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1 Úvod  

 

1.1 Cíl 

 

Jako problém své práce jsem zvolila židovské motivy a témata v díle Ladislava 

Fukse (1923-1994) v kontextech dobových reflexí šoa. Ladislav Fuks je jedním 

z nejznámějších a nejpřekládanějších českých spisovatelů 20. století. Zároveň byl také 

velmi rozporuplnou osobností, jejíž dílo se mění společně s dobou. Právě tuto tendenci 

mám snahu reflektovat ve své práci. Za své zpracování židovské látky je Ladislav Fuks 

oceňován literární kritikou. Tématu židovství, holokaustu a druhé světové války se 

věnoval v 60. letech 20. století, kdy probíhalo v Československu společenské i politické 

uvolnění. Ladislav Fuks psal svá nejkvalitnější díla, proto se toto období dá označit 

termínem „zlatá šedesátá“. 

Hebrejský výraz šoa znamená zničení, záhubu nebo zmar. V dnešním kontextu 

jde o menšinový výraz pro holokaust. Vymezení pojmu holokaust je ovšem velmi 

problematické. Rozhodla jsem se k vysvětlení použít definici izraelského historika 

českého původu Jehudy Bauera: „Holokaust je radikalizovanou genocidou: je to 

(předem) naplánovaný pokus fyzicky zlikvidovat každého jednotlivého člena etnické, 

národní nebo rasové skupiny.“1 

Jedním z cílů mé práce je zhodnotit židovské motivy v díle Ladislava Fukse na 

pozadí doby, kdy knihy s touto tématikou vznikaly (tzn. především 60. léta).  

V 70. letech z politických a společenských důvodů spisovatel židovskou tématiku 

opustil.  

Dalším mým cílem je zhodnotit sebereflexi židovské tématiky v pamětech 

Ladislava Fukse a zároveň zhodnotit reflexe dobové a současné literární kritiky  

a historie. 

 

 

 

 

                                                           
1 BAUER, Jehuda: Úvahy o holokaustu. Praha:Nakladatelství Academia, 2009, str. 29. 
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1.2 Vzorek 

 

1.2.1 Stručná životopisná data Ladislava Fukse 

 

Spisovatel Ladislav Fuks se narodil 24. 9. 1923 v Praze do dobře situované 

rodiny. Otec byl policejním úředníkem a matka se starala o domácnost. Fuks maturoval 

na gymnáziu v Truhlářské ulici v roce 1942, následně nastoupil do správy statků 

v Hodoníně. Po druhé světové válce studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

filozofii, psychologii, dějiny umění a pedagogiku. Po absolvování pracoval 

v papírenském průmyslu v Bělé pod Bezdězem a v Praze. Mezi léty 1955-1959 byl 

odborným pracovníkem Státní památkové správy v Praze a do roku 1963 Národní 

galerie. V roce 1964 se rozhodl stát spisovatelem z povolání. Literatuře se věnoval až 

do 80. let, kdy kariéru ukončil. Zemřel 19. 8. 1994 také v Praze.  

 

 

1.2.2 Literární práce Ladislava Fukse 

 

Vzorkem v mé práci jsou z velké části literární prameny. A to především 

životopisná kniha Ladislava Fukse Moje zrcadlo & co bylo za zrcadlem, na které 

spolupracoval se svým dlouholetým přítelem publicistou Jiřím Tušlem. Ten ji doplnil  

o vysvětlující pasáže, které nazývá intermezza. Poprvé vyšla v nakladatelství 

Melantrich v roce 1995. Pro mou práci je však rozhodující její druhé upravené vydání 

z roku 2007, které bylo vydáno v nakladatelství Mladá fronta. 

 Dále jsem ve své práci využila prozaické dílo Ladislava Fukse z let 60. Nejprve 

to byl Pan Theodor Mundstock (1963, nakl. Československý spisovatel), jde o 

psychologickou novelu z protektorátního prostředí, která pojednává o pražském Židovi, 

který čeká na povolání do koncentračního tábora. Další knihou jsou Mi černovlasí bratři 

(1964, nakl. Československý spisovatel). Ti se charakterizují jako povídkový cyklus 

opět z protektorátního prostředí, kde se hlavní postava, chlapec Michael střetne 

s nepřízní osudu jeho židovských spolužáků. Dále jsem pracovala s knihou Variace pro 

temnou strunu (1966, nakl. Československý spisovatel), která ovšem není pro mou práci 

zásadní. V tomto případě jde o román, kde dospívající chlapec čelí budoucí hrůze 
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nacistické okupace. Novela Spalovač mrtvol (1967, nakl. Československý spisovatel) je 

hororovým románem z konce 30. let. Pojednává o zaměstnanci krematoria panu 

Kopfrkinglovi, jehož žena je z poloviny židovského původu. Povídkový soubor Smrt 

morčete (1969, nakl. Mladá fronta) obsahuje různé povídky. Nicméně pro mou práci 

byla podstatná povídka nebo v tomto případě již kratší novela Cesta do země zaslíbené, 

která je obsažena v tomto souboru. Kniha je zpracováním útěku židovských občanů 

z Vídně na prahu druhé světové války. Další próza, která při mé práci hrála roli je 

Oslovení z tmy (1972, nakl. Československý spisovatel), která je novelou 

s apokalyptickými prvky. Všechny tyto knihy pojí téma židovství.  

 

 

1.2.3 Ostatní prameny 

 

Pramenem mi byl osobní fond Ladislava Fukse uložený v Památníku národního 

písemnictví, který čítá 116 kartónů. Spisovatel si ho sám uspořádal těsně před svou 

smrtí. V tomto případě bych chtěla upozornit na fakt, že řadu dokladů či korespondence 

do fondu buď nezařadil, nebo je zničil. Fond obsahuje vlastní, rodinné a cizí doklady. 

Dále korespondenci osobní (přijatou i odeslanou), korespondenci korporacím  

a rodinnou. Jsou zde zařazeny i rukopisy děl Ladislava Fukse a to jak vlastní, tak cizí. 

Další složkou jsou tisky, výstřižky z novin a fotografie.  

Při své práci jsem využila část fondu, která obsahuje výstřižky z novin  

o Ladislavovi Fuksovi. Jde o recenze z jeho knih a zmínky o jeho osobě. Fond je velmi 

obsáhlý, vzhledem k tomu jsem ho ve své bakalářské práci nebyla schopna využít 

v celém jeho rozsahu. Nicméně hodlám ho podrobit dalšímu zkoumání při práci na mé 

diplomové práci.  

Vycházela jsem také z mnohých českých periodik, tedy především z jejich 

kulturní části. Vyhledala jsem dostupné recenze na dílo Ladislava Fukse z dob jeho 

vydání. Jde především o tato periodika: kulturně-politický týdeník Kulturní tvorba 

(1963-1968), který vycházel ve vydavatelství Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa (ÚV KSČ) Rudé právo. V období 1963-1964 jako orgán Výboru 

socialistické kultury a od č. 32/1964 téměř do konce roku 1967 přímo jako časopis ÚV 

KSČ. V roce 1963 byl jeho náklad 130 000 výtisků a funkci hlavní redaktora 
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vykonávali: Miroslav Galuška (Miroslav Galuška (1963-64), Ladislav Bublík (1964-

65), Jaroslav Hes (1965-67) a František J. Kolár (1967-68)2. Týdeník Literární noviny 2 

(1952-1967) byl týdeníkem Svazu československých spisovatelů (SČSS). Šéfredaktory 

byli Františka Branislava (1952-54), Jana Pilaře (1954-59), Josefa Rybáka (1959-64) a 

týdeník vycházel v nákladu 125 000-130 000 (1956-62) počtu kusů a v roce 1967 v 

nákladu 135 000 výtisků.3 Dále jsem využila Literární noviny 3 (1967-1968), Týdeník 

vydávaný Čs. ústředím knižní kultury poté, kdy byly Literární noviny 2 (1952-67) 

rozhodnutím ÚV KSČ odňaty Svazu československých spisovatelů a převedeny pod 

řízení ministerstva kultury a informací. Šéfredaktorem byl Jan Zelenka a titul vycházel 

v nákladu 90 000 kusů (údaj z dubna 1968).4 Týdeník Tvorba (2) (1969-1991) byl 

kulturně-politický týdeník, který se hlásil ke svým stejnojmenným předchůdcům 

(zvláště k předválečné „fučíkovské“ Tvorbě). Vydávalo jej Rudé právo (původně 

vydavatelství ÚV KSČ), od č. 52/1989 vydavatelství Delta (od č. 5/1991 Deltapress), od 

č. 23/1991 Nadace Tvorba za pomoci sponzorů. Šéfredaktory byli Jiří Hájek (1969-76), 

Jaroslav Kořínek (1976-87), Jaroslav Čejka (1987-89), Ivan Matějka (1989-90) 

a Rudolf Míšek (1990-91).5 Údaj o nákladu bohužel není dostupný. Dalším periodikem, 

z kterého jsem vycházela, byl deník a ústřední tiskový orgán Komunistické strany 

Československa Rudé právo (1920-1990). V letech 1958 - 1968 byl šéfredaktorem O. 

Švestka a v roce 1962 činil náklad spolu se slovenským vydáním 1 048 000 výtisků. 

Měsíčník Plamen (1956-1969) pro literaturu, umění a život vydával Svaz 

československých spisovatelů (od 1960 v nakladatelství Čs. spisovatel). Byl založen 

jako náhrada zrušeného Května a Nového života. Šéfredaktorem byl Jiří Hájek (1959-63 

a 1966-68), od č. 4/1968 Karel Kostroun. V letech 1961-1962 vycházel v nákladu 

                                                           
2 SVOBODA, Richard a Blahoslav DOKOUPIL: Kulturní tvorba [online] ÚČL AV ČR, inSophy, Studio 
Vémola, 2006-2008, [cit. 28.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=128. 

3DOKOUPIL, Blahoslav: Literární noviny 2 [online] ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, 
[cit. 28.5.2015]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1286 
4 DOKOUPIL, Blahoslav: Literární noviny 2,1967-1968; Kulturní noviny , 1968[online] ÚČL AV ČR, 
inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, [cit. 28.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=153 
5 DOKOUPIL, Blahoslav: Tvorba 2, 1969-1991 [online] ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-
2008, [cit. 28.5.2015]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=233 
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25 000 výtisků.6 Dalším mým výchozím periodikem byl měsíčník Impuls (1966-1968), 

což byl měsíčník pro literární kritiku a teorii, který vydávalo Československé ústředí 

knižní kultury v nakladatelství Orbis. Šéfredaktorem a autorem programových statí byl 

František Buriánek.7 Údaj o nákladu je v tomto případě nedostupný. Týdeník Tvar 

(1990-dosud) je literární týdeník (od 1994 ovšem vychází ob týden). Původně jej 

vydávalo Sdružení českých spisovatelů v nakladatelství Československý spisovatel, 

poté Vydavatelství a nakladatelství Scéna (od č. 27/1990), Michael Třeštík (od č. 

15/1992 do č. 14/1993) a Klub přátel Tvaru (od č. 15/1993), na financování se podílejí 

státní i soukromé instituce. Šéfredaktorem byl Michael Třeštík (1993-2000) a údaj o 

nákladu je bohužel nedostupný.8 Další zdrojem informací mi byl týdeník Respekt (1989-

dosud). Jde o týdeník, který komentuje aktuální dění v politice, ekonomice, kultuře a 

společnosti. Vydává jej vydavatelství Respekt Publishing (dříve R-Presse). V 90. letech 

byli šéfredaktory Jan Ruml (1990), Ivan Lamper (1990-1994), Vladimír Mlynář (1994-

1997) a Martin Fendrych (1998) a týdeník vychází v průměrném nákladu 35 000 

výtisků. Dále pak menšinové periodikum Věštník židovských náboženských obcí  

(od roku 1953 nesl název Věštník židovských náboženských obcí v Československu,  

od roku 1991 Roš Chodeš). První číslo vyšlo v roce 1934 a náklad se pohyboval kolem 

3 400 výtisků. Celý čas byl vydáván Židovskou náboženskou obcí. Šéfredaktorem byl 

Rudolf Iltis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 ZELÍNSKÝ, Miroslav:Plamen [online] ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, [cit. 
28.5.2015]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=186 
7DOKOUPIL, Blahoslav: Impuls [online] ÚČL AV ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008, [cit. 
28.5.2015]. Dostupné z:  http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=112 
8 ZELINSKÝ, Miroslav a Veronika KOŠNÁROVÁ: Tvar [online] ÚČL AV ČR, inSophy, Studio 
Vémola, 2006-2008, [cit. 28.5.2015]. Dostupné z 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=229. 
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1.3 Metody 

 

Při své práci jsem využila archivně-historické metody. Nejprve bylo nutné 

vyhledat a shromáždit literární recenze v určitých periodikách, které vyšly na dílo 

Ladislava Fukse. Po jejich shromáždění je podrobit analýze a následně interpretaci. 

Cílem bylo zhodnotit, jak tyto recenze reflektují dílo Ladislava Fukse. Bylo třeba brát 

v potaz společenský a politický vývoj, který mohl mít na tato periodika vliv. Základní 

otázky podstatné pro zkoumání recenzí pro mě byly: „Kdy začaly vycházet recenze na 

Fuksovy knihy? Jak byly postupem doby reflektovány? Zda mají relevantní výpovědní 

hodnotu? Kdo jsou autoři recenzí? V jakých periodikách recenze vycházely?  

Jak reflektují konkrétní knihy Ladislava Fukse?“  

Při srovnávání dobových a současných literárních recenzí, jsem použila 

komparativní metody. Mým úkolem bylo také porovnat tyto recenze s informacemi 

v odborné literatuře. Nashromážděné články jsem zkoumala dle doby, ve které vznikly. 

To znamená konkrétní dobu, kdy bylo vydáno dané dílo Ladislava Fukse. Přičemž jsem 

si pokládala otázky, zda se články shodují, jaký vliv na ně mají historické události nebo 

jakou mají výpovědní hodnotu. 

Dále bylo nutné využít diachronní a synchronní přístup k historickému vývoji a to 

ve chvíli srovnávání toho, co o díle Ladislava Fukse napsali kritici v různých časových 

obdobích a také při sledování historického vývoje. Diachronní přístup bylo nutné použít 

při srovnávání ohlasu kritiky v 60. a 70. letech, jelikož jsem je zkoumala v proměnách  

a vývojových tendencí tohoto problému v historii. V rámci diachronního přístupu jsem 

využila progresivní metody (tedy zachycení událostí tak, jak po sobě následovaly  

od doby starší po dobu novější)9 a pro doplnění i retrospektivní metody (tedy 

posuzování toho, co se dříve stalo z hlediska toho, co víme, že se stalo později). 

Synchronní přístup je podle Miroslava Hrocha takový přístup, kdy historik sleduje, jaký 

byl stav na mnoha místech v téže době.10 Využila jsem ho tedy při popisování obecných 

historických událostí, které se děly po celém světě.  

                                                           
9 HROCH, Miroslav a kolektiv. Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 
str. 210. 

10 Tamtéž, str. 208. 
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Další metodou užitečnou pro mou práci je metoda hermeneutiky. Tu jsem využila 

při zkoumání a interpretaci literárních děl Ladislava Fukse. Dnešní hermeneutika tvoří 

rámec interpretačních teorií a metod zabývajících se texty obecně. Důležité bylo 

shromáždit první vydání prozaických knih Ladislava Fukse, která jsou relevantní pro 

mou práci, tzv. texty s židovskou tématikou. Dále si položit otázku: „Co konkrétně 

v textu potřebuji najít?“ Po nalezení určitých informací je interpretovat v souvislosti 

s mou prací. To znamená, že pokud jsem našla informace, které pro mě byly užitečné, 

bylo nutné je zasadit do teorie, kterou jsem si stanovila. Tedy, že dílo Ladislava Fukse 

koresponduje s dobou. 
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2 Sebereflexe vlastního života (rekonstrukce na základě jeho 

memoárů) 

 

 

2.1 Okolnosti vzniku a vydání jeho memoárů 

 

Kniha Ladislav Fuks: Moje zrcadlo - vzpomínky, dojmy, ohlédnutí, Jiří Tušl: … 

a co bylo za zrcadlem poprvé vyšla v roce 1995 v nakladatelství Melantrich, ovšem bez 

Fuksovy autorizace. Ladislav Fuks na ní spolupracoval se svým dlouholetým přítelem, 

literárním publicistou Jiřím Tušlem. Při psaní knihy se už spisovatel netěšil příliš 

dobrému zdraví. Navíc nová doba pro něj byla zmatečná, změna režimu ho zastihla na 

sklonku jeho života a nedokázal se v ní zorientovat. Na zrcadle začal pracovat 

v listopadu roku 1991 a dokončil ho v prosinci 1993. Před svou smrtí v srpnu roku 1994 

stihl zrevidovat bohužel jen 100 stran. O vydání se postaral Jiří Tušl, který po dohodě 

s Ladislavem Fuksem přidal několik vysvětlujících pasáží, tzv. intermezz.  

  Kniha vyšla ve dvou vydáních. Poprvé, rok po smrti Ladislava Fukse v roce 

1995 v nakladatelství Melantrich. První vydání má 480 stran a 8 příloh. Předmluvu 

napsal židovský spisovatel Arnošt Lustig, a po dohodě Jiřího Tušla s Ladislavem 

Fuksem, Tušl doplnil text o pět doplňujících pasáží. Druhé vydání vyšlo v roce 2007 

v nakladatelství Mladá fronta a Jiří Tušl ho zkrátil o více než osmdesát stran. Podle 

něho obsahovala nadbytečné pasáže, např. celou prohlídku zámku Kynžvart (včetně 

osudu rodu Metternichů, posledních majitelů zámku), rodu Habsburků, životopis 

francouzského malíře Maurice Utrilla, převyprávěná libreta všech oper Belliniho, 

Pucciniho a Donizetiho, dále dlouhé popisy zemí, které Fuks v průběhu svého života 

navštívil (např. Itálie, Jugoslávie, Rakousko, Uzbekistán, Bulharsko, Rumunsko atd.). 

Namísto toho přidal pět nových intermezz a krátké vzpomínky Fuksových přátel 

(spisovatele Antonína Jelínka, spisovatele Ivana Klímy, sexuologa Miroslava Plzáka, 

astronoma a astrofyzika Jiřího Grygara, skladatele Michaela Prostějovského, 

spisovatelky, lékařky a političky Valji Stýblové nebo spisovatele a novináře Petra 

Prouzy).  Nicméně část převyprávěných libret oper italských skladatelů, vydal Ladislav 

Fuks v roce 1994 (ještě před Zrcadlem) v nakladatelství Sedistra pod názvem  
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„Va, pensiero, sull´ali dorate…“ v českém překladu Leť, myšlenko, na zlatých křídlech 

vánku. 

Z vyřazených pasáží se dá vyvodit, že Ladislav Fuks byl velkým milovníkem 

historie, cestování, umění a především hudby a to již od dětství. Přítel Tušl o něm tvrdil, 

že má tendenci historizovat. Tímto termínem pravděpodobně myslel, že měl Ladislav 

Fuks tendenci zdlouhavě a podrobně vyprávět. 

 

 

2.2 Struktura a obsah vzpomínek 

 

Při psaní životopisu autor postupoval chronologicky, tzn. od dětství po 

dospělost, nicméně, jak sám vysvětluje, vše je provázané a místy se doby prolínají. 

Začíná místem narození a popisuje ho velmi konkrétně: „Narodil jsem se v tehdejší 

Praze 2, v ulici nazvané po českém hraběti Františku Lützowovi, který zemřel 

v roce 1916, dva roky před naším národním osvobozením. Naproti naší ulici jsou 

Vrchlického sady, nad nimi je Wilsonovo nádraží.“11 Zajímavé je, že již v druhém 

odstavci zdůrazňuje svou náklonnost k judaismu, vyzdvihuje totiž židovskou dominantu 

poblíž jeho tehdejšího bydliště: „ Za rohem bývalé Lützowovky je Jeruzalémská 

synagoga. Líbila se mi její fasáda a brána, jako dítě jsem v ní nikdy nebyl, ale míjeli 

jsme ji a přitahovala mě jakýmsi tajemným kouzlem …“12 Ladislav Fuks byl tedy 

pravděpodobně zprostředkovaně ovlivňován židovskou kulturou již od útlého dětství. 

V souvislosti s tématem židovství zmiňuje i své setkání s Maxem Brodem, nejbližším 

přítelem a editorem Franze Kafky ve vile Izraelského velvyslanectví v červenci 1964. 

Do Státu Izrael byl několikrát pozván, nicméně nedostal se tam, jelikož s ním 

Československo posléze přerušilo veškeré diplomatické styky.  

Největší prostor ve Fuksových memoárech dostávají vzpomínky na dobu, kdy už 

byl uznávaným spisovatelem. To je doba od jeho čtyřiceti let do smrti. Dětství a první 

zaměstnání popisuje v prvních jedenácti kapitolách z celkového počtu sedmdesáti šesti 

kapitol.  

