil z nich postavy s funkcí zrcadel své proměny. Jejich 

reakce stvrdila neprůhlednost masky. Doma je absolutistickým režisérem 

právě on.“
79

 

 

Povšimněme si, jak pan Kopfrkingl jedná se svou ženou. Od desáté kapitoly 

ji provází přídomkem skleslá. Ve dvanácté kapitole ji nechává pohybovat se jako 

loutku, kterou manipuluje a vytváří tak pocit, jako by už vlastně ani nebyla. 

Nevstupuje s ní do dialogu, pouze k ní potměšile mluví. Maska je v této souvislosti 

podstatná tím, že si kvůli její věrohodnosti pan Kopfrkingl  poprvé v životě sundá 

snubní prsten. Z tohoto detailu lze také vysledovat míra manipulovatelnosti 

a předpovídá se tím i smrt Lakmé. Role spořádaného a oddaného manžela tím 

symbolicky končí. 

„Smyslem tohoto motivu masky je ukázat, kam až dokáže postava 

Kopfrkingla zajít. Jak daleko sebou nechá bez námitek manipulovat a jak málo 

informací k tomu potřebuje znát. Proto jsou s ní spojené tak výrazné herecké prvky. 

Nasazením masky se protagonista s definitivní platností stává loutkou nacistického 

režimu, jehož požadavky striktně naplní a ještě nadsadí vraždami dvou členů vlastní 

rodiny. Stává se z něj udavač (udá i své agenty Strausse a Rubinsteina, 

kteří synagogu navštíví a dají mu peníze).“ 
80

 

 

 

Pana Kopfrkingla můžeme také interpretovat pomocí masky s názvem 

Usměvavé monstrum. Pan Kopfrkingl se neustále usmívá. Úsměv dostává nejčastěji 

atribut „něžný“. Tento přívlastek patří k výrazům, které pan Kopfrkingl užívá 

nejčastěji. Za jeho úsměvem je možno skrýt vše, včetně vražd. Funkcí úsměvu je 

vyjádřit neoblomnou Kopfrkinglovu spokojenost s vlastním životem. „Úsměv tu 

na rozdíl od Mundstocka nevyjadřuje vnitřní smír postavy. Je šalebnou maskou, 

která zastírá protagonistovo nitro, stejně jako jeho slova o soucítění s lidským 
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utrpením. V kontextu vražd se tento úsměv jeví jako démonický, i když není 

vnějškově deformován.“
81

 

 

Úsměv pana Kopfrkingla je však narušen při prvním setkání s Willim, 

který je jakýmsi ďáblem – našeptávačem či svůdcem. Williho adorace Hitlera pana 

Kopfrkingla šokuje. Z tváře mu zmizí úsměv a na okamžik se objeví rozpaky. 

„Maska se na okamžik natrhne a v nitru postavy se něco tváří v tvář síle 

nepozorovaně nalomí. Kořínková to vyjadřuje metaforou „zaseje první semínko 

zkázy“. Vše, co se dostane do Kopfrkinglova myšlenkového pole a stane se součástí 

jeho života, hned ověnčí superlativy, adoruje a nezve krásným, něžným, dobrým 

či milým.“ 
82

 

 

 

Do zmíněného myšlenkového pole se může dostat cokoli, co je provázeno 

silou a větší autoritou. Takto si původně pacifistický pan Kopfrkingl přivlastní 

i Adolfa Hitlera. Není totiž schopen čelit tlaku Williho, který ho svou dominantností 

postupně převede na svou stranu. Za maskou zásadového a morálního člověka tedy 

číhá muž bez vlastností. 

 

„Za vraždami, které Kopfrkingl spáchá, a za předchozím jednáním, je 

možné analyzovat maskované motivace. Dominuje jim slabošství, to je zřejmě 

jedinou autentickou vlastností protagonisty. Svou ženu zabije z kariérizmu 

převlečeného za ušlechtilý záměr spasit její duši před nacistickou perzekucí kvůli 

židovskému původu. Má navíc strach, že díky tomuto „nečistému“ manželství bude 

mít problémy s mocnými nacisty. Miliho zabije z obdobného důvodu 

a zřejmě i z měšťácké přetvářky. Syn je totiž příliš čitelným genetickým obrazem 

jeho vlastního slabošství, které by na něm mohl někdo identifikovat, Z podobných 

důvodů nechá jakoby bez vlastního přičinění propustit i protinacistické pracovníky 

krematoria, svědky jeho kolaborace.“ 
83
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2.2.1  Spalovač mrtvol – shrnutí 

 

 

Pan Kopfrkingl je již na obálce knihy charakterizován jako člověk, 

který se v průběhu překotných událostí a pod vlivem svého přítele ochotně 

přizpůsobuje nabídnuté příležitosti ke kariéře „vyvoleného“ a jehož kariéra skončila 

až vraždami a izolací. 

 

Fuksův příběh působí nejen drasticky, ale i panoptikálně. Příběh, 

odehrávající se na konci 30. let v době mnichovské kapitulace a okupace, 

představuje až obludný vývoj „malého“ člověka k přijetí zla. Tento „patologický 

případ“ je sledován až k dovětku s datem pětačtyřicátého roku.  

 

Hlavní slovo je tedy v knize přiděleno „spalovači mrtvol“ panu 

Kopfrkinglovi. Už díky svému povolání je v denním styku s posledními věcmi 

člověka, ale jinak se představuje jako jemná, útlocitná, starostlivá, pečlivá a snad 

ve všem nejušlechtilejší bytost. Dokonce se často pyšní, že je abstinent a nekouří. 

„Kromě kremace myslí stále na své blízké a něžně je oslovuje. Velkou část 

vyprávění zabírají jeho tiché samomluvy a repliky, vedené obezřetně a nadmíru 

vlídně; mnohokrát se dodává, že hovoří „s úsměvem“. Zdá se, že je 

naprosto spokojený a vyrovnaný. Jenže žádné ty řeči, ani úsměvy nelze brát úplně 

vážně – jako se manželka nejmenuje Lakmé a pan Kopfrkingl není Roman. Brzy 

prostě musíme tušit, že ve všem je něco posunuto, něco se zatajuje, slova mají jiné 

významy. Napovídá se, že se ocitáme na území, kde žijí dravci. A za chvíli 

následují další situace, jež jsou tragické a docela brutální a jde z nich strach.
84

 

 

Za mírnými slovy a úsměvy pana Kopfrkingla se však objevuje posedlost. 

