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Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá komparací autentického a literárního nacistického
diskurzu. Promítá již poměrně bohatě probádaný koncept původního nacistického jazyka na text
českého literárního díla a zkoumá možnosti propojení tohoto jazyka s jeho beletristickou reflexí.
Zvoleným postupem je podrobná paralelní analýza rysů a prostředků jednak reálného
nacistického jazyka dle dosavadních jazykovědných a filologických poznatků, jednak diskurzu
nacistické postavy Bedřicha Brenskeho z novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou (1964), přičemž ústřední pozici v obou rozborech zaujímá lexikálně sémantická
rovina a její role v procesu psychologické manipulace; v rozboru beletristickém jsou brány v
potaz též extralingvální a paralingvální aspekty Brenskeho projevu, o kterých je čtenář
informován v diskurzu vypravěče. Při komparaci se zjišťuje vysoká míra korespondence jazyka
původního a beletristického jednak co do samotných jazykových prostředků, jednak stran vztahu
lexika ke komunikačním záměrům. Ve světle těchto shod a s přihlédnutím k spisovatelovým
vlastním zkušenostem v nacistických koncentračních táborech i k jeho výrokům o vlastní
motivaci k literární reflexi těchto zkušeností se v Závěru uvažuje o možnosti nahlížení na diskurz
Brenskeho jako na zlomkový jazykový dokument místa a doby.
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Abstract
The present master's thesis undertakes to provide a comparative study of authentic and literary
nazi discourse. It takes up the thread of research already carried out into the concept of original
nazi language, projects existing observations on that phenomenon onto a work of Czech fine
literature and examines the possibility of the drawing of parallels between authentic nazi
discourse and its recreation in fiction. The method selected for the purpose is one of study and
collation of the features and devices of original nazi language as described in existing linguistic
and philological commentaries in parallel with a detailed analysis of the discourse of Bedřich
Brenske, the prime nazi protagonist in Arnošt Lustig's novella A Prayer for Katerina Horovitzova
(1964). The main focus throughout is on lexical and semantic aspects and their roles in the
process of psychological manipulation; the analysis of the fictional text also casts light upon
certain extralinguistic and paralinguistic aspects of Brenske's communication that are revealed
to the reader through the narrator discourse. Consideration of Brenske's direct speech in the light
of the original discourse of the Third Reich reveals a high degree of correspondence between the
two, both on the fundamental level of linguistic features and in terms of the relationship between
lexis and communicative intention. Taking into consideration these similarities, and Lustig's own
experience of life in the nazi concentration camps as well as his own statements regarding the
various motivations behind his treatment of the topic in literature, the close of the thesis
considers the justifiability of perceiving Brenske's discourse as a linguistic record – albeit a
fragmentary one – of a very specific time and location in history.
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totalitarian language, language of the Third Reich, holocaust literature, rhetoric, manipulation
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1. Úvod
Arnošt Lustig zažil nacistický režim v jeho snad nejhorších podobách – v koncentračních táborech
Třetí říše. Obklopen v Osvětimi, Buchenwaldu a Terezíně protagonisty tohoto režimu,
dennodenně také slyšel jejich mluvu, ať v provedení německém či českém. Líčení podmínek a
lidského chování v koncentračních táborech tvoří těžiště jeho celoživotního díla – až do takové
míry, že se slovo „beletrie“ k popisu jeho díla místy téměř ani „nehodí“. Živou součástí jeho
vyprávění jsou krom obětí režimu, samotných vězňů, pochopitelně i postavy nacistů, kteří se o
běh těchto táborů starali. A protože tu jde o reflexi literární, při které se autor snaží líčit co
nejvěrnější obraz nejen prostředí, ale i aktantů v něm se pohybujících, jako primární nástroj k
tomuto líčení mu jakožto „malíři slovy“ slouží právě jazyk, kterým mluvili – jejich diskurz1.
Při četbě Lustigových povídek, novel a románů cítí čtenář, jak z jazyka jeho „postav zla“ jde chlad,
jak jejich slova nahánějí do dalších bytostí v příběhu strach a hrůzu, jak ovlivňují jejich psychiku,
motivují jejich činy a určují další děj. Toto platí mnohdy do tak velké míry, že čtenáře napadá hned
několik otázek. Proč je diskurz, který plyne z úst Lustigových postav, tak komunikačně „úspěšný“,
tak zdánlivě „autentický“? Jak tento jazyk jako charakterizační nástroj vlastně funguje – jaké jsou
jeho hlavní rysy a prostředky? Byly tyto prostředky autorem adaptovány a uplatňovány snad
vědomě, nebo se zdají být spíše součástí jeho podvědomého jazykového materiálu, přirozeně
„nasáklého“ z prostředí, ve kterém pobýval? Má diskurz těchto postav něco společného s
původním, autentickým – dokumentovaným, jinými již mapovaným a analyzovaným – diskurzem
nacistického režimu? A pokud ano, kde se nachází jejich společná půda?
Ve snaze najít odpovědi na tyto otázky – především však na poslední dvě z nich – se tato práce
pokouší o komparativní analýzu prostředků nacistického jazyka skutečného a beletristického, a
to na příkladu Lustigova snad nejmistrněji namalovaného „portrétu zla“, postavě německého
důstojníka Bedřicha Brenskeho z novely Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964). Budou
se tu hledat paralely mezi autentickým diskurzem kdysi žijících a mluvících nacistických postav
a jazykem jejich „dvojníků“ pobývajících ve světě, který znovuvytvořil Arnošt Lustig ve své
literární reflexi jejich doby. O Lustigově dílu jako o příběhu utrpení člověka v obklíčení smrti a
chování v krajních životních situacích či o jejich schopnostech či neschopnostech se psychicky
vypořádat s nacistickým zlem, kterým jsou obklopeni, případně jako historicky věrném – byť
umělecky zpracovaném – poselství o vyhlazovacích táborech zaslaném „zevnitř“, se napsalo již

1 V této práci je termín „diskurz“ užíván v poněkud úzkém smyslu řečové činnosti mluvčího či souboru
jeho promluv (srov. např. Čechová 2011, s. 379).

8

mnoho. Tato práce však zkoumá možnost nahlížení na jeho tvorbu jako na dobový dokument
jazykový, na jeho tvůrčí osobnost jako na „clonu“, přes kterou pronikl nacistický diskurz až k nám
do současnosti.

9

2. Arnošt Lustig a nacistický režim
Předmětem první části této práce bude sám Arnošt Lustig. Krom nejstručnějších informací z jeho
dětství se tu budeme věnovat především těm biografickým údajům, které se přímo týkají tématu
vztahu mezi spisovatelovým dílem a jeho životem v nacistické říši a primárně v koncentračních
táborech. Úvahu o dalších obdobích a aspektech autorova života – o poválečných letech, o pobytu
v Izraeli nebo Jugoslávii, o emigraci a životě v Americe, o návratu do Československa po listopadu
1989, o jeho novinářské a pedagogické činnosti, o jeho práci ve filmu či o mnoha literárních
ocenění, která mu byla udělena – nám omezený rámec této práce nedovolí, ostatně o tom všem
bylo mnoho napsáno jinde. Právě zázemí koncentračních táborů, ve kterých Lustig „na vlastní
kůži“ zažil chování i jazyk předních aktérů Třetí říše a Protektorátu, se totiž stalo popudem i
prostředím pro jeho tak zdařilé a působivé literární znovuztvárnění nacismu a jeho diskurzu. Po
líčení těchto spisovatelových zkušeností proto následuje krátké shrnutí jeho motivací k jejich
beletristické reflexi.
2.1 Arnošt Lustig a pohled do tří koncentračních táborů
Český prozaik a publicista židovského původu Arnošt Lustig se narodil 21. prosince 1926 v Praze.
Otec byl český Žid, maloobchodník, který trpěl následky ekonomické krize na počátku 30. let,
matčina německá židovská rodina byla usídlená na Moravě. Na oba rodiče Lustig vždy vzpomínal
jako na hodné, poctivé a pracovité lidi. Dětství prožil v chudé dělnické čtvrti v pražské Libni. Dle
jeho vlastních slov to bylo dětství však šťastné, doba svobody a radosti, klukovských her a
společnosti pouličních rváčů, objevování života pražských ulic. Doba, ve které byl odkázán na
sebe, ale ne sám (Lustig 2008, s. 5). Lustig aplikuje na toto období i slovo užitečné; naučilo ho totiž
samostatnosti a připravilo ho na fyzické nepohodlí a hlad, které ho čekaly později v
koncentračních táborech: Těžko bych se osvědčil, kdyby nebylo proletářské Libně. Bídy a dělníků
kolem nás. To mě připravilo na lágr (ibid., s. 9).
Od svých pěti let Arnošt chodil do měšťanské školy, a to dle svých jeho vlastních slov velice rád,
dokud z ní nebyl ve svých čtrnácti letech vyloučen, neboť norimberské zákony o rase již platily i
na českém území. Již 16. března 1939 byl zřízen Protektorát Čechy a Morava (Brandes 1999, s.
26), všude po Praze visely rasistické nápisy, sousedé v ulici se rozdělili na dva tábory, „přátel“ a
„nepřátel“, a přišla protižidovská nařízení: vydaly se zákazy chození do školy a do zaměstnání,
zákazy vycházení po osmé hodině večer na ulici, zákazy vstupu do stravovacích či kulturních
zařízení, zákaz cestování v předním voze tramvaje či nákupu i základních potravin; nabylo
platnosti povinné odevzdání domácích zvířat, sportovního vybavení a zimního oblečení; začal
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rozsáhlý proces „arizace“ (lépe řečeno konfiskace) židovských nemovitostí a jiného majetku
(např. Brandes 1999, Petrův 2011, Zimmerman 2001). Po vyloučení ze školy se stal mladý Arnošt
učněm v ozdobnícké dílně, kde lepil kožené předměty a topil.
V roce 1942 začala Lustigova bolestná životní kapitola (1942-1945) pobytu v koncentračních
táborech. Tehdy ve svých sotva šestnácti letech byl spolu s matkou a sestrou poslán v transportu
do terezínské velké pevnosti-ghetta. Otec, kterému předvolání do transportu ještě nepřišlo,
neboť v té době pracoval na stavbě kasáren SS na Smíchově, nevěděl, jestli svou rodinu ještě
vůbec uvidí, a Lustig ve svých spisech a rozhovorech často vzpomínal, jak tenkrát viděl otce
poprvé plakat, neboť už bylo jasné, že s Hitlerem není žádná legrace (Lustig 2008, s. 7). V roce
1944 byl Lustig přestěhován z Terezína do Auschwitz-Birkenau (kde se otec ke své rodině
nakonec skutečně připojil), později pak ještě do Buchenwaldu.
2.1.1 Terezín
Terezínská pevnost, ležící na soutoku Labe a Ohře, byla založena císařem Josefem II. a postavena
mezi roky 1780 a 1790. Původně měla sloužit jako obranná pevnost proti případným útokům
Prusů. Za druhé světové války převzali nacisté její tzv. Malou pevnost, původně vojenskou
trestnici, a udělali z ní vězení gestapa. V listopadu 1941 bylo v Hlavní pevnosti založeno židovské
město. Zatímco v pevnosti mělo sloužit dle původních plánů Josefa II. okolo 5.000 vojáků, za
nacistů se do ní mělo vejít 60.000 lidí, a to při nedostatku vody, potravin a lékařské péče.
Po příjezdu do Terezína byl Lustig od matky, sestry a sestřenice oddělen a poslán do sekce pro
chlapce, kde pracoval v tzv. Hundertschaftu („sto řemesel“): pomáhal v truhlárně, kopal kryty,
nosil cihly. Odměnou za práci seřizovače strojů a opraváře získal propustky, díky kterým mu byl
dovolen volný pohyb uvnitř ghetta. Při vzpomínání na terezínské zkušenosti ve svých esejích a v
rozhovorech Lustig často kladl důraz na to pozitivní, co mu dalo toto období. Psal a mluvil o tom,
co vše se tam naučil o životě (Terezín byla pro mě univerzita; Lustig 2008, s. 9), o kladných
stránkách lidského chování (až na výjimky, takových pár padouchů a zbabělců, to byli nádherní
lidé, kteří jsou dodnes pro mě vzorem cti, odvahy a slušnosti; ibid., s. 9) či například o tom, co vše
vězňům poskytovala divadelní představení (možnost ukázat svou velikost, třebaže je člověk
odsouzen k nepatrnosti mravence; Lustig 2009, s. 101). Mluvil často o svých tamějších přátelstvích
a vzpomínal na nejlepšího kamaráda z terezínských dob, čtrnáctiletého Zdeňka Pika, který se i
přes svůj míšenecký původ dobrovolně přidal k Lustigovi do osvětimského transportu, aby
kamaráda nenechal jet samotnýho, a který Osvětim na rozdíl od Lustiga nepřežil (Lustig 2008, s.
9).
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Přes tyto a další podobné nostalgické vzpomínky – [a]si se to stává, když si člověk v pozdějším věku
vzpomíná na mládí (Lustig 2008, s. 10) – však mluvil samozřejmě také o tom, jak byl Terezín
hrůzné místo, odkud se odjíždělo jen na smrt: Když zavřu oči, vidím i to, co bych raději neviděl
(Lustig 2009, s. 80). Ačkoliv Terezín měl sloužit primárně jako tranzitní místo na cestě do
likvidačních táborů na Východě, toto oficiální označení platilo jen do jisté míry; za závažnější, ale
i za malicherné přestupky proti řádu v ghettu se přísně trestalo. Za „zločin“ se považoval pokus o
útěk, ale i pouhý vstup na zakázané travnaté plochy v areálu ghetta, napsání dopisu nebo dokonce
opomenutí „správným“ způsobem, sejmutím čepice, pozdravit nacistu nebo i českého četníka.
„Viníci“ byly podrobeni trestům různé tvrdosti dle závažnosti přestupku, od několikadenních
zákazů svícení či vycházení z ubikace až po odeslání do Malé pevnosti, kde se brutálně mučilo,
nebo byli odváženi do východních vyhlazovacích táborů. Navíc se tu umíralo například i
následkem životních podmínek (hygienických, ubytovacích, stravovacích atp.) či na nemoc (i
mezi dospělými tu řádily dětské nemoci jako například spalničky a neštovice, později tu byly také
epidemie břišního tyfu). Popel mrtvých se dával zpočátku do lepenkových krabic, vzpomíná Lustig,
pak se sypal rovnou do Ohře (Lustig 2009, s. 80). V ghettu byla smrt tedy na denním pořádku.
2.1.2 Osvětim–Březinka
Život v Terezíně se však nedal srovnat s tím, co Lustig poté viděl v Osvětimi–Březince,
vyhlazovacím táboře, jehož jméno Lustig označuje za moderní výraz pro peklo, a v jehož
prostorách se zabíjelo na běžícím páse. Zabíjelo se [p]lynem, hladem, nemocemi, bitím a
vyčerpáním. Deset tisíc lidí denně a deset tisíc lidí za noc. [...] Nedovedu si představit, spisovatel píše,
že by Osvětim někdo popsal. Je to nesdělitelné. Nepopsatelné. To je důvod, proč nejlepší spisovatelé,
kteří psali o Osvětimi – Tadeusz Borovský, Primo Levi, Jean Ameri, Peter Rawitz a další a další –
spáchali sebevraždu. Lustig označuje Osvětim za místo, které nabízelo možnost poznat člověka a
čeho je schopen, a říká, že nejhorším na tomto pekle bylo, že ho na této zemi vytvořil člověk pro
člověka (Lustig 2008, s. 12-13).
V rozhovorech a ve svých spisech Lustig vzpomíná na první chvíle po příjezdu. Cítili jsme, co asi
pociťuje zvíře při zatmění slunce nebo když hoří les anebo přichází zemětřesení. Během několika
minut byly děti pod patnáct, ženy a muži nad čtyřicet, nemocní, lidé s brýlemi a šedovlasí v
koupelnách, kde místo vody padal z kropiček cyklon B, píše v jednom svém eseji. Vypráví, jak vojáci
vyháněli davy z vlaku klacky a biči a křičeli na ně Tady je konec světa!, pak sám doktor Mengele
rozdělil nově příchozí do dvou skupin určených buď pro práci, nebo do plynu. Následoval proces
třídění matek a jejich dětí, ve kterém byly matky s nevídanou krutostí na místě dotázány, chtějí12