                                                           
11 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 
Mladá Fronta, 2007, str. 17. 
12 Tamtéž, str. 17. 
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Nicméně zarážející je, že opravdu do největších detailů popisuje každou svou 

zahraniční cestu. Své profesní kariéře, osobnímu životu nebo politické situaci se 

prakticky nevěnuje.  

 

 

2.2.1 Dětství a mládí 

 

 O charakteru svého dětství se opět nijak zvlášť nerozepisuje. Nicméně z letmých 

zmínek o jeho rodičích si můžeme domyslet, že vyrůstal v citově chladném prostředí.  

I přesto v celku pyšně uvádí, že jeho otec sloužil za první světové války v Uhrách a ve 

Vídni a že následně přešel do odboje jako italský legionář. Za svou činnost byl 

mnohokrát vyznamenán. V tomto místě bych chtěla podotknout, že tuto okolnost 

zdůrazňuje a svěřuje se s ní již v době první poloviny 90. let, kdy se Česká republika 

hlásila k odkazu první republiky. Zdá se tedy spekulovat nad tím, zda byl ke konci 

života opravdu natolik zmaten dobou, jak např. Jiří Tušl několikrát upozornil. Také 

zmiňuje své americké příbuzné, které ovšem nikdy neviděl. Spisovatelovi rodiče se 

setkali ve Vídni před první světovou válkou. Otec byl policejním úředníkem a matka 

byla v domácnosti.  

Vcelku detailně popisuje svou školní docházku, z obecné školy přešel na 

klasické gymnázium do Dvořákovy ulice v Praze. V kvintě přestoupil na další pražské 

gymnázium v Truhlářské ulici, které bylo jen chlapecké a v memoárech mu věnuje více 

prostoru než gymnáziu předchozímu. Druhá světová válka propukla, když bylo 

Ladislavu Fuksovi čtrnáct let. Vzpomíná na 15. březen 1939, kdy bylo Československo 

obsazeno nacistickými vojáky: „Ten den zůstal nesmazatelně vryt v mou mladistvou 

paměť. Jako by se zlobila i nebesa.“13 Do třídy chodil s několika židovskými spolužáky 

a za druhé světové války byl svědkem jejich perzekuce, kdy byli vyloučeni ze školy, 

jejich rodiče dostali výpověď z práce, nesměli navštěvovat veřejná místa, v tramvaji 

byli nuceni jezdit v posledním voze, dostali označení židovskou hvězdou s nápisem 

„Jude“ a byli posláni do koncentračního tábora. Jak sám píše, tohle vše ho hluboce 

zasáhlo a následně to zpracoval ve svých knihách: „Naši židovští spolužáci se od nás 

nikdy v ničem nelišili. Jako my všichni v něčem prospívali, v něčem vázli, hrávali 
                                                           
13 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 
Mladá Fronta, 2007, str. 22. 
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s námi fotbal, dělali různá alotria, žili prostě ve škole i mimo ni životem přiměřeným 

svému věku. Ale po 15. březnu se vše rázem změnilo. Nejdříve byli postiženi jejich 

otcové…“14 Zajímavé je, že i přestože Ladislav Fuks dává tomuto období obzvlášť 

velkou důležitost, jelikož tvrdí, že bylo rozhodující pro jeho pozdější tvorbu a vůbec 

celý život, v memoárech svému dětství a školním létům věnuje podstatně menší část, 

než ostatním fázím života. K mnohokrát zmiňovanému vzpomínání Ladislava Fukse na 

své židovské spolužáky bych chtěla zmínit pasáž z textu Hedviky Novotné Konstrukce 

individuální a kolektivní paměti na příkladu židovské menšiny v českých zemích po 

druhé světové válce: “(…) paměť spočívá na kontinuální rekonstrukci minulosti. Proto i 

příběhy, jež o minulosti vyprávíme, jsou příběhy konstruované, nikoli objevované, jsou 

to výtvory post facto, kdy už člověk může přidělit – ze své vlastní perspektivy – různým 

událostem a vztahům konkrétní role v konkrétních příbězích.“15 15. březen je jednou 

z mála vzpomínek na čas protektorátu, jelikož společenskou a politickou situaci do 

svého vyprávění Fuks zařazuje jen velmi zběžně, stejně povrchně se věnuje vyprávění o 

jeho dospívání a o svých rodičích se prakticky nezmiňuje. Místo toho detailně popisuje 

svou nechuť k matematice, kterou pociťovala celá jeho gymnazijní třída, což zpracoval 

v povídce Růžové logaritmy. Knihám a čtení naplno propadl v šestnácti letech, chodíval 

si tehdy číst „za školu“ na Olšanské hřbitovy, tou dobou přišel na chuť českým autorům 

z 19. století, tedy Boženě Němcové, Svatoplukovi Čechovi, Karlovi Jaromírovi 

Erbenovi a mnohým dalším. Nicméně ve věku deseti let si již kupoval sešitky, které 

nazývá tomšarkovky, cliftonky a alkaponky, tudíž detektivní tituly. Z detektivního 

žánru se mu obzvláště vryla do paměti kniha Edgara Wallace nesoucí název Lučištník. 

K žánrové literatuře se vyjádřil takto: „Detektivní či kriminální a hororový žánr sám o 

sobě nesnižuje literární hodnotu, jako vůbec žádný námět, když je zpracován moudře a 

vkusně.“16 Což ostatně sám potvrdil svou pozdější tvorbou. Dává tedy do kontrastu 

svou nechuť k matematice a lásku k literatuře, která ho provázela celým životem. 

 

                                                           
14 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 
Mladá Fronta, 2007, str. 22. 

15 NOVOTNÁ, Hedvika: Konstrukce individuální a kolektivní paměti na příkladu židovské menšiny 
v českých zemích po druhé světové válce. In: SALNER, Peter: Reflexie holocaustu. Bratislava: 
Dokumentové stredisko holokaustu, Ústav etnologie SAV, 2010, str. 58. 
16 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 
Mladá Fronta, 2007, str. 27. 
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2.2.2 První zaměstnání, studia a uplatnění po studiích  

 

 Suše konstatuje, že za druhé světové války byly zavřené vysoké školy, a po 

maturitě musel nastoupit na Pozemkový úřad v Bubenči do účtárny, odkud byl přesunut 

na Vrchní správu statku do Hodonína. V Hodoníně v roce 1944 zažil nálety německého 

letectva, kdy přišlo o život několik lidí. Podivuje se nad tím, že o této události 

v pozdější době nikdo neví. V roce 1945 zažil pražské květnové povstání, nicméně 

v memoárech nepíše, že by se ho aktivním způsobem účastnil.  

Po válce nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval 

filozofii a psychologii. V životopise detailně popisuje své profesory, stejně tak i 

rigorózní zkoušky, které dělal ke své disertační práci Bergsonova idea tvořivého vývoje 

a její důsledky na mravní výchovu. Promoval roku 1949 a nastoupil na vojnu do 

Luštěnic, po určité době však prodělal těžké ledvinové onemocnění a na vojnu již 

nemusel. Po studiích pracoval jako úředník v papírnách v Bělé pod Bezdězem a Praze a 

v roce 1956 se stal odborným pracovníkem Státní památkové správy. Ve svých 

pamětech popisuje, v čem spočívala jeho práce: “v seznamování se s hrady a zámky, 

které byly nejvzácnější a reprezentativní, v poznávání jejich mobiliářů, tj. toho, co bylo 

v pokojích, komnatách a sálech vystaveno a patřilo k prohlídce, ale i ve studiu 

depozitářů. S tím souvisela i instalace zařízení anebo účast při ní. Dále jsme 

vypracovávali průvodcovské sylaby, tedy texty výkladu průvodců pro návštěvníky, což 

vyžadovalo zevrubnou znalost historie objektu a všech obrazů. Soch nábytku, skla, 

porcelánu, zbraní, textilií, koberců i gobelínů.”17 V rámci práce mu byl přidělen zámek 

Kynžvart v Západočeském kraji, který mu dle jeho slov přirostl k srdci nejvíce, dokonce 

o něm napsal svou první publikaci – Státní zámek Kynžvart – historie a přítomnost, 

která vyšla v roce 1958 a jde tedy o jeho první vydanou knihu. V životopise například 

zdlouhavě popisuje prostředí zámku, nebo kdo tam byl na návštěvě.  

 

 

 

 

                                                           
17  FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 
Mladá Fronta, 2007, str. 74-75. 
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2.2.3 Vstup Ladislava Fukse do světa velké literatury 

 

 Svou zásadní prózu – Pan Theodor Mundstock začal psát právě během práce na 

zámku Kynžvartě. O jeho vydání se v memoárech vyjádřil takto: „To byl šťastný 

počinek. 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… „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.“18 Jak víme, spisovatelem z povolání se nakonec stal a vydání první beletristické 

knihy popisuje jako velmi hladké. Více se o knize Pan Theodor Mundstock dozvíme 

z intermezza Jiřího Tušla, který popisuje proces jejího vydání jako o něco složitější, 

trvalo víceméně dva roky a mezi lektory knihy byli prozaik, výtvarník a publicista 

Jaroslav Pecháček, básník, literární a divadelní kritik A. M. Píša, literární kritik a 

překladatel Milan Jungmann, spisovatel, scénárista a dramaturg Jiří Fried a spisovatel 

Ivan Klíma, který upravoval poslední čtvrtou verzi knihy. 

 V roce 1964 byla v nakladatelství Československý spisovatel vydána kniha Mí 

černovlasí bratři, kterou jak se svěřuje, napsal již před Panem Theodorem 

Mundstockem: „K jejímu napsání mě inspirovaly otřesné zážitky z doby nacistické 

okupace, které potkaly mé židovské spolužáky.“19  Název Variace pro temnou strunu 

nese Fuksův třetí román, který vyšel v nakladatelství Československý spisovatel v roce 

1966 a pracoval na ní přes rok. Nicméně knihu začal psát již v patnácti až šestnácti 

letech: „ … přicházel jsem ze školy domů, brával pero a inkoust a psal jsem své 

prožitku a zážitky, které mi přinášela tehdejší politicky už značně kritická doba. 

Samozřejmě, že jsem zdaleka a dávno neměl žádné spisovatelské představy a ambice, 

ale mé psaní obráželo určitý lyrickoepický děj a bylo členěno na kapitolky, v nichž se 

zrcadlila jistá kompozice.“20 Klade důraz na to, že kniha vznikla hlavně z jeho osobních 

prožitků a vzpomínek z druhé světové války.  Dle jeho slov ji psal srdcem, a že jako 

                                                           
18 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 

Mladá Fronta, 2007, str. 85. 
19 Tamtéž, str. 99. 
20 Tamtéž, str. 123. 
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z přetlaku tryskala z celé jeho duše.21  Zároveň se svěřuje s tím, že ji má ze své tvorby 

nejraději. V souvislosti s psaním této knihy si vzpomněl na svého otce, který v té době 

zemřel a vybavuje si vzpomínku, kdy ho vzal na Petřín do zrcadlového bludiště. Tento 

zážitek se mu vryl do paměti a byl to jeho první prožitek ze zrcadel, která ho celý život 

fascinovala. Prvek zrcadel se objevuje i v řadě jeho knih.   

V roce 1967 opět v nakladatelství Československý spisovatel vyšla Fuksova 

čtvrtá kniha Spalovač mrtvol. Zmiňuje se o divadelní inscenaci knihy, která vznikla 

v Itálii, také o filmové verzi z roku 1967-68 od režiséra Juraje Herze s Rudoflem 

Hrušínským v hlavní roli. Svou spolupráci s Herzem nazývá symbiózou.  

K páté povídkové knize Smrt morčete, která byla vydaná v roce 1969, se vrací jen velmi 

zběžně, nejstarší povídku – Stříbrnou svatbu napsal již v roce 1962 a vyšla časopisecky 

u nás, v Paříži, Berlíně, Varšavě a Sofii. Stejně tak povídky Růžové logaritmy, Poslední 

ostrov. Součástí knihy je i novela Cesta do země zaslíbené a právě její název nese druhé 

rozšířené vydání z roku 1991. Smrtí morčete končí období přednormalizační. K situaci, 

které v té době v Československu panovala, se prakticky nevyjadřuje. 21. srpna 1968 

byl na prázdninách v Jugoslávii. Rozepisuje se jen nad snadnějším cestováním, které 

bylo v roce 1968 umožněno: „V roce 1968 po sovětské okupaci, dávaly zahraniční 

orgány do našich pasů vstupní víza automaticky bez písemných žádostí. Stačilo jen 

razítko na hranicích, celní kontroly jejich orgány nedělaly, náš pas – tedy to, že jsme 

z Československa, byl sám o sobě průkazná vizitka a vstup na cizí území byl hladký.“22 

 Více se vyjadřuje k Myším Natalie Mooshabrové (1970): „Myši Natalie 

Mooshabrové jsou vlastně tragickým dramatem, otřesnou osudovou tragédií ústřední 

postavy děje, tragédií, která ve svém průběhu dojímá a na samý konec i pointou 

vyvolává nejen překvapení, ale také skutečný žal, zármutek a lítost.“23 Rok 1971 

znamenal vydání novely Příběh kriminálního rady, když se o této události v knize 

zmiňuje, cituje Miloše Pohorského, který napsal doslov k českému vydání.  Miloš 

Pohorský byl český literární historik a kritik, který spolupracoval právě s Fuksovým 

domovským nakladatelstvím Československý spisovatel, a jehož názor bral Ladislav 

Fuks jako směrodatný, jelikož jeho vyjádření nejčastěji ve svých pamětech cituje.  

                                                           
21 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 

Mladá Fronta, 2007, str., s. 124 
22 Tamtéž, str. 201. 
23 Tamtéž, str. 261. 
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O rok později Ladislav Fuks vydal humoresku Nebožtíci na bále a knihu 

Oslovení ze tmy. Poslední jmenovaná vyšla v nakladatelství Melantrich. Fuks se 

v případě svých knih neobtěžuje znovu vykládat děj, ale aby ho připomenul, cituje ze 

záložek vydaných knih.  

Když v roce 1974 vydal prózu Návrat z žitného pole, pojmenoval jednoho 

z koní, které vlastní postava sedláka jménem Fuks. V této souvislosti zmiňuje článek 

Josefa Škvoreckého.24 Dobrý člověk v nedobré době, který obsahuje větu: „Ladislav 

Fuks jistě dobře věděl, proč v této knížce nazval koně Fuksem, který má dostat 

chomout.“25 Podle literárních kritiků jde pravděpodobně o narážku na Fuksův vztah 

k socialistickému Československu. 

Nakladatelství Československý spisovatel tituluje jako „své“ nakladatelství. 

Vyšly zde i jeho další knihy Pasáček z doliny (1977) a Křišťálový pantoflíček (1978). 

K poslední jmenované má poznámku, že se vymyká všem jeho ostatním knihám. Na 

doporučení spisovatele, scénáristy a dramaturga Oty Hofmana napsal knihu o mládí 

Julia Fučíka. A v memoárech k ní dodal: „Hledat v ní Fučíka jako politického činitele 

by bylo zapřáhání vozu před koně. Ani tato knížka nepřekročila půdu lidskosti a 

humanismu.“26 

Ke své třinácté knize, kterou vydal na počátku 80. let Obraz Martina 

Blaskowitze, se nijak výrazně nerozepisuje, jen dodává, že tentokrát vyšla 

v nakladatelství Melantrich. Nejrozsáhlejší kniha Vévodkyně a kuchařka (1983) vyšla 

opět v Československém spisovateli, nezmiňuje k ní žádná negativa, jen že je pravda, co 

se o ní psalo: „Epika knihy je bohatá rozmanitostí a napětím, je to celá škála dějů, 

kamínků pestrých co do barev, tvarů a velikostí, a teprve když se to vše složí, vznikne 

mozaika, obraz.“27 

Ke konci svých pamětí shrnuje celé téma svých děl. Jde o konflikt dobra a zla. 

Zdůrazňuje, že jeho knihy jsou především humanistické a že vycházel ze svých 

vnitřních prožitků a zážitků. Také zmiňuje svůj čestný titul zasloužilého umělce, který 

obdržel v roce 1978 a to, že se měl stát umělcem národním, nicméně k tomu nebyl již 

                                                           
24 Zde bych chtěla upozornit, že literární kritici často hledají v dílech jinotaje.  
25 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 

Mladá Fronta, 2007, str. 306. 
26 Tamtéž, str. 336. 

27 Tamtéž, str. 378. 
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čas. Rozdíl v kvalitě tvorby let 60., 70. a 80. ani fakt, že se přizpůsoboval politické 

situaci, nijak nereflektuje a v místech, kde by měl hodnotit své dílo, si bere na pomoc 

cizí hodnocení, která o jeho knihách vycházela. Stejně tak se nezmiňuje ani  

o okolnostech, které doprovázely vydání jeho děl.  

 

 

2.3 Ladislav Fuks – osobní život 

 

O Ladislavovi Fuksovi se z jeho vzpomínání dozvíme pramálo. V memoárech 

podléhá stylizaci své osoby a to jak v osobním životě, tak ve své tvorbě (např. 

nezmiňuje okolnosti vydání své první prozaické knihy Pana Theodora Munstocka). Ke 

svým knihám, rodině, manželce či sexuální orientaci se vyjadřuje jen velmi okrajově, 

oproti tomu se na celých dlouhých stranách vypisuje ze svých zážitků z cest, které 

podnikal díky svému bezproblémovému vztahu k režimu. O svém manželství se 

v memoárech nezmiňuje a svou ženu italskou kunsthistoričku Giulianu Limiti označuje 

jako paní, která ho pozvala do Itálie. Nicméně vyjadřuje se o ní přívětivě: „Byla to 

vlídná, iniciativní a obětavá bytost. A ovšem velmi vzdělaná.“28 Svou cestu do Itálie 

popisuje velmi detailně a to od jídla, které jedl ve vlaku, přes vatikánský koncil, který 

v té době probíhal až po spoustu historických míst, které v Římě navštěvoval. Z textu 

působí jako vášnivý sběratel zážitků, znalec vína, historie i vážné hudby. Popisuje i své 

vystoupení v italské televizi, kde jako jednu ze svých oblíbených uvedl Smrt 

v Benátkách od Thomase Manna. Opravdu do detailů se rozepisuje o každém svém 

výletě, včetně toho, co na něm jedl. Rád se obklopoval dobrým jídlem, hudbou a 

společností. Bezpochyby chtěl po sobě zanechat dojem zcestovalého, zbožného a velmi 

vzdělaného člověka, který dokáže citovat jak Alberta Einsteina, tak Immanuela Kanta, a 

jehož dílo má kromě jiného především lidskou tvář. Není možné nezmínit jeho vzkaz 

čtenářům jeho vzpomínek: “Ze svého života uvádím pouze to, co považuji za podstatné 

ve vztahu ke své literární práci, ke svým kníhám. 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 

                                                           
28 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 

Mladá Fronta, 2007, str. 101. 
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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.“29 

 

 

2.4 Celkový charakter vzpomínek 

 

 Ladislav Fuks své memoáry psal v 90. letech. Je tedy víc než zarážející, že i 

když mu už dávno nehrozil žádný postih, úzkostlivě se vyhýbá nějakému zásadnímu 

komentáři k politické situaci v Československu v letech, kdy aktivně tvořil. Z knihy 

není cítit souhlas ani nesouhlas s režimem, zkrátka jakoby Ladislav Fuks ani nebyl 

autorem, který musel ustupovat normalizačním okolnostem.  Stejně přistupuje i ke své 

sexuální orientaci, ke které se také nevyjadřuje. Jeho osobní život, názory na společnost, 

v níž žil, tedy zůstávají skryty. Ačkoli většina memoárů vychází právě za účelem 

konečně osvětlit vlastní život. Těžko říci z jakého důvodu se k tomuto způsobu psaní 

vzpomínek Ladislav Fuks uchýlil. Jestli to bylo z důvodů souhlasu s tehdejším 

režimem, zastírání vlastní sexuální orientace, introvertní povahou či zkrátka potřebou 

být zastřen určitým tajemstvím, se můžeme již jen dohadovat. Velkým otazníkem 

zůstává i Fuksovo manželství se vzdělanou Italkou, zda to byl zoufalý pokus popřít 

svou sexuální orientaci či pokus opustit socialistickou zemi a zůstat v Itálii. V pamětech 

se o svatbě ani slůvkem nezmíní. Stejně tajemně přistupuje ke svým dílům. Nijak je 

nehodnotí ani necharakterizuje, nesvěřuje se s tím, jak na nich pracoval ani za jakých 

podmínek, byla vydána. Namísto toho se čtenáři otevírá svět zdlouhavých popisů 

zahraničních cest, evropských památek a kulinářských zážitků. Ladislav Fuks tedy 

pravděpodobně navždy zůstane zahalen určitým tajemstvím. 
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2.5 Ladislav Fuks v prezentaci Jiřího Tušla 

 

 Jak jsem se již zmínila, Jiří Tušl je literární publicista a byl dlouholetým 

přítelem a spolupracovníkem Ladislava Fukse. Působil především v rozhlase, kde 

s Fuksem vedl řadu rozhovorů. Na začátku 90. let dal Fuksovi podnět k napsání 

memoárů30 a sám je doplnil tzv. intermezzi, což jsou určité vsuvky, které doplňují 

základní Fuksův text o informace osobnějšího charakteru, než které spisovatel ve svých 

memoárech zmiňoval. Jiří Tušl se označuje za jednoho z nejlepších přátel Ladislava 

Fukse. Ve svých intermezzech na něj prozrazuje informace opravdu citlivého 

charakteru, je otázkou zda si to Ladislav Fuks přál, když se sám ve svých memoárech 

snaží o soukromí vůbec nemluvit. Citlivosti, které Tušl vložil na papír, jsou nicméně 

„veřejná tajemství“, která o Ladislavovi Fuksovi kolovala ve společnosti po celou dobu 

jeho života. Je tedy pravděpodobné, že se je Jiří Tušl rozhodl nadobro potvrdit a obhájit. 