Pan Kopfrkingl umanutě uvažuje o životě a smrti. Život dle něj není pouze blažený, 

ale je to vlastně strádání. Jak sofisticky rozvádí, jedině smrt může ulehčovat od té 

tíhy života. Horuje pro kremaci, nejméně bolestnou a nanejvýš spolehlivou cestu, 

kterou může uskutečňovat přechod z krušného pozemského bytí do ráje, než se duše 

osvobodí a komínem vzlétne do éteru. 
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„Absurdní momenty napovídají, že vzorný a snaživý „spalovač“ takto 

osvobozuje mrtvoly rád a se zalíbením o tom vykládá. Zrůdnost myšlení a chování 

není téměř znát, a jenom lehké a jakoby bezděčné doteky naznačují bezcitnost 

a patologické chování. Ovšem později se panu Kopfrkinglovi dostane 

zadostiučinění a s rasovými ideami a s německou krví objeví ještě vyšší směr 

pro své počínání; díky odbornosti na smrt je poctěn „vyvoleným“ posláním.“
85

 

 

Bloudíme tedy v jakémsi tajuplném labyrintu, kde je každý nejistý na cestě 

k smrti, a pan Kopfrkingl je tak laskavý a ochotný, že mu tu pouť usnadní a uspíší, 

a to ve vzorném provedení. 

Konečně si vyslouží uznání, když ho jako odborníka vyberou, 

aby připravoval plynové komory. Bylo to logické, prostě o „osvobozování“ člověka 

žehem věděl snad všechno a měl dobrou praxi. „Velmi se hodil, než ho ovšem 

museli odvézt do blázince. Měl pak štěstí, nebo to byl trest, že se v posledním 

odstavci příběhu dožil roku 1945?“
86

 

 

 

 

2.3 Myši Natálie Mooshabrové 

 

 

Nacházíme se v blíže neurčeném totalitním státě, kde diktátor Albín 

Rappelschlund, který vstoupil do služeb panovnice Augusty „odhalil zrádce“, stal se 

sám absolutním vládcem, zatímco osud panovnice zůstal nejasný. Všichni vědí, že ji 

Albín Rappelschlund odstranil, ale netuší, zda se před ním panovnice Augusta 

někde skrývá, nebo byla zavražděna. Dle Heleny Koskové „vazba s realitou je 

tentokrát důsledně porušena – je to básnické podobenství o světě zla, lidské 

podlosti, vulgarity, jehož podhoubím je atmosféra strachu, korupce a lži, 
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charakteristická pro diktaturu. Nebezpečí, o němž cítíme, že je smrtelné 

a všudypřítomné, vyplývá z lidské morální špíny, policejního špehování, zlodějství, 

bídy ekonomické a mravní.“
87

 

 

Kdo je hlavní hrdinka, paní Natálie Mooshabrová, nevíme. Je od počátku 

vystavena pronásledováním svých dětí, Nabule a Wezra, prostitutky a zloděje, 

možná také pracovníků tajné policie, v každém případě však nejodpornějších typů 

lidské spodiny. Máme podezření, že si krutost svých dětí odreagovává 

nastavováním pastí na myši, ale i záhadnou účastí při vraždách malých chlapců. 

Tyto vraždy mají pravděpodobně něco společného s úřadem Péče o mládež, 

kde paní Mooshabrová bezplatně vypomáhá. „Jsme ale záměrně neustále 

mystifikováni, jednotlivé scény se navzájem popírají a lidé buď nevnímají, nebo 

se bojí na jejich protiřečení, nelogičnost poukázat.“
88

 

 

Velmi dominantním motivem v této knize je opět motiv smrti. Smrt zde 

však není přítomna jen ve své základní podobě, ale neustále také jako potenciální 

vražda. Nevíme, zda pracuje paní Mooshabrová pro Péči o mládež, aby se stala 

prodlouženou rukou úřadu, nebo aby se pomstila matkám, kterým se splnil její 

nesplněný sen stát se majitelkou stánku, či snad dokonce aby jim pomáhala tím, 

že je zbavuje nevděčných dětí. 

 

Groteskní stránka je zde mnohem silnější než ve Spalovači mrtvol, zvláště 

když se v závěru čtenář dozví, že paní Mooshabrová je zmizelá panovnice Augusta, 

která umírá ve chvíli, kdy se má vrátit zpět na trůn. 

 

Sám Ladislav Fuks hovoří ve své autobiografii o Myších Natálie 

Mooshabrové takto: „Je to hyperbola, v jejímž zorném poli vegetují absolutní 

protiklady: vedle myší, civilizace a běžných služebních letů na Měsíc, vedle násilí 

a despocie se odehrává příběh, něco mezi pohádkou, science fiction, detektivkou a 

osudovou baladou, který je obrazem nenápadného, denního a proto tak ubíjejícího 
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násilí, obrazem světa, který se tváří „jakoby nic“, a zatím jde o model totální 

moci.“
89

 

 

Výrazný podíl na atmosféře strachu tedy nese politický režim, který 

ve fiktivní zemi vládne. Román je tedy mimo jiné obžalobou či analýzou zla 

a násilí, které s sebou jakýkoliv totalitní režim nutně přináší. 

 

Necháme prozatím stranou protagonistčiny pohnuté životní osudy a budeme 

se věnovat totalitnímu systému v oné neznámé zemi. Ladislav Fuks se snažil 

o obecné varování před nebezpečím takového státního systému, který prorůstá 

do všech vrstev života svých občanů a rozežírá je zvenčí i zevnitř. 