li zůstat s jedním svým dítětem, anebo s druhým, přičemž samy většinou nevěděly, že jde o výběr
do plynu. Za půl hodiny šlehal z komínů krematoria číslo 2 a číslo 3 mastný oheň, píše Lustig, pak
kouř, z něhož čpěl pach lidských kostí, jako když se vaří klíh nebo mýdlo. [...] Na koupelně bylo
napsáno: Lázně věčného zapomenutí (Lustig 2009, s. 19).
Lustig sám byl vybrán na práci. Jeho matce udělil doktor Mengele díky její vytříbené němčině
výjimku a nechal s ní zůstat Arnoštovu sestru i sestřenici; sestřenice Věry se již v Praze ujali
Lustigovi z důvodu, že její vlastní rodiče byli v pohraničí ukamenováni za Židům zakázanou
činnost krmení slepic zrním (Lustig 2008, s. 15). Otec sám však již druhý den po příjezdu – 28.
září 1944 – zahynul v plynových komorách; během selekce na rampě si nesundal brejle (ibid., s.
13), a kdo měl šedé vlasy a brýle šel okamžitě na smrt. V reakci na tuto událost byl sám Arnošt
znovu blízko smrti. Stál jsem tam u sloupů s dráty nabitými elektřinou, vzpomíná, pod zataženou
oblohou a hodinu nebo dvě zpíval. Stát u drátů bylo zakázáno. Odmítl jsem se vrátit do baráku,
protože mi bylo jedno, jestli žiju nebo ne. Asi třicet metrů odtamtud byly plynové komory. Z komínů
šlehaly plameny. Naštěstí se mnou byli kamarádi [...]. Přitáhli mne zpátky do baráku a riskovali tím
život, protože po setmění se za to střílelo (Lustig 2000, s. 11; viz též 2008, s. 15).
Krom samotného fyzického týrání, mučení a zabíjení však zůstalo v Lustigových vzpomínkách
jako nejodsouzeníhodnější aspekt chování nacistů to cílené a neustálé ponižování vězňů, které se
v Osvětimi odehrávalo. Obzvláště ponižující na zacházení Němců s vězni bylo dle něj to, jak je
vystavovali hladu, zimě, bolesti a jiným formám trápení naprosto zbytečně, „jen tak“ pro vlastní
pobavení. Lustig vypráví například o tom, jak vězně nechávali stát mnoho hodin před barákem v
dešti jen proto, aby zmokli (Lustig 2008, s. 12), či jak tři neděle neměl sám možnost se mýt – i
když se mytí vlastně stejně bál, protože nevěděl, co z kropičky bude padat: jestli voda, nebo cyklon
B. Vězňové byli někdy nuceni jíst vlastní výkaly, někteří i lidské maso. Myslím na ten obrovský
zločin nacistů: ponížení Židů, píše Lustig. Nikdy nebude [...] dostatečně popsán. Mohu vám říct, že
jsem byl svědkem jeho ohavných projevů. Co jsem viděl, byl ale jen nepatrný zlomek. Židé, než byli
zavražděni, byli dle jeho slov poníženi, jak ještě nikdo v dějinách lidstva nebyl ponížen, a to ve snaze
přesvědčit je o bezcennosti jejich života, aby snad ještě byli svým vrahům za své zavraždění vděčni
(Lustig 2009, s. 30). Nacisté navíc vytvořili systém, v němž museli židovští muži posílat do plynu
a posléze spalovat své vlastní rodinné příslušníky. Znám dva z těch židovských mužů osobně, píše
Lustig. Přežili zázrakem nebo nedopatřením. Nikdo by neměl sílu vypovědět, co viděli (ibid., s. 21).
Autor často psal a mluvil i o tom, jak se v Osvětimi i jinde za války seznámil s mnoha dobrými
Němci. Poukazoval na to, že byli Němci, kteří nesouhlasili ani s jedinou tečkou, která následovala
za nacistickými nařízeními, a dali přednost popravišti, a ačkoliv byl toho názoru, že se na velikost
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německých zločinů za války nikdy nezapomene, také vždy rád zdůrazňoval, že nikdy nebude každý
Němec vrah a nikdy nebude každá oběť hrdinou (Lustig 2009, s. 107). Vzpomínal například na
jednoho mladého muže z SS, hlídacího vězně ve vlaku, který mu sdělil, že kdyby řekl svému otci,
co jako SS dělal v Osvětimi, nepromluvil by s ním jako Němec do smrti slovo. Kdyby to řekl matce,
zabila by se, jako se chce zabít sám. Kdyby to řekl babičce nebo dědečkovi, kteří s nimi žijí v jedné
domácnosti, zemřeli by hanbou (ibid., s. 23–24).
Na většinu mužů SS však Lustig vzpomínal jako na chladnokrevné vrahy, kteří se vyznali ve svém
řemesle, a kterým byl soucit naprosto cizí. Popisuje průpravu, kterou v říjnu 1944 po jeho příjezdu
do Osvětimi podstupovali tamější členové Waffen-SS či Hitlerjugend, v jejímž rámci se muži krom
trénování samotného vraždění (tzv. „rasové hygieny“) také psychicky otužovali například tím, že
museli vlastní dýkou chytit a zabít [...] krysu a pak si zakrváceným nožem ukrojit chleba a sníst ho
(Lustig 2009, s. 87). Nacisté byli dle Lustiga do smrti zamilovaní. Vypráví například, jak osvětimští
vězňové nosili dřeváky, za jejichž případnou ztrátu člověk mohl být poslán do plynu (Lustig 2008,
s. 13), nebo o fotbalových zápasech s jedenáctkou příslušníků SS, během kterých jakékoliv
zranění způsobeno vězněm – byť omylem – soupeři, ale i jakékoliv zranění vlastní, znamenalo
také jistou smrt (Lustig 2009, s. 17).
Krom přímého násilí a chladnokrevnosti však dalším aspektem zacházení nacistů s vězni, který
se Lustigovi vryl nesmazatelně do paměti, je lživost veškeré jejich komunikace. Již od příjezdu
byli vězňové obklopeni lží. Šipky na zdi jim ukazovaly k „dezinfekci“. Před podzemními
koupelnami byli nově příchozí vždy vyzváni k tomu, aby se svlékli kvůli „koupání“ před „prací“,
která na ně čeká, protože – jak sděluje nápis nad branou do tábora – „Arbeit macht frei“. Dostali
povel před „hygienou“ odevzdat své šperky, hodinky a snubní prsteny, bylo jim dokonce řečeno,
aby si zavázali boty tkaničkami k sobě, abychom své věci pak snadněji našli (Lustig 2009, s. 21).
Lustig zmiňuje svou tehdejší nedůvěru k občasným projevům laskavosti Němci – nedůvěru,
kterou ve mně vypěstovalo Německo (ibid., s. 24) – a tvrdil, že lhát se stalo legitimní součástí
nacismu. Goebbels, šéf německé propagandy [...], věděl, že stokrát opakovaná lež se časem stane
pravdivá (ibid., s. 53).
Nacisté však lhali nejen vězňům ohledně jejich osudu, nýbrž i světu stran vlastního zacházení s
vězni. Obzvláště významným nástrojem v jejich snaze o odvrácení potenciální kritiky z vnějšku
říše se stalo v roce 1944 samotné terezínské ghetto, které bylo kvůli návštěvě delegace
Mezinárodního výboru Červeného kříže – zvané do Terezína zvláště k propagandistickým účelům
– proměněno ve zdánlivě šťastné město obydlené zdánlivě šťastnou židovskou populací. Před
návštěvou však proběhla potřebná tzv. „zkrášlovací“ akce, při kterém se v ghettu provedly
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rozsáhlé úpravy – alespoň v těch jeho částech, které se pak měly návštěvě ukázat. Bylo tu
najednou několik „parčíků“ a také dětské hřiště, byl postaven pavilónek na koncerty
promenádního orchestru, byla zřízena „škola“ (která v den návštěvy švýcarsko-dánské delegace
ovšem měla „prázdniny"), několik „krámků“ (kde se „prodávaly“ předměty, které byly
zkonfiskovány vězňům po jejich příjezdu do pevnosti, čehož si delegace samozřejmě nebyla
vědoma) a dokonce i „banka“. Delegace byla provedena vybranými částmi „města, které Židům
daroval Hitler“ (jak tvrdí název posléze natočeného, dnes jen částečně zachovaného
propagandistického filmu z těchto míst Der Führer schenkt den Juden eine Stadt – „Führer daroval
Židům město“) (Lustig 2009, s. 74–79) a doma pak podala bohužel velice kladnou zprávu o
skvělých podmínkách, ve kterých obyvatelstvo Terezína žije. O hladu, mučení a transportech na
Východ – ani o tom, že se v rámci „zkrášlování“ odvezlo několik tisíc méně zdravě vypadajících
věznů do likvidačních táborů – nebyla samozřejmě ani zmínka. Hranici mezi pravdou a lží, jak píše
sám Lustig, nacisté setřeli (ibid., s. 53).
2.1.3 Buchenwald a transport smrti
Na den, kdy se přemístil z Osvětimi do německého Buchenwaldu, vzpomínal spisovatel později
jako na svůj nejšťastnější den (Lustig 2008, s. 14). Když jednomu německému inženýrovi při jeho
návštěvě Osvětimi mladý Arnošt řekl, že má bohaté předchozí zkušenosti s prací s ocelí a s
opravováním jízdních kol a šicích strojů (matka jakožto švadlena jeden měla doma) – a jako název
svého údajného bývalého pracoviště pohotově uvedl jméno „Českomoravská Kolben-Daněk“,
které Němec poznával – se 28. října 1944 ocitl najednou na cestě do jednoho buchenwaldského
pobočného tábora, městečka Meuselwitz u Lipska, kde měl pracovat v místní továrně Hasag
Werke (Lustig 2007. s. 15).
Po pekle, které představoval život v Osvětimi, připadala Lustigovi situace v Buchenwaldu dle jeho
vyprávění relativně „přijatelná“. Meuselwitz byl pro nás lehčí tábor, píše – [i] když nás bili a stříleli
(Lustig 2008, s. 16). Vězňové pracovali v pětadvacetistupňovém mrazu, neměli ani kabáty, ani
boty, jen kusy pytloviny omotané kolem nohou. Stravy dostávali pramálo a také skoro nespali,
protože pracovní směny byly dvanáctihodinové. Někteří venku vykládali ocelové plechy, další
pracovali u automatických obráběcích strojů, z nichž stříkal celou dvanáctihodinovou [...] směnu
olej, ucpávající póry v kůži (ibid., s. 87). Lustig pracoval u soustruhu, na jeho práci a na čistotu v
prostoru kolem jeho stroje dohlížel německý hlídač, který se zdál být se svým svěřencem
spokojen. Z tohoto období autor po letech vzpomínal mimo jiné na to, jak vězňové jednou během
noci zažili bombardování firemní muničky Angličany a museli ze sutí druhý den vyprošťovat
německé mrtvé (ibid., s. 16).
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Z Buchenwaldu se Lustig na jaře roku 1945 ocitl v transportu smrti jedoucí do Dachau. Za jízdy
byl vlak napaden americkým letounem – který vlak zřejmě pokládal za vojenský, protože jeho
vagony byly otevřené a stáli v nich mezi vězni muži SS – a Lustigovi s kamarádem se podařilo z
vlaku vyskočit a za střílení esesáků utéct do německých lesů. Vydali se směrem na východ, kde
věděli, že leží Praha. Byli jen v hadrech, hladoví a zesláblí, kamarád měl v noze bolesti tak
obrovské, že sotva šel. Spali v lese a mnohokrát zabloudili (Lustig 2008, s. 17), navíc byli cestou
několikrát chyceni a odsouzeni k smrti zastřelením na místě – například za pokus o krádež kusu
chleba z proviantního vagonu Němců po šesti dnech bez jídla – neboť na pochodu smrti stříleli
[...] za maličkosti (ibid., s. 26–27). Celá tato epizoda byla po letech podrobně zpracována v povídce
Tma nemá stín (ze sbírky Démanty noci, 1958), do jejíhož textu jsou vloženy také kurzívou
vytištěné úseky vzpomínek na dění v koncentračním táboře. Nakonec se chlapci dostali do Prahy,
kde se v domě jednoho poskytnutého kontaktu ukryli v prádelně – naštěstí ještě s přídělem
potravin na tři měsíce – až do květnového povstání proti nacistům. Lustig se v posledních dnech
války povstání sám i zúčastnil.
2.2 Arnošt Lustig a motivace k literární reflexi holokaustu
To, co Arnošt Lustig zažil v Němci obsazené Praze, v terezínském ghettu a v koncentračních
táborech Osvětimi a Buchenwaldu se stalo natrvalo a již od prvních povídek a novel hlavním
tématem jeho literární činnosti. Důvody, ze kterých tomu tak bylo, patřily také ke spisovatelovým
nejčastějším tématům. Mnohokrát v rozhovorech vyprávěl, co ho motivuje k neustálému vracení
se k této tématice. Měl jsem toho v sobě příliš mnoho, hrozilo to výbuchem, prozradil H. Cargassovi
o svých pocitech hned po válce. Nevěděl jsem, co se svými zkušenostmi dělat [...]. Za války jsem se
snažil hodně věcí nevidět, nevnímat, zničily by mě. A celkový obraz – i s odstupem – byl čím dál horší
(Lustig 2000, s. 48). O své naléhavé potřebě vyprávět o tom, co se dělo v Osvětimi a v
Buchenwaldu či na pochodech smrti a o tom, že lidé jemu vyprávění hned po návratu z tábora
nevěřili, psal, že propadl: pocitu bezmocnosti, bolesti z nesdělitelného. Bylo to palčivé jako oheň
(Lustig 2009, s. 41–42). Potřeboval se ze svých zkušeností tímto vyprávěním jaksi „vypsat“.
Stejně tak velkou motivací bylo však jeho přesvědčení, že dluží nevinným mrtvým tyto věci za ně
sdělit: Mrtví nemluví. [...] Paměť, která slouží živým, zrazuje mrtvé (Lustig 2009, s. 15–16).
Povinnost nezapomínat je myšlenka, ke které se tento spisovatel vrací neustále. Zapomenout
znamená nechat umřít všechno to, co se stalo, co bylo, píše. Zapomenout znamená zradit (ibid., s.
47). Dále: Zapomínat je hřích. Zapomínat je rouhání. Zapomenutí je svatokrádež. Zapomenutí
neznamená pohodlí, bezpečí. Zapomenutí zpovrchňuje náš život. Zbavuje ho smyslu. Mění ho v
16