  Tušl upozorňuje, že ke konci života, už se Ladislav Fuks nedokázal zorientovat 

v novém režimu, začal být nejistý a osamělý, vyhýbal se komunikaci. To vše uspíšilo 

jeho skon. Zároveň byl po listopadu 1989 společnosti a kritikou označován jako autor 

normalizační: „Nerozuměl tomu a pociťoval to jako křivdu.“31 Tušl také upozorňuje, že 

i přestože ve svých pamětech Ladislav Fuks k okupaci Československa sovětskou 

armádou v srpnu 1968, udává jen několik poznámek, tak byl touto události hluboce 

zasažen. Vyvolala v něm vzpomínky na nacistickou okupaci z března 1939. V srpnu 

roku 1968 se nacházel na prázdninovém pobytu u moře v Jugoslávii, a jelikož si byl 

vědom, že z Československa pravděpodobně emigruje spousta jeho přátel, kteří ho 

přesvědčovali, ať je také následuje, začal o vycestování uvažovat také. Nakonec ovšem 

zůstal v Čechách kvůli své nemocné matce. O svém uvažování se však nikomu 

nezmínil, zároveň z opatrnosti zničil veškerou korespondenci, která se toho týkala,  

a přerušil kontakty se známými v exilu. Mezi lidi, kteří mu nabízeli azyl, sám Fuks 

zařezuje např. dramatika Friedricha Dürrenmatta. Z pohledu Jiřího Tušla byl Ladislav 

Fuks k režimu loajální a byl zklamán, když mu režim nedal titul národního umělce, 

jelikož mu tak úplně nedůvěřoval.  

                                                           
30 GILK, Erik. Vítěz i poražený: prozaik Ladislav Fuks. Vyd. 1. Brno: Host, 2013, str. 238. 
31 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 

Mladá Fronta, 2007, str. 173. 
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 O manželství Fukse s dr. Guilianou Limiti toho ví Tušl v podstatě stejně jako 

veřejnost. Vzájemně se navštěvovali v Praze a Římě, posléze proběhla honosná svatba, 

ale co se stalo následně a proč se již spisovatel do Říma nevrátil, Tušl neví. Po letech 

bylo manželství ze strany paní Limiti zrušeno papežským dispensem, nicméně občanský 

rozvod nikdy neproběhl a Fuks tak zemřel jako ženatý muž. Všechny fotografie ze 

svatby Ladislav Fuks zničil, když uspořádával svou pozůstalost pro Památník národního 

písemnictví. Podle Tušla byl sňatek pokusem Fukse najít nový domov v Itálii.32 

 V jednom z intermezz Tušl uvádí i jeden ze svých rozhovorů s rozporuplným 

spisovatelem. Jeho homosexualitu v něm nazývá jako jeho „světový názor“. Fuks 

v souvislosti s ním říká, že to nebyl nijaký jeho výdobytek, ale bylo to něco, co v něm 

rostlo po dlouhou dobu, nicméně ho mohl „korigovat, pozměňovat a dokonce ho – 

Bože, odpusť – vyměnit za jiný. Vesměs se na tom podílejí vnější okolnosti, k nimž 

patří různé vlivy, různá ujišťování, přemlouvání, nátlaky, státní ideologie, pokud je, 

výchova i živočišný reflex.“33 Se spisovatelem se Jiří Tušl seznámil na jaře 1968, kdy 

studoval na Filozofické fakultě univerzity Karlovy češtinu a českou literaturu. Již v té 

době byl velkým znalcem Fuksových dosavadních knih. Rychle se s ním spřátelil a po 

čase ho začal doprovázet na různé besedy se spisovateli po celých Čechách. Vzhledem 

k Fuksově homosexuální orientaci, která byla již v té době veřejným tajemstvím, se 

nabízí otázka, zda spolu neměli důvěrnější vztah, to však Tušl odmítá. Ladislav Fuks 

byl nucen svou orientaci před veřejností skrývat po celý svůj život a obtížně si hledal 

partnery. Podle Tušla to byla i jeho tehdy tabuizovaná orientace, která způsobila jeho 

paranoidní povahu, neprůbojnost, obtíže s komunikací a osamělost.  

 Ladislav Fuks: „psal, jak mluvil, a mluvil, jak psal.“34 K jeho osobnosti tedy 

patřilo i to, že se ve skutečném životě vyjadřoval stejně jako ve svých knihách, což prý 

při prvním dojmu působilo jaksi strojeně. Jiří Tušl se také vyjadřuje k Fuksově fascinaci 

zrcadly. Podle něho to byla až posedlost: „Když jsme se na cestách za čtenáři nebo při 

jiné příležitosti ocitli v místnosti, kde viselo nějaké zrcadlo, věděl jsem bezpečně, že se 

Fuks bude snažit posadit se přímo proti němu. Byly to někdy až úporné přemisťovací 

                                                           
32 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 

Mladá Fronta, 2007, str. 315. 
33 Tamtéž, str. 351. 
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manévry …“35 Uvádí to do souvislosti s tím, že Fuks v zrcadlech neustále hledal své 

„druhé já“ a že se celý život obával schizofrenie, následkem čehož přečetl spoustu 

odborných textů a navštěvoval přednášky profesora Vladimíra Vondráčka. 

 Fuks byl také velkým introvertem, na levém malíčku nosil dlouhý nehet a z očí 

nesundával brýle se silnými černými obroučkami. K jeho osobnosti také patřil prvek 

nadsázky. Podle Tušla byl Fuks, stejně jako hrdinové jeho knih, přecitlivělý, křehký, 

rozpolcený a bezbranný. „Byl ztracený ve své osamělosti a cítil se vyděděný – žil celý 

život ve zvláštní atmosféře obav a strachu.“36 Podle Jiřího Tušla je jednou z příčin jeho 

strachů dětství. Narodil se do dobře situované rodiny, otec byl vyšší policejní úředník a 

nebyl prakticky doma a matka se věnovala spíše společenským událostem nežli synovi. 

Ignorace ze strany jeho rodičů se na Ladislavovi Fuksovi podepsala na celý život. Své 

dětství zachytil především v knize Variace pro temnou strunu, kterou prý považoval za 

jednu ze svých nejlepších, dále pak v povídkovém souboru Mí černovlasí bratři a 

v Obrazu Martina Blaskowitze, Tušl tyto tři knihy označuje jako volnou 

autobiografickou trilogii.37  

 Jedním z dalších literárních plánů Ladislava Fukse bylo napsat román  

o posledních dnech Ježíše Krista v Jeruzalémě, kde by hlavní postavou byl židovský 

velekněz Kaifáš, který stál na váhách mezi Židy a Římany. Tento záměr však nikdy 

neuskutečnil. Nedokončená zůstala i kniha Podivné manželství paní Lucy Fehrové,  

na které začal pracovat po románu Vévodkyně a kuchařka. Knihu nebyl již schopen 

dokončit a s psaním v té době skončil. Pravděpodobně mělo jít o příběh inspirovaný 

jeho manželstvím. Ke konci života bylo hlavní náplní jeho práce pořádání pozůstalosti 

pro Památník národního písemnictví a psaní memoárů. Pomalu a jistě ztrácel chuť do 

života a nakonec zemřel sám.  
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3 Ladislav Fuks ve světle vybraných titulů literární historie 

a kritiky 

 

 Ladislav Fuks začal své první texty psát již v útlém věku, kdy navštěvoval 

gymnázium v Truhlářské ulici. Jde o texty víceméně autobiografické. Při psaní čerpal ze 

svých pocitů strachu, vyděděnosti, z dětství nebo například z perzekuce jeho židovských 

spolužáků. Spisovatelem z povolání se stal až po vydání knihy Pan Theodor Mundstock 

(nakl. Československý spisovatel, 1963), tedy ve svých 40 letech. Je jedním 

z nejznámějších a nejpřekládanějších českých spisovatelů.   

 Zajímavé je, že jméno Ladislava Fukse se neobjevuje v rozsáhlé encyklopedické 

příručce literárního historika Vladimíra Forsta a jeho kolegů Lexikon české literatury. 

Nicméně již se objevuje ve Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Klíčová témata, 

kterým se ve svém díle věnuje, tu jsou charakterizována těmito pojmy: „strach, úzkost, 

vědomí blížící se katastrofy, zločin, totalitní bezpráví a vyčleněnost ústřední postavy 

z běhu normální společnosti“38 Ladislav Fuks se jako autor, který měl velmi blízko 

k židovské tématice, objevuje také ve slovníkové příručce k dějinám česko-židovských 

a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století Literatura s hvězdou 

Davidovou. Je zde prezentován jako jeden z nejúspěšnějších soudobých českých autorů 

v zahraničí a jako v středoevropském kontextu ojedinělý tvůrce kompozičně 

propracované prózy s výrazným humanistickým akcentem, která jemnými odstíny 

ztvárňuje absurditu 20. století a tragické dispozice člověka ke zlu.39  

Ladislav Fuks se zařadil mezi autory 60. let (Hana Bělohradská, Jan Otčenášek, 

Arnošt Lustig, Josef Škvorecký, atd.), kteří psali o tématu druhé světové války, 

holocaustu, okupace a koncentračního tábora, již z většího odstupu. Zaměřili se na 

jedince a jeho pocity. Ladislav Fuks nebyl židovského původu, nicméně měl mezi 

židovskou menšinou spoustu přátel a spolužáků, které za války ztratil. Spisovatel 

dokonce své první texty publikoval v židovských periodikách – Židovská ročenka, 

Věštník židovské náboženské obce. V těchto menšinových periodikách vyšla na 
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Ladislava Fukse pouze jedna recenze a to v roce 1964 na knihu Mí černovlasí bratři.40 

Existuje teorie, že Ladislav Fuks pod výběrem tématu ohrožení židovského národa, 

ukryl své pocity strachu a osamění z jeho příslušnosti k homosexuální menšině, kterou 

musel před tehdejší homofobní socialistickou společností tajit.  

Jeho tvorba je často rozdělována podle časových a tematických období, kterými 

jako spisovatel procházel. Nejsem sama, kdo si všimnul, že jeho dílo, co se týče kvality, 

časem velmi kolísá. Literární historie rozdělila jeho tvorbu do čtyř období výrazně 

ovlivněných politickou a společenskou situací. 

 

 

3.1 První období tvorby Ladislava Fukse (1963–1970) 

 

 První obdobím se rozumí prózy z let šedesátých, tj. již zmíněný Pan Theodor 

Mundstock (nakl. Československý spisovatel, 1963), povídkový soubor Mí černovlasí 

bratři (nakl. Československý spisovatel, 1964), próza Variace pro temnou strunu 

(Československý spisovatel, 1966), Spalovač mrtvol (nakl. Československý spisovatel, 

1967), povídkový soubor Smrt morčete (nakl. Mladá fronta, 1969), román Myši Natálie 

Mooshabrové (nakl. Československý spisovatel, 1970). Všechny knihy, výjimkou jsou 

Myši Natálie Mooshabrové, spojuje tématika židovství a holocaustu. Jde o nejsilnější 

období Fuksovy tvorby, kdy se po vydání Pana Theodora Mundstocka, z neznámého 

pracovníka Státní památkové služby, stal významný československý spisovatel.  

V této době na Fukse vycházely recenze např. v Literárních novinách, jejichž 

redaktorem a později šéfredaktorem byl literární kritik Milan Jungmann, který měl za 

normalizace zákaz publikační činnosti. Dále pak také v časopisu Kulturní tvorba, která 

vycházela pod vydavatelství Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

Rudé právo. Zanikla roku 1968, nicméně její odkaz byl stále cítit v normalizačním 

časopisu Tvorba. Do Kulturní tvorby a Literárních novin přispíval literární historik Jiří 

Opelík, ten se na konci šedesátých let činnosti literárního kritika vědomě vzdal. Je také 

spoluautorem Lexikonu české literatury a Slovníku českých spisovatelů. Další recenze 

vycházely i v Rudém právu, tedy ústředním tiskovém orgánu Komunistické strany 

                                                           
40 KAFKA, František: Ladislava Fukse nejen černovlasí bratři. Věštník židovských náboženských obcí 
v Československu 26, 1964, č. 8, srpen, str. 9-10. 
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Československa. Častým recenzentem Fuksovy tvorby byl literární historik Miloš 

Pohorský, který do konce 60. let přispíval do kulturní rubriky Rudého práva, Tvorby, 

Kulturní tvorby, Literárních novin, Plamene, Impulsu atd. a v neposlední řadě od 80. let 

spolupracoval jako editor s nakladatelstvím Československý spisovatel. Miloš Pohorský 

se edičně věnoval dílu Ladislava Fukse nebo i např. Karla Čapka. Spousta kritiků, která 

Fukse recenzovala, měla posléze za normalizace zakázanou činnost a byla sesazena ze 

svých pozic. Už jsem zmiňovala Milana Jungmanna, Jiřího Opelíka, dále to byl pak 

Karel Kostroun nebo spisovatel a pedagog Antonín Jelínek. 

 Nakladatelství Československý spisovatel bylo do roku 1989 nejvýznamnějším 

producentem knih soudobé české prózy a poezie, a jakožto tak velké nakladatelství se 

nemohlo vyhnout vlivu politických událostí. Sám Fuks to komentuje takto:  

„K nakladatelství Čs. spisovatel se od první chvíle vzhlíželo s úctou jako 

prominentnímu v tomto státě, jako k nakladatelství Svazu československých 

spisovatelů, eventuálně českých spisovatelů. Bylo reprezentativní a jako první na dlani 

roztažené ruky, a nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Ne vždy mohlo jednat bez záměrů 

a úmyslů širšího společenského kontextu, jen – takříkajíc na vlastí pěst.  

Dobře a s čistým svědomím obstálo.“41 

Fuksova první próza Pan Theodor Mundstock byla přijata velmi pozitivně,  

i když s vydáním byly určité problémy, jelikož trvalo víceméně dva roky a Fuks musel 

knihu několikrát přepracovávat. Nakonec vznikly čtyři verze a posledním redaktorem 

byl spisovatel Ivan Klíma. Na první pohled obyčejný příběh židovského úředníka za 

druhé světové války, který čeká na povolánku k transportu do koncentračního tábora, 

získal z větší části oslavné kritiky. Vyzdvihován byl především Fuksův precizní styl 

psaní. Co se týče tématu, nebylo v té době nijak ojedinělé. Židovská tématika lákala jak 

židovské tak nežidovské spisovatele. Jako příklad můžeme uvést Arnošta Lustiga, Jiřího 

Weila nebo Hanu Bělohradskou. Milan Jungmann ve svém článku Dobré srdce v cizím 

světě ovšem Fukse odděluje od většiny: “Tato osobitost spočívá v tom, že Fuks vyšel z 

absurdity protektorátního času - to udělali už jiní před ním také - ale nepostavil hrdinu 

proti ní, nýbrž dal mu za úkol přizpůsobovat se jí.”42 Recenze také často vyzdvihují 

místy tragikomické scény knihy. Pro představu například Jiří Opelík: “ Několik scén 
                                                           
41 VAŠÍČKOVÁ, Eva: Malá galerie autorů Československého spisovatele. Vyd. 1. Praha: 
Československý spisovatel, 1989, str. 52. 
42 JUNGMANN, Milan: Dobré srdce v cizím světě. Literární noviny 12, č. 16,1963, 20. 4., str. 4. 
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groteskní tragiky, kdy mráz jezdí po zádech, vytěžil Fuks z fantaskního úsilí tohoto 

smutného hrdiny - v té nejabsurdnější se Mundstock připravuje u kuchyňského vařiče 

na smrt plynem“43. Nazývají pana Mundstocka “směšnou a ubohou figurkou”44, 

“smutným hrdinou”45 nebo tzv. človíčkem46. I přes veškeré pochvalné kritiky, byl Fuks 

osočen z okopírování námětu knihy Jiřího Weila Život s hvězdou (1949). Oba texty mají 

spoustu společných prvků a dá se předpokládat, že Fuks knihy dobře znal. Nicméně 

námět je v případě Pana Theodora Mundstocka na druhém místě, jelikož knize 

dominuje především její umělecký styl a nadčasovost. Pan Theodor Mundstock se také 

dočkal velkých ohlasů i ze zahraničí. Kniha byla zatím přeložena do 17 světových 

jazyků. V roce 1992 byla dokonce zpracována jevištně a to francouzským režisérem, 

hercem a básníkem Brunem Boeglinem v Lyonu. A o tři roky později v Činoherním 

klubu v Ústí nad Labem Jaroslavem A. Haidlerem. O filmové zpracování knihy měl 

údajně zájem Charlie Chaplin nebo režisér Roman Polanski. Svět pana Mundstocka je 

často přirovnáván ke světu Franze Kafky. Například Milan Jungmann k tomu píše: 

“četné pasáže Fuksovy knihy to potvrzují. A nejsou to jen blouznivé stavy pana 

Theodora Mundstocka, ale i jeho “nesmyslné” hodnocení okolí, jeho “naivní 

zveličování poddružných věcí a podceňování podstaty, čímž je právě odhalena podstata, 

spatřena jaksi naruby.” 47  

Povídkový cyklus Mí černovlasí bratři byl vydán v roce 1964 v nakladatelství 

Československý spisovatel. Kniha vyšla jako druhá v pořadí, ale ve skutečnosti jde  

o Fuksovu prvotinu. Pod názvem Kchonyho cesta do světa poslal Ladislav Fuks v roce 

1958 rukopis do Československého spisovatele, ale byl odmítnut. Dvě povídky byly 

v roce 1959 vydány časopisecky. Nicméně během příprav Pana Theodora Mundstocka 

ji Fuks opět přinesl do nakladatelství, posléze došlo k zásadním úpravám a kniha vyšla 

až v roce 1964, ale i přesto redaktoři knihy (Ivan Klíma, Marie Vodičková, Jiří Fried i 

Milan Jungmann) předpokládali, že ohlas na ní bude oproti Mundstockovi slabší. Jedná 

                                                           
43 OPELÍK, Jiří: Událost. Kulturní tvorba 1, 1963, č. 19, 9. 5., str. 10. 
44 JUNGMANN, Milan: Dobré srdce v cizím světě. Literární noviny 12, č. 16, 1963, 20.4., str. 4. 
45 OPELÍK, Jiří: Událost. Kulturní tvorba 1, 1963, č. 19, 9. 5., str. 10. 
46 PETRMICHL, Jan: Příběh, který by se měl psát jen v čase minulém. Rudé právo 43, 1963, č. 125, 7. 5., 
str. 4. 
47

 JUNGMANN, Milan: Dobré srdce v cizím světě. Literární noviny 12, č. 16, 1963, 20.4., str. 4. 
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se o šest povídek, které tvoří dohromady celek. Nesou názvy - První den školy, 

Kchonyho cesta do světa, Koruna pro Arnsteina, Dívka ze Safedu, Katzovy cypřiše  

a hvězdy a Nedohořelá svíčka. V tomto cyklu se Ladislav Fuks vypisuje ze ztráty svých 

židovských přátel během válečných let a dá se říci, že i z komplikovaného vztahu k otci. 

Jde tedy o zpověď vysoce autobiografickou. Kniha je psána z pohledu dospívajícího 

chlapce Michaela, do jehož života zasahují tragické události doby. Kritiky byly opět 

velmi pozitivní, a do popředí byla vyzdvihována Fuksova jazyková a stylistická 

obratnost. Pochvalu sklidil i vydařený popis světa očima dospívajícího. V recenzích byl 

Fuks opět připodobňován ke Kafkovi a Lustigovi. Nicméně podle Jiřího Tušla Kafkovo 

dílo v té době ještě neznal. Miloš Pohorský podotýká, že: „ se ve Fuksových povídkách 

celkem nic navenek poutavého neděje … Fuks líčí jakoby monotónně několik 

obyčejných hodin a dat, v nichž podléhá bezbrannost násilí a marná touha o šťastné 

důvěřivosti a družnosti brutalitě.“48 Ovšem ani to se nedá na textu vidět jako mínus. 