 

Zemi pevnou rukou již půlstoletí ovládá Albín Rappelschlund, 

který se k moci zjevně dostal prostřednictvím machinace, když objevil údajné 

zrádce vládnoucí dynastie a byl povýšen na generála. Od té doby vládne oficiálně 

po boku kněžny Augusty. Brzy však kněžnu zbavil vlády a neznámým způsobem ji 

odstranil – jedni se domnívají, že ji zavraždil nebo ji vězní na zámku, druzí jsou 

toho názoru, že se kněžna skrývá někde ve městě. Vláda Albína Rappelschlunda 

tedy prokazatelně představuje neomezenou diktaturu jedince, na jejímž počátku stál 

násilný čin. Albín Rappelschlund obezřetně pěstuje kult vlastní osobnosti. Je 

po něm pojmenováno náměstí i letiště, také Muzeum míru, v němž jsou paradoxně 

vystaveny sbírky zbraní. Jeho nejvýznamnějším činem má však být obří věznice 

na Měsíci. Ve školách se musí děti nazpaměť učit oficiální verzi jeho životopisu, 

jinak budou vyslýchány před Státním tribunálem. 

 

Uctívání jeho kultu osobnosti a fungování tohoto totalitního systému by bylo 

nemyslitelné bez cenzurní kontroly, zamlčování informací a jejich lživých 

manipulací s nimi. „Jeho státní zřízení připomíná totalitní stát, v němž občané 

podléhají všudypřítomné kontrole, ustavičnému slídění, špehování, žijí v neustálých 
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obavách před udavači, donašeči a následným vyslýcháním, jež je v textu 

frekventovaně líčeno i zmiňováno.“
90

 

 

Nelze v této spojitosti nezmínit myšlenky Niccolo Machiavelliho z jeho díla 

Vladař, kde se různým formám vlády věnuje. Dle Machiavelliho, kdo se chce 

udržet u moci, musí předem zvážit všechny potřebné tvrdosti a provést je naráz, 

aby se k nim už nemusel vracet a aby se bez nich dokázal obejít a získávat si 

poslušnost jinak. „Vláda musí s poddanými zacházet tak, aby své chování nemusel 

měnit, protože mohou přijít i těžké chvíle v životě země, kdy s tvrdostí 

nepochodí.“
91

 Podle Machiavelliho má panovník budit respekt, nikoli však strach, 

neboť ten vede k nenávisti. Panovníka též může ohrozit spiknutí. Proti tomu se 

panovník má zabezpečit tím, že jeho osoba a jeho vláda nebudou vyvolávat nenávist 

a opovržení a lid tak nebude mít příčiny k nespokojenosti. Není třeba strachu 

před spiknutím,  je-li lid na panovníkově straně. 

 

Tuto knihu lze také vnímat jako šifru nebo alegorii socialismu či událostí 

roku 1968. Zvláště závěr románu k tomu přímo svádí. „Konkrétní snahy 

o demokratizaci režimu byly sice násilně potlačeny (smrt paní Mooshabrové), 

ale víra ve spravedlnost zůstává (motiv odpuštění a konec diktatury).“ Když však 

nakladatelství Odeon připravovalo v roce 1977 román k druhému vydání, musel 

v předmluvě Ladislav Fuks zdůraznit, že režim v románu je výhradně fašistický. 

Pro aktuální formu dění v našem státě musel Fuks tedy hledat náhradní formu 

vyjádření, kdežto fašismus mohl Fuks zobrazovat přímo a bez postihu. Jeho 

uměleckým záměrem tedy bylo „zachytit zlo nitrem několika vybraných jednajících 

postav, ale mimoto zjistit motivy, podmínky, příčiny zla, které deformuje jedince 

a společnost, aniž však výklad příčin zla byl v plánu knihy, neboť umění 

přece může a musí odhalovat i zlo.“
92

 

 

Instancí, která je součástí tohoto slídičského systému je Péče o mládež. 

Jejím úkolem je vysledovat neúplné rodiny s problematickými dětmi, 
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o nichž po vyšetřování rozhodne, zda je výchova dítěte zanedbána či nikoliv, a je 

tudíž třeba je matce odebrat a umístit do výchovných zařízení. Při takovémto 

zásadním rozhodnutí se však nepřihlíží ke skutečné sociální situaci a matčině péči 

a lásce k dítěti. „Péče tedy působí jako dohlížecí orgán na výchovu nezletilých 

a prostřednictvím selekce zajišťuje, aby se budování totalitního státu účastnili jen 

občané řádně vychovaní a uvědomělí, zatímco jeho potenciální nepřátelé budou 

zlikvidováni „převýchovou“. Instituce Péče je součástí represivního systému 

Rappelschlundovy vlády, což mimo jiné dokládá skutečnost, že z budovy jejího 

sídla se po přestěhování má stát kriminál, neboť má mříže v oknech v přízemí 

i nahoře, a to se právě hodí.“
93

 

 

Paní Mooshabrová je do činnosti Péče zapojena jako jakási pomocnice. 

Za svou práci nedostává zaplaceno. Není jasné, zda tu pracuje z blíže neurčeného 

donucení, anebo do ní vstoupila dobrovolně. Sama má totiž dvě děti, při jejichž 

výchově selhala. Jakožto neúspěšná matka paradoxně pracuje ve službách Péče, 

zároveň ovšem svoji zkušenost rafinovaně využívá při výsleších matek a jejich 

synů. Svým slovům dodává větší působivosti tím, že vykládá nezdařilý život svých 

nezvedených dětí nejprve jako obecnou výstrahu nebo odstrašující příběh cizí 

matky, aby vzápětí dodala, že se jedná o její vlastní potomky: „Světlo věčné,“ 

zavrtěla paní Mooshabrová hlavou, „co víte, co se z něho stane. Pomocná škola, 

polepšovna, pomocnej dělník, nádeník, možná nakonec i krimi… Já znám, milá 

paní, matku, kterej se vdávala dcera a před hostinou ji vyhodila a nedala jí 

ani kůrku. A měli šunku a salát. Měli víno a limonády. A vzala si na tu svatbu svý 

jediný sváteční šaty.“
94

 A o několik stran dále: „Ale paní,“ řekla udiveně paní 

Eichenkranzová, „tak to tedy byly vaše děti, co jste o nich vyprávěla na hřbitově?“ 

a paní Mooshabrová kývla.  