pouhou existenci, ze dne na den. Ochuzuje nás (ibid., s. 84). Ptal se, jak do našeho vědomí přivolat
zpět – alespoň na chvíli – to, co zažili všichni ti již mrtví, a pochopil, že vše musí sám sespat, aby
se tím prodloužil život skutečných lidí, jejichž obrysy se v opravdovém životě stále silněji ztrácejí
(ibid, s. 103). Protože o dehumanizaci a krutostech, které viděl, o utrpení, které mělo takové
rozměry, že člověk přál smrt nejbližším lidem, aby nemusel přihlížet jejich ponížení (ibid., s. 8) mlčet
nesmí, i kdyby chtěl.
K tomu všemu cítil Lustig povinnost varovat. Poznal, že zlo nabylo v koncentračních táborech
nebývalých rozměrů, a byl si plně vědom toho, že se takové zlo, založeno na naprostém pohrdání
životem a pojímání člověka jako bezcenného – může do světa kdykoliv vrátit. Jako zpravodaj,
který byl svědkem nepokojů a krutostí i v jiných částech světa, věděl, že zárodky nebo plody toho,
co se dělo v lágrech, se ve světě vyskytují pořád (Lustig 2009, s. 36), a tak teď po válce cítil kolektivní
možnost, ale i povinnost Židů varovat. Toto varovné poselství se stalo podstatnou součástí nejen
Lustigova psaní, ale i jeho práce – či snad lépe řečeno „mise“ – pedagoga.
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3. Němčina za nacistického totalitního režimu
Tato část práce se pokouší o shrnutí dosavadního výzkumu týkajícího se totalitního německého
jazyka v období Třetí říše. Zmiňuje poznatky lingvistů, filologů a – byť v omezené míře – historiků,
kteří se tímto tématem zabývali, klíčovým mezi nimiž pro naše účely je literární historik a
spisovatel Victor Klemperer (Jazyk Třetí říše – LTI. Poznámky filologovy, první německé vydání
1947, český překlad 2003). Budeme si zde klást za cíl identifikovat a popsat její hlavní rysy a
prostředky především – i když nejen – v návaznosti na komentář Klempererův, a to s cílem
vytvořit pozadí, na kterém může být následně provedena analýza rysů a prostředků v řeči
nacistické postavy Bedřicha Brenskeho v Lustigově novele Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.
3.1 Nástin komentátorů a zdrojů
O jazyce totalitní moci bylo napsáno již mnoho. Existuje velké množství literatury zabývající se
rétorikou totalitních režimů (ať jde o nacistickou němčinu, komunistickou ruštinu, fašistickou
italštinu nebo jiné) včetně rozborů psaného i mluveného diskurzu protagonistů těchto režimů;
spisů nejen odborně teoretických ale i osvícených vzpomínkových; studií jazykovědných i
filologických; a v neposlední řadě slovníků a glosářů totalitního jazyka. Výzkumu v této
lingvistické oblasti slouží jako zdroje autentického materiálu jak databáze sebraných původních
textů, tak archivy digitalizovaných nahrávek živých vystoupení řečníků diktatury. Takové zdroje
nám přinášejí do různé míry povědomí o psychických stavech nositelů moci a o možném efektu
jejich výroků na soudobou veřejnost a dokonce i jejich dopadu na samotné historické dění.
Především a nejobjektivněji nám však poskytují podrobné informace o samotném jazyce těchto
režimů a o způsobech uplatňování jazyka na všech rovinách k účelům získávání, ovlivňování a
ovládání mysli jednotlivce i davu.
Při sledování agitačních projevů protagonistů totality ve filmové dokumentaci jsou tyto způsoby
ihned patrné. Jsme svědky toho, jak davy stojící pod balkónem, ze kterého řeční ten či onen
politický vůdce, jsou pohlceny všemi aspekty jeho mluveného projevu jak paralingválními, tak
extralingválními, aniž by nutně příliš sledovaly nebo domýšlely samotný obsah promluvy. Působí
na ně hlas mluvčího (polohou i silou), tempo jeho mluvy, jeho intonace a přízvuk, pauzy vložené
pro důraz nebo zvýšení emočního napětí, agogické proměny, mimika a posturika mluvčího a
všechny další komunikační možnosti vyplývající z pouhého faktu jeho přímého kontaktu
s adresátem (viz např. Čechová 2008, s. 285–286).
I v písemných materiálech, například v dobových novinách či úředních spisech, je na všech
jazykových rovinách patrná snaha autora – ve většině případů autora anonymního, vyšším
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úřadem vybraného, případně kolektivního – za každou cenu získávat, přesvědčovat, působit,
manipulovat, fabulovat, mlžit až přímo lhát, a k tomu účelu slouží všechny komunikační
prostředky. Jazyk hýří bombastickými výrazy a libuje si v ješitnostech. Vyjadřuje se v heslech, ve
velkých číslech, v superlativech. Neustále chvalořečí režim (jeho řád, myšlenky, výkony, klíčové
instituce a osobnosti), zdůrazňuje jeho domnělé klady (současné i historické) a slibuje štěstí
(lásku, naplnění, lepší zítřky) v životě pod ním. Ustavičně a agresivním výrazivem kritizuje
opozici (druhý režim, stát, způsob vedení společnosti, samozřejmě i druhou rasu). Často odkazuje
na mučednický stav (vůdce, strany, národa), na absolutní autoritu (osobu, organizaci, program),
na kolektivnost (kolektivní žití a myšlení, ale též kolektivní cítění, radování se, truchlení) a na boj
(společenský, třídní, státní, válečný). Často a poněkud paradoxně zmiňuje kladná abstrakta typu
„láska“, „čest“ či „péče“. Hojně užívá otřepaná klišé a neustále opakuje totéž. Jedním z jeho
nejpatrnějších rysů je však jeho zející prázdnota: přes toto spřádání nekonečných, hustých sítí
slov je většina komunikace naprosto bez obsahu, bez významu. Koneckonců jejím záměrem není
podávat informace či objasňovat situace, nýbrž právě naopak. Jediným cílem je působit na
posluchače – na jeho pocity a vůli – a pro vlastní účely ho získat a manipulovat s ním. Sám Josef
Jungmann označil za hlavní rys řečnictví mocnost, pronikavost (Jungmann, 1845; citováno
Čechová 2008, s. 286).
Hlavním zdrojem specificky zaměřeným na jazyk a lexikon nacistického režimu a hnědou rétoriku
(Kraus 1998, s. 151) jeho propagandy jsou deníky spisovatele, filologa a romanisty Victora
Klemperera, který strávil období Třetí říše v Drážďanech a během těchto let (nejen však během
nich) zaznamenával své postřehy o němčině a jejích proměnách, jejím zneužívání a jejím
postupném úpadku pod nacistickým režimem: LTI. Notizbuch eines Filologen (1947), vydáno v
českém překladu Zlaty Kufnerové pod názvem LTI [Lingua Tertii Imperii]. Poznámky filologovy
(2003). V podobném duchu vypráví o jazyce socialistického Československa filolog a esejista
Karel Palek (Petr Fidelius) ve své známé publikaci Řeč komunistické moci (Praha, 1998), která se
skládá ze tří esejů věnovaných sémantické analýze jazyka komunismu – především jeho
sémantické dimenzi – a na mnoha místech nabízí zajímavé srovnání s poznámkami
Klempererovými. Podobně jako Klemperer a Fidelius, i britský spisovatel George Orwell – ačkoliv
nebyl sám teoretickým lingvistou – často ve své esejistické tvorbě komentuje soudobý politický
jazyk obecně. Popisuje mnoho jeho hlavních rysů a poukazuje na jeho vědomé deformování za
účelem ovládání myšlenek davu a získání a udržování politické či jiné moci. Samotnou politiku i
její řeč považuje za snůšku lží, vyhýbavosti, hlouposti, nenávisti a schizofrenie (Orwell 2015a, s.
209). Jak dobře známo, Orwell – na rozdíl od Klemperera a Fidelia – vědomě aplikoval své
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lingvistické poznatky při tvorbě beletristických děl; viz jeho newspeak2, vytvořen na základě rysů
charakteristických pro jazyk skutečných totalitních režimů.
Mezi kratší studie na toto téma patří dále například publikace Jazyk a totalitarismus Tomáše Váni
(Brno, 2013) nebo články Jazyk totality a jazyk dneška Dušana Šlosara (Praha, 1995) či Krádež
jazyka Magdolny Baloghové (maďarský originál 2003, český překlad 2009). Poznatky o
totalitním jazyce nejen nacistického, ale i jiných politických režimů poskytuje i americký politický
vědec a badatel v oblasti Orwellova newspeaku a jeho kořenů v totalitních jazycích John W. Young
ve své monografii Totalitarian Language: Orwell's Newspeak and Its Nazi and Communist
Antecedents (1991). Bohatým zdrojem informací o jazyce Třetí říše jsou samozřejmě i sbírky
dobové korespondence (např. Eberle: Dopisy Hitlerovi, 2008) nebo transkripce Hitlerových a
Goebbelsových projevů a hesla z jejich deníků (z nichž je velké množství zpřístupněné on-line),
časté odkazy na nacistickou propagandu obsahuje i studie britského historika a specialisty na
Třetí říši Iana Kershawa The „Hitler Myth“: Image and Reality in the Third Reich (1987). Odkazy
na jazykové jevy v totalitním státě se vyskytují též v obsáhlém a vlivném díle americké politické
teoretičky německo-židovského původu Hannah Arendtové Původ totalitarismu (The Origins of
Totalitarianism, 1951; první české vydání 1996), ve kterém autorka zkoumá kořeny a povahu
nacistického i stalinovského totalitarismu.
Ačkoliv se specifičtější téma češtiny za Protektorátu Čech a Moravy prozatím nezdá být – na rozdíl
od české literatury tohoto období – příliš důkladně probádáno, za zmínku stojí například článek
Roberta Dittmanna Český jazyk za protektorátu 1939–1945 (Olomouc, 2013). Tématu jazykové
politiky za Protektorátu obecně věnují prostor ve svých monografiích různí historikové včetně
např. Detlefa Brandese (Češi pod německým protektorátem, 2000), Chada Bryanta (Praha v
černém, 2012), Pavla Maršálka (Pod ochranou hákového kříže, 2012) nebo Volkera
Zimmermanna (Sudetští Němci v nacistickém státě, 2001). Jazykovou politikou v českém
vzdělávacím systému za nacismu se zabývá značná část (Část druhá, 1939–1945) monografie
Martiny Šmejkalové Čeština a škola – úryvky skrytých dějin (Praha, 2010).
3.2 K výběru kritérií pro analýzu nacistického jazyka: funkce, prostředky, témata, rysy
Z elementárního pojetí jazykové komunikace jako procesu, při kterém se pokoušíme dosahovat
svých komunikačních cílů tím, že vybíráme prostředky a odkazujeme jimi na svět, přirozeně
vyplývá hned trojí možnost volby základních kritérií pro náš popis jazyka nacismu. Prvním z nich,
2

Newspeak: jazyk vyvinutý Orwellem pro totalitní režim, který ztvárnil ve svém dystopickém románu
1984 (1949), a to na základě spisovatelem vypozorovaných a kritizovaných tendencí užívání – či spíše
zneužívání – reálného jazyka v moderní společnosti a v politice obzvláště.
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vycházejícím z role jazyka ve společnosti, ve které je užíván, by mohlo být kritérium pragmaticky
funkční. O jazyce by se dalo uvažovat tedy z hlediska komunikačních záměrů a jejich plnění či
neplnění; v takovém případě bychom diskutovali o úmyslu uživatelů jazyka například imponovat,
zesměšňovat či ironizovat, mlžit atp. Dalším kritériem pro takový popis by pak mohlo být
kritérium výběru jazykových prostředků (lexémů, myšlenkových figur aj.) vedoucích ke splnění
těchto záměrů; v případě nacistické němčiny by zde mohlo jít například o hojné užívání číselných
i nečíselných superlativ za účelem imponování adresátu (krom totalitního jazyka běžných též v
reklamních textech či v bulvární publicistice; zde viz 3.3.8 Superlativnost), uplatnění eufemismů
či záměrně matoucích cizích slov pro mlžení nežádoucích skutečností (dále např. 3.3.2
Významuprázdnost, 3.3.3 Lživost), nebo časté odkazování na člověku blízké a tudíž emotivní
pojmy, jako jsou například rodina, domov a lid (běžné v předvolebních kampaních i dnešních
politických stran; viz 3.3.13 Lidovost), k získání a ovládání adresáta. Dále se o jazyce může
uvažovat z hlediska jeho klíčových tematických okruhů a pojmů. Pro kontext nacistické němčiny
jsou oblíbenými pojmy například „boj“, „hrdinství“, „řád“ a „rasa“ (3.3 Povaha nacistického
jazyka), častým zdrojem její frazeologie jsou proto tematické oblasti válečnictví, sportu a techniky
– nebo dokonce živočišné říše, odkud čerpá především výrazy pro drobné zvířectvo a hmyz.
Tato různá kritéria a pohledy se však různě překrývají a doplňují. Například časté užívání slov z
oblasti sportu při popisu válečných bitev patří do kritéria tematického (sportovní termíny
„soupeř“, „mužstvo“, „utkání“ aj.), prostředkového (jde v tomto případě o metafory: pro
Goebbelse je válka utkáním a bitvy se odehrávají na soupeřově trestném území (Klemperer 2003,
s. 242)), ale i komunikačně funkčního (tyto metafory mají chvalořečit režim, zdůrazňovat
bojovnost a odhodlanost jeho vojáků, imponovat čtenáři a v neposlední řadě apelovat na jeho
„lidové“ cítění odkazováním na lidu blízkou sportovní činnost).
Pro účely této práce byl proto zvolen postup jiný, založený na popisu obecných rysů totalitního
jazyka: bude se tu jednat například o jeho tendenci k superlativnosti, lživosti, dynamičnosti,
falešné sounáležitosti aj. Takový postup totiž umožňuje analýzu dle všech tří již zmíněných
kritérií najednou: každý popsaný rys má východisko v jistém komunikačním záměru (případně
slouží záměrům několika) a sám vzniká výběrem jazykových prostředků (které zpětně také dále
určuje), většina rysů má také návaznost na jistý tematický okruh či na více okruhů. Rys
„superlativnosti“ (3.3.8) například má východisko v potřebě režimu zveličovat vlastní úspěchy
(případně cizí neúspěchy) a tím manipulovat masy, plní tedy funkci zvelebující a manipulativní.
Prokazuje proto zálibu v prostředcích vyjadřujících přehnaně velké počty, v superlativech
číselných („stoprocentní“), měrových („totální“), časových („historický“) a prostorových
(„světový“), z jeho podstaty pak celkem přirozeně vyplývá, že se tento rys tematicky vztahuje
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nejčastěji k pojmu Třetí říše a na její domnělé klady, primárně pak v oblasti vojenské, průmyslové
a dějinné.
3.3 Povaha nacistického jazyka
Tendenčních rysů je tu zvoleno a popsáno celkem osmnáct, z nichž některé mají i další podčásti.
Představují aspekty nacistické řeči nejčastěji zmíněné v rozebrané teoretické literatuře. Z důvodu
nemožnosti zaručeně spolehlivého objektivního oddělění prostředků od funkce v jazyce se zde
pojmenované kategorie místy vzájemně a zcela přirozeně překrývají. Jistou společnou půdu lze
identifikovat na švech mezi různými z nich – mezi „náboženskostí“ a „mučednickostí“, mezi
„dynamičností“ a „bojovností“ aj. – a tak lze přiřadit například častý výskyt slova „hrdina“ jednak
k rysu „pozitivnost“ (chválení aspektů režimu), jednak k rysu „bojovnost“, oblíbené odkazy na
krev zase k rysům „lidovost“, „zemitost“, ale i „bojovnost“ dle kontextu atp. Nelze tedy tuto
(autorčinu vlastní) typologii považovat za zcela jednoznačnou a rozhodující. Zvolené kategorie v
ní mají sloužit jen orientačně, k větší přehlednosti při identifikování prostředků v nacistickém
jazyce a posléze při jejich srovnání s prostředky nacistické řeči v lustigovském, beletristickém
znění.
3.3.1 Totálnost
Z esence totalitního režimu vyplývá nejpotřebnější rys jeho jazyka, čímž je „totálnost“, a to hned
z několika hledisek: rys „totálnosti“ se totiž dá pojmout různě ve smyslu všudypřítomnosti
tohoto jazyka (ve smyslu jeho společenského „monopolu“), jednolitosti recipienta jeho
komunikátů, jednosměrnosti jeho komunikačního kanálu i úplnosti (tj. dalekosáhlosti i
trvanlivosti) jeho vlivu. Pro nejlepší efektivnost takového jazyka jakožto nástroje moci je totiž
nezbytné, aby byl naprosto všude vidět a především slyšet, aby stmeloval lid v jednu
spolupracující a nepochybující masu, a aby sám se co nejdále rozšířil a co nejdéle trval.
3.3.1.1 Všudypřítomnost
Ve svých denících – které dle slov Johna Younga představují pozoruhodnou směsici memoárů, dějin
intelektu a lingvistické analýzy, která stvrdila pozici Victora Klemperera coby analytika a kritika
nacionálně socialistického jazyka (Young 20053, s. 45) – konstatuje Klemperer opakovaně, že na
stopy nacistického jazyka naráží všude, kam se podívá. Je tedy všudypřítomný. Poukazuje na jeho
proniknutí nejen do publikací o dějinách či literatuře a do školních učebnic, ale i do vědeckých
3

Citace z monografie Younga (2005) vždy v autorčině překladu.
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spisů, zdravotnických textů a časopisů s lékařskou či farmaceutickou tematikou. Krom typických
jazykových prostředků nacistické němčiny, mnohým z nichž se tu bude věnovat pozornost,
nachází kol sebe i odkazy na nacismu blízké pojmy, jako jsou například tzv. Blut und Boden („Krev
a půda“; viz 3.3.14 Zemitost), ideologie oslavující vztah člověka k půdě, domovu a původu (etnické
příslušnosti); zaznamenává dokonce i recept na bylinný čaj, v němž čte, že důvěru k domácím
bylinám podporuje myšlenka spojení krve a půdy (Klemperer 2003, s. 269). Nešlo však jen o knihy
a noviny. Stop této řeči si Klemperer všímá i v každodenní konverzaci, v práci, na ulici, v
restauracích: šmahem jí hovořilo i solidní měšťanstvo mého farmaceutického okolí vypráví, a
posléze o jazyku Třetí říše, Lingua Tertii Imperii (dále LTI), konstatuje, že byla skutečně totální,
v dokonalé jednolitosti zasáhla a zamořila celé své Velkoněmecko (ibid., s. 289).
Nutným faktorem pro rozšiřování a trvání takového jazyka je samozřejmě míra jeho
normativnosti, jednak ve smyslu oficiálně a centrálně řízené tvorby a kontroly projevů, jednak ve
smyslu jejich zveřejňování ve „schválených“ médiích. V Předmluvě k Řeči komunistické moci
zmiňuje Petr Fidelius fakt monopolu komunistické řeči ve veřejné komunikaci a též nutnost
ztotožnění této řeči s programem a metodami strany jakožto řídící složky společnosti (Fidelius
1998, s. 12–13). Nutnost všudypřítomnosti jazyka zdůrazňuje i Magdolna Baloghová, která se
domnívá, že se krom jeho indoktrinační funkce má zmanipulovaný jazyk dotýkat všech oblastí
lidských životů včetně těch, které jsou zdánlivě ideologicky neutrální či pro ideologii méně
významné. Nejcharakterističtějším rysem jazykové manipulace je právě to, že ideologický přístup je
rozšířen na všechno: nezůstane jediná oblast skutečnosti, která by nebyla posuzována z pohledu
hodnotových dvojic (ideologicky) pokrokový-reakční nebo užitečný-škodlivý. Ve svých nejzjevnějších
a snad i nejbizarnějších projevech proniká totalitní jazyk i do intimních sfér života a prostupuje také
osobní vztahy a prostory soukromého života (Balogh 2009, s. 7).
3.3.1.2 Jednolitost
Mají-li lidé v totalitním státu uvažovat a jednat ne jako samostatní jednotlivci, nýbrž jako jedna
nerozdělitelná entita, tak dalším mezi těmito aspekty „totálnosti“ bude jednolitost recipienta.
Dle slov Orwella v románu 1984 (1949), strana má dva cíle: dobýt svět a jednou provždy zničit
každou možnost nezávislého myšlení (Orwell 2009b, s. 171). Hitler sám si byl zcela vědom jednak
této skutečnosti, jednak nebezpečí rozpadu takovéto entity. Domníváme se, píše v Mein Kampf, že
lid je jakýmsi složeným individuem, které má vlastnosti jednotlivce – je tedy schopno vůle,
pozornosti, síly, zahořklosti, mít nepřátele – a které jako jednotlivec tudíž dovede jednat, ale
zároveň, že tyto vlastnosti následkem slabosti či nestability též dovedou onemocnět (citováno
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Fairclough 19894, s. 87). Jedním z hlavních úkolů propagandy a řečnictví v totalitním státu je
proto nejen vytvořit z velkého počtu jedinců jednu masu, ale také tuto masu následně udržet
celou jednak neustálým dalším stmelováním, jednak zapíráním možnosti vnitřní diferenciace. Dle
Klemperera byla němčina Třetí říše zaměřena výhradně na to, aby jednotlivce zbavila individuality,
ochromila ho jako osobnost, udělala z něj součást stáda bez myšlenek a vůle a mluví o ní jako o
jazyce masové sugesce (Klemperer 2003, s. 31). Ve svých denících zdůrazňuje poslušnost, pokud
možno bezpodmínečnou a slepou, jako jednu z hlavních potřeb státu, a všímá si, jak často se ve
zprávách, hlášeních a telegramech během období Třetí říše objevuje právě příslovce blindlings
(„slepě“). Toto slovo patří k pilířům LTI, poznamenává Klemperer, neboť označuje ideální stav
nacistické duševní oddanosti vůdci (ibid., s. 159–160).
Za jeden z jazykových rysů, které tuto poslušnost měly v nacistické němčině zaručit, považuje
Klemperer přemíru výrazů zapůjčených z oblasti techniky, které sám pojmenovává slova mechanizující (Klemperer 2003, s. 160). Má za to, že takové výrazivo podporuje myšlenku automatizace
pohybů a činnosti a podobně jako vojenská výchova lépe zaručuje slepé provádění rozkazů podávaných shora, aniž by subjekt nad svými činy zbytečně – a pro režim nebezpečně – přemýšlel.
I Petr Fidelius zdůrazňuje potřebu totální poslušnosti, která je totální mocí vyžadována. Popisuje
ideálního adresáta totalitních promluv jako houbu vděčně sající stranické slovo (Fidelius 1998,
s. 12) a konstatuje, že taková poslušnost může být spolehlivě dosažena nikoliv fyzickým terorem,
nýbrž jedině ovládáním lidské mysli (ibid., s. 180), lépe řečeno ochromením schopnosti člověka
samostatně přemýšlet a jednat. Jak upozorňuje Arendtová (1996, s. 631), cílem totalitní výchovy
nikdy nebylo vštěpovat přesvědčení, ale zničit schopnost si nějaké utvořit. K tomuto účelu se nám
prostřednictvím totalitního jazyka podávají nové informace o vztahu mezi jazykem a skutečností,
kterou má popisovat, podává se nám tak nová a ucelená realita. Totalitní jazyk tedy „rozhoduje“
o významech slov za nás, pohrává si se zabudovanou „nespolehlivostí“ jazyka jako
komunikačního prostředku, s mnohoznačností slov, s dosavadními vazbami mezi slovy a pojmy,
na něž mají tato slova odkazovat. Získáváme tedy skrze jazyk i hotovou interpretaci světa. A jak
se ptá Baloghová, dostáváme-li všechny informace již interpretované, proč bychom je ještě dál měli
rozpitvávat? (Balogh 2009, s. 8).
3.3.1.3 Jednosměrnost
Tato jednolitost recipienta zdánlivě pak podporuje, nebo přinejmenším zjednodušuje,
jednosměrnost komunikace. Nejen, že režimu o skutečnou, obousměrnou „komunikaci“ většinou
4