Ladislav Fuks tu stejně jako v Mundstockovi dokázal, že i zdánlivě banálním příběhem 

se dá vyjádřit velmi silný skrytý děj a obsah. Například literární vědec Zdeněk Kožmín 

se k tomu vyjádřil ve své recenzi takto: „Autor totiž záměrně činí ze slov samo dějiště, 

sám zdroj napětí těchto próz, neboť postavy jsou tu spíše vlečeny událostmi, jsou na 

jejich okraji, jsou pěnou, která byla naváta vichřicí historie. Obludná skutečnost je tu 

vyryta do slov, skrývá se za slova, aby z nich znovu a znovu prorážela na povrch.“49 

Rok 1966 znamenal vydání psychologického románu Variace pro temnou 

strunu, také v nakladatelství Československý spisovatel. Jedná se o jedno z jeho 

nejrozsáhlejších děl. První verze této knihy Fuks napsal už ve svých patnácti letech. 

Příběh opět vypráví dospívající chlapec Michal a odehrává se ve stejném historickém 

období jako Mí černovlasí bratři. Fuks tu bravurně balancuje na hranici reality  

a fantazie. Kritiky na knihu vycházejí opět příznivě a Fuks se v té době stává jedním 

z nejuznávanějších spisovatelů své doby.  Jako v obou předchozích knihách i tady je 

vyzdvihován Fuksův styl, který je jednou z hlavních příčin úspěchu jeho knih. Karel 

Kostroun o knize píše: „Mluvíme-li o smyslu Fuksovy prózy, míníme nejen její obsah, 

nýbrž současně a neoddělitelně i její tvar. Dalo by se dokonce říci, že pochopení tvaru 

románu dává pravý klíč, dovolující nahlédnout do složité struktury a do vzájemných 

                                                           
48 POHORSKÝ, Miloš: Kniha smutných povídek. Rudé právo 44, 1964, č. 80., 20. 3., str. 5. 
49 KOŽMÍN, Zdeněk: Tragická satira a umění stylu. Literární noviny 13, 1964, č. 33, 15. 8., str. 4. 
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vztahů, motivů, postav, metafor, výpovědí, vět, slov a znaků.“50 Spisovatel, literární 

historik, kritik a publicista Antonín Jelínek ji ve své recenzi řadí k vrcholným dílům 

dobové poválečné prózy: „Mám v rukou knihu, jež je neobyčejná zážitkem a imaginací, 

kterou inspiroval hluboký otřes poznání různorodých vibrací temné struny v člověku.“51 

V roce 1967 Ladislav Fuks v Československém spisovateli vydává svou 

nejslavnější knihu Spalovač mrtvol. Vydání knihy provázela velká očekávání. Ladislav 

Fuks dopředu oznámil, že půjde o žánr hororu a bylo také známo, že podle tohoto textu 

bude režisér Juraj Herz natáčet film. Kniha je tímto faktem víceméně ovlivněna. Jiří 

Opelík ve své recenzi na Spalovače vyjádřil obavy, nakolik budoucí filmová realizace 

ovlivnila autorův tvůrčí proces: „Jsem velice zvědav, jak s jemnou tkání Fuksovy prózy 

naloží film, jen věčný prznitel hotové literatury. Kniha sama mu ovšem poněkud 

vychází vstříc, a to nejen vnějškově, atraktivním prostředím, nýbrž i vnitřně, důrazem 

na funkční prostředí, takže výsledek by nemusel být nejhorší.“52 Nicméně Spalovač 

mrtvol je dá se říci Fuksovou první knihou, o které bylo napsáno více negativních 

recenzí. Většina kritiků se shoduje na tom, že tady prozaikův um psaného slova 

dosahuje svých hranic. Zdálo se jim, že mechanický styl psaní žánru hororu 

nevyhovuje. Nejvíc tomu odpovídá vyjádření Miloše Pohorského: „Když je vidět 

autorovi do rukou, jak všechno propočítává a jak kalkuluje s každou podrobností, mizí 

moment neočekávanosti …“53 Ladislav Fuks tu dával přednost logice atmosféry  

a prostředí před logikou postav a děje.54 Vladimír Dostál 55 k tomu dodává: „Polarita 

slov a skutků působí hrůzněji než samo zabíjení, nicméně k horroru má blízko snad jen 

výjev z panoptika. Celkově jde spíše o brilantně rozvrženou a nenásilnou moralitu 

s groteskními prvky, žánr v dnešní české próze ne ojedinělý, …“ 56 Po dokončení knihy 

Ladislav Fuks spolupracoval na scénáři stejnojmenného filmu, který dodnes slaví velký 

úspěch. 

                                                           
50 KOSTROUN, Karel: Kde začíná literatura. Kulturní tvorba 5, 1967, č. 4, 26.1., str. 12. 
51 JELÍNEK, Antonín: Variace pro temnou strunu. Literární noviny 15, 1966, č. 50., 10.12., str. 5. 
52 OPELÍK, Jiří: Spalovač mrtvol, Literární noviny 16, 1967, č. 32., 11. 8., str. 4. 
53 POHORSKÝ, Miloš: Úzkostný sen Ladislava Fukse o panu Kopfrkinglovi. Impuls 2, 1967, č. 10, str. 
733. 
54 OPELÍK, Jiří: Spalovač mrtvol, Literární noviny 16, 1967, č. 32., 11. 8., str. 4. 
55 Vladimír Dostál byl literární kritik a historik pocházející z dělnické rodiny, který výrazně obhajoval 
socialistický realismus. 
56 DOSTÁL, Vladimír: Mistrovství až příliš zjevné. Kulturní tvorba 5, 1967, č. 47, 23. 11., str. 13. 
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 Další povídkový soubor s názvem Smrt morčete vydalo nakladatelství Mladá 

fronta v roce 1969. Jedná se o soubor deseti povídek, které na sebe na rozdíl od Mých 

černovlasých bratrů nijak nenavazují, vyjma tří o paní Allerheiligové. Psány byly 

v rozmezí let 1953 až 1967, nicméně v souboru nejsou řazeny chronologicky, ale 

nejspíše podle tématu.  Povídky nesou názvy Smrt morčete, Růžové logaritmy, Jedna 

malá hezká idylka, Štědrý den u paní Allerheiligové, Paní Allergeiligová na prahu 

Nového roku, Věneček z vavřínu, Poslední ostrov, Podivuhodné setkání, Stříbrná svatba 

a Cesta do země zaslíbené. Právě poslední povídka Cesta do země zaslíbené je 

pravděpodobně nejsilnějším textem souboru. Je inspirovaná skutečným příběhem 

ztroskotání rakouské utečenecké lodi na Dunaji těsně před napadením Polska nacisty  

a je zde silná analogie se starozákonní cestou do „země zaslíbené“. Další doplněné 

vydání souboru z roku 1991 již nese název právě podle této povídky. Recenze měly 

problém se složitostí Fuksových textů. Štěpán Vlašín 57 se o knize vyjadřuje jako  

o Fuksově křižovatce ve vývoji, Fuks v ní podle něj hledá nové postupy a obohacuje 

staré.  Zároveň na text nešetří chválou: „Kniha dokládá další růst vypravěčské virtuozity 

Fuksovy, potvrzuje jeho schopnost navodit sugestivní atmosféru, dokonale využít práce 

s detailem měnit tóninu i tempo.“58   

 Román Myši Natálie Mooshabrové vyšel roku 1970. Příběh má hororové prvky  

a jde o první prózu, která se odehrává ve fiktivním světě. Údajně do ní promítl 

psychickou nemoc své stárnoucí matky, o kterou se v té době v dejvickém bytě staral. 

Zároveň jde asi o poslední prózu, kde se výrazně projevuje Fuksův talent. Kritika v té 

době konstatovala, že se Fuks odpoutává od svých předchozích monotematických textů 

a výrazně proměňuje své výrazové prostředky.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Štěpán Vlašín byl literární kritik a historik, který byl výrazně nakloněný socialistickému režimu. Byl 
členem KSČ a zastával v ní různé stranické funkce.  
58 VLAŠÍN, Štěpán: Obohacená paleta. Rudé právo 49, 1969, č. 155, 4.7., str. 5. 
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3.2 Druhé období tvorba Ladislava Fukse (1971–1972) 

  

 Nastává období po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tato 

událost má na Ladislava Fukse velký vliv, nejen že uvažuje o emigraci, ale také zásadně 

mění témata své umělecké tvorby, jak už bylo vidět v předchozí próze Myších Natálie 

Moonshabrové. Fuks v letech 1971-1972, tedy období začínající normalizace, vydává tři 

knihy – Příběh kriminálního rady (1971), Nebožtíci na bále (1972) a Oslovení z tmy 

(1972). Na dlouhou dobu se odklání od tématu holocaustu a vydává se do u něj 

nezvyklých vod fiktivního prostředí, v případě Oslovení ze tmy jde dokonce  

o postkatastrofický svět. Příběh kriminálního rady je silně inspirovaný chladným 

vztahem spisovatele k jeho přísnému otci.   

 Tyto tři tituly vycházely v době, kdy museli být obezřetní, jak autoři, tak kritici. 

Proto na ně vyšlo poměrně málo recenzí v oficinálních periodikách a řada tehdejších 

vlivných a uznávaných kritiků se stáhla do ústraní nebo byla odvolána ze svých pozic. 

Recenze vychází například ve vojenském časopisu Obrana lidu nebo v informačním 

týdeníku Nové knihy a jsou velmi opatrné, co se týče hodnocení autora, který byl 

v uvolněných šedesátých letech tolik populární. Se změnou režimu se změnili kritici i 

noviny, ve kterých recenze vycházely. Spousta literárních kritiků byla v rámci 

tzv. čistek sesazena na nižší pozice nebo opustila svá místa dobrovolně (např. Milan 

Jungmann, Jiří Opelík, Karel Kostroun, Antonín Jelínek a další). Stejně tak velké 

procento časopisů ukončilo po roce 1968 činnost (např. Literární noviny, Plamen, 

Impuls a další). 

 

 

3.3 Třetí období tvorby Ladislava Fukse (1973–1978) 

 

Jestliže na začátku 70. let Fuksovy texty měly ještě vcelku vysokou uměleckou 

hodnotu, v dalším období už výrazně klesá. V době tvrdé normalizace se Ladislav Fuks 

plně přizpůsobuje režimu a jeho požadavkům. Oficiální kritika zaujímala k Fuksovi  

70. let dvojí postoj. Jistě si uvědomila, že výrazně proměnil celou svou tvorbu, aby 

korespondovala s režimem, ale na druhou stranu si od něho stále udržovala odstup  
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a v jeho textech spatřovala určité nepřípustné prvky z let předcházejících. Zkrátka režim 

si na něho „dával pozor“.  

Prvním vydaným textem této doby byla detektivka z roku 1974 Mrtvý 

v podchodu, na které spolupracoval s režisérem Oldřichem Koskem. Ve stejném roce 

vydal knihu Návrat z žitného pole.  Děj se odehrává okolo mladíka, který se rozhoduje, 

zda má po únoru 1948 emigrovat nebo zůstat v Československu. Fuks změnil i 

prostředí, kde se jeho příběhy odehrávají, a z města se přesunul na venkov.  Nabízí se 

otázka, zda se tím chtěl opět přizpůsobit a demonstrovat svou náklonnost k „lidovému“ 

prostředí. V případě této knihy recenze konstatují změnu témat a hledání nového stylu. 

Např. recenzentka Drahomíra Kořínková: „Návrat z žitného pole je dokladem Fuksova 

hledání. Tentokrát se však ubírá cestou pro jeho autorský typ málo schůdnou, která však 

může být jistým východiskem z přesymbolizované a až bizarně přebujelé tvorby, jakou 

představovaly např. romány Myši Natálie Mooshabrové nebo Oslovení z tmy.“59 

Předchozí tvorba je dobovými kritiky označována jako roztěkaná nebo 

přesymbolizovaná a přechod k socialistické tématice nadšeně vítají. Literární historik a 

kritik výrazně nakloněný marxistické ideologii Vladimír Dostál se k tomu vyjadřuje: 

„Kdyby nic jiného, ospravedlňuje nutnost hledat východisko z roztěkanosti a svědčí pro 

něho příklon k tématu spjatému s politickými událostmi a nezapírajícímu pokrokovou 

společenskou tendenčnost, příklon nečekaný, ale očividně slibný.“60 I přes veškeré 

pochvalné recenze ke změně tématiky si kritici pozorně všímají i určité podoby 

s tvorbou předchozí. Např. literární historička, kritička a významná představitelka 

marxistické literární vědy Hana Hrzalová: „A přece – cosi v próze zůstává jakoby 

pootočeno k minulosti, k onomu přízračnému světu, který obklopoval snění hrdinů 

starších Fuksových próz, vyzkoušené už rekvizity a reálie jako by měly pomoci vyplnit 

prostor knížky a dodat ji žádoucí obraznosti, podtrhující naivitu některých motivací 

současných a nepřirozenou stylizací jazyka.“61 Kritiky na knihu vycházejí rozpačitě, 

nicméně pochvalu sklidit opět Fuksův styl. 

Podobně je tomu tak i v případě románu Pasáček z doliny (1977). Normalizační 

kritika novelu z venkovského slovenského prostředí opět vítá. Recenzentka Drahomíra 

                                                           
59 KOŘÍNKOVÁ, Drahomíra: Nová cesta L. Fukse?. Rovnost, 1974, 8. 5., str. 5. 
60 DOSTÁL, Vladimír: Mládě v krajkoví motivů, Tvorba, 1875, č. 1, 1. 1., str. 8. 

61 HRZALOVÁ, Hana: Návrat L. Fukse k současnosti. Rudé právo 54, 1974, č. 157, 5. 7., str. 5. 
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Kořínková dokonce řadí knihu k nejlepším autorovým textům. 62 Jiří Hájek ve své 

recenzi v Rudém právu chválí Fukse za rozšiřování tematického okruhu a navrácení se 

k realitě: „Lze proto Pasáčka z doliny pokládat za další Fuchsův pokus o rozšíření 

tematického okruhu jeho předchozí tvorby, na němž je sympatické to, že v něm hledá 

cestu k syntéze svého nejvlastnějšího fantastického světa s realitou naší doby, všedního 

dne prostých lidí.“63 Následně Ladislav Fuks vydal knihu Křišťálový pantoflíček (1978), 

kde popisuje mládí Julia Fučíka. Té se dostalo podobných recenzí jako předchozím 

knihám. Kritika je znovu překvapena volbou tématu, které Ladislav Fuks dříve 

nereflektoval.  

 

 

3.4 Čtvrté období tvorby Ladislava Fukse (1980–1983) 

 

 Během 80. let se normalizační atmosféra postupně uvolňuje, nicméně situace 

není ani přibližně podobná letům 60.  V této době Fuksovi vychází dvě knihy a je z nich 

opět cítit jeho pověstný talent. Jakoby chytil druhý dech. Roku 1980 vydává novelu 

Obraz Martina Blaskowitze v nakladatelství Melantrich. Ta je úzce spjatá s cyklem  

Mí černovlasí bratři a Variace pro temnou strunu. Jiří Tušl tyto tři knihy označil jako 

tzv. autobiografickou trilogii. Ústředním tématem je opět přátelství a hlavním hrdinou 

Michal, který už ovšem není chlapcem, ale dospělým mužem.  

Kritici často mluví o návratu slavného spisovatele a nejednou to zmiňují i 

v hlavním titulku svých článků. Například Štěpán Vlašín – Fuksův tématický návrat.64 

Znovu je chválen i Fuksův styl, přičemž tentokrát jsou zde i nové prvky. Nicméně kniha 

už není tolik oceňována jako tituly šedesátých let. Literární historička Veronika 

Košnárová se o ní vyjádřila takto: „ Třebaže se v Obrazu Martina Blaskowitze snažil 

Fuks vrátit k poetice, s níž ve své době zaujal odbornou i laickou čtenářskou veřejnost, 

nedosahuje zde již toho, čím v předcházejícím období tolik okouzloval. Imaginace není 

                                                           
62 KOŘÍNKOVÁ, Drahomíra: Pasáček z doliny. Rovnost 92, 1977, č. 241, 12. 10., str. 5. 
63 HÁJEK, Jiří: Romanopiscova cesta ke skutečnosti. Literární recenze. Rudé právo 58, 1977, č. 305, 
27.12., str. 5. 
64 VLAŠÍN, Štěpán: Fuksův tematický návrat. Tvorba, 1980, č. 32, str. 18. 
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tak bohatá, próza není zdaleka tak sugestivní a napínavá.“65 V roce 1983 

v nakladatelství Československý spisovatel vychází Fuksův poslední velkolepý román 

Vévodkyně a kuchařka, který má 722 stran. Označil ho za historickou sci-fi.66  

V 80. letech se stárnoucí Ladislav Fuks rozhodl, že skončí se psaním. Důvodem údajně 

bylo selhávání jeho paměti. 

 

 

3.5 Období po roce 1989 

 

Změna režimu ho zastihla už v posledních letech života a Fuks se nedokázal 

přizpůsobit a zorientovat. V tomto případě budu citovat publicistu Jiřího Peňáse: “… je 

zklamán, že již neobdrží titul národní umělec, jehož zprofanovanost už není schopen 

rozeznat, ví, že je konec s levnými obědy v Klubu spisovatelů, nelibě nese, že s ostudou 

zaniká Svaz československých spisovatelů, který mu byl čímsi jako exkluzivním 

penzijním ústavem.“67 V posledních letech života se věnoval především uspořádávání 

své pozůstalosti pro Památník národního písemnictví a i v tomto případě se rozhodl 

postupovat stejně jako u svých pamětí. Ničil vše, co by mělo nějakou výpovědní 

hodnotu o jeho soukromém životě. Zemřel 19. srpna 1994 ve svém dejvickém bytě. 

Fuksovo přátelství s režimem v 70. a 80. letech mohlo být reflektováno 

mnohými kritiky až po pádu socialismu, tedy od 90. let. Za pravděpodobně největší 

ústupek režimu se považuje dílo Návrat z žitného pole z roku 1974. Například literární 

historik Erik Gilk se o něm vyjádřil: „lze modelově sledovat mechanismus zapojení 

renomovaného a především oblíbeného autora do kolektivu prorežimních pisálků.“68 

Milan Jungmann dílo z let normalizace označuje jako „mravní selhání“.69  

Kritiku sklidil Fuksův viditelný kariérismus, tak jeho neschopnost čelit tehdejšímu 

režimu. Tomáš Weiss konstatuje, že se říkalo: „Jednotka předposranosti rovná se jeden 

                                                           
65 KOŠNÁROVÁ, Veronika: Návrat poněkud rozpačitý. Tvar 16, 2005, č. 9., str. 20. 
66 POLÁČEK, Jiří: Příběh spalovače mrtvol. Dvojportrét Ladislava Fukse. Praha: Plus, 2013,  
str. 192-193. 
67 PEŇÁS, Jiří: Prasklé zrcadlo Ladislava Fukse. Vzpomínky z kabinetu umělých květin a operních árií. 
Respekt 7, 1996, č. 5., str. 18  
68 GILK, Erik: Ladislav Fuks v době normalizace, Tvar, 2008 č. 3, str. 9. 
69 JUNGMANN, Milan: Poztrácený význam bizarnosti. Literární noviny, 1996, č. 9, str. 6. 
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Fuks.“70 Nicméně je na místě podotknout, že Ladislav Fuks měl k tehdejšímu 

politickému uspořádání rozpolcený postoj. Jeho přítelkyně česká prozaička  

a scénáristka Eva Kantůrková v článku “Cizinec” o této problematice uvedla: „Fuks se 

rozhodl v režimních mocenských zónách obstát, a musel si pro to najít pro něj 

samotného přijatelné psychologické východisko. Několikrát řekl: “Oni jsou dobří. Věř 

mi. Mně můžeš věřit. Jsou dobří.”71 V letech okupace ovšem uvažoval o emigraci, 

ostatně ho k tomu přesvědčovalo množství přátel v Německu. Zůstal však ve své 

milované vlasti především kvůli péči o svou starou a nemocnou matku, se kterou bydlel 

v Dejvicích. K emigraci se vyjádřil v rozhovoru pro Svět v obrazech a má k ní jasné 

stanovisko: „ … trvalou emigraci, kterou chápu v tom smyslu, že člověk by měl trvale 

žít v cizině a nesměl se vrátit domů, považuji za jednu z nejhorších věcí vůbec. Pro 

kohokoliv. Člověk je k emigraci zpravidla donucen, je hrozné, že existují síly, které 

mohou k trvalé emigraci přinutit. Podle mne je to jedno z nejhorších zel vůbec.“72 Díky 

jeho přístupu k režimu, který mu mnozí vyčítali, měl povoleno cestovat do zahraničí a 

díky přihlášení se k tehdejšímu Svazu českých spisovatelů mu bylo umožněno bez 

problémů vydávat své knihy a prokazovat se jako spisovatel z povolání. Zkrátka Fuksův 

literární styl se v 70. letech výrazně proměnil. Snaha zalíbit se oficiální kritice měla 

velký vliv na kvalitu jeho děl. Nutné je se zmínit i o jeho tehdejším psychickém stavu. 