„To byly mý vlastní děti,“ kývla paní Mooshabrová, „vyprávěla jsem vám 

o nich. A pak řekla: 

„Co jsem už zkusila, nikomu nepřeju. To byste teprve viděla. Kolikrát 

si říkám, kdybych je byla radši neměla. Ale já je mít chtěla, to je to. To je osud.“
95
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Jak se v knize dozvídáme, paní Mooshabrová nevěří v Boha, nýbrž v osud. 

Svým způsobem nám tato její víra v osud může připomínat smýšlení stoiků a jejich 

hodnotový fatalismus. Pro stoiky je nadějí člověka pochopení skutečnosti, smíření 

s ní a podřízení se jí. Člověk by se neměl bouřit proti světu a neměl by se nechat 

vést svými vášněmi, které jsou klamné a zavádějící. Člověk naopak má rozumně 

přijmout svou roli ve světě, jak mu ji osud svěří, a snažit se ji zahrát co nejlépe. 

Přesně tímto jednáním se po celé půlstoletí paní Mooshabrová – kněžna Augusta 

řídí. Svobodou člověka je tak jeho vnitřní subjektivní povznesení nad rány osudu 

a utrpení. 

 

Svou víru v osud paní Mooshabrová odůvodňuje následovně: „Když jsem 

byla malá a chodila do školy, řekl mi jeden šafář nebo sluha, já si už nevzpomínám, 

abych se nemodlila. Že je to zbytečný, protože stejně žádný pánbůh není. Abych 

radši kopala řípu, ta že mě aspoň uživí, a když na něco věřit, tak na osud. 

Protože ten můžu vidět a k němu se modlit nemusím. Ten se stane tak jako tak. 

Když já tedy dnes na něco věřím, tak na osud.“
96

 

 

Nyní se zaměříme na paní Mooshabrovou a její neustálé setkávání se smrtí, 

ať už opravdovou, nebo fiktivní. První (a vlastně jediná) smrt chlapce, u níž se paní 

Mooshabrová jakoby náhodou naskytne, je pád souseda Fabera z lešení. Malý 

chlapec Faber se zřítí z lešení zrovna v momentě, kdy jde paní Mooshabrová 

na dvůr nastražit pasti na myši. U jeho hlavy přitom byl nalezen strakatý hadřík, 

přičemž paní Mooshabrová vynášela vědro s vlhkým hadrem. Podezření na paní 

Mooshabrovou posilují policistova slova, která paní Mooshabrové tlumočí 

správcová Kralcová: „Mně je to nějak divný. Ten inspektor řekl přepad, přepad, 

ale řek to nějak divně, jak by řek málem, že ne. Jak by chtěl říct něco jinýho. Mně 

se zdálo, že chtěl říct tak skoro jako něco… já vlastně nevím.“
97
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Povšimněme si, jak je smrt chlapce Fabera až metaforicky popsána: 

„Na dvoře ve tmě, protkané světly z horních pater, ležel malý chlapec Faber, ležel 

na břiše obličejem k dlažbě a zpod čela mu koukal nějaký strakatý hadřík. Ležel tiše 

a nehybně, jako uzlíček neštěstí, jako mošnička žebráka, jako malé ubohé klubko, 

ležel docela tak jako před čtvrthodinou či snad ještě déle, jen ta kaluž pod jeho tváří 

byla teď už mnohem větší, leskla se jako temné půlnoční jezírko a všude byl klid.“
98

 

Utěšování nešťastné matky paní Mooshabrovou vyznívá značně alibisticky. 

S odvoláním na svoje problematické děti ujišťuje paní Faberovou, že synova smrt 

byla téměř vykoupením: kdo ví, co by ho v životě potkalo, jestli by neskončil 

na Péči a zdali by se kvůli němu matka neusoužila. 

 

 Cynický černý humor využívá Ladislav Fuks v osmé kapitole, v níž se paní 

Mooshabrová ocitá v budově Péče, je ale uvedena, jako by se jednalo o policejní 

výslech. Když vstoupí do místnosti paní Eichenkranzová, s níž se jedná o další 

výchově jejího syna, tak při pohledu na paní Mooshabrovou zděšeně vykřikne. 

Podezření z vraždy je vygradováno v momentě, kdy jeden z úředníků Péče 

bez okolků prohlásí: „Tak mě ale napadá, že madam bude musit ještě vidět 

chlapce.“ 

 „Panebože,“ vykřikla paní Eichenkranzová a zalomila ruce nad černým 

čepcem. 

 „Ano,“ kýval pan Smirsch, „je to nutné, ale nedá se nic dělat. Ostatně 

madam snese všechno. Viděla dokonce už i mrtvoly v rozkladu, což váš chlapec 

dosud není.“ 
99

 Toto podezření se však vzápětí rozplyne, neboť chlapec se objeví 

živ a zdráv, navíc je rozhodnuto, že zůstane v matčině péči. 

 

 Situace se opakuje ve třinácté kapitole při projednávání případu ohledně 

chlapce Linpecka. Paní Linpecková se dostaví ve smutečním obleku a je popisována 

jako lidská troska, která se třese zimnicí a je bledá jako smrt. Opět reaguje 

afektovaně při pohledu na paní Mooshabrovou, opět je řeč o neštěstí, smrti 

a pohřbu. A pan Smirsch prohlásí téměř fatální větu: „Paní Linpecková,“ ozval se 
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teď pan Smirsch u stroje a rovněž mrkl na paní Mooshabrovou, „co se stalo, stalo 

se, co je tam, to je tam. Je vlastností jedu, že otráví, to je tak odnepaměti, proto 

se jmenuje jed. S tím se holt musíte smířit.“ 
100

 Podezření se – jak jinak – opět 

ukáže jako liché, neboť chlapec je zanedlouho vpuštěn do místnosti. Podezření je 

však tentokrát opodstatněné. V prvním případě totiž čtenář ví, že paní Mooshabrová 

doprovázela Eichenkranze až domů a neměla s ním žádný tělesný kontakt a nic mu 

nepředala. K případné vraždě tedy chyběly jakékoliv indicie. Při setkání s druhým 

chlapcem je naopak indicií příliš mnoho. Paní Mooshabrová chlapci Linpeckovi 

totiž dala koláček, medový, silně pocukrovaný se zvláštní vůní hořkých mandlí. 