Citace z monografie Fairclougha (1989) vždy v autorčině překladu.
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nejde, takovou komunikaci nepovažuje ani za žádoucí. Jak obsahově, tak i jazykově jsou všechny
„komunikáty“ řízeny nahoře a posílány směrem dolů, aniž by recipient měl možnost vůbec
reagovat, komunikační kanál vedoucí zpět nahoru již neexistuje. „Veřejný“ prostor tisku a
rozhlasu se stane pouhou prodlouženou rukou moci (Balogh 2009, s. 2) a veškeré vzájemné
sdělování názorů, reakcí, dotazů se stane neproveditelné. V této situaci, Fidelius (1998, s. 12) píše,
není pro individuální subjekt promluvy žádné místo. Lidu se sděluje jen oficiálně předepsaný
výklad reality, oficiálně předepsaný obraz světa. Zbývá nám ho jen tiše a nehybně přijmout; ptát
se, přemýšlet, natož pochybovat, nesmíme. Taková absence skutečné komunikace a existence jen
jednoho přijatelného znění skutečnosti (Fidelius mluví o předpokladu široce sdílené
samozřejmosti výpovědí) samozřejmě přinášejí s sebou také problémy týkající se referenční
funkce totalitního jazyka. Baloghová (2009, s. 9) poukazuje na to, že tento jazyk vlastně ani
neodkazuje na skutečnost, nýbrž na samotný režim. Fidelius (1998, s. 166) si po podrobném studiu
jazyka v československém stranickém deníku 70. let Rudého Práva též všímá, že tento totalitní
jazyk „referuje“ o sobě samotném a o režimu.
3.3.1.4 Úplnost
Jak již bylo řečeno, pro úspěšné splnění svých záměrů – stmelování a ovládání mas a zajišťování
plošné, jednotné a „správné“ interpretace skutečnosti – potřebuje totalitní jazyk jako nástroj
totalitní moci zasít lidem semeno své povahy hluboko do mysli, svými rytmy a melodiemi prorazit
cestu až do hloubi jejich duše. Potřebuje, aby jeho vliv na ně byl úplný. Tato úplnost by však měla
být jak „horizontální“ (jde o jeho rozšiřování a pronikání do všech částí společnosti), tak i
„vertikální“ (jde o jeho trvání v čase).
Za nejúčinnější prostředek k pronikání jazyka do lidské duše a k následnému utvoření a udržení
poslušné a dokonce i vděčné masy považuje spisovatel a humanista Elias Canetti heslo – a
obzvláště často opakované heslo – které má být nositelem veškerých rozkazů určených mnohým
(Canetti 1994, s. 356); tito mnozí pak rozkazy ochotně přijímají a podle nich skutečně jednají. Na
neustálé opakování určitých vybraných slov a hesel poukazuje i mnoho dalších komentátorů jako
na naprosto klíčový rys nacistické a komunistické mluvy (viz např. Schmiedtová 2006, Young
1991 aj.); jako řečnický prostředek ho zdůrazňují i jazykovědci píšící o rétorice a stylistice, kteří
navíc rozlišují různé druhy opakování – například přímé versus synonymické (Čechová, s. 289).
Pro totalitní jazyk je navíc nezbytné, aby to, co se v něm stále opakuje, bylo jednoduché a lehce
uchopitelné, aby obsahoval jasná hesla, jasná pravidla, jasné fráze. Jednoznačné a bez možnosti
alternativní interpretace. [...] Může jej pojmout každý a tím může být množina lidí ovládána jako
jedna společnost (Váňa 2013, s. 80).
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Young poukazuje na další vlastnosti nutné pro „úspěšnost“ těchto politických hesel – výslovnostní
nesložitost, zkratkovitost, zapamatovatelnost, eufonie, užití figur jako aliterace či asonance atp. –
a poskytuje z nacistické němčiny několik příkladů splnění těchto požadavků, jako například Kraft
durch Freude (název rekreační organizace), Rӓder rollen für den Sieg nebo Ehre der Arbeit (Young
1991, s. 118). Obecně poukazuje na fakt, že je pro takové heslo snad mnohem důležitější jeho
fonetická složka než významový obsah, že zvučnost má přednost před sémantickou náplní. K
těmto, Youngem uvedeným zvukovým rysům bychom snad mohli přiřadit také tendenci mnoha
hesel ke dvoj- nebo trojdílnosti s vnitřní repeticí, viz například komunistické Socialisticky
pracovat, socialisticky žít! či nacistické Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Všimněme si navíc, že taková
hesla mívají funkci konstatující či definující i přes to, že u komunistických hesel samotná spona
často chybí (Sovětský svaz – náš vzor, Komunismus – náš zítřek atd.), a silný ráz nepopíratelné
autority. Baloghová při uvažování o povaze oficiálních projevů režimu poukazuje na jejich nízkou
informativnost a na element „rituálu“, který vyžadoval „povinné“ užívání určitých hesel a sloganů
(Balogh 2009, s. 6). Sám Klemperer – krom pojmu sémantické deformace lexika obecně – řadí jev
opakování hesel a klišé, založených primárně na Hitlerových či Goebbelsových formulacích a
často lživě eufemistických či sémanticky jinak zkreslených, k nejmocnějším ze všech nacistických
rétorických prostředků přispívajících k celkové manipulaci německého národa. Považuje toto
vyjadřování se v heslech a klišé za mnohem účinnější dokonce než Hitlerovy dlouhé a vášnivé
tirády proti různým „nežádoucím“ společenským skupinám. LTI je prostě chudá, píše, a umocnění
dosahuje jen opakováním, tím, že vtlouká do hlavy stále totéž (Klemperer 2003, s. 271). Co se
například adjektiv týká, mezi nejčastěji opakovanými výrazy byly dle Klemperera artfremd
(„druhu cizí“), nichtarisch („nearijský“), volksfremd („lidunepřátelský“), heldenhaft („heroický“),
kaempferisch („bojovný“), spontan („spontánní“) a fanatisch („fanatický“ – jak s pozitivní, tak i
s negativní prozodií dle toho, na koho se odkazovalo); v dalších částech této práce se setkáme s
řadou dalších, tematicky řazených příkladů. Existenci co největšího pódia pro tyto často
opakované klíčové výrazy zaručovalo mimo jiné zaplňování až zahlcování všech komunikačních
kanálů