Podle všeho trpěl paranoidními představami a strachem z pronásledování, nicméně 

tehdejší politický aparát si toho byl dobře vědom a hojně toho využíval. Fuksova 

literatura byla podrobena tvrdé cenzuře, byl nucen činit různá politická prohlášení a 

podepisovat články, které mu byly podstrčené. Fuksova labilita tehdejšímu 

„donucovacím“ orgánům tzv. hrála do karet. Nicméně jeho vztah k režimu nebyl čistě 

pozitivní. Údajně se mu i vysmíval a to nejen v soukromí, ale i ve svých proklamačních 

textech.73 To ovšem nic nemění na faktu, že tato díla byla dobovými kritiky brána velmi 

pozitivně a často využívána k prorežimní propagandě. Jeho osoba byla dokonce 

režimem často využívána za účelem propagandy, psal pro něj články  

                                                           
70 WEISS, Tomáš: Nelehký úděl doktora Fukse. Respekt, 2003, č. 39, str. 22. 
71 KANTŮRKOVÁ, Eva: „Cizinec.“, Tvar 7, 1996, č. 17, 17.10., str. 14-15. 
72 Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol před premiérou. Rozmlouval Pavel Landa. Svět v obrazech 25, 1969,  

č. 4, 28.1., str. 24. 
73 GILK, Erik. Vítěz i poražený: prozaik Ladislav Fuks. Vyd. 1. Brno: Host, 2013, str. 155. 
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a oslavoval v nich socialismus. Nicméně i přesto zůstával jeho vztah k režimu 

komplikovaný. Trefně se k tomuto období vyjádřil literární kritik Emil Lukeš: 

„Rozpaky plynou z toho, že vedle Pana Theodora Mundstocka, Spalovače mrtvol  

a Myší Natalie Mooshaberové napsal i prózy slabší a slabé, jakou jsou Návrat z žitného 

pole nebo Pasáček z doliny, jimž ovšem tleskali konsolidační kritikové. Není jistě 

náhodou, že tam, kde se Fuks snažil ideově přizpůsobit, splatil daň režimu a dostal se do 

rozporu sám se sebou, pokřivil pohled na dobu a události a jeho tvorba utrpěla  

i umělecky.“74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74  LUKEŠ, Emil: Dvojí rozpaky nad Ladislavem Fuksem, Tvar 2, 1991, č. 49, str. 14 – 15. 
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4 Ladislav Fuks a jeho dílo na pozadí proměnlivé  

politicko-společenské situace 

 

Jak už jsem výše podotkla, dílo Ladislava Fukse se mění společně s politickou 

situací. Silná 60. léta střídají slabá léta 70. a ty opět silnější léta 80. V první 

části následující kapitoly jsem si dala za úkol určit a charakterizovat základní rámec 

doby, kdy Ladislava Fuks publikoval a v druhé části zároveň analyzovat jeho dílo na 

pozadí společenské a politické situace. Přičemž se zaměřím především na tvorbu z let 

šedesátých, kdy se věnoval tématice židovství a holocaustu. Nástin situace židovského 

obyvatelstva v Československu na konci 40. let a v 50. letech jsem do práce zařadila 

z důvodu vytvoření celkového obrazu vývoje židovského obyvatelstva v českých 

zemích a na Slovensku po druhé světové válce. A také z toho důvodu, že situace 

v těchto letech se v mnoha aspektech podobala situaci v letech 70. 

 

 

4.1 Nástin situace židovského obyvatelstva v Československu  

na konci 40. let a v 50. letech 20. století. 

 

Pravděpodobně jedním z nejpodstatnějších důsledků druhé světové války byl 

vznik konfliktu mezi východním a západním mocenským blokem, tzv. studená válka, 

která trvala zhruba od roku 1947 do roku 1991. Jde o konflikt politického a vojenského 

napětí mezi komunistickým Sovětským svazem, jeho satelitními spojenci a západním 

světem, zejména Spojenými státy americkými. Tyto dvě supervelmoci zásadně 

ovlivňovaly politické dění druhé poloviny 20. století. Československá republika jakožto 

součást Sovětského svazu, byla povinna naslouchat příkazům komunistického vedení 

z Moskvy, což velkou měrou ovlivňovalo její vztah a politiku vedenou vůči ostatním 

zemím. 

 Během druhé světové války se odehrála pravděpodobně nejhrůznější událost 

v lidských dějinách – holokaust (hebrejsky šoa). Tzv. nacistické konečné řešení má na 

svědomí miliony životů a to nejen Židů, ale i dalších menšin (např. Romů, homosexuálů 

atd.). S následky holokaustu se nejen Evropa, ale i celý svět potýká dodnes.  
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Do důsledků můžeme započítat například trvalé psychické problémy přeživších, dále 

pak sociologické, společenské, ekonomické či politické. I po druhé světové válce  

a zkušenosti holokaustu, se v Československu stále častěji objevovaly antisemitistické  

tendence, které byly kritizovány prezidentem Edvardem Benešem a ministrem 

zahraničních věcí Janem Masarykem. Na Slovensku byla situace horší než v Čechách, 

především vůči Židům, kteří pocházeli z Podkarpatské Rusy.75 

 Další velkou událostí 20. století byl vznik Státu Izrael. V roce 1947 se OSN 

rozhodla rozdělit palestinské území na židovskou a arabskou část. Izrael měl obdržet  

54 % palestinského území. Mezi Palestinci a Židy byl v tu chvíli rozpoután konflikt. 

Nicméně 14. května 1948 byla vyhlášena nezávislost Státu Izrael. Ten byl hned druhého 

dne napaden armádami pěti arabských států (Egypt, Jordánsko, Irák, Sýrie a Libanon)  

a byla rozpoutána První arabsko-izraelská válka. Tohoto konfliktu se výrazně účastnilo  

i Československo, dodávalo do Státu Izrael zbraně, a cvičilo jejich piloty, tankisty, 

výsadkáře a další specialisty. Podpora Státu Izrael pokračovala i po komunistickém 

převratu v únoru 1948. Stát Izrael byl okamžitě uznán Sovětským svazem. Stalin si tím 

chtěl zajistit spojence na Blízkém východě a diplomatické styky navázal s Tel Avivem 

už v květnu 1948.76 Po více než roce vzájemného konfliktu arabských států se Státem 

Izrael byly stanoveny dočasné hranice. Arabské státy však Stát Izrael odmítaly uznat a 

na Blízkém východě tedy vzniklo dlouhotrvající napětí a opakované konflikty. Postupně 

se Stát Izrael se snahou získat hospodářskou pomoc obrátil na USA, což překazilo 

sovětské plány a důsledkem byla vlna stalinského antisemitismu.  

 Podle sčítání lidu z roku 1930 žilo před válkou v Čechách a na Moravě 118 000 

židů. Nicméně po válce se vrátilo pouhých 15 000. Na Slovensku žilo před válkou 

136 737 Židů a po válce se vrátilo něco mezi 27 000 až 30 000 slovenských Židů. 77 

Vraceli se Židé z emigrace, zahraničních vojenských jednotek, přeživší 

z koncentračních táborů a nejde nezmínit i ty, kteří přežili holocaust v ilegalitě a nebo 

legálně na území protektorátu.78 Lidé, kteří se po holokaustu vrátili z koncentračních 

                                                           
75  MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 62. 
76  NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003, Dějiny do kapsy, str. 136. 
77  PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001, 
str. 348 
78 NOVOTNÁ, Hedvika: Identita a paměť: období 1945-1948 v židovských memoárech. In: SALNER, 
Peter. Židovská komunita po roku 1945. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2006, str. 32. 
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táborů, byli v dezolátním stavu. Během jejich pobytu se jim dostávalo jen minimum 

stravy, hygiena prakticky neexistovala a psychické následky z neustálého strachu o 

život a všudypřítomné smrti, byly katastrofální.79 Většina z navrátivších zároveň zjistila, 

že jsou jediní z rodiny či blízkého okruhu známých, kteří se zpět vrátili. Dalším 

problémem byl i přístup tehdejšího obyvatelstva k menšinám, ten jim nebyl ani zdaleka 

nakloněn. To se projevilo i v nechuti vracet židovský majetek.80 Navrátivší se Židé se 

dožadovali o navrácení svého majetku, obsazených bytů, věcí, které ukryli u svých 

známých.81 Většina Židů o svůj majetek definitivně přišla v roce 1948, kdy byl 

znárodněn. Exulanti se do kontaktu s hrůzami holokaustu nejdříve dostávali pomocí 

fám, které se k nim šířily a posléze až na konci války, kdy se zprostředkovaně dozvídali 

zážitky od rodinných příslušníků nebo přátel, kteří holokaust zažili přímo.82 

Bezprostřední charakter poválečného smýšlení židovského obyvatelstva zahrnoval 

podporu komunistického režimu. Prezident Beneš plánoval vytvoření republiky bez 

národnostních menšin83, což se týkalo i Židů.84 Zbývalo jim tedy se buď asimilovat  

a zůstat v zemi nebo emigrovat do Palestiny, Izraele či jiných zemí.85  

                                                           
79  ČERMÁKOVÁ, Kateřina a Jaroslav PILNÝ: Ošetřovatelská péče o pacienty s prožitkem holocaustu. 
In:JELÍNEK, Tomáš a Blanka SOUKUPOVÁ: Bílá místa ve výzkumu holocaustu: kolektivní monografie. 
Praha: Spolek akademiků Židů, str. 213. 
80 Tomáš Jelínek uvádí. „Celkové škody způsobené německou okupací byly vyčísleny na 429,7 miliard 
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soubor přednášek na FF UK. Praha: Karolinum, 1997, str. 154. 
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Vznik Státu Izrael pro české a slovenské Židy znamenal právo usadit se na jeho území. 

Sionisté měli podporu prezidenta Beneše, dokonce byly organizovány letní a zimní 

tábory, kde se měla mládež připravovat na vystěhování do Palestiny, a bylo vyhověno 

všem Židům, kteří požádali o vystěhování do Palestiny.86 Je pravděpodobné, že politika 

podpory sionismu byla důsledkem snahy státu vytvořit národní republiku bez 

národnostních menšin. Velmi diskutované poválečné postavení českoněmecké menšiny 

a vypořádání s ní, bylo po válce podporováno i židovskou veřejností.87 Z republiky byla 

vyhnána většina Němců a Maďarů. 88  

Postupně se obnovovaly židovské organizace, po roce 1945 byla vytvořena Rada 

Židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě a Ústredný Svaz židovských 

náboženských obcí na Slovensku. 89 Bylo obnoveno 52 židovských náboženských obcí 

a řada synagogálních sborů90 a do normálu se dostávalo i náboženské dění. Židovské 

svátky byly ovšem slaveny kolektivně. Stejně tak byly obnoveny bohoslužby ve 

Staronové a ve Španělské synagoze a brněnská synagoga Na skořepce byla opět 

vysvěcena.91 Zrodila se tradice březnové tryzny: pietní vzpomínky na všechny české 

Židy zavražděné během druhé světové války a především na české Židy zavražděné 

v Osvětimi v noci z 8. na 9. březen 1944.92  
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87 SOUKUPOVÁ, Blanka: Pohledy židovské veřejnosti v českých zemích na minulost po šoa. (Významy 
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91  SOUKUPOVÁ, Blanka: Životní světy českých Židů po šoa – kompenzace ztracených jistot, In.: 
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Menšinové veřejné mínění bylo, že není možné srovnávat židovské dějiny 

s historií jiných národů, židovští funkcionáři v českých zemích po osvobození pro 

židovský osud za druhé světové války začali používat termín katastrofa.93 Židé byli hrdí 

na to, že přežili tak hrůznou událost a cítili, že vyhráli další zápas za víru v Boha a 

rovnost lidí proti pohanství a barbarství. Což bylo podporováno i vědomím, že Němci 

(ve smyslu nacistů i obyvatel Německa) budou za své činy potrestáni. 94 Ihned po válce 

byla diskutována údajná pasivita Židů během šoa, ta byla oficiální židovskou 

propagandou odmítnuta.95 Do tohoto popírání byla zahrnuta i vysoká aktivita v oblasti 

poválečného dokumentování šoa. Židé svůj osud a své ztráty braly jako s ničím 

nesrovnatelné.96 Blanka Soukupová ve své práci Modely životních osudů českých Židů 

po šoa charakterizuje poválečné židovské smýšlení: „Menšinové veřejné mínění 

budovalo novou židovskou identitu jako identitu triumfu přežití, porážky a potrestání 

nacistických válečných zločinců, jako identitu vycházející z mýtů české neviny za šoa, 

z mýtu aktivního židovského odporu během druhé světové války, z mýtu Terezína jako 

města, které dokázalo v nelidských podmínkách fungovat, a z mýtu Rudé armády jako 

zachránkyně evropských Židů a SSSR jako země bez antisemitismu.97 Otázka viny byla 

rychle zodpovězena tím, že židovská obec byla vtlačena do role nástroje nepřítele, 

v žádném případě však své členy nezradila a spolupráce obětí na vlastním zničení byla 

vysvětlena jako součást německé války proti Židům.98 

                                                           
93 Blanka Soukupová uvádí: „Poprvé ho použil významný judaista Otto Muneles, výraz holocaust se 
objevil až v roce 1978.“ SOUKUPOVÁ, Blanka: Praha v židovské krajině vzpomínání na šoa (K 
významům pamětních míst a míst v paměti). Léta 1945-1989. In.:ALTOVÁ, Blanka. Neklidná krajina: 
vzpomínání: konkurenční společenství paměti ve městě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, str. 10. 
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Peter SALNER: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce: od osvobození k nové 
totalitě, Praha : Židovské muzeum, 2009, str. 34. 
98 SOUKUPOVÁ, Blanka: Praha v židovské krajině vzpomínání na šoa (K významům pamětních míst a 
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Po únorovém převratu z funkce prezidenta abdikoval Eduard Beneš a byl 

vystřídán komunistou Klementem Gottwaldem, který byl židovským tiskem nadšeně 

vítán.99 Do vrcholných politických pozic v republice se dostali komunisté, stejně tak 

převzali vedení i židovských náboženských obcí.100 KSČ dokázala obratně využít 

holocaust ke svému prospěchu. Výměnou za plnou podporu komunistického režimu, 

dostávala židovská menšina spoustu svobod a ústupků.101 V roce 1948 Československo 

stále ještě podporovalo Stát Izrael, jelikož mezi nimi probíhaly výhodné obchodní 

styky, především v oblasti zbrojního průmyslu. Ale i přesto díky následnému 

přehodnocení vztahů SSSR a Státu Izrael, kdy se předchozí podpora změnila 

v nepřátelství a odsouzení sionismu jako „buržoazního nacionalismu nebo 

kosmopolitismu“, se vztahy změnily v naprostý opak. Jelikož se Stát Izrael vydal 

proamerickou cestou, bylo při jednání komunistické strany o vztahu ke Státu Izrael 

rozhodnuto, že podporu bude mít již jen Komunistická strana Izraele. Zároveň s touto 

změnou, přestaly o Státu Izrael československé noviny prakticky publikovat články.102 

Ve stalinistickém Československu neměli Židé vůbec lehkou úlohu. Ale díky zákonu o 

náboženských společnostech bylo dbáno na náboženskou svobodu a byly povoleny 

pobožnosti a oslavy hlavních církevních svátků, nicméně účast na těchto akcích byla 

sledována a pro členy komunistické strany mohla znamenat potíže. Židovská společnost 

byla podrobovaná neustálému drobnohledu. Židovské obce podléhaly státnímu 

církevnímu úřadu, jemuž bylo nadřazeno jedno z oddělení sekretariátu ÚV KSČ a ve 

vedení byli členové komunistické strany.103 V letech 1948-1949 se do Státu Izrael 

vystěhovalo 19 000 československých Židů.104 V roce 1950 byla Rada židovských obcí 

přinucena předat státu většinu svých historických budov stejně tak majetek Židovského 

muzea, které bylo znárodněno a přejmenováno na Státní židovské muzeum. Nicméně 

v čele muzea stála schopná ředitelka Hana Volavková a to od roku 1950-1961.  

                                                           
99 SOUKUPOVÁ, Blanka: Pohledy židovské veřejnosti v českých zemích na minulost po šoa. (Významy 
oficiálních „dějin“ pro aktuální přítomnost), In: SALNER, Peter: Židovská komunita po roku 1945, 
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100 Tamtéž, str. 168. 
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102 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 120. 
103 BROD, Petr: Židé v poválečném Československu. In: VEBER, Václav. Židé v novodobých dějinách: 
soubor přednášek na FF UK. Praha: Karolinum, 1997, str. 159. 
104 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 119. 
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Snažila se nejít proti režimu a zároveň udržet důstojnost sbírek.105 Také byla zahájena 

obnova středověké Pinkasovy synagogy v Široké ulici, na jejíž stěny byly vepsány 

jména 77 297 českých Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech. U příležitosti 

jejího otevření, plánovala Rada židovských náboženských obcí pozvat Židy ze 

socialistických států a Židy, který za druhé světové války žili v zemích okupovaných 

Německem, dále pak osoby ze států neokupovaných a neutrálních.106 Vztah tehdejšího 

režimu k židovským památkám však nebyl nijak pozitivní. Například v roce 1951 začala 

demolice novorenesanční synagogy v Sázavské ulici na Vinohradech.107 

Československé Židy v 50. letech zasáhla další vlna antisemitismu. „Sionismus“ 

začal být interpretován jako „reakční, nacionalisticky zabarvená forma světového 

imperialismu.108 Pod kontrolou komunistické moci byly veškeré oficiální orgány 

židovských obcí, a jinak to nebylo ani v případě oficiálního periodika Věštníku 

Židovských náboženských obcí (i zde se objevovaly výhrady ke státu Izrael). Zastaveno 

bylo i vystěhovalectví Židů z Československa.109 V roce 1951 nastoupil na místo 

ministra zahraničí Viliam Široký. Ten vytrvale ignoroval veškeré pokusy o komunikaci 

od izraelského velvyslance Dr. Arié Léona Kubovyho, což vedlo k oboustrannému 

ochlazení vztahů a následnému vyhoštění vyslance na základě „svědecké výpovědi“ 

z Československa v roce 1952 a vztahy mezi ČSSR a Státem Izraele zůstaly do počátku 

90. let nevýrazné.110  Již od roku 1948 probíhaly různé stranické čistky, jejichž oběťmi 

byli i židovští občané, ať už straníci či nestraníci. Nejčastější formou takové perzekuce 

bylo přeřazení na nižší pracovní pozici.111 
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V rámci tzv. antisionismu proběhlo v Československu několik politických 

procesů proti tzv. sionistům z řad vysokých státních činitelů, jedním z nich je i proces 

s Rudolfem Slánským, bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ v roce 1952. Mezi 

čtrnácti hlavními odsouzenými bylo jedenáct Židů, nebo dobovým označením „obyvatel 

židovského původu“, kteří se sami k židovské národnosti, víře či jakékoliv 

sounáležitosti s židovským obyvatelstvem nehlásili.112 Vedoucí sovětských poradců, 

kteří byli kvůli procesu do Československa vysláni, Vladimír Bojarskij, přesvědčoval 

vyšetřovatele i politiky, že židovská buržoazie a její instituce jsou hlavním složkou 

světového imperialismu a největším nebezpečím pro světové vítězství socialismu. 

Vyšetřování bylo tedy orientováno na „židovsko-buržoazněnacionální“ politiku 

obviněných a na sionistické nebezpečí.113 Slánský byl prezidentem republiky 

Klementem Gottwaldem obviněn ze špionáže ve prospěch Západ a z úmyslu uprchnout 

z republiky.114 Celý monstr-proces byl přenášen rozhlasem, tudíž se dá chápat jako 

jasná protižidovská propaganda. Rozsudkem bylo 11 trestů smrti a tři tresty doživotí. 