Čtenáři je tak rafinovaně sugerováno, že paní Mooshabrová posypala koláč jedem, 

aby zbavila paní Linpeckovou trápení s problematickým dítětem, potenciálním 

delikventem. 

 

 Ve chvíli, kdy má paní Mooshabrová nastoupit ke své první službě u třetího 

chlapce Oberona Felsacha, znovu se na scéně vyskytnou koláče a jed na myši. 

Můžeme se tedy ptát, zda paní Mooshabrová opravdu nechce vraždit neposlušné 

syny, protože je jí líto budoucího osudu jejich matek. Napotřetí by se jí to podařit 

mohlo, když u dvou předchozích případů neuspěla. Skutečnost je však zcela jiná. 

Paní Mooshabrová nechce otrávit nikoho jiného než samu sebe, a to navíc v den 

svých narozenin, neboť paní Mooshabrová je ve skutečnosti hledaná kněžna 

Augusta. 

 

„Prostřednictvím senzačního odhalení se náhle nasvěcuje ve skutečnosti 

tíživá situace pronásledované a štvané centrální postavy, jež byla zakryta 

neprodyšnou realitou. Zatímco pro čtenáře je vyzrazení její pravé totožnosti zcela 

nečekané, hrdinka jej evidentně předpokládala, ba obávala se ho, jinak by právě 

v této převratné situaci nesnědla otrávený koláč, který si sama napekla. Důvody její 

sebevraždy jsou zřejmé: žila-li protagonistka dvě třetiny svého života jako 

prostoduchá paní Mooshabrová, identifikovala se s touto rolí natolik, že již nebyla 

schopna tuto masku vyměnit za svůj původní, autentický život kněžny.“
101
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Otevření skrytého významového plánu vysvětluje mnohé skutečnosti, 

roztroušené v textu příběhu, jež byly samy o sobě jen stěží pochopitelné, a čtenář 

jim na úkor jiných motivů, jež se ukázaly jako falešné stopy, buď nevěnoval 

pozornost, nebo je vykládal v jiném kontextu. 

 

Jednak to jsou zvláštní návštěvy policie, jež nevyšetřuje žádný zločin, 

ale přišla se jen podívat, jak paní Mooshabrová bydlí. Ona sama tyto policejní 

„výslechy“ považuje za nesmyslné, avšak z její přípravy na „finále“ příběhu je 

patrné, že správně tušila, proč se policisté do takové míry zajímají o její minulost. 

Objasňuje se také chladný až pohrdavý vztah Wezra a Nabule k matce, neboť děti 

byly adoptovány. 

 

„V této intenci pak vnímáme román nejen jako příběh titulní hrdinky, 

ale rovněž jako obraz života ve vyšinuté společnosti, která své členy terorizuje 

a vyhání z nich lidství. Lidství, jehož gesto náhle, až v samém závěru, 

poněkud pateticky, zazní z úst umírající kněžny, která udělí milost svým úhlavním 

nepřátelům, tyranům svého života: diktátoru Rappelschlundovi a jeho „běsům“, 

tedy svým adoptovaným dětem.“
102

 

 

Natálii Mooshabrovou můžeme také identifikovat dle jejích masek, jak je 

uvádí Aleš Kovalčík. Jednou z masek jsou Špionážní kostýmy. Tuto masku z líčidel 

a kostýmní převlek paní Mooshabrová užívá k špehování chlapců pro potřeby Péče. 

Prostřednictvím těchto převleků se tedy stává součástí „slídičského“ systému země, 

jehož je zároveň obětí. Maska také signalizuje léta skrývanou pravou identitu paní 

Mooshabrové. 

 

Prvně se motiv této masky objevuje v páté kapitole. Wezr pozve svou matku 

do restaurace Ritz a ona se pro tuto příležitost odběhne upravit k správcové domu 

paní Kralcové, která se pro tuto chvíli stává maskérkou postavy – herečky paní 

Mooshabrové. Maska je groteskní, křiklavá a nápadná, čímž Fuks stupňuje 

grotesknost příběhu. Wezr však ještě před návratem paní Mooshabrové zmizí. 
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To odpovídá připravenému scénáři šikany. Tato herecká maska se následně změní 

v masku špionážní, neboť takto upravená paní Mooshabrová vyjde na ulici 

za objektem sledování – malým Eichenkranzem. Sleduje malého chlapce 

Eichenkranze a zahalena maskou se s ním dá do řeči a doprovodí ho domů. 

Poté se však skryje v křoví před jeho matkou, s níž se předtím seznámila, aby ji 

v této podobě nepoznala. Strach z odhalení je u ní silně zautomatizovaný a její 

reakce na podnět je blesková: „Paní Mooshabrová ještě chvilku postála u keřů 

pod stromem a hleděla na dveře, na stavení, na stažené okno a na nápis 

nad ním…pak náhle uskočila za keř.  

Dveře stavení se totiž  rozlétly a v nich se objevila paní Eichenkranzová.“
103

 

Ačkoliv ji paní Eichenkranzová volá jménem, paní Mooshabrová 

přesto v křoví zůstane. Tento výjev je další narážkou na maskovanou identitou paní 

Mooshabrové. Motiv sledování je v románu všudypřítomný a souvisí s totalitním 

systémem, který v zemi vládne. 

 

Další maska paní Mooshabrové nese přízvisko Zdvojená identita. Paní 

Mooshabrová se nasazuje masku na tvář před špehováním chlapců pro potřeby 

Péče. Po návratu domů se však paní Mooshabrová odlíčí a sejme masku. Tato forma 

maskování má rysy herectví i špionáže, což symbolizuje i fikční život paní 

Mooshabrové. „Vnější maska Natálie Mooshabrové takto odkazuje k masce 

nehmotné, která zakrývá její totožnost. Jedna maska se tu zrcadlí v druhé.“
104

 

Za druhou podobou masky je tedy skrývána pravá identita protagonistky, která má 

„trvanlivost“ téměř padesát let a závisí na ní život postavy. Celých padesát let 

se totiž kněžna musela skrývat pod cizím jménem. 