nadprodukcí

psaných i ústních

úředních

hlášení

a

také přehnaná

délka

propagandistických projevů, obzvláště vůdcových. Klemperer některé Hitlerovy projevy v
rozhlase i časoval: tři čtvrtě hodiny [mluvil] jen on (ibid., s. 45). Díky tomuto neustálému
opakování, vnucování a podvědomému přejímání klíčových slov a pojmů nacismus pak skutečně
pronikl lidem do masa a krve (ibid., s. 23).
Takové bezmyšlenkovité opakování bylo dle mnoha komentátorů umožněno či mu alespoň bylo
napomáháno tím, co Arendtová (1996, s. 483) nazývá efektem neomylnosti nebo Fidelius (1998,
s. 169) dokonce implicitním principem stranické neomylnosti. Šlosar (1995, s. 112) v tomto ohledu
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poukazuje na magickou funkci oficiálně daných či schválených postojů („co je řečeno, to je
skutečnost“) a jazykových formulací (univerzálních, „povinných“), které pak stačilo jen kolem
dokola opakovat, dokud nenabyly přímo manifestační funkce: každé jejich použití bylo projevem
názorové solidarity s režimem. Fidelius (1998, s. 8) odkazuje na zdánlivou magii stranického slova
a na tendenci režimu podávat všechna svá tvrzení jako provždy platné a zásadně nezpochybnitelné
pravdy (ibid., s. 12). K této magické neomylnosti také přispívala tendence totalitních vůdců k
oznamování dalších politických plánů formou „předpovědi“. Arendtová připomíná slavné
Hitlerovo oznámení německému říšskému sněmu (leden 1939), že podaří-li se židovským
finančníkům [...] znovu uvrhnout národy do světové války, výsledkem bude [...] vyhlazení židovské
rasy v Evropě (Lochner 1948; citováno Arendtová 1996, s. 483). Proroctví se „samozřejmě“
splnilo, vše se odehrálo dle „předpovědi“, Hitler se ani tentokrát „nemýlil“.
Toto heslovité vyjadřování a neustálé opakování – v mluvených politických projevech spíše
vykřikování – klíčových slov a frází hojně přispívalo nejen k pronikání nacistického jazyka i
myšlení do masa a krve lidu (Klemperer 2003, s. 23), nýbrž i k dalekosáhlosti a dlouhému trvání
jeho vlivu. Na mnoha místech ve svých denících Klemperer vzpomíná na poněkud ironickou
skutečnost, že si lidé v posledních fázích války stěžovali na nacismus a na jeho činy a dělali to jeho
jazykem (ibid., s. 289). Režim tedy již mluvil ústy svých subjektů. Klemperer dále poznamenává,
že na podobnosti mezi mluvou oficiální nacistické propagandy a mluvou, kterou během říšských
let slyšel ve svém blízkém okolí, přicházel i zpětně po letech. Když jsem měl později příležitost
důkladně si prostudovat Mein Kampf, píše, připadaly mi jeho dlouhé věty nesmírně známé; přesně
odpovídaly tomu, co jsem si pro svůj deník na lístcích o výrocích našeho [továrnického] předáka
poznamenal. On totiž znal celé vůdcovy dlouhé věty nazpaměť (ibid., s. 202). Baloghová uvažuje o
tom, že může někdy být adoptování jazyka vládnoucí strany také jakousi deklarací oddanosti té
které straně: vyjádřením příslušnosti k ní a ztotožnění se s ní (Balogh 2009, s. 11). Ale nebezpečí
tohoto jazykového pronikání do lidské duše trvalo bezpochybně ještě po konci nacistického
režimu. Konec nacistických skutků ještě zdaleka neznamenal konec nacistického smýšlení, které
mělo své kořeny hluboko v živné půdě (slovní spojení samotného Klemperera) nacistického
vyjadřování.
3.3.1.5 Stylistická jednotnost
Než postoupíme k dalším rysům totalitního jazyka, uveďme krátce ještě jednu myšlenku ke
zvážení, a tou je možnost aplikování výrazu „totálnost“ – ve volnějším smyslu – i na jednotnost
stylotvorných faktorů napříč promluvami v LTI. Sám Klemperer komentuje absenci stylistické
diferenciace v tehdejší němčině, ve které vypadal psaný a mluvený kód projevu skoro stejně (oba
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byly tedy převážně deklamační), ve které sotva přežíval soukromý ráz komunikátu (vše je projev
a vše je veřejnost), ve které se stylisticky nerozlišovaly různé funkce veřejných projevů, ve které
všechno bylo jen oslovení, výzva, vybičování, násilnější druhy promluvy, a každý řečník vykřikoval
jako trhovec. V tomto stylistickém omezování Klemperer vidí odraz omezení politického, neboť
jazyk existující svobodně slouží všem komunikačním potřebám – včetně dialogu, prosby,
modlitby – zatímco LTI slouží jedině zapřísahání (Klemperer 2003, s. 30–31).
3.3.2 Významuprázdnost
Jak zmiňuje Čechová (2008, s. 286), právě tento rys, tak běžný v politickém řečnictví, vedl k tomu,
aby slovo „rétorika“ nabylo za staletí smyslu negativního; dnes se výraz užívá často k označování
formálně dokonalých, obsahově však prázdných nebo až lživých vyjádření. V rámci například
politické angličtiny poukazuje sám Orwell na tendenci k dlouhým komunikátům, které téměř
naprosto postrádají význam (Orwell 2015a, s. 203). Protože vědomé vyprazdňování jazyka a
záměrná vágnost jsou svým způsobem i dalšími druhy lhaní, budou tyto rysy zmíněny i v další
části (3.3.3 Lživost).
V kontextu rétoriky nacismu píše Victor Klemperer o chudobě jakožto jejím zásadním ryse a
v kapitole svého deníku věnované celé jen tomuto aspektu nacistické němčiny zdůrazňuje, že jí
chudost a jednotvárnost zůstaly po celou dobu trvání Třetí říše a ještě po ní. Vyzdvihuje její
prázdnotu, ubohost otrocké uniformity, a naříká, že se v ní říká stále totéž, [...] stále stejná klišé a
táž tónina. Klade důraz na fakt, že tato jednotvárnost existovala napříč žánry a útvary, napříč
společenskými skupinami (dokonce i mezi Židy) a situacemi, ve všech svých podobách tištěných
i mluvených, a že bez ohledu na míru vzdělanosti uživatelů LTI vládla stejně všemocná jako ubohá,
a právě svou ubohostí všemocná (Klemperer 2003, s. 28–29). Velké nebezpečí vidí Baloghová
(2009, s. 11) v tendenci politických frází – dle jejích slov vyprázdněných jazykových modulů –
proniknout i do jiných rovin veřejné komunikace včetně sfér doposud nedotčených stranickými
vlivy.
O čem se tu vlastně mluví?, ptá se Fidelius (1998, s. 11) v návaznosti na jazyk moci komunistické.
Mluví se tu vůbec o něčem?. Tento autor však na rozdíl od Klemperera a mnoha dalších musí po
zvážení těchto otázek konstatovat, že komunistický jazyk není vlastně přímo o ničem, že v něm
nějaký řád přece je, že se v něm prezentuje nějaký svět. Ačkoliv tento svět označuje za spíše
imaginární, za obraz světa namalovaný jen dle ideologie, po důkladnějším prozkoumání světa
totalitního jazyka a objevení jeho vnitřních vztahů a stavebních principů se autor nakonec
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rozhoduje, že režim tímto svým jazykem mluví skutečně a věrně o něčem – přinejmenším o sobě,
o svých mluvčích, o svém pohledu na svět (ibid., s. 13).
Jako slovo vskutku významuprázdné – nebo alespoň s nejasným obsahem – vyzdvihuje Baloghová
(2009, s. 7) zájmeno „my“, které pomáhá skrývat původce slov, myšlenek nebo činů a právě proto
představuje oblíbené zájmeno totalitního jazyka. To samé pak platí samozřejmě o posesivu „náš“.
3.3.3 Lživost
Na lživost a klam jako na základní rysy jednak nacistického režimu celkově, jednak jeho
primárního mocenského nástroje – jeho jazyka – poukazují nejen jazykovědci zabývající se
totalitním diskurzem. Tento aspekt udržování moci a manipulování mas ve Třetí říši zdůrazňují
ale i teoretikové z jiných oborů. Z historiků například Maršálek v monografii Pod ochranou
hákového kříže (2012), pojednávající o nacistickém okupačním režimu v českých zemích,
charakterizuje propagandistické metody uplatňované tímto totalitním státem jako metody
založené na otevřeném lhaní, zkreslování informací a kombinaci soustavného přesvědčování a
nátlaku na recipienty (Maršálek 2012, s. 191), dle německého badatele Bedürftiga (2004, s. 384)
byly směrnicemi pro tvorbu veřejného mínění [...] manipulace a dezinformace. Politická myslitelka
Arendtová opakovaně poukazuje na lživé proklamace totalitních režimů stalinovského Ruska i
hitlerovského Německa a považuje za nejúčinnější fikci celé nacistické propagandy příběh o
židovském světovém spiknutí (např. Arendtová 2013, s. 489). Podle amerického romanisty
Bolingera (1980, s. 115) uspěla velká hitlerovská lež právě a jen díky své otřesnosti a nestydatosti,
tedy díky obecné domněnce, že by nikdo takové věci přece netvrdil, kdyby nebyly pravdivé. O
totalitních lživých eufemismech, sémantickém mlžení a jiných způsobech jazykové deformace
čteme v práci mnoha českých filologických komentátorů včetně například Schmiedtové (2014),
Šlosara (1995), Fideliuse (1998) či Dittmanna (2013). Orwell považuje organizované lhaní za
něco totalitě vlastního (Orwell 2015b, s. 170) a politickému jazyce jakožto komunikačnímu
prostředku vyčítá jeho celkovou tendenci myšlenku skrývat, spíše než ji artikulovat – jeho snahu,
aby v něm lži zněly pravdivě a vražda úctyhodně (ibid., s. 213).
Zmínkami o lživé manipulaci LTI se deníky Victora Klemperera (2003) přímo hemží. Mluví
například o neustálých pokusech nacistické rétoriky o klamání a otupování (ibid., s. 152) a nazývá
nacismus Midasem lži [...], všechno, čeho se dotkl, obrátil v lež (ibid., s. 97). Jednou z největších a v
oficiálních projevech všudypřítomných lží nacistického režimu byla falešná iluze, že poskytuje
svobodu, když šlo o pravý opak, tedy o naprostou absenci alternativy. Jako příklad tohoto hraní
na svobodu zmiňuje Klemperer například plebiscit z roku 1933 za vůdcovu politiku a za
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„jednotnou kandidátku“ do Říšského sněmu včetně fraškovité přípravné kampaně – při které si
odznak se slůvkem „Ano“ všichni kupují a na kabátu nosí víceméně povinně – a také včetně
povolebních zpráv údajně „z Londýna“ projevujících údiv, že i lidé v koncentračních táborech
hlasovali většinou „Ano“ (ibid., s. 46). Klemperer opakovaně zaznamenává překroucenost
informací podávaných v novinových článcích a zprávách a označuje tuto zálibu LTI ve zkreslování
skutečnosti přímo za jeden její hlavní stylistický prostředek (ibid., s. 39). Zajímavé je, že stylistické
postupy, které bylo nutno v tomto jazyce aplikovat za účelem překrucování, mlžení a zakrývání,
prokazují někdy vysokou míru složitosti a cit pro drobné sémantické nuance atd, které jsou
v silném kontrastu (či spíše přímém protikladu) s jeho výše zmíněnou obecnou prázdnotou.
Jak nám připomíná mj. Baloghová (2009, s. 6), monopol totalitního jazyka na interpretaci jevů
skutečnosti se realizuje především prostřednictvím slov. Způsobů, jakými totalitní jazyk svým
lexikem zkresluje a manipuluje, je krom přímých, nestoudných lží, výmyslů a falzifikace typu
zmíněného výše (např. v rámci „plebiscitu“) ještě mnoho, od preskripce či zákazu lexikálních
jednotek dle potřeb režimu přes subtilnější překrucování jejich významové hodnoty či
důmyslnou modifikaci jejich sémantické prozodie až po metody „pouhého“ zapírání pravdy jako
jsou záměrné eufemismy, ambiguity atp. Dále se podíváme na některé tyto způsoby a na jejich
přispění ke tvorbě do nebe volající prolhanosti (Klemperer 2003, s. 46) Hitlerových a
Goebbelsových projevů a nacistické rétoriky celkově.
3.3.3.1 Tvorba nových lexikálních jednotek
Podle pozorování drážďanského profesora [Klemperera] vytvořila Třetí říše jen málo nových slov,
uvádí Baloghová (2009, s. 6). Fungování režimu v oblasti jazyka tkvělo v něčem jiném, totiž v tom,
že byla měněna již zmiňovaná imanentní axiologie všeobecně používaných slov a výrazů. Avšak při
pohledu na velký počet německých složenin, které byly za nacismu díky silné tendenci němčiny
ke skládání utvořeny (například jen na základě substantiva Volk jich byly desítky; viz 3.3.16
Lidovost), se může zdát, že toto tvrzení nelíčí celou pravdu. Navíc by se mnoho oblíbených
kolokací nacistické němčiny vzhledem k síle jejich vnitřní „magnetičnosti“ a ustálenosti „z
povinnosti“ – a například při sinclairovském chápání lexikální jednotky jako extended unit of
meaning („rozšířená významová jednotka“; Sinclair 2004, s. 24–46) – snad daly chápat jako
„nová“ slova. A tak vznikla například složená substantiva Winterhilfswerk („Zimní výpomocná
akce“, název pro „charitu“ založenou na vymáhání „dobrovolných“ finančních darů např.
zavedením srážek z mezd, podomními sbírkami, umístěním pokladniček na „zimní fenik“ do
obchodů atp.; viz Bedürftig 2004, s. 580) či Eintopfsonntag (dle nacistů první neděle každého
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měsíce od října do března, ve kterou měly rodiny vařit pouze prosté jídlo „z jednoho hrnce“ a
vzniklé „úspory“ odevzdávat státu v rámci Winterhilfswerk; viz Stackelberg 2007, s. 267).
Zdá se však, že mnoho zcela nových domácích slov – pomineme-li kompozita, kolokace a některá
zapůjčená cizí či předhitlerovská německá slova – LTI skutečně nevytvořila; pro odkazování na
rozšiřující se fond lidských zkušeností ve Třetí říši si vystačila s tím, že vycházela ze stávajících
prostředků, zbavovala je některých jejich nežádoucích prvků, měnila hodnotu těch zbylých a –
dle Klemperera (2003, s. 23) – napouštěla slova, sousloví a celé věty svým jedem. Z celého jazyka
dělala slouhu svého hrůzného systému a měnila jej ve svůj nejsilnější, nejveřejnější a nejtajnější
propagandistický prostředek.
3.3.3.2 Odstraňování lexikálních jednotek
Mnohem podstatnější pro odraz lživosti nacismu v jeho lexiku je proces zbavování se
„nežádoucích“ lexikálních prvků oficiální mocí. Young tento proces nazývá trefně logocide
(„slovovražda“), takto vyřazená slova označuje již běžněji známým termínem castaway words
(„slovní ztroskotanci“), samotného Ministra propagandy Goebbelse, který za jejich vyřazování
zodpovídal, pak vlastním souslovím hired word-killer („najatý slovovrah“) (Young 1991, s. 112–
114; autorčiny překlady). Proces lexikální redukce je v totalitním jazyce již na první pohled tak
patrný, že se vyřazování „nadbytečných“ lexikálních jednotek stalo i klíčovým prvkem
komunikačního kódu vytvořeného Orwellem: Newspeak ničí množinu slov. Propojení myšlení a
jazyka [...], jehož si byl Orwell vědom, působí, že s redukcí jazyka dochází také k redukci myšlení
(Váňa 2013, s. 78).
Tato redukce samozřejmě nemohla probíhat v rámci procesu lingvistické kodifikace, který by byl
příliš pozvolný a dlouhodobý, než aby stačil registrovat všechny vyžadované změny a pravidelně
a včasně je tlumočit uživatelům jazyka. I přesto však některá slova byla vyřazena přímo z
tištěných slovníků, a tak Duden v roce 1942 přichází například o heslo (a hlavně i pojem)
Pressefreiheit – „svoboda tisku“ (Young 1991, s. 112). Více než na kodifikaci se spoléhalo na
administrativní předpisy a nařízení (Sprachregelungen). Denně se seznamy Goebbelsem
zakázaných slov aktualizovaly a rozesílaly německým novinářům a ačkoliv se zákazy formulovaly
spíše jako „prosby“, za jejich neuposlechnutí mohl následovat přísný trest. Aktualizace probíhala
samozřejmě s ohledem na postupně se měnící politickou a společenskou situaci, dalo by se proto
tvrdit, že kolektivně tvoří jakýsi mikropříběh politických událostí nejtemnějších nacistických let.
Některá slova byla „zavražděna“ ze strachu nacistů ze ztráty přízně jiných národů; pro udržování
kladných vztahů s arabskými zeměmi se proto zakázalo slovo „antisemitský“ a nahradilo se
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výrazem s užším významem „protižidovský“, z podobných důvodů se i přes zálibu nacistů v
rasistickém výrazivu zakázalo sousloví Gelbe Gefahr („žluté nebezpečí“) při odkazování na
Japonsko (ibid., s. 112). V první den války přišel zákaz užívání slova „válka“ v novinách, protože
údajně nešlo přímo o takovou událost, nýbrž jen o „německý odpor proti polskému útoku“, a po
německých neúspěších proti Rusům v listopadu roku 1942 se v tisku nesmělo již objevovat
toponymum „Stalingrad“. Každá výraznější německá prohra, které by se v tisku dříve říkalo
„katastrofa“ – jako například bombardování německých měst spojenci – byla teď označena za
pouhý Grossnotstand („stav vážnějšího ohrožení“; ibid., s. 113). Zvláštním případem bylo slovo
rot „červený“, „rudý“. Hitler dával přednost červené barvě ve všech vizuálních aspektech
prezentace své strany: vyžadoval ji na vlajkách, na všech nacistických emblémech, na
propagandistických plakátech. Viděl v ní odraz kladných rysů svého hnutí – energii, dynamiku,
revoluční sílu – a měla navíc tu výhodu, že její osvojení nacisty značně vadilo komunistům. V roce
1941 byl vydán zákaz užívání slova rot při odkazováním na komunisty a na Rusko, a tak byly
různé „rudé vlády“ jazykem přehodnoceny na „bolševistické vládní moci“ a Goebbels vyjádřil své
námitky proti názvům stalingradských továren „Rudý říjen“, „Rudá barikáda“ atp. Young je navíc
toho názoru, že Goebbels považoval červenou barvu za již méně vhodnou i pro samotný nacismus;
přestože byla dříve spojená s přísliby společenské změny a pokroku, veškeré takové sliby byly
Stranou již přerušeny a nahrazeny hrozbami, represemi a čistkami (ibid., s. 114).
3.3.3.3 Změna významové hodnoty a sémantické prozodie lexikálních jednotek
Žijeme často v domnění, že slova mají fixní význam; stačí se podívat do slovníku, abychom zjistili,
jaké tyto významy jsou, a definice dle slovníků, příruček a jiných jazykových autorit se v mnoha
oblastech našeho činění (ve sféře administrativní nebo právní, v odborných textech, ve výuce
cizích jazyků atd.) považují za referenčně „svaté“. Sestavený slovník je však výsledkem procesu
kodifikace a založen na aproximaci, na znalostech o dosavadním užívání dané lexikální jednotky,
a tak ani nejobšírnější slovníkové heslo nemusí nabízet kompletní definici slova i s jeho
výslovností, častými kolokáty, příklady užití, údaji o stylistickém rejstříku, poznámkami o
etymologii atd., nemusí nutně vyprávět celý jeho „sémantický příběh“. Stejně tak jako se význam
slova může měnit například mezi sociálními dialekty, může se měnit i mezi ideologiemi, neboli
sémantickými systémy (např. Fairclough 1989, s. 93), a toto platí o celém diskurzu, v němž se
slovo nachází. Právě skutečnost těchto lišících se významových systémů nacistický jazyk hojně
využívá, či spíše zneužívá. Podstatné tu je, že zároveň s ideologií je shora nařizován i systém
významů slov a celého lexika. Podstatné je to jednak proto, že při modifikaci významů může být
lidu prezentována jiná, „žádoucí“ verze společnosti a světa, jednak proto, že bude-li lid za vlastní
přijímat slova i společně s jejich shora opakovaně dávanými významy, je lépe zaručeno další
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užívání těchto slov v souladu s ideologií, což dále upevňuje interpretaci dle stranických záměrů.
Samozřejmostí v totalitním režimu totiž je, že se o tom, kdo je dobrý a kdo zlý, co je žádoucí a co
nepřátelské, rozhoduje na stranických sekretariátech; tam se proto rozhoduje i o významu
samotných slov a také – což je klíčové – o systému sémantické evaluace.
Jestliže nejdůležitější inovací bolševického vůdce – jak píše Baloghová (2009, s. 3–4) o V. I. Leninovi
– bylo, že změnil historicky ustálené významy slov a učinil samozřejmostí, že právo gesta dávat
významy slovům náleží vůdci, dalo by se pak říci, že totalitní režimy 20. století v jeho praxi
záměrného rozrušování obsahu pojmů (Šlosar 1995, s. 111) naplno pokračovaly. Ve své Řeči
komunistické moci provádí Fidelius podrobnou analýzu proměn, které v češtině totalitního
Československa podstoupilo například slovo „lid“, právě tomuto slovu věnoval mnoho prostoru
již dříve i Klemperer ve své LTI. Nacistická němčina, jak známo, překrucovala významovou
hodnotu i sémantickou prozodii lexika neustále. Některým slovům připisovala nový význam či
konotace; toho bylo dosaženo často pouhým přiřazením přívlastku k původnímu výrazu – jako v
případě Klempererových zkreslovacích kolokací – nebo tvorbou nové složeniny, jejíž části se
navzájem „zabarvily“, jak tomu bylo například u kompozit na Volk, Rasse, Welt či Blut. Jiná slova
byla významu zcela zbavena, byla tedy sémanticky „vyprázděna“. Vše ale sloužilo jednomu cíli:
dalšímu „jemnému ladění“ veřejného smýšlení a cítění.
K výše uvedenému substantivu logocide zavádí Young pro označení procesu „usmrcování“
dosavadních významů slov paralelní výraz semanticide („významovražda“; autorčin překlad).
Nabízí ve svém textu mnoho příkladů „obětí sémanticidy“ z lexika jak politického, tak i
„každodenního“. Ze sociálně politických slov, jejichž význam nacisté obrátili naruby, vyzdvihuje
například Freiheit („svoboda“; dříve s významem „absence omezování jednotlivce“, nověji s
významem „absence omezování lidu, rasy, státu“), Solidaritӓt („solidarita“; dříve „světového
dělnictva proti kapitalistovi“, nově však „rasově stejných i napříč společenskými třídami v
jednom vůdcovském státu“) nebo Menschentum („lidstvo“; dříve odkazující na lidstvo globálně,
nově však rozděleno na základě etnicity do vrstev „nadlidstvo“ – např. árijské, germánské – a
„podlidstvo“ – např. židovské, bolševické) (Young 1991; s. 105). Slovo Partei se již nesmělo užívat
genericky, nýbrž jen v návaznosti na nacisty, a to samé platilo u slov Führer, Kanzler a Schulung
(„školení“, teď výhradně nacistické stranické). Mezi obětmi „významovrahů“ byla však i slova
každodenní a doposud neutrální. Například běžný lékařský výraz pro otravu krve či toxémii –
Blutvergiftung – nabyl nově významu „zkažení rasy způsobené jejím mísením s rasami
podřadnými“ (ibid., s. 110), známka charakterlich gut („charakterově dobrý“) na školním
vysvědčení znamenala, že příslušný žák je „nacisticky bez závad“ (Klemperer 1947, s. 296; 2003,
s. 201).
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Vše bylo tedy chápáno již jen v souladu s nacistickým pohledem na svět. I etnická a národnostní
příslušnost známých osobností byla přizpůsobena momentálním potřebám; Klemperer
vzpomíná, jak například slavný polský zpěvák a herec se židovskou matkou Jan Kiepur byl v
nacistickém tisku popisován různě jako Žid Kiepur (když mu chtěli zakázat koncert v Berlíně),
jako slavný tenor milánské Scaly (když se objevil v jednom filmu velkého mediálního koncernu
patřícího nacionalistickému politikovi a podnikatelovi Alfredu Hugenbergovi) a jako německý
pěvec Kiepur (když byl v Praze vypískán za přednes německé písně) (Klemperer 2003, s. 38).
Sémantickou revizi podstoupilo dokonce i mnoho abstraktních pojmenování („neužitečných“, jak
je pojmenovává Váňa (2013, s. 78) v kontextu Orwellova totalitou inspirovaného newspeak), a tak
substantivum Intellekt („intelekt“) často sloužilo jako synonymum pro „destrukce“ (nežádoucím
přemýšlením) či „objektivita“ (míněno ve smyslu negativním, tedy oproti nacistickým ideálům
instinktu a spontánnosti; pro negativně hodnotící uplatňování tohoto slova v komunistické
češtině srov. Šlosar 1995); slovo Ehre („čest“) bylo definováno jako [jednání] v zájmu udržování a
zachování vlastního druhu či na obranu druhu a jeho nejvyšších hodnot, včetně sebeobětování, je-li
to nutné; a pojmu Hass („nenávist“) se dostalo rovnou dvou různých definic dle toho, na koho se
aplikoval: pro nordické rasy je charakteristická zřejmě nenávist zdravá a heroická, sice
neoblomná ale též spravedlivá a statečná, pramenící ze smyslu pro povinnost a zodpovědnost,
zatímco židovské podlidstvo měla charakterizovat nenávist zbabělosti (Young 1991, s. 111).
Pozitivní sémantické prozodie nově nabylo i substantivum Arbeitsdienst (doslova „pracovní
služba“), dříve s významem „nucená práce“, nyní užívaná k odkazování na velkou vzdělávací školu
Volksgemeinschaftu (ibid., s. 108). Jako přirozený vedlejší produkt existence ve společnosti, která
vidí celý svět jako skládající se jen ze dvou proti sobě navzájem bojujících táborů (dobrých a zlých,
„našich“ a „jejich/vašich“), prostupuje celou nacistickou němčinu právě tato tendence ke dvojí
definici a aplikaci jednoho a téhož slova s proměnlivou sémantickou prozodií podle toho, na který
„tábor“ zrovna odkazuje. Tomuto jevu bude věnováno více prostoru v části 3.3.4 Polarizovanost.
3.3.3.4 Eufemismy
Jak dobře známo, jazyk Třetí říše hýří eufemismy (ve slovech Klemperera lživými eufemismy;
2003, s. 132), od „mírnější“ vojenské Krise („krize“ = porážka) až po Endlösung („konečné řešení“
= vyvraždění židovstva). Hýří jimi ostatně i další politické jazyky; například Orwell – v eseji
Politics and the English Language – píše o potřebě obzvláště politických stran se uchylovat k
vágnímu a eufemistickému vyjadřování tam, kde se jejich skutečné činy a jejich domnělé záměry
od sebe liší; proto se bombardování bezbranných vesnic ze vzduchu říká pacifikace, zbavování