Lena Arava-Novotná charakterizuje sionismus dle fiktivních teorií východního 

antisionismus takto: „Sionismus a jeho židovští nositelé se nespokojili jen s vytvořením 

státu Izrael, ale pokoušeli se s pomocí organizací amerických židovských kapitalistů, 

především prostřednictvím Jointu, provádět záškodnictví a špionáž“; kromě toho také 

koncentrovali sionisté ve svých rukách značné majetkové hodnoty a pracovní síly s 

cílem vyvést je do Izraele ve prospěch židovské kapitalistické společnosti.115 Proces se 

Slánským a spol. měl velký mezinárodní a diplomatický ohlas. Měl být důkazem toho, 

že sovětský blok definitivně ukončil dřívější proizraelskou politiku.116 Protisionistická 

propaganda v té době nejlépe sloužila zahraniční politice Sovětského svazu, jelikož 

Moskva neuspěla ve snaze získat ve Státě Izrael spojence, obrátila se přesně proti němu, 
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což mělo přímý vliv na politiku Československa. To se bezvýhradně podřídilo zájmu 

Sovětského svazu a jeho bloku včetně výměny tzv. podezřelých vedoucích funkcionářů 

a demonstrace změny zahraničněpolitické orientace Moskvy na Středním a Blízkém 

východě, konkrétně vůči Státu Izrael. V důsledku toho podniklo Československo čistku 

funkcionářů židovského původu.117 

 

 

4.2 Reflexe díla Ladislava Fukse v 60. letech 20. století 

 

4.2.1 Společenské uvolnění v Československu 

 

 60. léta v Československu znamenala výraznou změnu. Probíhaly tu určité 

reformní snahy, jež měly za cíl změnit celospolečenskou situaci v zemi a vyvrcholily  

v tzv. Pražském jaru. Jedním z hlavních důvodů byl prudký pokles ekonomiky ČSSR, 

dále pak destalinizace (po smrti sovětského diktátora Josefa Vissarionoviče Stalina)  

a také lehké uvolnění diplomatických vztahů mezi SSSR a USA. Došlo tu k pokusu  

o vytvoření nového socialismu, demokratizovaného, humanizovaného a tzv. s lidskou 

tváří.118 Mělo jít o jinou variantu sovětského systému, měla být moderní a systémově 

obohatit mezinárodní komunistické hnutí. Reformní komunisté ho chtěli dokonce 

nabídnout jako univerzální řešení světu, které by mělo zaujmout i vyspělé země západní 

Evropy.119 V rámci uvolnění byli také propuštěni političtí vězni z 50. let a interně 

rehabilitovány politické procesy, v tomto případě židovská reprezentace dospěla  

k názoru, že šlo o přehmaty dřívějších vlád, tedy v žádném případě o chybu  

v socialistickém zřízení.120 Zároveň se opatrně otevíraly hranice světu,  
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v Československu se rozvinul cestovní ruch a došlo k navázání kontaktů 

československých intelektuálů se západními. Velký podíl na tom měly zahraniční 

výstavy, např. v Nizozemí a v Německu proběhla výstava dětských kreseb z Terezína 

nebo v roce 1964 ve Velké Británii výstava terezínských malířů (B. Fritta, O. Ungár,  

a další)121 Atmosféra se měnila ve svobodnější a kulturnější. Vzkvétala česká literatura, 

film, divadla, výtvarné umění, hudba nebo architektura. Znovu vycházely knihy autorů 

v padesátých letech zakázaných, např. Ivana Blatného, Václava Renče, Jana Zahraníčka, 

Egona Hostovského atd. Literatura se odklonila od socialistického realismu a navrátila 

se k jednotlivci a jeho existenciálním problémům. Spisovatelé zároveň reflektovali dobu 

nedávno uplynulou, př. Žert (1967) od Milana Kundery nebo Sekyry (1966) od Ludvíka 

Vaculíka.122 Byla znovu objevena pražská německy psaná literatura meziválečného 

období, v rámci toho proběhla mezinárodní vědecká konference o Kafkově díle v 

Liblicích v roce 1963. Následující rok Prahu také navštívil poprvé od své emigrace do 

Palestiny Kafkův přítel Max Brod. A v květnu roku 1965 přijel na pozvání studentů 

filozofické fakulty a spisovatele Jana Zábrany americký židovský básník Allen 

Ginsberg.123 V roce 1967 proběhl 4. sjezd československých spisovatelů, kde byl ostře 

kritizován režim, vystupovali tu spisovatelé, kteří byli členy komunistické strany (Pavel 

Kohout, Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Ivan Klíma, atd.) i ti, kteří nebyli (Václav 

Havel, Alexandr Kliment, atd.). Dožadovali se zrušení cenzury, změny ústavy a v 

neposlední řadě vyjadřovali své proizraelské sympatie v izraelsko-arabské válce, které 

byly v rozporu s oficiálním stanoviskem ČSSR.124  

 V dubnu 1968 byl schválen ÚV KSČ tzv. Akční program KSČ. Podstatou byla 

změna současného socialismu k modernímu socialismu s „lidskou tváří“. Byl v něm 

kladně hodnocen vývoj po roce 1948, výtky směřovaly pouze k určitým „deformacím“ 
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jako omezování demokracie a nedostatečné řízení hospodářství a kultury.125 Reformy 

měly proběhnout během následujících dvou až tří let. V červnu 1968 byl publikován 

manifest „Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, 

umělcům a všem“. Dokument zformuloval spisovatel Ludvík Vaculík a vznikl na 

podnět vědeckých pracovníků Jana Broda (ředitel Ústavu pro choroby krevního oběhu), 

Otakara Poupa (Fyziologický ústav ČSAV), Otty Wichterle (ředitel ústavu 

makromolekulární chemie ČSAV) a dalších.126 Požadavky dokumentu šly za rámec 

Akčního programu a komunistická strana ho odmítla pro jeho radikalitu. Všechny snahy 

o reformu socialistického zřízení ČSSR byly překaženy po vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu roku 1968. 

 

 

4.2.2 Situace židovského obyvatelstva v ČSSR v 60. letech 20. století 

 

V 60. letech zůstával antisionismus (boj proti sionismu) nadále oficiální 

stranickou doktrínou a židovský původ a vyznání byly v kádrových materiálech stále 

velkým problémem.127 Sovětský svaz dál pokračoval v politice podpory Arabů v jejich 

boji proti Státu Izrael.128 Nicméně společenské uvolnění přineslo úlevu i židovskému 

obyvatelstvu Československa.  První pozitivní vlaštovkou bylo uveřejnění zprávy  

o smrti Akiby Schreibera (rabína v Bratislavě v předválečném a meziválečném období  

a pravnuka ultraortodoxního rabína Chatama Sofera) v menšinovém měsíčníku Věštníku 

Židovských náboženských obcí a dále pak rozhovor s Chanem Rosenem, generálním 

tajemníkem Ligy přátelství Izrael - Československo, který inicioval hebrejský překlad 

knihy Děti na zastávce smrti - Terezín 1941-1944, a to v roce 1964 také ve Věštníku.129 
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Od 1. ledna 1962 se do vedení tehdejšího Státního židovského muzea dostal ministerský 

úředník Vilém Benda, ten byl přesvědčeným komunistou a měl talent pro vztahy  

s veřejností. Byl výborným manažerem, nepletl se odborníkům do jejich práce  

a věnoval se především propagaci muzea (spolupracoval s populárními osobnostmi, 

pořádal atraktivní krátkodobé výstavy a aktivně se účastnil na společenském dění).130 

Dokonce se mu díky uvolňující se politické situaci, podařilo, zajistil účast muzea  

na zahraničních výstavách, věnovaných židovskému náboženství (např. spolupráce  

na projektu Monumenta Judaica v Kolíně nad Rýnem nebo Historica Hebraica  

v Západním Berlíně).131 Není pochyb o tom, že schopný ředitel v čele muzea, měl podíl 

na zlepšení stavu židovské kultury ve státě. Začaly vycházet knihy právě Ladislava 

Fukse, Arnošta Lustiga, Ludvíka Aškenazyho nebo Jiřího Weila, které se intenzivně 

zabývaly židovskou tématikou. Změnou byl také fakt, že kritika již nehodnotila jen 

socialisticko realistický popis „budování“, ale i literární kvality a myšlenkovou náplň 

knih.132 Z toho důvodu se kritiky na díla Ladislava Fukse z 60. let dají považovat za 

směrodatné. Vznikaly i filmy s tématikou holokaustu, jež byly součástí tzv. nové vlny 

československého filmu (př. film Obchod na korze, získal v roce 1965 Oskara za 

nejlepší zahraniční film). Trend uvolňování se tedy dostal i do židovské komunity.  

Pravděpodobně největší represí židovského obyvatelstva v Československu  

v 60. letech byla jeho důkladná kontrola. Hlavní kontrolním orgánem židovského 

obyvatelstva byl církevní odbor ministerstva školství a osvěty. Ten byl antisemitismem 

doslova protkaný. Z jeho zpráv Židé vycházely jako rasově a nábožensky jinací a jejich 

osud za druhé světové války byl omezen pouze na statistické údaje o počtu 

zavražděných. Dbalo se na dodržování židovských svátků, k dostání bylo i košer jídlo, 

ale vzhledem k tomu, že z přihlášení se k judaismu vznikaly problémy v zaměstnání, 

byli Židé v zemi opatrní. 133 60. léta byla pro Židy věkem mládeže a intenzivních nadějí. 
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Nicméně je i dobou bilancování ztrát v důsledku šoa, časem piet za židovské oběti i za 

padlé bojovníky.134 V republice byl prokazován respekt k obětem šoa, odhalovaly se 

památníky a ministerstvu školství a kultury byly v roce 1963 předneseny návrhy na 

zlepšení stavu Terezína, židovských hřbitovů a na zvýraznění místa šoa  

v dějepisných učebnicích.135 Židovská komunita v ČSSR dávala pozor na to, aby její 

historie nezůstala zapomenuta. Relativní svoboda byla vykoupena absolutní loajalitou k 

socialistickému zřízení. V různých projevech, úvahách a článcích Židé děkovali 

Sovětskému svazu za možnost žít v míru, praktikování judaismu a adorovali Rudou 

armádu jako osvoboditele Osvětimi.136 Velkou měrou se na tom podílelo již zažité 

mínění, že socialistické režimy ochrání společnost před další válkou.137 Podle státních 

orgánů Židé ve válce údajně umírali a byli vražděni jako odpůrci nemorálního 

kapitalistického řádu.138 

V této době se zároveň Československo prezentovalo jako výrazně 

protinacistický stát, na rozdíl od Německé spolkové republiky, kde výrazně stoupla míra 

neonacismu. Např. se snažila podstatnou měrou promlčet válečné zločiny,  

což samozřejmě velmi znepokojovalo židovskou menšinu, která se v roce 1965 obrátila  

s protestem k vládě Německé spolkové republiky, ke Světovému židovskému kongresu  

a ke Světové radě míru.139 Tehdejší režim využil židovskou katastrofu k posilování 

polarity Západ a Východ a také ke skandalizaci Německé spolkové republiky.  

                                                           
134

 SOUKUPOVÁ, Blanka: Proměny reflexe šoa v politice židovské reprezentace. In:SOUKUPOVÁ, 
Blanka a Miloš POJAR: Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k 
pražskému jaru. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011, str. 143 

135 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská menšina v českých zemích v letech 1956-1968. Mezi loajalitou 
k režimu, závazky k rodinné tradici a k judaismu. In:SOUKUPOVÁ, Blanka a Miloš POJAR: Židovská 
menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k pražskému jaru. Praha: Židovské 
muzeum v Praze, 2011, str. 51. 
136 Tamtéž, str.. 52. 
137 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé v českých zemích v šedesátých letech 20. století (léta uvolnění a 
opatrných nadějí v intencích reformního komunismu.), In: Reflexie holocaustu, Bratislava, Dokumentačné 
stredisko holocaustu, Ústav etnologie, 2010, str. 40. 
138 SOUKUPOVÁ, Blanka: Proměny reflexe šoa v politice židovské reprezentace. In:SOUKUPOVÁ, 
Blanka a Miloš POJAR: Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k 
pražskému jaru. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011, str. 143. 
139 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé v českých zemích v šedesátých letech 20. století (léta uvolnění a 
opatrných nadějí v intencích reformního komunismu.), In: Reflexie holocaustu, Bratislava, Dokumentačné 
stredisko holocaustu, Ústav etnologie, 2010, str. 41. 



52 
 

Zároveň byla zdůrazňována údajná mírová zahraniční politika Sovětského svazu, 

k čemuž byla využívána i židovská tragédie.140  

Doba 60. let je také velkou obrodou mládeže. A do velké míry i té židovské. 

Díky uvolnění židovské obce rozšířily svůj rozsah vzdělávacích, společenských nebo 

také vzpomínkových aktivit i mimo náboženskou sféru. Ty byly často zaměřeny právě 

na mládež.141 Vytvářela se tu poválečná česká a slovenská židovská identita, která 

zahrnula intelektuální, sekulární či sionistické koncepty židovství. Většina z těchto 

spolků byla v 70. letech zakázána.142 Pravděpodobně neznámější takovouto skupinou 

byla ta pražská, která se nyní nazývá „Děti Maislovky“.143 

Nastala velká změna ve vidění úlohy Židů během holocaustu. Dříve byli 

zavraždění Židé představování jako oběti i jako bojovníci – vojáci i odbojáři.144 

Důrazně byla odmítána teze tzv. ovcí jdoucích na porážku. Doba přežití v táborech 

smrti byla v průměru tři až šest měsíců, přičemž přežívali především lidé kolem věku 

dvaceti let. Převážná část přeživších si po válce přála tuto zkušenost zapomenout, 

schovat ji před okolním světem.145 Začínali od začátku, zakládali nové rodiny, zcela 

nové životy. Plné prožití šoa se dostavilo až později a to zpravidla při narození vlastních 

potomků.146 Také díky této tendenci ukrývat své vzpomínky se téma holocaustu plně 

otevřelo až v 60. letech.  
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V předchozích letech se vedle židovského mučednictví zdůrazňoval také židovský 

odboj, nicméně komunisté výjimečnost šoa popírali147, což se v pozdější uvolněnější 

době změnilo. Židovští přeživší se po druhé světové válce často setkávali s otázkou, 

proč se nebránili, proč nezorganizovali vzpoury apod.  

V 60. letech probíhal jeden z největších procesů s nacistickým zločincem 

Adolfem Eichmannem, který se spolu s dalšími nacistickými vůdci podílel na zahubení 

šesti milionů evropských Židů.148 Po válce uprchl do Argentiny, kde byl vypátrán 

izraelskou tajnou službou a následně převezen do Izraele, kde s ním proběhl soud. 

Proces trval od 11. dubna do 14. srpna 1961, byl odsouzen k trestu smrti oběšením, 

který se uskutečnil v květnu roku 1962. Všechny země, které nesly důsledky 

Eichmannových válečných zločinů, věřily, že Izrael povede jeho případ slušně a 

spravedlivě.149 Proces byl unikání především v tom, že k němu byli jako svědci 

předvoláni přeživší Židé, kteří vypovídali o svém pobytu v koncentračních táborech. 

Vyprávěli jak vlastní příběhy, tak příběhy svých rodin či přátel. Proces byl navíc 

otevřený, mnoho zemí tak do Státu Izrael vysílalo své reportéry, včetně 

Československa. Vlna solidarity s Izraelem a oběťmi holocaustu se zvedla po celé 

Evropě, i v tehdejší ČSSR. O procesu s Eichmannem vycházely zprávy ve Věštníku. 

Zároveň byla udělována povolení tehdejším pamětníkům vycestovat do Státu Izrael, aby 

v soudním procesu mohli svědčit. V roce 1962 v Rakousku, probíhal soud s tamním 

velitelem SS Hermannem Höflem. Další proces, tzv. osvětimský s nacistickými dozorci 

z koncentračních táborů, se v roce 1963 konal v německém Frankfurtu nad Mohanem a 

trval až do roku 1965. Jak osvětimský proces, tak procesy s nacistickými pohlaváry, 

připomněly Evropě její krvavou minulost a měly velký vliv na mladou generaci 

vyrůstající v 60. letech. Evropa v té době velmi sympatizovala se Státem Izrael. 

Po procesu s „hlavním architektem židovské otázky“ Adolfem Eichmannem, se 

ve světě vzedmula vlna solidarity s přeživšími a oběťmi holocaustu. Židé byli nyní 

                                                           
147 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská menšina v českých zemích v letech 1956-1968. Mezi loajalitou 
k režimu, závazky k rodinné tradici a k judaismu. In: SOUKUPOVÁ, Blanka a Miloš POJAR: Židovská 
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viděni ve světle svého utrpení, které nyní vyšlo na povrch. Byli viděni jako oběti. 

Důležitou roli hrála i kniha Deník Anny Frankové. Ta vyšla poprvé již v roce 1947  

a v druhé polovině 50. let se dostal na divadelní prkna, v Praze konkrétně roku 1957  

(v hlavní roli s Jiřinou Jiráskovou) a v roce 1966 v divadle Disk. Na konci 50. let byl 

natočen film Památce Anny Frankové, který zachycoval její život od zatčení gestapem 

v Amsterodamu až po smrt v Bergen-Belsenu (film byl doplněn autentickými záběry 

deportace holandských Židů).150 Prudce se změnil pohled na status tzv. nevinné oběti. 

Zuzana Skořepová ve své stati Prožitek, reflexe a obraz holocaustu. Několik postřehů 

k zaměření exilových a holokaustových studií uvádí: „ Z pramenů vystupovaly konkrétní 

životní osudy židovských obětí. Někteří historici a sociologové si tento zvrat 

vysvětlovali změnou morálního statutu pasivní nevinné oběti v západní kultuře. 

Označení, které bylo dříve považováno za negativní, protože se obecně více oceňoval 

aktivní přístup vůči nacistické hrozbě před trpkým čekáním na naplnění svého osudu, 

bylo najednou vnímáno veskrze kladně (…) Status nevinné oběti se stal známkou 

vysoké sociální prestiže jednotlivce a získal vyšší morální hodnotu než obraz bojujícího 

hrdiny, jehož nevinnost začala být ve velké míře zpochybňována. Badatelé správně 

pochopili, že bez zapojení pohledu obětí nemohli vytvořit celkový obraz holocaustu.“151 

Velkou roli v tehdejším chápání holocaustu hrál Terezín. Od června 1945 nesl 

oficiální název Bývalý koncentrační tábor, Terezín-město. Je symbolem společného 

utrpení Čechů a Židů.152 První důkladná monografie o Terezíně byla vydána jeho 

bývalým vězněm Hansem Guntherem Adlerem, tu však v roce 1956 odmítl někdejší 

terezínský vězeň Emil Utitz pro její tendenci vytýkat Židům spolupráci na vlastní 

likvidaci. 153 
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V roce 1956 vznikla tradice, nazývaná Kever Avot. V měsíci elul se židovský hřbitov  

u krematoria, stal poutním místem. Šlo o manifestaci náboženské piety a také o výraz 

„odhodlání bránit mír proti úkladům fašistů a neonacistů“154 Do Terezína byly 

organizovány zájezdy Čedoku a školní výlety.155Na Terezín v této době vycházely  

i vzpomínky, např. Leo Holzera na poslední dny Terezína (1960). Byly pořádány akce, 

které připomínaly památku Terezína.156 Terezín byl úzce spojen s reflektování české 

podoby šoa, což se nezměnilo v letech 50., ani 60. Byl symbolem utrpení a hrdinství  

a jako pietní místo byl stále navštěvován. V západním Německu a Nizozemí slavila 

úspěch výstava dětských kreseb z Terezína Motýli zde nežijí. A také vznikla rozsáhlá 

monografie dějiny ghetta Město za mřížemi.157 

V roce 1967 došlo k paradoxní situaci. Na Středním východě proběhla 

Šestidenní válka a dle instrukcí z Moskvy, Československo přerušilo veškeré 

diplomatické styky se Státem Izrael a v oficiálním tisku se začala znovu objevovat 

antisionistická propaganda, což vzbudilo nesouhlasné reakce. Knihy se židovskou 

tématikou, které měly být v budoucnu vytištěny, musely být upraveny. Některé vůbec 

nevyšly.158 10. června 1967 přednesl prezident Antonín Novotný projev u příležitosti 

25. výročí vyhlazení Lidic, ve kterém ostře kritizoval Stát Izrael.159 Zatímco ČTK 

citovala především proarabské zdroje, tak menšinové veřejné mínění bylo jasně na 

straně Izraele.160 Stát Izrael byl Radou židovských náboženských obcí interpretován 

                                                           
154 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská menšina v českých zemích v letech 1956-1968. Mezi loajalitou 
k režimu, závazky k rodinné tradici a k judaismu. In: SOUKUPOVÁ, Blanka a Miloš POJAR: Židovská 
menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k pražskému jaru. Praha: Židovské 
muzeum v Praze, 2011, str. 126. 
155 SOUKUPOVÁ, Blanka: Praha v židovské krajině vzpomínání na šoa (K významům pamětních míst a 
míst v paměti). Léta 1945-1989. In:ALTOVÁ, Blanka. Neklidná krajina: vzpomínání: konkurenční 
společenství paměti ve městě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, str. 30. 
156 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská menšina v českých zemích v letech 1956-1968. Mezi loajalitou 
k režimu, závazky k rodinné tradici a k judaismu. In: SOUKUPOVÁ, Blanka a Miloš POJAR: Židovská 
menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k pražskému jaru. Praha: Židovské 
muzeum v Praze, 2011, str. 128. 
157 SOUKUPOVÁ, Blanka: Praha v židovské krajině vzpomínání na šoa (K významům pamětních míst a 
míst v paměti). Léta 1945-1989. In:ALTOVÁ, Blanka. Neklidná krajina: vzpomínání: konkurenční 
společenství paměti ve městě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, str. 40. 
158 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 177. 
159 Tamtéž, str. 178. 
160 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé v českých zemích v šedesátých letech 20. století (léta uvolnění a 
opatrných nadějí v intencích reformního komunismu.), In: SALNER, Peter: Reflexie holocaustu, 
Bratislava, Dokumentačné stredisko holocaustu, Ústav etnologie, 2010, str. 38. 