 

K odhalení její masky dojde u Oberona Felsacha, kterému má paní 

Mooshabrová dělat vychovatelku. Když si paní Mooshabrová uvědomí své 

odhalení, vypadne z půlstoletí hrané role. Z rádia se vzápětí ozve, že Albín 

Rappelschlund byl zatčen a totalitní režim je tak paralelně s paní Mooshabrovou 

demaskován. Paní Mooshabrová potom sní otrávený koláč a budí přitom dojem, 
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že se usmívá. Zemřela symbolicky v masce a kostýmu. Dohrála svou roli. 

„Pak padla na koberec jako starý, suchý, podťatý strom, a ti, co klečeli nejblíž, 

slyšeli její poslední tichá slova. 

„To všechno byl můj osud. Bůh buď milostiv mé ubohé duši.“
105

 

 

Jedná se o smrt veřejnou před velkým publikem. Těsně před svou smrtí ještě 

paní Mooshabrová deklarovala svou humanitu prvním a posledním vladařským 

rozhodnutím. Nechala omilostnit své adoptované děti Wezra a Nabuli a také Albína 

Rappelschlunda. Přitom ji tito lidé celý život trýznili a šikanovali. 

 

Román je také spojován s maskou s názvem Prázdná maska a dokonalá 

totalita. Tato maska v sobě skrývá politické jinotaje. Společenské zřízení v zemi má 

zřetelný charakter totalitního státu. Formální monarchie je v realitě diktaturou 

jediného muže. Despota Albín Rappelschlund disponuje tajným aparátem 

s podobnou funkcí, jakou mělo české normalizační StB, Vězení jsou v tomto státě 

natolik plná, že se musí jejich nové budovy stavět na Měsíci. Paradoxem je, 

že v této nepojmenované zemi je mnoho věcí velmi moderních, ale některé 

zůstávají na úrovni středověku: podzemní dráha, družicové televizní vysílání, lety 

na Měsíc versus práce dětí, koňské povozy, Státní tribunál potírající čarodějnictví. 

 

O nesouladu mezi oficiálním a lidovým míněním vědí i žáci základní školy, 

kteří vzhledem ke svému věku jsou schopni veřejné tajemství týkající se kněžny 

a Albína Rappelschlunda vyslovit nahlas. Dospělí se to musí odnaučit. V zemi 

vládne tvrdá cenzura, vše je plné nejasností a utajování. Dle oficiální verze kněžna 

vládne, ve skutečnosti je skryta za maskou jiné ženy. „Na vrcholu moci ve státě je 

tedy prázdná maska, která se objevuje na portrétu vedle obrazu Albína 

Rappelschlunda ve všech oficiálních místnostech.  … Skrze tuto prázdnou masku a 

pod jejím jménem uskutečňuje tvrdou despotickou vládu Albín Rappelschlund. Jeho 

zločiny a odpovědnost za ně jsou pod ni zameteny. Motiv prázdné masky je v tomto 

pojetí obrazem dokonalé totality.“ 
106
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Politický systém v zemi pokřivuje charaktery postav, které tu žijí. Zemí 

prosakuje atmosféra strachu. Lidé tají své myšlenky, nikdy nevysloví svůj názor 

a stále jsme svědky formálních slovních kombinací, které mají lidé pohotově 

po ruce. 

 

„Jsme tedy ve zkonstruované velkolepé parabole o účinku zla, lži 

a přetvářky na život lidí, v parabole o tom, jak atrapa nahradila skutečnost, jak 

se skutečnost pouze hraje. Je to hra, v které však masky tak těsně přilehnou k tváři, 

že lidé nepoznávají nejen jeden druhého, ale ani sami sebe. Hra se zmocnila 

postupně všeho a všech, pronikla do vztahů, do intimity lidí, takže musí lhát stále, 

nikde nemají od předstírání úlevu.“
107

 

 

To, že skutečnost se pouze hraje, nám může připomínat, že lidé v tomto 

totalitním státě žijí životem jako lidé v Platónově jeskyni. Lidé žijí v této podzemní 

jeskyni, z níž vzhůru ke světlu vede jediná cesta. Vzadu za jejich zády plane oheň 

a je tam nízká zídka, na níž vystupují napodobeniny lidí, zvířat či předmětů, 

které tam někdo předvádí. Tito lidé jsou spoutáni, nic jiného nevidí a nikdy neviděli 

a mají tedy přirozeně za to, že stíny, které pozorují, jsou cosi skutečně jsoucího. Vše 

se změní, když je jeden z vězňů zbaven pout a dívá se do světla v jeskyni. Vidí ony 

napodobeniny, nikoli pouze jejich stíny a nevěří, že jsou „skutečnější“ než stíny. 

Postupně se učí slunečnímu světlu přivykat, těší se z poznání, ale zároveň 

však pociťuje soucit se „spoluvězni“ a vrací se zpět do jeskyně. Nevidí v tomto 

zšeřelém světě nic, neboť už přivykl slunečnímu světlu. Ostatní jeho poznání 

nevěří, nemá totiž žádné hmatatelné důkazy. Nač by tedy chodili jinam, vrátí-li se 

s poškozeným zrakem a nebudou vidět nic? Raději tedy zvolí život v „přetvářce“. 

Lidé v Myších Natálie Mooshabrové naštěstí najdou odvahu k vykročení do nového 

života bez všudypřítomné totalitní moci. 
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2.3.1 Myši Natálie Mooshabrové - shrnutí 

 

 

Knihu Myši Natálie Mooshabrové lze označit v jistém smyslu jako 

utopickou. Přiřazování podivných skutečností či spojování nejvšednějších věcí 

s věcmi tajuplnými patří k příznačným rysům dosavadních Fuksových knih. 