34

milionů statků a vystěhování jejich majitelů odsun obyvatelstva, uvězňování či střílení lidí do týlu
eliminace nežádoucích elementů (Orwell 2015a, s. 208–209).
Sám Klemperer často zmiňuje tato slova a slovní spojení s utajením, tajným významem, výrazy
klamavé víceznačnosti, falzifikace (Klemperer 2003, s. 90) a uvádí mnoho příkladů. Zatímco
některé z nich jsou eufemismy ve standardním smyslu – zjemňují tedy nějakou nežádoucí
skutečnost tím, že ji jiným pojmenováváním před recipientem částečně či zcela tají – další by se
snad hodilo označovat spíše za plnohodnotnou lež než pouhý eufemismus, neboť v jejich případě
není mezi označujícím a označovaným vůbec žádný styčný bod, jako je tomu například u dvou
příčin smrti typicky – a zcela lživě – uváděných v úmrtních listech zavražděných v koncentračních
táborech: nedostatečnost srdečního svalu či zastřelen při pokusu o útěk (ibid., s. 178). Pouhá
vágnost běžnějšího obratu doveden ke konečnému řešení chvílemi nestačila.
Dle Younga (1991, s. 100) plnily eufemismy v LTI dvě hlavní funkce, z nichž první bylo maskování
stále rostoucího bezpráví a násilí režimu, který svému hlavnímu středisku cenzury říkal „Komora
pro kulturu“, který byl schopen zničit kostel a nazvat tento čin městskou obnovou, nebo který
pogromu říkal spontánní zákrok. Klemperer se ve svém textu vrací opakovaně ke lživým
eufemismům, které na vlastní kůži zažíval, například k již zmíněnému pojmu tzv. Winterhilfe
(„zimní pomoc“), která spočívala v tom, že mu stát každoměsíčně automaticky strhl z platu
vysokoškolského učitele určitý finanční obnos, který byl přes své oficiální, lživé označení jako
„dobrovolný“ ve skutečnosti vynucen, jinak řečeno ukraden (Klemperer 2003, s. 251).
Z povahy války přirozeně vyplývá druhá Youngem uvedená funkce: nutnost pravidelně podávat
lidu zprávy s nepříjemným obsahem. A tak k označování některých typů „nešťastných“ (z
hlediska Třetí říše) událostí vznikly postupně celé skupiny pojmenování na první pohled od sebe
zcela odlišných, pod povrchem však v rámci své eufemistické platnosti „synonymních“. Až
pověstným příkladem je tu pojem porážky či ústupu (případně útěku) německých sil na bitevním
poli, který se pojmenovával různě jako například zpětný úder, krize, zvládnutá krize (Klemperer
2003, s. 236); vyrovnávání fronty, zkracování fronty (Šlosar 1995, s. 110); úhybné přeskupení,
odsuvný pohyb, pružná obrana (Dittmann, 2013, s. 141; citováno Mašlaň 2008); zlepšení čelní linie,
systematická evakuace nebo (po Stalingradu) stažení vojsk dle plánu (Young 1991, s. 101–102).
Klemperer také srovnává výrazy užívané nacisty při odkazování na zabíjení různých skupin lidí.
Všímá si například, že zabití příslušníci francouzského odporu jsou v bitvě „jen“ niedergemacht
(výraz z etymologického hlediska sám o sobě značně eufemistický a mající význam „pobiti“,
„skoleni“), jsou tedy chápáni sice jako protivníci, nicméně také jako živý materiál, zatímco Židé
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zavražděni v koncentračních táborech jsou například likvidováni – tím se přirovnávají k věcné
hodnotě (Klemperer 2003, s. 157–158), ke zboží.
Koncentrační tábor byl co do opisných eufemismů svět sám pro sebe, počínaje samotnou cestou
do něj, zvanou Evakuierung („evakuace“ = deportace); zatímco by výraz „deportace“ implikoval
nucený přesun do nepřívětivého prostředí například z důvodu trestu, „evakuace“ je opatřením
učiněným s účelem odstěhovaného chránit. Po příjezdu vězně mohla čekat Produktionsarbeit
(„produktivní práce“ = těžká otrocká služba) či verschärfte Vernehmung („zintenzivnělá
interogace“ = mučení). Na denním pořádku byla Sonderbehandlung („zvláštní zacházení“ či
„použití mimořádných prostředků“ = vražda; Bedürftig 2004, s. 373), někteří vězňové byli spíše
auf der Flucht erschossen (doslova „zestříleni na útěku“, čtěme však „použiti jako terč při
střeleckém cvičení strážců“) (Young 1991, s. 101 aj.). Dle oficiálních zpráv Židé nebyli ani
„stříleni“, ani „posíláni do plynu“, nýbrž jen „dováděni ke konečnému řešení“ (Endlösung). Snad
jedním z nejnestoudnějších a nejgrotesknějších ze všech táborových eufemismů byl však název
plochy přímo před plynovou komorou na polském Majdanku, na které se prováděla selekce nově
příchozích z transportů, a která byla členy SS pojmenována dle ostnatého drátu, kterým ji
obehnali: Rosengarten („Růžový sad“)5. Young (1991, s. 103) spekuluje o tom, jestli táborový
eufemismus neměl snad tvořit – společně s cigaretami a alkoholickými nápoji, které se mezi
tamějšími zaměstnanci tak volně rozdávali – jakousi trojici omamných prostředků, díky jejichž
kombinaci své zaměstnání lépe „snášeli“.
3.3.4 Polarizovanost
Všechny

dosud

diskutované

jazykové

rysy

(např.

jednosměrnost

komunikace,

významuprázdnost jazyka, lživost promluv) odrážejí i zpětně podporují celé nacistické pojímání
světa jako složeného ze dvou od sebe oddělených skupin protichůdných jevů: „ti dobří“ a „ti zlí“,
„to naše“ a „to jejich“, „režimupřátelské“ a „režimuškodící“. Tato „dvoupólovost“ vidění
nepramenila pouze ze skutečnosti momentálně se odehrávající války, kdy je takové vidění v
protikladech snad vždy samozřejmostí. U nacismu tvořila dualita „Německo–Spojenci“ jen část
jeho celkového „dvojího vidění“; zde totiž hrál roli i vnitřní nepřítel a figurovaly tak otázky nejen
státní, nýbrž také rasové a obecně politické. V jedné skupině s válečnými Spojenci se tedy
nacházeli i Židé (Klemperer výstižně nazývá hitlerovský rasismus přímo pokrevním
nepřátelstvím; s. 181), Slované, bolševici a intelektuálové a mnoho dalších, kteří se Třetí říši a
Hitlerovým megalomanským záměrům jednoduše „nehodili“. Fairclough však zmiňuje, že bylo
klíčové, aby všechny „záporné“ elementy byly viděny jako jeden celek: Jakmile dojde váhavým
5

Viz http://www.majdanek.eu/en.
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masám, že jsou konfrontovány s příliš velkým počtem nepřátel různého druhu, dostaví se objektivita
a vyvstane otázka, jestli je tomu skutečně tak, že se všichni ostatní mýlí a jenom jejich národ či hnutí
má pravdu. [...] Je třeba, aby vnímaly všechny své navzájem od sebe odlišné nepřátele i přes tyto
jejich odlišnosti jako jednoho, aby se zdálo, že jsou velké zástupy vlastních přívrženců konfrontovány
jen jedním jediným nepřítelem (Fairclough 1989, s. 86).
Tuto ideovou a ideologickou polarizovanost komentuje mnoho autorů v návaznosti nejen na
nacistické, ale i na další totalitní režimy. Young například zmiňuje manichejský pohled totality na
svět, pohled, při kterém čin, je-li konán námi, je chvályhodný, je-li však konán nepřítelem, je
zavrženíhodný (Young 1991, s. 111). Též Váňa (2013, s. 85) poukazuje na exaktně vymezené
dichotomie, na manichejské vidění a na neustálé rozlišování „my“ a „oni“. Baloghová (2009, s. 4)
píše v návaznosti na totalitu o způsobu myšlení, který vtěsňuje realitu do jednoduchých schémat a
posuzuje vše z pohledu naše–cizí, či vyjádřeno ještě zřetelněji, z pohledu přátelský–nepřátelský.
Zřejmé je, že nacistická mentalita žádný „meziprostor“ nezná. Mezi těmito dvěma póly se žádná
zóna neutrality, překrývání, rozmanitosti ani kompromisů nenalézá; najdeme tu jen nesčetně
dichotomií dle vzoru „bílý a černý“, „světlo a tma“, „dobro a zlo“ – proto již zmíněná přirovnání k
náboženskému učení manicheismu – a nutnost přiřadit všechny a vše jen k jednomu ze dvou pólů.
Je-li mezi těmito body vůbec nějaký prostor, totalitní smýšlení ho jako „nehodící se“ zdánlivě
ignoruje; soustředěnost na pouze jediného (byť souhrnného) nepřítele je žádoucí, chceme-li
zesílit své argumenty, sjednotit masy do jedné „hmoty“ a dodat boji „spád“.
V návaznosti na jazykovou kolektivizaci nepřítele zmiňuje Young (1991, s. 95) výraz das System,
které bylo Třetí říší používáno k označení – nebo spíše k odepisování – veškerých politických či
společenských řádů krom nacismu, od Výmarské republiky až po Marxismus, tj. všech
alternativních řádů, které nacisté považovali za mrtvé, statické ve srovnání s jejich dynamickým a
stále se rozvíjejícím národním socialismem. O témže substantivu dlouze uvažuje i Klemperer, podle
jehož názoru se užívalo jednak k vyjadřování despektu k výmarské ústavě (viz tehdejší odkazy
typu in der Systemzeit, „v době systému“), jednak z důvodu, že nacismus měl strach z implikací
sestavenosti a rozumu, které se za slovem System mohou skrývat (Klemperer 2003, s. 105). S
ohledem na zálibu nacistů v instinktivnosti, spontánnosti a absenci přemýšlení a objektivity má
tato Klempererova druhá úvaha snad značné opodstatnění.
Z bipolárnosti (Young 1991, s. 94) nacistického vidění, stejně tak jako z role jazyka jakožto
primárního nástroje manipulace lidu, pak přirozeně vyplývá ozvěna této dvoupólovosti v jazyce.
Prostředky nacistické němčiny však takovou myšlenkovou dvoupólovost nejen prozrazují, ale
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také dále zesilují. Jak se skládá celé její mimojazykové prostředí jen ze dvou alternativ, tak je i její
stavební materiál zredukován na masu lexikálních dualit složených vždy ze dvou výrazů ležících
proti sobě na opačných koncích evaluační osy a hodnotících vše jako buď kladný, nebo záporný.
A tak se jednou z ústředních funkcí tohoto jazyka stala evaluace.
Ačkoliv bychom se mohli zprvu domnívat, že hlavní roli ve významové polarizaci (Šlosar 1995, s.
111) bude hrát snad primárně výběr adjektiv – která v jazyce obecně bývají nositeli příznaků a
vlastností a mohla by mít tudíž větší hodnotící váhu než substantiva, jejichž sémantiku sama
rozvíjejí – zdálo by se, že evaluativní schopnosti může nabýt v totalitním jazyce víceméně
jakýkoliv lexikální prvek. Autoři nabízejí ve svých studiích mnoho příkladů tohoto jevu z
nacistické němčiny i z jiných totalitních jazyků. Young (1991) nabízí krom mnoha příkladů
oblíbených hodnotících dvojic uvedených v hlavním textu své monografie (např. „vykořišťované
národy“–„imperialistické moci“ či „árijská rasa“–„protirasa“ (Gegenrasse); s. 92) také zvláštní
přílohu se seznamem typických komunistických lexikálních dvojic včetně například
„proletariát“–„buržoazie“, „vlastenec“–„zrádce“, „materialismus“–„idealismus“, „pokrokový“–
„zpátečnický“ (ibid., s. 247–248). Baloghová též uvádí řadu primitivních sémantických opozic typu
„revoluční“–„kontrarevoluční“, „prosovětský“–„protisovětský“ nebo „rudý“–„bílý“ (Balogh 2009,
s. 7). Dalo by se snad tvrdit, že „hodnotící“ schopnosti nabyla do jisté míry i některá osobní a
přivlastňovací zájmena, viz například opozitní dvojice „my–oni“ a „náš–jejich“, případně „my–vy“
a „náš–váš“, podle složení komunikantů.
Dle Baloghové (2009, s. 4) je podstatné pro toto přímé hodnocení-třídění jevů skutečnosti, které
považuje za jeden ze základních rysů totalitního jazyka, to, že zde již neplatí doposud známá či
konvenční sémantická hodnota slova, ale že se s jeho původní axiologií pohrává dle toho, kdo
zrovna mluví, a dle mluvčího komunikačních (hodnotících) záměrů. Dále píše, že je moment
hodnocení [...] natolik prvořadý, že se nezřídka i samotný význam slova mění v závislosti na tom,
jaký byl k němu přiřazen přívlastek (ibid., s. 7). Jako příklady tu uvádí pro totalitu klíčová slova
„demokracie“ (viz např. odlišná evaluace slova ve dvou spojeních „buržoazní demokracie“ a
„lidová demokracie“) a „realismus“ (srovnejme např. potřebu „oslavovat“ umění socialistického
realismu s potřebou „překonávat“ kritický realismus). Nad užíváním termínu demokracie v řeči
komunismu se dlouze zamýšlí i Fidelius, který mj. předpokládá, že čerstvě přidaný atribut
„lidová“ měl za úkol jednak vystihnout podstatu nového pojetí demokracie, jednak znít lahodně
uchu veřejnosti (Fidelius 1998, s. 47). Také v ústech nacistických řečníků nabyla řada tradičně
„negativních“ slov v daném kontextu druhé, pozitivní sémantické prozodie. Některé příklady byly
uvedeny již výše (3.3.3. Lživost), Young v průběhu svého textu (1991) nabízí řadu dalších – mj.
adjektiva unerbittlich („neúprosný“), unbeugsam („tvrdošíjný“), blind („slepý“, např. ve smyslu
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„slepé víry“), brutal („brutální“), barbarisch („barbarský“) a unbӓndig („nezkrotný“) – jejichž
sémantická prozodie byla závislá na lexikálním okolí.
K hlavním myšlenkovým polaritám nacismu patří bezesporu dichotomie rasové „vhodnosti–
nevhodnosti“. Antisemitismus, který byl dle slov Klemperera (2003, s. 140) základním pocitem
nevraživosti pokleslého rakouského maloměšťáka Hitlera, se stal jedním z nejúčinnějších
propagandistických prostředků nacistické moci, identickým s učením o rasách, případně až
centrem a v každém ohledu rozhodujícím momentem celého nacismu. Na podrobný popis důsledné
aktivity nacistů v oblasti určování etnické příslušnosti u populace a pátrání po nepříslušnících
árijské rasy, v jehož sporných případech rozhodoval znalec pro rasový výzkum (ibid., s. 37), a které
poněkud připomíná příběhy kontrol krevní „čistoty“ (limpieza de sangre) ve Španělsku 15. a 16.
století, není v rámci této práce prostor. Pro naše účely je však nutno konstatovat, že zmíněná
polarita nechala svůj otisk naprosto všude v LTI. Ve svých denících Klemperer vyjadřuje pocit, že
v části nacistické němčiny, která se týká Židů, je naprosto vše přizpůsobeno tomu, aby byli zcela a
nenávratně odlišeni ode všeho německého (ibid., s. 185). Ve společnosti, ve které nebylo ani
židovským lékařům, ani židovským právníkům dovoleno vykonávat svou profesi, ve které pro
zacházení se židovskými pacienty a klienty však určitého počtu lékařů a právníků byla přece jen
potřeba, se vytvořil pro rozlišování mezi „pravými“ (německými) a „nepravými“ (židovskými)
profesionály dvojí způsob odkazování. A tak se židovský lékař označoval výrazem „ošetřovatel
nemocných“, který svému nositeli dle Klemperera upírá úřední a běžný název povolání, a židovský
právník slovem Rechtskonsulent, připomínajícím starší německý výraz Winkelkonsulent
(„pokoutní“ advokát) a tak naznačujícím nedostatek poctivé akademické průpravy (ibid., s. 185).
Rasově odlišovací a hodnotící funkci měla v nacistické řeči řada párů „opozitních“ slov, případně
slovních afixů, ze kterých byly z nejfrekventovanějších například dvojice arisch (příp. člen v
kompozitu Arier- („árijský“)) a judisch (příp. člen Juden- („židovský“, „žido-/židu-“); Übermensch
(„nadčlověk“) a Untermensch („podčlověk“); Rassenhygiene („rasová hygiéna“) a Rassenschande
(„rasové zhanobení“); nebo arteigen („druhově příslušný“) a artfremd („druhově cizí“). Těmto
jednotkám a jejich užívání se budeme podrobněji věnovat v následujících dvou oddílech (3.3.5
Pozitivnost a 3.3.6 Negativnost).
3.3.5 Pozitivnost
Patří-li k hlavním rysům totalitní mluvy potřeba neustále hodnotit a přehodnocovávat pojmy, na
které odkazuje, tak pojmem touto mluvou nejčastěji pozitivně hodnoceným bude logicky sám
režim a vše, co je s ním spojeno, zatímco hlavním terčem negativního výraziva bude (kolektivní)
nepřítel. A tak mezi hlavními komunikačními cíli nacistické němčiny je na jedné straně chválit a
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velebit Třetí říši, její velké činy, její protagonisty v čele s vůdcem a její slavnou minulost a ještě
slavnější budoucnost, a na straně druhé hanobit a obviňovat ty, kteří jsou pro říši nežádoucí, a
vše, co se právě jich týká. Samozřejmým a všudypřítomným rysem nacistického jazyka je proto
hojné užívání – až nadužívání – silně evaluativního výraziva se zřetelnou buď kladnou, či
zápornou sémantickou prozodií dle toho, na jakou společenskou, etnickou či politickou skupinu
se zrovna odkazuje. Někdy, jak bylo již řečeno (viz příklad slova „demokracie“ výše), je
potenciální kladná i záporná prozodie obsažena přímo v jednom slovu tak, že slovo při užívání
pendluje mezi statusy dle povahy lexikálního okolí (kolokátů, sousloví atp.). Takto se v nacistické
řeči zachází s mnohým zdánlivě „každodenním“ lexémem.
O dvoupólovosti výrazů odkazujících na osoby a pojmy „žádoucí“ a „nežádoucí“ etnické
příslušnosti zde byla již řeč. Velice často se v nacistických promluvách vyskytovalo režimu kladně
znějící slovo Übermensch, které se však – na rozdíl od paralelního Untermensch – nedá, jak
poznamenává Klemperer (2003, s. 55), považovat za „nacistické“, neboť jde o původně antické
slovo a posléze klíčový pojem vzatý z filozofických spisů Friedricha Nietzscheho (viz zejména jeho
Also sprach Zarathustra, 1883), odkud se dostal do lexika nacistů. V těsném partnerství s tímto
označením pro „ryzího“ („hygienického“) německého člověka existovalo výhradně pozitivní
pojmenování Rassengenossen (ibid., s. 38) k označování rasových soukmenovců, dalších
příslušníků druhu Übermensch, a mluvilo se pochvalně o pojmu Rassenseele („duch rasy“;
Maršálek 2012, s. 114).
Výhradně pozitivní zabarvení měla pro nacisty pochopitelně slova Arier („Árijec“) a arisch
(“árijský“) včetně užívání Arier ve složeninách typu Ariernachweis (tištěný doklad o árijské
příslušnosti) nebo ve slovesu arisieren („arizovat“), majícím doslovný význam „dělat árijským“,
užívaným však eufemisticky jak pro proces zbavení se daného objektu či prostoru Židů (viz běžný
nápis před obchodem „Plně arizovaný podnik!“, případně „Čistě árijský obchod!“; Klemperer 2003,
s. 175), tak i pro konfiskaci majetku židovských obyvatel v prospěch árijských; tento proces
arizování, případně jeho výsledek, pak pojmenovávalo substantivum Arisierung.
Též slovo „druh“ (německy Art), užíváno ve smyslu „rasa“, „pokrevnost“, mělo v nacistickém
slovníku značnou váhu a objevovalo se hojně ve složeninách s tónem „uznání“ – arteigen či arthaft
(„druhově vlastní“), artverbunden („druhově spojené“) a artsbewusst („druhové vědomí“). S
oblibou se tak odkazovalo například na arthaft-germanische Empﬁnden („druhově germánské
cítění“), na snahy o tvoření arthafte deutsche Religion („druhově německého náboženství“) a
dokonce na ewige arthafte Dichtung („věčnou druhovou poetiku“), Leibniz byl označován za ein
deutschgesinnter arthafter Weltdenker („německy smýšlejícího druhového světového myslitele“)
40