56 
 

jako kolébka židovské víry a jako nová vlast Židů, kteří přežili druhou světovou válku. 

Československá inteligence se i přes negativní oficiální postoj k judaismu a Státu Izrael 

ve válečném konfliktu na Středním východě, tzv. Šestidenní válce, odvážila dát najevo 

své sympatie k izraelské straně.161 To se výrazně projevilo i na IV. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů, který probíhal ve dnech 27.-29. června 1967 v Národním 

domě na náměstí míru v Praze - Vinohradech. Vystoupili zde např. Milan Kundera, 

Václav Havel, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Pavel Kohout a další spisovatelé. Ti na 

sjezdu vyjádřili nespokojenost s tehdejším režimem. V oficiálním usnesení sjezdu např. 

stálo: „Socialistické zřízení umožnilo masový přístup ke zdrojům poznání, vzdělání  

a kultury. A přece není možno zamlčovat znepokojující jevy. S obavami sledujeme 

pokles vzdělanosti. K neblahým důsledkům vede ztráta vědomí historické kontinuity, 

ztráta poznání a úcty k jednotlivým epochám dějin … Člověk bez vědomí kontinuity má 

nihilistický vztah ke všemu minulému… Takový člověk se mění v nevzdělaného 

barbara a s barbarskou hrubostí se pohybuje i ve svém každodenním životě. Nihilizace 

některých epoch a významných osobností má neblahé důsledky zvláště při výchově 

mladé generace, která pro moralizátorský primitivismus hodnotových schémat ztrácí 

smysl pro hodnotu.“162 Není pochyb, že v tomto prohlášení spisovatelé reflektovali i 

ignoraci tématu holokaustu ve výuce na školách. 

V roce 1968 se začátkem Pražského jara začínal tisk pomalu odsuzovat 

antisemitismus, který panoval v 50. letech. Zároveň se čekalo na oslavy Tisícího výročí 

existence Židů v Čechách a na Moravě.163 Do čela Československého svazu spisovatelů 

byl zvolen Eduard Goldstucker, který byl dříve první československý vyslanec v Izraeli. 

Jeho zvolení je možné pokládat za demonstraci nesouhlasu s protiizraelskou politikou 

předcházející vlády.164 V dubnu 1968 vydala Rada židovských náboženských obcí 

v krajích českých a moravských, prohlášení, že se po komunistickém převratu situace 

Židů v Československu zhoršila. Rada židovských náboženských obcí využila uvolněné 

doby a na jaře 1968 shrnula své požadavky: 1. do všech důsledků provedené 
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distancování se vlády od politických procesů konce čtyřicátých a počátku padesátých 

let, procesů, v nichž byl spojován nepřítel socialistické společnosti se Židem, 2. 

položení rovnítka mezi politickou a rasovou perzekuci během druhé světové války, 

rovnítka, které by umožnilo odškodnit i Židy nevojáky a neodbojáře, žijící často 

v reálné chudobě, 3. stažení se armády z prostoru kolem řeky Ohře, kam byl za války 

vysypán popel 20 000 lidí zemřelých a zahynulých v Terezíně, a pietní úprava tohoto 

z hlediska menšinové paměti vysoce citlivého místa, 4. možnost navazovat svobodně 

kontakty se zahraničními židovskými institucemi, 5. mezinárodní charakter oslav 

tisíciletí příchodu Židů do českých zemí (srpen 1968) a 700 let Staronové synagogy 

(září 1968), 6. svobodnou náboženskou výchovu židovských dětí a židovské mládeže.165 

29. dubna 1968 pronesl projev populární český herec Jan Werich k otevření expozice 

Milenium iudaicum bohemicum 29., ve kterém vyzdvihl podíl českých Židů na české 

kultuře.166 Ten korespondoval s dobovou potřebou hledání nové židovské identity 

v českých dějinách. Tajemník Rady židovských náboženských obcí Otto Heitlinger, 

označil šoa za fenomén, který se naprosto vymyká dosavadní historické zkušenosti. Byl 

od sebe oddělen osud českého a židovského osudu za druhé světové války. Čechům 

údajně hrozilo jen poněmčení, ale Židé byli určeni k fyzické likvidaci. Zároveň bylo 

vyzdvihováno židovské češství (např. událost, kdy před plynovými komorami v březnu 

1944 zpívali příslušníci osvětimského tábora českou hymnu) nebo spolupráce Židů na 

výstavbě socialistické společnosti.167 
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4.2.3 Ladislav Fuks a jeho dílo na pozadí politicko-společenské atmosféry  

v 60. letech 20. století 

  

Vzhledem k okolnostem zmiňovaným v předchozí části mé práce, se dá 

s jistotou konstatovat, že první díla Ladislava Fukse vycházejí ve velmi vhodnou dobu. 

Je to doba sympatizování s Izraelem, připomínání obětí šoa, rehabilitování 

antisionistických procesů z 50. let a procesů s nacistickými zločinci. Můžeme se tedy 

jen domnívat, zda to od Ladislava Fukse nebyl z větší části velmi promyšlený tah, nebo 

zda šlo o skutečný zájem o judaismus jako takový. Jeho tvorba je řazena do tzv. druhé 

vlny válečné literatury.168 Druhou světovou válku a holocaust, měli v této době lidé 

ještě stále v živé paměti. Ovšem v tomto období již autoři nemají potřebu přímo 

popisovat hrůzy, které se udály, ale více se zaměřují na jedince a jeho existenciální 

problémy v nacistické diktatuře. Stejně tak Fuks v žádném ze svých děl explicitně 

nevyjadřuje hrůzy a zločiny, které se udály.  

 Považuji za nutné připomenout, že Ladislav Fuks nebyl židovského původu, 

nicméně  judaismus a vůbec téma holocaustu, ho muselo neskutečně přitahovat. Není 

pochyb o tom, že vyrůstal ve velmi obtížné době. Na začátku druhé světové války, tedy 

v roce 1939, mu bylo pouhých šestnáct let. Ve svých pamětech několikrát uvedl, že jeho 

tvorba vychází z osobních vzpomínek. Tudíž se dá konstatovat, že úmrtí a persekuce 

jeho židovských spolužáků za druhé světové války, poznamenala jeho život 

rozhodujícím způsobem. Stejně tak rodinná situace a chladný vztah mezi spisovatelem a 

jeho rodiči. Celé jeho dílo 60. let je provázáno židovskou tématikou. Jeho fascinace 

židovstvím a holocaustem je často vysvětlována jeho homosexuální orientací. Stejně 

jako Židé i homosexuálové byli menšinou. Je tedy vcelku pravděpodobné, že svou 

frustraci, bezmoc, úzkost a strach z pronásledování, jelikož homosexualita byla v té 

době trestná, promítl do psaní o perzekuci židovského obyvatelstva. Tato skutečnost mu 

byla mnohokrát i zazlívána. Svou sexuální orientaci nepochybně nesl velmi těžce, což 

dokazuje i pokus o heterosexuální manželský svazek s italskou kunsthistoričkou 

Giulianou Limitti.   

Než se dostaneme k samotnému jádru mé práce, tak bych pro začátek chtěla 

citovat osobní vzpomínku židovského spisovatele Arnošta Lustiga na Ladislava 
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Fukse, kterou uvedl v předmluvě Fuksových pamětí Moje zrcadlo: „Námět 

antisemitismu ho zajímal. Jako mnoho jiných cítil bezmoc, neboť antisemitismus, který 

dovedl před padesáti lety Evropu k osvětimským plynovým komorám, k masovým 

vraždám a hrobům, k pecím, kde byly spáleny miliony lidí a s nimi pojem lidskosti, se 

s koncem války z duchovní mapy světa neztratil. Nechápal, že je možné nenávidět lidi, 

kteří už nejsou, žasnul nad postmoderním poválečným antisemitismem bez Židů, 

poprvé v životě se střetl s možností, že pro antisemity nestačí zabít Židy jen jednou, ale 

je možné je zabíjet znovu a znovu.“169 V krátkém úryvku je shrnut celý Fuksův postoj 

k židovskému národu a k antisemitismu, který mu podle všeho, byl cizí a nechápal ho. 

Přestože nebyl Žid, téma šoa se ho velmi osobně dotýkalo. Své povídky uveřejňoval ve 

Věštníku židovských náboženských obcí v Československu a v Židovské ročence.  Mezi 

židovskou společností byl velmi váženým a ceněným spisovatelem.  

V 60. letech Ladislav Fuks vydal pět knih: Pan Theodor Mundstock (1963), Mí 

černovlasí bratři (1964), Variace pro temnou strunu (1966), Spalovač mrtvol (1967)  

a Smrt morčete (1969). Jak již bylo několikrát zmíněno, jejich společnou tématikou je 

judaismus, perzekuce Židů za druhé světové války a holocaust. Nicméně každá kniha se 

liší pojetím těchto témat. V novele Pan Theodor Mundstock jsou Židé zobrazeni jako 

oběti fašismu, kteří s tím nemohou nic dělat. Do Mých černovlasých bratrů Fuks 

nejvýrazněji promítá perzekuci židovských spolužáků. Variace pro temnu strunu mají 

sice stejného protagonistu jako Mí černovlasí bratři, nicméně historické události jsou tu 

teprve očekávány a Fuks se zaměřuje především na pocity hlavní postavy, proto tu 

židovské motivy nejsou natolik výrazné. Ve Spalovači mrtvol jsou Židé zase zobrazeni 

jako lidé na obtíž, pan Kopfrkingl se své židovské rodiny zbaví na cestě za kariérou.  

A v povídkovém souboru Smrt morčete, který obsahuje povídku Cesta do země 

zaslíbené, jsou Židé na cestě za novým životem a prchají před nastupujícím fašismem.  

Ladislav Fuks ve svém díle reflektuje změnu obecného vnímání osudu 

židovského obyvatelstva za druhé světové války, která se udála právě v 60. letech. Jsou 

vnímáni jako oběti holocaustu. Jak jsem již uvedla, v předchozích letech se spíše 

oceňoval aktivní přístup k nacistické okupaci. Nyní se však situace změnila a tzv. status 

nevinné oběti dostal vyšší morální rozměr než obraz bojujícího hrdiny. Postavy 

Ladislava Fukse se nacistickému režimu nepostaví, nejsou to hrdinové, kteří by podnikli 
                                                           
169 FUKS, Ladislav a Jiří TUŠL: Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem. 2., upravené vydání, Praha: 
Mladá Fronta, 2007, str. 7. 
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něco, co by mělo zastavit hrůzy, které se děly. Jsou oběti fašistické mašinerie a 

nemohou s tím nic dělat. Tato tendence je nejlépe vidět na postavě Theodora 

Mundstocka, ten jakožto před válkou malý úředníček v provaznické firmě a nyní 

zametač ulic je vláčen událostmi druhé světové války a nepřízní osudu. Válka mu 

sebrala vše, včetně vlastní důstojnosti a psychického i fyzického zdraví. Stejně jako 

většina jeho židovských přátel i on čeká na předvolání k transportu do koncentračního 

tábora a s hrůzou každý den kontroluje schránku. A právě v této době, době temnoty, 

neustálého strachu a očekávání smrti, jeho osobnost takový šok neunese a rozštěpí se.  

U pana Mundstocka se projeví psychická nemoc - schizofrenie. Na každém kroku ho 

provází stín, který nese jméno Mon. Největší hrůzou je nyní jen otevření poštovní 

schránky, kde buď bude, nebo nebude předvolánka k transportu. Hned v první scéně pan 

Mundstock přichází domu z nákupu, čeká ho otevření dopisní schránky a říká svému 

stínu: „Mám zničené nervy, Mone. … když se ve schránce něco bělá, hned vidím 

předvolánku, a zatím není na obálce ani úřední razítko.“170 Životem je teď provází 

neustálá paranoia a strach z činností, které dělali dříve běžně. Předvolánka se jim stala 

symbolem největšího neštěstí, které se mu může stát, tedy holokaustu. Neustále na ni 

myslí. Skoro by se dalo říci, že v knize je právě strach z otevření poštovní schránky  

a nejistota ohledně odjezdu do koncentračního tábora, ztělesněním toho největšího 

týrání. Pan Mundstock prožívá naprosto nepředstavitelný psychický nátlak. Postupně 

přemýšlí nad tím, kdo z jeho židovských přátel již předvolánku dostal, kdo již odjel do 

koncentračního tábora a kdo ještě ne: „ Šternovi, paní Hekšová, Radnitzerovi, Bacrovi, 

Kolb, Haus, Ruth Krausová… Ale Radnitzerovi už byli předvoláni na Pohořelec  

a Backrovi jednají s Kopytem o úschovu věcí. Zbývá paní Hekšová, Kolb a rodina 

Šternů. S Hausem se už nepočítá, brzy se zblázní…“171 Kvůli neustálému strachu ze 

ztráty života se z něj stala lidská troska, která nedokáže čelit svému osudu nebo se mu 

dokonce vzepřít a jeho jedinou nadějí je konec války. Po určitém čase pan Mundstock 

svůj osud přijme, smíří se s ním, nesnaží se s ním bojovat, ale naopak pochopit ho  

a připravit se na něj. Postupně rozvine svou metodu, jak se připravit na pobyt 

v koncentračním táboře a dělá vše pro to, aby zachránil svůj život. Svou neúnavnou 

snahou přizpůsobit se nacistickému systému, ztrácí veškerou svou hrdost. Snaží se 

                                                           
170 FUKS, Ladislav: Pan Theodor Mundstock, Praha: Československý spisovatel, 1963, str. 7. 
171 Tamtéž, str. 63. 
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splynout s davem, neupozorňovat na sebe. Nacvičuje si spaní na prkně, představuje si 

cestu transportem a v neposlední řadě si vyzkouší i jak probíhá takové otrávení plynem. 

Nakonec se do transportu ani nedostane, jelikož v den odjezdu se zdrží a když následně 

rychle pospíchá na nádraží, paradoxně doplatí na svou přípravu, soustředí se na to, že 

má po pěti krocích přehodit zavazadlo do druhé ruky a v tu chvíli ho srazí německé 

nákladní auto. Nevíme, jak by se Mundstock choval, kdyby se do tábora dostal, nicméně 

jeho představám o táboře je v knize věnována celá kapitola. Snažil by se splynout, 

nechal by na sebe řvát od dozorců a ani trochu by neprotestoval. Zkrátka Mundstock se 

vehementně snaží přežít. Je otázkou, zda je to obdivuhodné, či nikoli. Ladislav Fuks do 

něj jistě projektoval svůj strach z nemoci schizofrenie, strach z pronásledování, 

paranoiu, kterou mu způsoboval komunistický režim a homosexuální orientace. Stejně 

tak i tehdejší obraz židovské oběti během holocaustu.  

Obraz Žida jako oběti nacistické mašinerie reflektuje i novela Cesta do země 

zaslíbené, jež je součástí povídkového souboru Smrt morčete (1969). Děj je následující: 

rakouští židovští občané prchají těsně před začátkem druhé světové války na pramici po 

Dunaji. Každý z nich má jiný cíl. Breitenbachovi Austrálii, Kerstorffovi Ekvádor, 

Festanovi Ameriku, paní Salingerová Paříž. Nicméně během několika dní chatrná loď 

ztroskotá a následně všichni umírají, to buď dobrovolně nebo vyčerpáním. Zbylá 

skupina dokonce odmítne pomoc katolického kněze a vstupuje do „rozestouplých“ vod 

řeky. Je tu citelná paralela s vyprávěním Druhé knihy Mojžíšovy (Exodus), která 

pojednává o vyvedení Židů z egyptského zajetí do země zaslíbené prorokem Mojžíšem. 

Ta je vidět jak v názvu novely, tak ve jméně jedné z nejvýraznějších postav rabína 

Mojžíše Aschera. Aby mohli Židé uprchnout, obětovali prakticky celý svůj majetek, 

kromě určitých věcí, které si mohli vzít sebou na loď a v průběhu plavby na nich 

křečovitě lpí, což odpoutává jejich pozornost od tragického osudu k méně závažným 

věcem (podobně jako tomu bylo v případě transportů do koncentračních táborů, kdy si 

lidé mohli sebou vzít jen určité množství věcí). Při svém putování nemohou nikde 

přistát. Jsou vyhnanci. Když se jim porouchá motor a chtějí ho opravit, nemohou:  

„A pak loď byla téměř u písčiny a pan Seidler zvolal „neveslovat“ a pak se na písčině 

objevili muži, měli mdlé, bezvýrazné měkké tváře, ale zato ruce plné šavlí, a cosi volali 

a křičeli, jako by zaháněli zvěř. (…) A pak se objevil ještě jeden břeh, do třetice, který 

dosud nebylo vidět, širé, rovné, pokosené pole, a když loď k němu připlouvala, jako by 
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v něj povstal celý les šavlí, pušek a kulometů, …“172 V novele je také vcelku výrazně 

reflektován postoj tehdejšího Československa ke Státu Izrael. Ani jeden z uprchlíků si 

totiž nevybírá Palestinu jako svůj budoucí domov.  

Ladislav Fuks v této novele využívá i svůj typický prvek a to oddělování postav 

od jmen. Když už se z židovských uprchlíků staly ubohé lidské bytosti, tedy při 

ztroskotání lodi, Fuks je začne popisovat beze jmen: „Ráno se mraky roztrhly, a když se 

pak objevilo slunce, na rozvodněném břehu ležely promočené, zablácené a potrhané 

lidské trosky. Nějací mládenci a dívka se stvoly rákosí na rozdrásaných tělech. Nějaký 

mladší muž a žena se zkrvavenými čely. Štíhlejší člověk v kostkovaných šatech 

s kapesníčkem, na nichž už skoro nikdo ty kostky nepoznal …“173 To se projevuje  

i v konečné promluvě rabína s knězem, který se vypravil židovské utečence zachránit. 

Vyjmenuje postupně všechny zemřelé účastníky cesty a vznese naději, že jejich jména 

nezůstanou zapomenuta: „ snad se někdy někdo doví, jak Židé ve dvacátém století 

putovali do zaslíbené země. Bankovní ředitel Festan, velkoprůmyslník Breitenbach  

a továrník Kerstorff s rodinami, hospodyně Marta, světoznámá pěvkyně Rosa 

Salingerová, tito Židé byli bohatí, velmi bohatí … a jeden malý ubohý oblastní 

rabín.“174 Tato tendence oddělení jména, které bude navždy zapamatováno, se 

projevovala i ve výstavbě různých památníků. Např. potřeba ztvárnění jmen obětí 

v jejich abecedním řazení na stěnách Pinkasovy synagogy v Praze v letech 1954-59.175  

Novela vyšla ve sborníku Smrt morčete v roce 1969, tedy až po okupaci 

Československa vojsky Varšavské smlouvy. V této době zemi opouštěla podstatná 

populace Židů, kteří odjížděli do exilu a doufali v lepší život. Podobně na tom jsou  

i protagonisté příběhu. Odjíždějí do „země zaslíbené“, v jejich případě se jí bohužel 

stala smrt.  