V Myších Natálie Mooshabrové se různé roviny příběhu od sebe odlišují tak 

nápadně a nepravděpodobně, že to působí až fantasticky. Brzy se dozvídáme, že je 

doba pravidelných letů na Měsíc, ale přitom si lidstvo ani nedokáže poradit 

s problémem, jakým je přemnožení myší. V zemi také nakonec dochází ke státnímu 

převratu, k němuž však nelze najít žádnou historickou obdobu. „Zkrátka celá 

nesnadno průhledná realita tohoto románu nese zřetelné znaky, které ji vzdalují 

od skutečností, z jakých se skládá náš současný obzor. Příběh oslovuje čtenáře 

nejspíš jako podobenství – jako výstražné podobenství.“
108

 

 

Román Myši Natálie Mooshabrové je napsán především v temných barvách. 

Děje se v něm velmi mnoho špatností, děti i rodiče trpí porušením základních 

rodinných vztahů. V zemi panuje hrůzovláda, která v lidech probouzí největšího 

nepřítele – strach. „Vypravěč, jenž se s posedlostí až děsivou vrací k ustáleným 

charakteristikám postav a k některým motivům a nápovědím, také záměrně 

ponechává leccos ve stínu, takže čtenář dlouho ani neví, že čte jakési utopické 

vyprávění, které se skončí státním převratem a překvapivým odhalením titulní 

hrdinky. Jenže zase nikoliv děj, nýbrž sugestivnost zachycovaných scén, jejich 

bizarnost a jejich atmosféra, do které je čtenář nepřetržitě lákán, představují hlavní 

hodnotu Fuksovy prózy a skrývají i vlastní varovný apel.“
109

 

 

V románu si postavy přejí prostě žít, ale nedovedou dobře rozpoznat, 

co se kolem nich děje. Vyprávění jakoby naznačuje, že postavy jsou vlastně herci, 

někdy bezděčnými, v nějaké hře. Román vyvolává nejistotu o postavách a jejich 

jednání a tím vysouvá příběh z běžného času a prostoru. Neustále je připomínáno, 
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že v této zvláštní zemi, v níž se příběh odehrává, je s vládou něco v nepořádku 

a tušíme jakýsi teror. Mezi viditelným a skrytým vzniká napětí. Fuks v Myších 

Natálie Mooshabrové „počítá s tím, že deprimující moment zmobilizuje vůli hájit 

důstojnost člověka a jeho hrdost, oceňovat dar laskavosti a vzájemného pochopení 

a vůbec to, co představuje humanistický odkaz lidstva.“
110

 

 

 

 

2.4 Shrnutí Fuksovy tvorby 

 

 

Od chvíle, kdy Ladislav Fuks vydal v roce 1963 svůj první román 

PanTheodor Mundstock, knihu o osamocenosti člověka, jeho vnitřním rozštěpení 

a neschopnosti se účinně vzepřít rozpoutanému zlu, působí Ladislav Fuks jako 

uznávaný, přitom však stále poněkud zvláštní autor. Nad jeho prózami vyvstávají 

tajuplné a varovné pocity, které napovídají, že se na tuto proměnlivou skutečnost 

nedíváme přímo, ale že „sledujeme spíše obrazy zlého snu, uložené hluboko 

do autorovy paměti a do jeho obrazotvornosti. Vyprávěné příběhy vyznívají téměř 

jako monotematické zpovědi o stínech ležících na lidském údělu.“
111

 Fuksovy prózy 

však také pokaždé mluví o lidské křehké naději a touze a sugerují žádost 

po kladných citech a lidských vztazích, které postavy postrádají. 

Ve své tvorbě si Ladislav Fuks všímá vymezeného okruhu postav, o nichž 

píše. Jedná se spíše o povahy pasivní, bez velkých životních nároků, s neobvyklým 

pohledem na svět. Přitom však tito lidé dychtí po oproštění od toho, co je tíží. 

V prózách postavy obklopuje zejména nedostatek bezpečí. Jejich vnitřní 

rovnováha je narušována pocitem bezmoci a marnosti při hledání úniku. „Promítá 

se v nich smutek nad defektností lidského pokolení. Aktualizuje se v nich pocit 

ohrožení individuálního života, který si připadá pořád slabý vůči světu.“ 
112
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Na stránkách Fuksových příběhů ožívají historické události, zároveň se 

však vyprávěné příběhy mnohdy odehrávají v nereálném čase s prostoru. Vše 

vzbuzuje strach. A právě strach posouvá okolní skutečnost do podoby jakéhosi 

přeludu. Dalo by se říci, že postavy Fuksových románů jsou přitahovány takovými 

situacemi, jež v nich probouzejí bázeň. Jsou v místech, kde lidské vztahy, city 

a všechny hodnoty jsou deformovány a lidé si nejsou jisti časem ani okolím. Lidé 

bloudí, slepě tápou a svým způsobem jsou nějak fascinováni negativními projevy 

života. 

Ladislava Fukse přitahují pocity člověka, jenž prožívá krizi, je osamělý 

a hrozí se zla. „Lákají ho lidé zneklidnění předtuchou bouře a možné hrůzy, lidé, 

jimž chybí teplo upřímného citu.“ 
113

 Soustředí se na ně právě proto, aby mohl 

ukázat naději a touhu po všem tom, čeho se lidem často nedostává, ačkoliv jde 

o základní hodnoty, které udržují odedávna lidstvo při životě. 

„Na nebezpečí, které ohrožuje dnešního člověka a dnešní lidstvo, může 

současné umění reagovat samozřejmě nejrůznějším způsobem.  Ladislav Fuks si 

v literatuře získává své místo tím, že na ně odpovídá sugestivním líčením zvláštního 

světa svých podivuhodných postav a vyprávěním jejich neobyčejných příběhů.“
114

 

  

                                                 
113

 POHORSKÝ, M. Doslov in Myši Natálie Mooshabrové. Praha: Odeon, 1977, s. 311 

 
114

 POHORSKÝ, M. Doslov in Myši Natálie Mooshabrové. Praha: Odeon, 1977, s. 311 

 



 

72 

 

Závěr 

Tato diplomová práce pojednává o Ladislavu Fuksovi, jehož prozaické dílo 

patří k nezpochybnitelným hodnotám české poválečné literatury. Ladislav Fuks je 

v této diplomové práci popisován nejen jako spisovatel, ale je zde představen i jako 

člověk, jako osoba s pohnutým životním osudem, ale také jako hluboce filozoficky 

smýšlející člověk. Všechny tyto charakteristiky jeho osobnosti se odrážejí v jeho 

literárních dílech a podílejí se na tom, jak je v jeho dílech nahlíženo na etické 

hodnoty. 