(Klemperer 2003, s. 276; Klemperer 1947, s. 405–406). Podobnou slovotvornou produktivitu
prokazuje samotné slovo deutsch/Deutsch; pojmy Deutschtum („němectví“), deutsche
Menschlichkeit („německá lidskost“) a deutschblütig („mající německou krev“; Klemperer 2003, s.
102) byly nediskutabilně kladné ve všech případech. Jak poznamenává Bedürftig (2004, s. 298),
slovo Deutschland získalo v době růstu nacistického hnutí přímo mystický náboj a stalo se
veličinou téměř náboženskou. Pozitivní sémantickou prozodii mělo též adjektivum nordisch
(„nordický“) a jeho příbuzné sloveso aufnorden („ponordičtit“, „nordizovat“) či substantivum
Aufnordung („ponordičťování“) (Klemperer 2003, s. 195).
Mezi nejoblíbenějšími pozitivně zabarvenými lexikálními jednotkami Třetí říše bylo adjektivum
a adverbium fanatisch („fanatický“, „fanaticky“) a příbuzné substantivum Fanatismus; Klemperer
(2003) těmto výrazům věnuje ve svých denících mnoho prostoru (např. s. 23, s. 31, s. 64–69),
Young (1991. s. 109), Dittmann (2013, s. 140) a další též zmiňují jednak jejich rozšířenost, jednak
jejich hodnotovou změnu, jejich strmý posun od zabarvení kritického až pejorativního v módní
výraz obdivu a schválení. Slovo „fanatismus“ bylo dříve užíváno především ve smyslu maniáctví,
obsesivnosti, přehnané a násilné horlivosti nebo aktivity, dle Klemperera až krvelačnosti a
krutosti (lat. fanum – svatyně, chrám; fanaticus uctívající mimonáboženský kult, zběsilý;
Klemperer 2003, s. 64–65); od chvíle, co ho použil Hitler v Mein Kampf i ve smyslu pozitivním,
nabylo u nacistů významu slepé a neochvějné oddanosti vůdci a lidu a ochoty bojovat za vítězství
pravdy nad nepřítelem (Young 1991, s. 110). Sloužilo teď k označení extrémních manifestací
statečnosti a věrnosti, případně jejich kombinace; mluvilo se (Klemperer 2003, s. 67) o
fanatických slibech, fanatickém vyznání, fanatické vůli a fanatické víře v konečné vítězství. Goering
byl označen za fanatického přítele zvířat a německé pluky v Normandii za naše fanaticky bojující
oddíly. Goebbels tyto výrazy rád ještě dál stupňoval a Klemperer označuje jeho výrok z roku 1944
o možnosti záchrany současné situace jedině divým fanatismem za posla úpadku výrazu. Vždyť
není fanatismus vždy a již svou podstatou „divý“? Jak Klemperer sám konstatuje, zamlžený,
chorobně i zločinu stejně blízký duševní stav byl po celých dvanáct let [říše] pokládán za nejvyšší
ctnost (ibid., s. 68).
Slova Held, Heros („hrdina“), heldenhaft, heldenmütig (obě „hrdinský/heroický“, „hrdinsky/
heroicky“), Heldentum, Heroismus („hrdinství“) a das Heroische („to, co je hrdinské“) jsou více
autory též zmíněna jakožto klíčové prvky totalitního a zejména nacistického výraziva. Diskuze
právě o těchto slovech, společně s podobně naladěným kӓmpferisch („bojovný“/„bojovně“), tvoří
celou, několikastránkovou Klempererovu předmluvu k vlastním deníkům, ve které autor
popisuje jejich užívání ke zdůrazňování germánské vyvolenosti a považuje je za odraz specifické
prolhanosti a surovosti nacistů (ibid., s. 16). Právě tato skupina „epitetů hrdinství“ se však směla
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užívat v tisku jen omezeně, a to pouze při odkazování na „německou věc“, tj. na árijské osoby,
instituce a činy. Oproti tomu jedno vládní nařízení z října roku 1941 apelovalo na novináře, aby
odkazovali na příslušníky sovětských vojsk ne jako vojáky, nýbrž jen na pouhé bolševiky, zvířata
(Young 1991, s. 108). Mezi dalšími výrazy, kterých se tato pravidla povinné pozitivní sémantické
prozodie týkala, byly například Ehre („čest“), Stolz („hrdost“), Mut („statečnost“), Opfer („obeť“)
či Loyalitӓt („loajalita“).
3.3.6 Negativnost
Krom velebení režimu a všeho s ním spojeného sloužil nacistický jazyk samozřejmě i k účelům
opačným: k pohrdání vším, co s režimem spojené nebylo. Neustále probíhající defamace a
neodůvodněné obviňování „těch druhých“, ať už příslušeli k jakémukoliv „nežádoucímu“ sektoru
společnosti, měly za účel dále rozdmýchávat nenávist vůči všem skutečným i imaginárním
nepřátelům, podněcovat dav k čím dále agresivnějšímu postoji vůči jistým osobám či „cílovým
skupinám“ a v neposlední řadě populaci dále stmelovat v její lásce k vůdci a víře v režim.
Stejně tak jako pro chválení režimu a zbožňování vůdce, i pro tento druhý pól svých
komunikačních potřeb měla nacistická řeč – stejně jako jiné jazyky totality – své strategie a
prostředky, mezi hlavními dle veškeré literatury použité v rámci této práce patří nekompromisní
verbální útok vůči nepříteli (Balogh 2009, s. 3) a převaha militantní slovní zásoby. K vytváření
těchto „nekompromisních útoků“ v nacistické němčině hojně přispívalo jednak používání lexika
s již inherentní negativní sémantickou prozodií k odkazování na „nežádoucího“ (např. Parasit –
„parazit“, Vergiftigung – „otrava“), jednak adaptace sémantické prozodie slov tak, že se jinak
neutrální výraz stal záporným (např. samotné Jude, „Žid“). Navíc se často stalo samotné, již
negativně zavánějící pojmenování pro „nežádoucího“ samo o sobě prostředkem kontaminujícím
jiný lexém, ke kterému bylo připojeno (např. cynické entjuden, „odžidovat“, či Judengottesdienst,
„židovská bohoslužba“) (Klemperer 2003, s. 185).
V nacistickém diskurzu docházelo k záporné evaluaci různých „nepřátelských“ skupin. Klemperer
poskytuje nesčetné příklady defamace různých „druhých“ včetně konkrétních politiků a vůdců;
mimo jiné vzpomíná, jak Hitler ve svých projevech označoval amerického prezidenta za
choromyslného a tvrdil, že v Londýně vládne zločinec (Klemperer 2003, s. 261). Dle Younga (1991,
s. 84) považovali nacisté F. Roosevelta za největšího válečného zločince všech dob. Dittmann (2013,
s. 140) zmiňuje tehdejší degradaci protivníka a bohaté uplatňování denunciačních strategií v
protektorátních novinách či v oficiálních projevech (ibid., s. 142). Žádná z nepřátelských
podskupin nebyla šetřena nejostřejších urážek ze strany nacistického tisku. „Podlidmi“ byli nejen
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Židé, ale například i Slované, všichni bolševici byli jedním velkým „rudým podlidstvem“, sovětští
vojáci ze Stalingradu byli pro Hitlera „tupci“ (Stumpfmenschen; Young 1991, s. 87) a pro
Goebbelse „mechanizovanými roboty“ (mechanisierte Roboter; Goebbels 1943). Všude v
nacistickém diskurzu byly spojenecké síly „válečnými zločinci“ a „obchodníky s otroky“ (ibid.,
např. s. 98).
Hlavním terčem hanobení a urážek však byli Židé. Nacistickou perzekuci Židů zkoumá ze všech
stran a do nejmenších podrobností Arendtová v textu svého Původu totalitarismu (2013). Jak
tvrdí Klemperer (2003, s. 183), Žid je v Hitlerově státě nejdůležitější člověk [...] nejlidovější
fackovací panák a obětní beránek, lidově nejpopulárnější soupeř [...]. Bez židovského ďábla [...] by
nebylo světlé postavy nordického Germána. Dle Younga (1991, s. 96) bylo vše „nežádoucí“ ve světě
– počínaje svobodným tiskem a konče první světovou válkou – součástí jednoho velkého
židovského spiknutí.
Klempererovy deníky jsou plné odkazů na případy denunciace jednak jednotlivců, jednak
židovstva celkově a zaznamenávají zestupňování této degradace během let Třetí říše. Paralelně s
rostoucí nenávistí se i jazykové prostředky aplikované na Židy během té doby stávaly čím dál
ostřejšími, vulgárnějšími a více plnými agrese. Jak již víme, Židé byli pro nacismus – společně s
dalšími „neárijskými“, s komunisty aj. – Untermensch („podlidmi“), součástí „neněmectví“,
Untermenschentum („podlidstvím“; např. Klemperer 2003, s. 55, s. 139; Young 1991, s. 87). Krom
toho byli i artfremd („cizorodími“, „druhově cizími“; Klemperer 2003, s. 37, s. 102, s. 276 a jinde)
a niederrassig („nižší rasy“; ibid., s. 102). Byli národem ne „příbuzné krve“ (artverwandten Blutes),
nýbrž „krve druhově cizí“ (artfremden Blutes) a rozhodně nemohli patřit zum deutschen Volkstum
– „k německé národnosti“ (Petrův 2011, s. 174). Milostné vztahy mezi Židy a Árijci se považovaly
za Rassenschande („rasovou hanbu“; Klemperer 2003, s. 102, s. 185) nebo za Blutschande či
Blutsünde (oboje s původním významem „krvemilství, incest“; Young 1991, s. 110); s již
zmíněným termínem Blutvergiftigung (původně „otrava krve“, nově „degenerace způsobena
mísením s rasami podřadnými“) bylo synonymní slovo Erbsünde (původně biblický „dědičný
hřích“). A v osmém vydání významné Meyerovy encyklopedie, které vycházelo pod nacistickou
kontrolou během let 1936–1942 (tzv. Nazi-Meyer), obsahovalo heslo pro výraz Mischehe – s
dosavadním významem „smíšené manželství“ – i připomínku pro čtenáře, že Mischehe je urážkou
německé krve (cituje Young 1991, s.110).
Broch (2013) i jiní komentátoři mluví o démonizaci Židů; viz například heslo nacistického
antisemického časopisu Der Stürmer, které vyprávělo, že Wer den Juden nicht kennt, kennt den
Teufel nicht („Kdo nezná Žida, nezná ďábla“; Klemperer, s. 183), či jedna Goebbelsova
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protižidovská stať v časopise Das Reich (21.1.1945), jejíž název zní Die Urheber des Unglücks der
Welt („Původci neštěstí světa“; Klemperer 2003, s. 186). Klemperer sám vzpomíná mj. na tehdejší
tvrzení, že německá věda byla zaneřáděna Židy a na to, jak na drážďanské vysoké škole, kde
působil, viselo na vývěskové tabuli oznámení: Wenn der Jude deutsch schreibt, lügt er („Když Žid
píše německy, lže“; ibid., s. 36). Dle Klemperera se u Hitlera a Goebbelse málokdy vyslovil výraz
„Žid“ bez doprovázejícího přívlastku typu „mazaný“, „lstivý“, „podvodnický“ či „zbabělý“ nebo
dysfemismu motivovaného nějakým domnělým fyzickým atributem (např. „nosatec“ či
„platfusák“); o inteligenci se tedy mluvilo hanlivě jako o „nosatém intelektuálství“ (ibid., s. 186).
Slovo se jako „atribut obvinění“ používalo též v návaznosti na „nepohodlné“ známé jednotlivce;
na Marxe a Heineho se tedy odkazovalo výhradně jako na Žida Marxe a Žida Heineho (ibid., s. 183).
Krom běžně aplikovaných genealogických nálepek Volljuden („plní Židé“), Halbjuden („Položidé“)
a Judenstӓmmlinge („osoby židovského původu“; Klemperer 2003, s. 176) se modifikací slova
„Žid“ rozdělovali lidé tohoto etnika i do dalších podkategorií například podle toho, co jim bylo
povoleno a nepovoleno, či jaké měli návyky. Například Fahrjuden („Jezdižidé“) směli jezdit
veřejnou dopravou, zatímco Laufjuden („Chodižidé“) museli chodit pěšky; v továrně, kde
Klemperer pracoval, se říkalo těm, kteří využívali možnost vykonávat osobní hygienu na
pracovišti, Waschjuden („Čistožidé“) a těm, kteří se myli raději až doma, Saujuden („Sviňožidé“)
(Klemperer 2003, s. 195, s. 201). Další variace na samotné slovo Jude byly emotivně nabitější Juda
nebo Alljude („Všežid“), vyskytovala se i složenina Weltjude („Světožid“), která mj. propůjčovala
židovskému „problému“ a židovskému „spiknutí“ až celosvětové rozměry (ibid., s. 37), případně
měla naznačovat, že v Německu Židé již nejsou, a abstrakta Weltjudentum či Weltjudenschaft
(„světové židovstvo“; ibid., s. 184) a na Francouze bylo s libostí aplikované hanlivé příbuzné
adjektivum „požidovštělý“ (ibid., s. 143).
Pádnou sémantickou hodnotu a vysokou frekvenci měl i negativně evaluativní prefixní člen
jude(n)- („žid(o)- “), jenž tak dal vzniknout i řadě neologismů, které se samy pak staly pilíři slovní
zásoby Třetí říše. Klemperer uvádí mnoho příkladů. Na domech, ve kterých bydleli Židé, často
visel nápis Judenhaus, některých objektů bylo zase „žádoucí“ Židů zbavit (entjuden – „odžiduje“),
aby zůstaly judenfrei či judenrein („Židů prosté“) (Klemperer 2003, s. 185). Od 19. září roku 1941
Židé přítomni na veřejných místech měli povinnost nosit přišitou na oděvech žlutou hvězdu, které
se říkalo Judenstern („židovská hvězda“) (Klemperer 1947, s. 255), samotným Židům se pak říkalo
též Sternjuden (ibid., s. 259). Před obchodem, který ještě nebyl völlig arisiertes Unternehmen
(„plně zarizovaný podnik“), visel nápis byl Judengeschäft („židovský obchod“) (ibid., s. 259).
Klemperer se dále zastavuje nad změnou standardního slovního spojení jüdischer Gottesdienst
(„židovská bohoslužba“) v nové, jednoslovné Judengottesdienst a spekuluje, jestli tato změna
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neměla vymezit Judengott jako nějakého bůžka, modlu (ibid., s. 185), židovskou náhražku toho
„pravého“ Boha. Jako urážky byly používány výrazy se sufixem Juden- i při hanlivém odkazování
na árijce: politický nepřítel či kolaborátor byl označován za Judenknecht (dosl. „židovského
sluhu“), árijská žena, která se odmítá rozvést se svým židovským manželem, se nazývala
Judenhure („židovskou kurvou“).
Klemperer je však také toho názoru, že se adjektivum judisch („žido-“/„židovsko-“, příp.
„židovský“) vyskytoval v nacistické němčině snad ještě častěji než samotné substantivum „Žid“;
nesnášenlivost například vůči bolševikům se tedy vyhrotila ve složenině židobolševismus. Nabízí
čtenáři mnoho dalších příkladů – židobolševická nekulturnost, židomarxistický světonázor,
židokapitalistický vykořišťovatelský systém, židoamerická zainteresovanost na zničení Německa aj.
(Klemperer 2003, s. 183) – potvrzujících tendenci k používání tohoto lexému k propojování všech
„nepřátelských“ skupin v jednoho jediného protivníka. Na tato seskupení negativně posuzujících
prvků poukazuje i Young, který uvádí několik exemplářů ze spisů Goebbelse (včetně např. jeho
odkazů na žido-bolševicko-plutokraticko-demokratický či plutocraticko-židovsko-zednářskomarxisticko-komunistický systém) a výstižně je nazývá složenými monstrtermíny („hyphenated
monster terms“; Young 1991, s. 96). Dle uvedených příkladů by se tedy zdálo, že lexémy „Žid“,
„žid(ovsk)o“ a „židovský“ měly v řeči nacistické moci především význam evaluativní spíše než
pouze pojmenovávací. Paradoxní je, že přes veškerou tuto netoleranci a hanobení se v nacistické
němčině mluvilo opakovaně o propastné nenávisti Žida vůči ostatním (Klemperer 2003, s. 184).
V souvislosti s odkazováním na Židy komentuje Klemperer snahu nacistického diskurzu o
posouvání personifikujícího a alegorizujícího singuláru (ibid., s. 183) tak běžného již během první
světové války – kdy se mluvilo například o „Britovi“ nebo o „Rusovi“ spíše než o „Britech“ či
„Rusech“ – z politicky zeměpisných do etnických a náboženských oblastí tím, že odkazuje
přednostně ne na „Židy“, nýbrž na „Žida“. Jisté je, že tato tendence přispívá k dalšímu redukování
velkých počtů jednotlivých „nepřátel“ na jednoho jmenovatele; jistou paralelu lze spatřit v užívání
spojení typu „za bolševika“, „za komouše“ aj. při dnešním odkazování na předlistopadový režim
v Československu.
Z nejcharakterističtějších lexikálních strategií v celém procesu hanobení Židů jak jednotlivě, tak
plošně je tvoření defamačních metafor se základem v jedné ze dvou sémantických oblastí: nemoc
(nákaza, infekce) a havěť (hmyz, parazit, škůdce). Sám Hitler přirovnával Židy ke škůdcům,
považoval je za parazity, havěť, bacily. Nejsou vidět, ale jsou všude, Proto vyžadují oddělování. Je
nutno je potlačit. A protože jsou neviditelní, dovedou je rozpoznat jen ti, kteří byli zvláště k tomu
účelu školeni (cituje Bolinger 1980, s. 119). Klemperer (2003, s. 181) komentuje druhou kapitolu
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Mein Kampf, kde Hitler v každém otevřeném „boláku kulturního života“ nutně spatřuje „jako červa
v rozkládajícím se těle [...] Židáčka“ [...] a veškeré židovské působení v nejrůznějších oblastech pro
něj znamená morovou nákazu „horší než kdysi černa smrt“ [...]. Máme tu v jednom citátu rovnou tři
„nálady“ běžné u Hitlera při odkazování na židovsto: planou nenávist („červ“), ironický posměch
( „Židáček“) a hrůzu („černá smrt“). Goebbels na tom není jinak než vůdce, co se defamačního
výraziva týká. Z jeho článku s názvem Původci neštěstí světa, vydaném v časopise Das Reich dne
21.1.1945, cituje Klemperer (2003, s. 186) jeho odkaz na Židy mj. jako na žoldnéře světového
spiknutí parazitní rasy, podle Younga (1991, s. 88) Židé představovali pro Goebbelse přímo
Weltpest („světový mor“). Další výrazy uplatňované na židovstvo byly například Völkermaden
(„lidoví červi“), Völkerwanzen („lidové štěnice“) a Parasiten („cizopasníci“) (ibid., s. 87–88) a ti,
kteří byli odvezeni do plynových komor, byli – jak píše George Steiner – označeni za Ungeziefer
(„havěť“) ještě poté, co zahynuli (Steiner 1985, s. 144; autorčin překlad). Ani mrtví tedy nebyli
nejnižších forem pohrdání ušetřeni. Tato zoologická srovnání se navíc týkala nejen samotných
lidských subjektů, ale i všeho s nimi souvisejícího. A tak v situacích, kde eufemistické vyjadřování
nebylo zrovna zapotřebí, se mluvilo o vyvražďování lidí jako o Vernichtung („hubení“; srov. výraz
Vernichtungsmittel, „insekticid“) a o objektech k němu určených jako o Vernichtungsstellen
(„vyhlazovacích místech“) či Menschen-Vernichtungs-Anlage („zařízení na hubení lidí“). Známá
skutečnost, že Zyklon B, používaný nacisty k zabíjení v plynových komorách, měl původně sloužit
k dezinsekci, v této instanci jen dodává dysfemistické funkci jazyka na tragické ironii.
Proces dehumanizace, kterému toto neustálé srovnávání s otravným hmyzem napomáhalo, nabyl
však i jiných rozměrů. V mnoha kontextech byli Židé totiž ještě „nižší“ než nežádoucí zvířata, byli
redukováni až na pouhé předměty, zboží, neživotnou hmotu (Young 1991, s. 88). S touto redukcí
je spojen ostatně i fenomén mechanizace jazyka, která odrážela pojetí nacionálně socialistické
společnosti jakožto jednoho velkého stroje (dále 3.3.18 Mechanizovanost) či anonymní, čistě
numerický přístup k lidským životům (3.3.8 Superlativnost). V administrativních zprávách byly
formulace typu 1000 Stūck Juden in den Osten deportiert („Deportováni na východ Židé v počtu
1000 kusů“) zcela běžné6. A to, že popel po obětech z koncentračních táborů sloužil nakonec jako
hnojivo a jejich vlasy jako náplň pro matrace nebo při výrobě teplých ponožek pro posádky
německých ponorek, svědčí o dovedení tohoto procesu odlidšťování až do hrůzných extrémů.
3.3.7 Ironičnost
Jako extenzi repertoáru prostředků pro hanobení a ponižování, ze kterého nacistická němčina
čerpala, je třeba zmínit ještě dva prvky hojně uplatňované k ironizaci označovaného.
6