V povídkovém cyklu Mí černovlasí bratři (1964) a románu Variace pro temnou 

strunu (1966)  je hlavním protagonistou dospívající Michael. Ladislav Fuks se tedy opět 

trefuje do soudobých tendencí. V 60. letech se židovské obce ve zvýšené míře 
                                                           
172 FUKS, Ladislav. Smrt morčete: sbírka povídek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969, str. 109. 
173 Tamtéž, str. 133. 
174 Tamtéž, str. 153. 
175 SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská menšina v českých zemích v letech 1956-1968. Mezi loajalitou 
k režimu, závazky k rodinné tradici a k judaismu. In: SOUKUPOVÁ, Blanka a Miloš POJAR: Židovská 
menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k pražskému jaru. Praha: Židovské 
muzeum v Praze, 2011, str. 124. 
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zaměřovaly na mládež, přičemž byla zakládána různá mládežnická uskupení. Zásadní 

postavení zde má i přátelství chlapců. V bratrech, konkrétně v povídce Kchonyho cesta 

do světa, která se odehrává během okupace českých zemí německými vojsky v roce 

1939, Ladislav Fuks přetřásá téma emigrace. A v tomto případě dokonce do Palestiny 

(na rozdíl od novely Cesta do země zaslíbené). Rodina Michaelova židovského 

spolužáka Kchonyho si tuto cestu vysnila, nicméně podobně jako právě v Cestě do země 

zaslíbené nebyla cesta dokončena, neboť Kchonyho matka rodinu otráví plynem: „(…) 

nebohý Kchony ležel v pokoji vedle svého otce, doktora Efraima Kohna, rabína 

z jeruzalémské synagógy; jejich maminka otevřela plyn, aby o tom nevěděli. Na stole 

leželo rozevřené albu s mnoha fotografiemi, jako by si byl v něm Kchony ukazoval 

prstem, a nějaká tužka a nový nepopsaný sešit. To byla Kchonyho cesta do světa …“176 

Velmi výraznou postavou, která prostupuje většinou povídek je Michaelův učitel 

zeměpisu. Ten si „zasedl“ na židovské spolužáky a s oblibou je zkoušel z Palestiny, 

přičemž ostatní žáky zkoušel například z Turecka, Arábie nebo Egypta: „Ptal se ho, 

kolik má Palestina obyvatel … Plaše řekl, že patnáct. Miliónů… Ptal se ho, zda do toho 

počítá i sebe, a dal druhou otázku.“177 Jak jsem již několikrát zmínila, politika 

Československa v 60. letech byla v otázce židovského státu, velmi zamítavá. Naopak 

arabské státy měly zaručenou podporu v tehdejším protiizraelském smýšlení.  

 Nutné je zmínit i překlady Fuksových děl z 60. let. Jeho knihy vycházely  

i v západních státech. Poprvé zpravidla vyšly v němčině či maďarštině. Ale například 

novela Pan Theodor Mundstock vyšla ve Francii (1966), Finsku (1970) a v Nizozemí 

(1986). Další novela Spalovač mrtvol vyšla v Itálii a nebo také v roce 1984 ve Velké 

Británii a následně v USA. Není pochyb o tom, že veškeré překlady knih, které během 

šedesátých let vycházely, měl tehdejší režim pod kontrolou. Tehdejší Československo 

mělo mimo jiné za cíl zdůrazňovat svou mírovou zahraniční politiku (nejen svou, ale  

i Sovětského svazu). Je tedy možné, že k dosažení tohoto cíle, využilo i humanistické 

prózy Ladislava Fukse.  

 

 

 

                                                           
176 FUKS, Ladislav. Mí černovlasí bratři. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964, str. 38. 

177 Tamtéž, str. 24. 
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4.3 Českoslovenští Židé v době normalizace 

 

V srpnu 1968 bylo Pražské jaro násilně potlačeno vojsky Varšavské smlouvy, 

což znamenalo začátek tzv. normalizace. Tedy pokusu o navrácení společenské situace 

do stavu v 50. let. V komunistické straně proběhly čistky, byla znovu zavedena přísná 

cenzura, hranice se opět zavíraly a probíhala také velká propouštění ze zaměstnání. I pro 

židovskou komunitu v ČSSR to znamenalo prakticky stejný stav jako v 50. letech. 

Antisemitismus opět vzrostl, i když byl opět skryt pod označením „antisionismus“. 

Kvůli srpnové sovětské okupaci z Československa emigrovala velká část židovského 

obyvatelstva, která se buď podílela na událost Pražského jara, a nebo zkrátka vycítila 

budoucí nebezpečí. V tomto případě šlo především o umělce, pracovníky vědeckých 

oborů, tedy česká i slovenská židovská inteligence. V Československu zůstalo asi  

14 000 Židů.178 Tzv. židovský intelektuál byl jasným nepřítelem normalizačního 

režimu, byl označován jako sionista, tedy „agent imperialismu“. Za původce  

tzv. kontrarevoluce, tedy přednormalizačních reforem, byli opět jako viníci označeni 

Židé.179 Režim 70. a 80. let zůstal v protižidovských projevech velmi podobný režimu 

z let 50, byl ovšem rozšířen o vazbu „židovský intelektuál“180 V rámci nepřátelské 

politiky Sovětského svazu vůči Státu Izrael šlo Československo v jeho stopách a spolu 

s ním, bylo jediným státem sovětského bloku, který nepovoloval izraelským občanům 

vstup na své území.181  

Situace připomínání holokaustu v 70. letech byla poměrně horší než v letech 50. 

Například památník v Pinkasově synagoze (vznikl v 50. letech) byl za normalizace 

uzavřen. Dále pak byla zrušena edice terezínského časopisu Vedem. To se událo na 

popud papeže komunistické historiografie Václava Krále, který tvrdil, že vydávání 

literatury s tematikou pronásledování Židů „je nutno posuzovat (ze) zorného úhlu (…) 

izraelské agrese (…) proti sousedním arabským národům“182  

                                                           
178 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str 184. 

179 SVOBODOVÁ, Jana. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992: Studie. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, str. 51. 
180 Tamtéž, str. 61 
181 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 185. 
182 BROD, Petr: Židé v poválečném Československu. In: VEBER, Václav. Židé v novodobých dějinách: 
soubor přednášek na FF UK. Praha: Karolinum, 1997, str. 157. 
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S židovskými památkami se v této době zacházelo smutným způsobem. Např. v místě 

kde byli Židé za druhé světové války shromažďováni k transportu do koncentračních 

táborů, byl postavem v roce 1972 Parkhotel.183 Dále byly rušeny židovské hřbitovy.184 

V tehdejším tisku (např. v časopise Tribuna) byly zveřejňovány silně protisionistické 

články. Měly za cíl přesvědčit veřejnost, že sionisté byli spolupracovníky nacistů.185 

V roce 1972 byl zahájen tajný program Ministerstva vnitra tzv. Pavouk, který 

měl za cíl sledovat československé Židy a následně vytvořit kartotéku všech Židů 

v zemi. Důvodem byla nutnost bdělosti komunistické strany vůči „zlu“ sionismu.186 

V době normalizace také vycházejí romány antisemitistického spisovatele Alexeje 

Pludka, které byly poměrně oblíbené mezi širokou veřejností. Např. v románu Vabank z 

roku 1974 označuje Židy jako strůjce Pražského jara, zároveň byla tato kniha oceněna  

v soutěži vypsané Českým literárním fondem a Svazem českých spisovatelů  

u příležitosti 25. výročí února 1948.187 Prostřednictvím Pludkových románů se 

antisemitismus dostával do řadových domácností. Oproti tomu ovšem vycházejí i knihy 

s protektorátní tématikou, např. spisovatel Ota Pavel v 70. letech publikuje povídkovou 

knihy Smrt krásných srnců (1971), ta je v roce 1986 převedena na filmové plátno 

režisérem Karlem Kachyňou.188 

V 80. letech se tehdejší vláda snažila vylepšit obraz Československa v zahraničí 

tím, že se protisionistická kampaň usměrňuje. ČSSR chtěla také nadále demonstrovat 

světu svou údajně nábožensky tolerantní politiku, do čehož zapadaly i světové úspěchy 

výstav Židovského muzea v Praze.189 Ty byly slaveny především v 80. letech,  

                                                           
183 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 185. 
184 SOUKUPOVÁ, Blanka: Praha v židovské krajině vzpomínání na šoa (K významům pamětních míst a 
míst v paměti). Léta 1945-1989. In:ALTOVÁ, Blanka. Neklidná krajina: vzpomínání: konkurenční 
společenství paměti ve městě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, str. 46. 
185 BROD, Petr: Židé v poválečném Československu. In: VEBER, Václav. Židé v novodobých dějinách: 
soubor přednášek na FF UK. Praha: Karolinum, 1997, str. 158. 
186 HEITLINGER, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu: čeští a slovenští židé po roce 1945. Vyd. 1. 
Praha: G plus G, 2007, str. 47 
187 SVOBODOVÁ, Jana. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992: Studie. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, str. 61. 
188 BEDNAŘÍK, Petr: Jews, memory and history in Czechoslovakia during 1945-1989. In:BEDNAŘÍK, 
Petr a Helena NOSKOVÁ a Blanka SOUKUPOVÁ: Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity 
II. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, str. 124. 
189 SOUKUPOVÁ, Blanka: Praha v židovské krajině vzpomínání na šoa (K významům pamětních míst a 
míst v paměti). Léta 1945-1989. In:ALTOVÁ, Blanka. Neklidná krajina: vzpomínání: konkurenční 
společenství paměti ve městě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, str. 45. 
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kdy výstavy probíhaly ve Velké Británii, Itálii, Spojených státech a Kanadě.190 České 

země neměly celých 14 let rabína a to od roku 1970 po rok 1984, v tomto roce se funkce 

ujal D. Mayer, podmínkou však bylo, že neodmítl závazek ke spolupráci s StB.191 Ani 

v 80. letech se ve školách příliš neučilo o holocaustu ani o antisemitismu na Slovensku 

během druhé světové války. Díky tomu vyrůstaly další generace lidí, kteří nevěděli 

prakticky nic o historii židovské menšiny v Československu.192 O tom, že situace v zemi 

se nelepší, podává svědectví dokument Charty 77 z roku 1989, nazvaný Tragédie židů 

v poválečném Československu 193 Obsahuje upozornění na to, že je v Československu 

tématika holocaustu upozaděna, kritizuje situaci Pinkasovy synagogy a dalších 

židovských památek.194 

Vztahy Československa a Státu Izraele se začaly zlepšovat až v roce 1988, kdy 

se uskutečnila schůzka ministrů zahraničních věcí obou států. V tomto roce byly 

podepsány první obchodní dohody a izraelští turisté dostávali první povolení navštívit 

Československo.195 

 

  

4.3.1 Odraz normalizace v tvorbě Ladislava Fukse 

 V 70. a 80. letech se Ladislav Fuks v plné míře přizpůsobuje režimu a stane se 

uznávaným normalizačním autorem. Fakt, nad kterým se stojí za to pozastavit, je ten, že 

Ladislav Fuks se o tématice židovství, holocaustu a druhé světové války, několikrát 

zmiňuje jako o něčem, co jeho život zasáhlo razantním způsobem. Nicméně s vojenskou 

okupací Československa, se této své milované tématiky dobrovolně vzdává.  

                                                           
190 BEDNAŘÍK, Petr: Jews, memory and history in Czechoslovakia during 1945-1989. In:BEDNAŘÍK, 
Petr a Helena NOSKOVÁ a Blanka SOUKUPOVÁ: Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity 
II. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, str. 123 
191 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001, 
str. 356. 
192 BEDNAŘÍK, Petr: Jews, memory and history in Czechoslovakia during 1945-1989. In:BEDNAŘÍK, 
Petr a Helena NOSKOVÁ a Blanka SOUKUPOVÁ: Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity 
II. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, str. 124. 
193 BROD, Petr: Židé v poválečném Československu. In: VEBER, Václav. Židé v novodobých dějinách: 
soubor přednášek na FF UK. Praha: Karolinum, 1997, str. 158. 
194 BEDNAŘÍK, Petr: Jews, memory and history in Czechoslovakia during 1945-1989. In:BEDNAŘÍK, 
Petr a Helena NOSKOVÁ a Blanka SOUKUPOVÁ: Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity 
II. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, str. 124. 
195 MOSHE, Yegar: Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing, 1997, str. 185. 
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V tomto období v ČSSR opět vzrůstá antisemitismus, resp. antisionimus a Stát Izrael je 

nenáviděnou zemí amerického imperialismu. Proto se veškerá židovská tématika 

upozaďuje. I přesto je holocaust vládní reprezentací stále uznáván, ale pečlivě oddělen 

od Státu Izraele. Považuji za nutné zmínit, že se spisovatel nezúčastnil IV. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů, kde jeho kolegové nejen, že kritizovali podobu tehdejší 

politické situace, ale také vyjadřovali sympatie se Státem Izrael v Šestidenní válce. Fuks 

byl v té době v nemocnici se zánětem slepého střeva, nicméně někteří lidé konstatovali, 

že tam byl dobrovolně. To ovšem nic nemění na faktu, že se zkrátka k politické situaci 

nevyjadřoval a snažil se zůstat v pozadí. Trefně se k tomu vyjádřil Milan Jungmann: 

„Například v jedné větě se jen zmíní o pověstném sjezdu spisovatelů v roce 1967, ve 

druhé uvádí, že byl zrovna v nemocnici a o zasedání jej přišli informovat kolegové, a 

dále konstatuje: Přinesli i kytičku a něco k snědku. Z toho jsem si snad nechal jen 

trochu šunky a nějakou sladkost, snad i džus, protože po operaci jsem směl jíst 

minimálně. Jedna z nejvýznamnějších kulturně politických událostí té doby musela 

ustoupit kousku uzeniny.“196  

Dalším podstatným faktem je, že v době normalizace vycházejí další vydání 

Fuksových knih s tématikou židovství a holokaustu ve velmi nízké míře. V roce 1978 

vyšlo druhé vydání knihy Variace pro temnou strunu, v roce 1983 druhé vydání 

Spalovače mrtvol vyšel podruhé v roce 1983 a Pan Theodor Mundstock, potřetí v roce 

1985 (podruhé byl vydán v roce 1969). Vzhledem k tomu, že Ladislav Fuks byl velmi 

populárním autorem, je to více či méně zarážející a opět to nasvědčuje výrazně 

protiizraelské politice tehdejšího státního aparátu.  

 Ladislav Fuks v 70. letech opět vycítil společenskou změnu a od základu mění 

svou tvorbu. Kvalitu textu vyměnil za pohodlí prorežimního spisovatele. V 70. letech 

vydává knihy, které splňují tehdejší režimní požadavky. Trojice knih Příběh kriminální 

rady (1971), Nebožtíci na bále (1972) a Oslovení z tmy (1972), se dají zařadit do 

kvalitní a hodnotné literatury 20. století. Nicméně právě v novele Oslovení z tmy 

můžeme zachytit prvky, které se dají považovat za alegorii na holocaust. V knize se to 

hemží narážkami na rasismus a koncentrační tábory. Navíc hlavní postava má jméno 

židovského původu Arjeh. Ladislav Fuks v novele dokonce reflektuje dobové ničení 

                                                           
196 JUNGMANN, Milan: Poztrácený význam bizarnosti. Literární noviny, 28. 2., 1996, č. 9, str. 6. 
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židovských hřbitovů: „Na světě je velmi málo vašich hřbitovů, které nejsou zpustlé“197 

Autor se tedy v tomto případě alespoň alegoricky navrací ke svému oblíbenému tématu 

židovství. Na dlouhou dobu ho však opouští v druhé polovině 70. let, kdy vydává knihy 

jako Návrat z žitného pole (1974), Mrtvý v podchodu (1976), Pasáček z doliny (1977) a 

Křišťálový pantoflíček (1978). Již jen tituly knih evokují socialistickou literaturu. 

Návrat z žitného pole vystihuje tehdejší protiemigrační politiku a je pravděpodobné, že 

Ladislav Fuks v něm reflektuje vlastní uvažování o emigraci. Stejně jako hlavní postava 

románu student filozofie Jan (ten ovšem uvažuje o emigraci po roce 1948), se k ní však 

neodhodlal.  

  V Křišťálovém pantoflíčku adoruje osobu Julia Fučíka. Už jenom výběr tématu 

svědčí o absolutním přizpůsobení se režimu a snad i psaní na zakázku, jelikož v roce 

1978 by měl Julius Fučík dvě výročí a to 75 let od jeho narození a 35 let od jeho úmrtí.   

 K tématice druhé světové války se vrací v roce 1980 v novele Obraz Martina 

Blaskowitze. V ní Ladislav Fuks reflektuje protektorátní dobu a hlavní postavou je opět 

Michal. Spisovatel tu literární ztvárňuje vztah Čechů a Němců, jelikož hlavní 

protagonista se nemůže přátelit s bratry Blaskowitzovými, protože jsou Němci.  I 

přestože se kniha týká druhé světové války, tématika židovství je tu již upozaděna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
197 FUKS, Ladislav. Oslovení z tmy: svědectví o vítězství tvora Arjeha. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1972, 
str. 158. 
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5 Závěr 

Ladislav Fuks se celý život snažil stát stranou politické situaci. Dění kolem sebe 

nereflektuje ani ve svém vzpomínkovém díle Moje zrcadlo a co bylo za zrcadlem. 

Paměti se z větší části nedají považovat za klasickou životopisnou knihu, ale spíše za 

vzpomínky a ohlednutí. V knize se nejvíce věnuje svému dospělému životu. Oproti 

tomu, svým knihám jen okrajově. Žádným způsobem je nehodnotí, spíše odkazuje na 

literární kritiku. Co se týče jeho vztahu k židovské tématice, zmiňuje své setkání 

s Maxem Brodem v roce 1964 a také se několikrát vrací k faktu, že za druhé světové 

války ztratil řadu svých židovských spolužáků. U této vzpomínky bych chtěla 

podotknout, že postupem času a konkrétní společenské situace, si ji mohl Ladislav Fuks 

stále více vsugerovávat a tím ji přiřadit větší důležitost, než původně měla. Tím ovšem 

nezpochybňuji její autentičnost. 

Spisovatel je zařazen do tzv. druhé vlny poválečné prózy spolu s autory, jako 

jsou H. Bělohradská, J. Otčenášek, A. Lustig nebo J. Škvorecký. Ve svých dílech se tito 

spisovatelé zaměřují na hrůzy druhé světové války s odstupem času a zároveň do středu 

dění staví jedince jako individualitu.  

V prvním období své tvorby z let 1963-1970 Ladislav Fuks psal svá 

nekvalitnější díla. Jde i o období, kdy v ČSSR probíhalo společenské a politické 

uvolnění, které vyvrcholilo v podobě tzv. Pražského jara roku 1968. Fuks se v těchto 

letech věnoval, ve svých dílech, tématice druhé světové války, holokaustu a židovství. 

Faktem je, že se vydal směrem, který byl v tu dobu žádaný a svezl se na módní vlně 

podpory Státu Izrael. I když byl oficiální postoj státu vůči Státu Izrael velmi zamítavý, 

tak měla tato země podporu veřejnosti. Tento jev je důsledkem procesů s nacistickými 

zločinci, které v době 60. let probíhají. Jde zejména o soudní proces s „hlavním 

architektem konečné židovské otázky“ Adolfem Eichmannem, který probíhal ve Státě 

Izrael v roce 1961. Tato událost změnila vnímání židovského osudu během holokaustu. 

Židé začali být vnímáni jako oběti této nepochopitelné události (oproti minulosti, kdy se 

více oceňoval aktivní přístup proti nacistické moci). Zároveň začínaly vycházet na 

povrch dříve důkladně skryté vzpomínky přeživších. Veřejnost také vyjadřovala Státu 

Izrael podporu v Šestidenní válce a souhlasila s kroky, které v tomto konfliktu země 

podnikala. 
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 Není tedy pochyb o tom, že Ladislav Fuks dokonale vystihuje dobu, ve které 

vydával svá díla s židovskou tématikou. Zároveň jsou tyto knihy považovány za jeho 

nejkvalitnější díla. Jsou oceňovány dobovou i současnou kritikou. Recenze z let 60. se 

dají považovat za směrodatné. Tato doba totiž byla rozkvětem veškeré kultury 

(především literární) a kritici se již nezaměřovali jen na socialisticko-realistický popis 

„budování“, ale i na literární kvality a myšlenkovou náplň konkrétního díla.  

Po okupaci státu vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 se ovšem situace 

změnila. Vláda přerušila veškeré diplomatické styky se Státem Izrael, který byl označen 

za nepřítele socialistické zřízení. Situace se velmi podobala stavu, který byl v 50. letech. 

Měnili se i literární kritici, kteří recenzovali Fuksovu tvorbu, stejně tak i periodika, 

v kterých recenze vycházely. Ladislav Fuks opět využil situace a změnil svou tvorbu ve 

prospěch režimu. Důvodů může být hned několik, např. kariérismus, strach a obavy 

z pronásledování nebo sympatie s tehdejším režimem. I přesto je jasné, že vztah 

spisovatele, který se usilovně snažil zůstat na okraji politického dění, k normalizačnímu 

režimu nebyl čistě pozitivní. Nicméně jeho tvorba z těchto let dokládá, že zcela podlehl 

požadavků tehdejšího režimu a obětoval tématiku židovství pohodlnému životu 

prorežimního autora. Jeho tehdejší díla jsou normalizačními kritiky přijata velmi 

pozitivně, což znamená, že byl státním režimem schválen. Jeho texty byly využívány  

v rámci stranické propagandy. Po roce 1989 jsou mu ústupky režimu literární kritikou 

velmi vyčítány a je označován za normalizačního autora. 
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