V první části diplomové práce jsme mohli nahlédnout do Fuksova dětství, 

do rodiny, ve které se narodil. Nahlédli jsme také do počátku jeho tvorby 

i do období normalizace a do Fuksova vztahu ke komunismu, který jak jeho 

osobnost, tak i jeho jako spisovatele velmi ovlivnil. Kromě těchto momentů ho 

ovlivnila i jeho homosexuální orientace. V závěru první části diplomové práce je 

poukázáno i na Fuksovo filozofické smýšlení, ačkoliv filozofem nebyl. Velmi 

zajímavé jsou jeho myšlenky o existenci, víře v Boha, vztahu člověka k Bohu, 

ale i myšlenky o smyslu života. Tato první část je zakončena kapitolou o literatuře 

a jejím poslání a jejích hodnotách pro člověka, jak je pojímá Ladislav Fuks. 

Ve druhé části diplomové práce byl již věnován prostor etickým hodnotám, 

jejich důležitosti pro člověka, ale také jejich relativnosti. V každém ze tří 

rozebíraných děl se s etickými hodnotami setkáváme, v každém však život a smrt, 

dobro a zlo, pravda a lež, existence a absurdita nebývají různé platnosti. Všechna tři 

díla lze vnímat jako zpovědi o lidské křehké naději a touze, ale i o kladných citech 

a vztazích, které Fuksovy postavy mnohdy postrádají. Ve všech dílech je též vidět 

relativita hodnot. Mezi pravdou a lží je mnohdy pouze tenká hranice. Relativitu 

dobra a zla názorně vidíme ve Spalovači mrtvol, kde i zlo je pácháno s pocitem 

dobra a blaha pro druhé. Na život a smrt je také nahlíženo z mnoha úhlů pohledu – 

smrt jako vysvobození, smrt jako něco, čeho není třeba se bát čismrt jako únik 

z utrpení v pozemském životě. Smrt má ve Fuksových dílech mnoho tváří – 

od vraždy, zdánlivé vraždy, sebevraždy, až po nešťastné náhody. Existence 

a absurdita v knihách je viděna také v mnoha tvářích. Existence paní Mooshabrové 

je vlastně absurdní, neboť se jedná o kněžnu, která by měla žít úplně jiným životem, 

ne životem chudé stařeny paní Mooshabrové.. Do této absurdní role se však paní 
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Mooshabrová (kněžna) vžila natolik, že sundání masky pro ni znamenalo smrt. Pan 

Munstock se naopak snaží absurditě své existence bránit, ačkoliv marně. 

Ladislav Fuks a jeho dílo přitahovalo pozornost literárních kritiků. Je 

zřejmé, že se jedná o vyhraněného prozaika se svébytnou autorskou poetikou. Jeho 

dílo se stalo součástí kontextu neobyčejně různorodé a žánrově, formálně 

i tematicky variabilní prózy šedesátých let. Zaujalo v ní pevné místo a bývá řazeno 

ke druhé vlně válečné literatury. 

 

 

 

  



 

74 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

 

 

CAMUS, A. Mýtus o Sisyfovi. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. 188 s. 

ISBN 80-205-0477-X 

 

ČAPEK, K. Místo pro Jonathana! Praha: Symposium, 1970. 204 s. 

 

DE MARCO, D; WIKER, B. Architekti kultury smrti. Praha: Claritatis, 2011. 326 s. 

ISBN 978-80-904143-1-0 

 

FUKS, L. Myši Natálie Mooshabrové. Praha: Odeon, 1977. 311 s. 

 

FUKS, L. Pan Theodor Mundstock. Praha: Československý spisovatel, 1985. 193 s. 

 

FUKS, L. Spalovač mrtvol. Praha: Odeon, 2013. 141 s. ISBN  978-80-207-1470-1 

 

FUKS, L.; TUŠL, J. Moje zrcadlo. A co bylo za zrcadlem. Praha: Mladá fronta, 

2007. 415 s. ISBN 978-80-204-1688-9 

 

GILK, E. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host, 2013. 311 s. 

ISBN 978-80-7491-065-2 

 

JURÍK, L. Pražské rozhovory. Bratislava: Slovenský spisovatel, 1988. 288 s. 

 

KOSKOVÁ, H. Hledání ztracené generace. Jinočany: H&H, 1996.  221 s. 

ISBN 80-85787-93-8 

 

KOVALČÍK, A. Tvář a maska. Jinočany: H&H, 2006. 237 s. ISBN 80-7319-062-1 

 

LEPPIN, Z. Filosofie hodnot a naše doba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1968. 

127 s. 

 

MACHIAVELLI, N. Vladař. Praha: Ivo Železný, 1997. 106 s. ISBN 80-237-3544-6 

 

 



 

75 

 

PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann & synové, 1997.  

178 s. 

 

POHORSKÝ, M. Doslov in Myši Natálie Mooshabrové. Praha: Odeon, 1977.  

s. 305-311 

 

POHORSKÝ, M. Doslov in Spalovač mrtvol. Praha: Odeon, 2013. s. 138-141 

ISBN 978-80-207-1470-1 

 

POLÁČEK, J. Příběh spalovače mrtvol. Praha: Albatros, 2013. 301 s. 

ISBN 978-80-259-0221-9 

 

PUTNA, M. C. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, 2011. 

494 s. ISBN 978-80-200-2000-0 

 

RULF, J. Literáti. Praha: Paseka, 2002. 152 s. ISBN 80-7185-450-6 

 

SCHOPENHAUER, A. O smrti. Brno: Zvláštní vydání, 1996. 55 s. 

 ISBN 80-85436-41-8 

 

SVOZIL, B. Doslov in Pan Theodor Mundstock. Praha: Československý spisovatel, 

1985. s. 181-194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