Viz např. http://www.liquisearch.com/nazi_terminology.
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Prvním z nich je slovo sogenannt („takzvaný“), které nabylo v nacistickém tisku zřetelné
ironizující funkce. Jako příklady Young (1991, s. 97) uvádí oblíbená spojení takzvaná liberální,
takzvaná demokracie či takzvaná svoboda.
Druhým je užívání ironických uvozovek k znevažování osob, případně věcí, které se „těch
druhých“ týkají. Takové uvozovky dle Klemperera (2003, s. 80) vnášejí do pravdivosti citovaného
pochybnost, sdělený výrok vydávají za lež. Einstein byl tedy „badatelem“, Heine „německým
básníkem“, vždy s obligátními, zesměšňujícími uvozovkami. Protože ústní projev má k prozrazení
stanoviska mluvčího (případně autora předlohy) celou baterii synsémantických, ale i
autosémantických prostředků, které psaný komunikát k dispozici nemá – jako jsou například
gestikulace, mimika, posturika atd. (srov. např. Čechová 2008, s. 291) – Klemperer (2003, s. 80)
vidí v těchto uvozovkách jakýsi tištěný ekvivalent sarkastické intonace řečníka, případně jeho
ironického úsměvu, úšklebků aj., a jako prostředek co nejtěsněji spojený s rétorickým charakterem
LTI. Jisté je, že poskytovaly nacistickému tisku možnost jednak prezentovat všechny protivníky
režimu jako podezřelé a jejich tvrzení jako nedůvěryhodná, jednak neustále podtrhovat vlastní,
odmítavý až útočný postoj k nim.
Proces hanobení probíhal tedy nejen na rovině lexikálně sémantické, ale i v oblastech fonologie a
(v psané formě) grafiky.
3.3.8 Superlativnost
Jak jsme již viděli, nacistický jazyk se při odkazování na „vlastní“ (režim, lidi, myšlenky) hemží
přirozeně jen pozitivy, případně pozitivně uplatněnými výrazy jinak neutrálními, na „nevlastní“
pak negativy. Protože samozřejmým výsledkem dotažení dichotomie „špatný“ a „dobrý“ do
krajnosti jsou „nejhorší“ a „nejlepší“ (případně „jediný dobrý“), je pro tento jazyk zcela
charakteristické superlativní vyjadřování, přičemž se aplikují na Třetí řísi superlativa kladná a na
její nepřítele superlativa záporná.
Při chvástavé sebechvále je kladen důraz nejen na (domnělou) kvalitu, ale také na kvantitu,
jakoby i vysoké číselné hodnoty byly nutně i důkazem kvality. Rozměry, do kterých se velikost a
dobrost říše ve všech ohledech protahují, jsou svou nepravděpodobností mnohdy až směšné.
Třetí říše se tedy pyšnila nejlépe vybavenou armádou a nejlepšími pracovními silami, ale i největším
mostem a nejlepším přímořským letoviskem. Německý lid se mohl chlubit bezprecedentní věrností
svému vůdci a bezmezným idealismem, a to do dalších statisíc let (Young 1991, s. 84–85). V
47

návaznosti na již diskutovanou dvoupólovost nacistické němčiny by se dalo i spekulovat o tom,
jestli tato superlativnost není do jisté míry dalším přirozeným plodem myšlení, které si
koexistenci více než dvou alternativ na světě nepřipouští, které uznává jen extrémy a žádných
mezistupňů nezná. Zlata Kufnerová v poznámkách ke svému českému překladu Klempererových
deníků připomíná zálibu nacistů ve tvoření superlativ z výrazů, které stupňovat logicky ani nelze
(např. nejkřišťálovější), a dokonce ze slov, která superlativní význam sama o sobě již mají, v tomto
případě jde vlastně o pokus dále zesilovat již absolutní hodnotu (nejoptimálnější či nejnicotnější)
(Klemperer 2003, s. 296).
Při poukazování na nacistickou chvástavost všeho druhu rozlišuje Klemperer (ibid., s. 229) tři
primární typy běžně užívaných superlativů, které se uplatňují ve stejném nadbytku všude
v totalitní němčině: adjektiva v běžném superlativním tvaru („největší“, „nejslavnější“,
„nejfanatičtější“); další výrazy, které superlativní hodnotu přirozeně implikují (např. „nesčetný“,
„světový“, nebo „historický“ ve smyslu „světodějný“, „zasloužící se zapsání do dějin“); a celé větné
útvary sugerující superlativní stav (všímá si například, jak noviny informují o německém vítězství
i v menší srážce s nepřítelem rovnou třemi superlativními prvky jako o úspěchu v „největší bitvě
ve světových dějinách“). Běžně užívaná nacistická superlativa vyjadřující množství nebo míru by
se dalo snad dále rozdělit do podtypů s ohledem na to, co se v tom kterém případě zdůrazňuje,
zveličuje či protahuje do extrémů: počet (např. „nesčetně“, „nepředstavitelně mnoho“), hmotná či
abstraktní míra („velko-“, „totální“), prostor („světový“, „celosvětový“), čas („tisíciletý“, „věčný“),
stupeň vzácnosti („jedinečný“) atd.
Co se čistých počtů týká, Klemperer (2003) si všímá, že při odkazování na vlastní bitevní úspěchy
Německa se to ve zprávách wehrmachtu [...] hemží nekontrolovatelnými čísly o kořisti a zajatcích,
že děla, letadla, obrněné vozy jdou do tisíců a desetitisíců, zajatci do statisíců, a že se pak v líčení
počtů mrtvých u nepřítele užívají místo konkrétních čísel spíše zcela volné výrazy kvantity jako
například „nesčetné“ či „nekonečné“ (ibid., s. 225). Poukazuje tu na rétorický paradox: říšská
propaganda vlastně obrací podstatu vojenského jazyka, ukázněnou přesnost, do přesného
protikladu, do fantastična, do roviny pohádek. Young (1991, s. 85) píše o tom, jak se čísla zvyšovala,
až se zvýšit již nemohla a musela se nahradit slovy; mluvilo se tak o počtu či množství „nesčetném“
(zahllos), „nepředstavitelném“ (unvorstellbar) atp.. Takto vyjařovaná velká čísla byla dále
„potvrzována“ fotografickými a filmovými propagandistickými záběry z front, na kterých byly
vidět hromady mrtvol jen na straně nepřítele. O tom, jestli se nacistická němčina nenechala
ovlivnit americkou zálibou ve zdůrazňování množství, americkým „kultem čísel“, tu Klemperer
sice spekuluje, nakonec však konstatuje, že se od případných amerických vlivů velice a
dvojnásobně odlišuje a to nejen přeháněním superlativů ale také záměrnou zlovolností, neboť zcela
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bez zábran podvádí a ohlupuje (Klemperer 2003, s. 225). Uvádí jako jeden z mnoha příkladů
Hitlerovo tvrzení v Říšském sněmu 26. dubna 1942, že ačkoliv Napoleon bojoval v Rusku v
pětadvaceti stupních mrazu, on, Hitler, naproti tomu zažil boj při mrazu pětačtyřicetistupňovém
a jednou dokonce dvaapadesátistupňovém (ibid., s. 226). Elias Canetti si ve svém eseji Hitler
Speerovýma očima, pojednávajícím o Hitlerových architektonických záměrech pro Berlín
budoucnosti, všímá i vůdcovy vlastní rozkoše ze závratně rostoucích čísel (Canetti 1992, s. 175–
176). Dle Canettiho si je Hitler dobře vědom nutnosti prezentovat masám pravidelně se zvyšující
číselné údaje týkající se právě jich, aby se předstíral jejich růst, což v nich pak zabraňuje pocitu
rozpadu. Proto jsou v Hitlerových projevech rostoucí čísla – obzvláště ta, která obsahují slovo
„milion“ – tak nezbytným prvkem.
Mezi prostředky pro vyjadřování největšího počtu či nejvyššího stupně byla častá slova se
zvětšujícím nebo zdůrazňujícím prefixem Gross- („velko-“; např. Grossoffensiv), Tausendjahr(„tisíciletý“; Tausendjahrreich), Welt- („světový“, „světově významný“) nebo Total- („totální“).
Na stránkách svých deníků Klemperer (2003) zaznamenává mnoho slov na předponu Gross- ,
například Grosskundgebung („velkomanifestace“), Grosskampftag („velký bitevní den“) (ibid., s.
229) či Grossangriff („velkoútok“; ibid., s. 232). Další, široce známý příklad z nacistického lexika
je hitlerovský pojem tzv. Großraumwirtschaft, neboli „hospodářství evropského velkoprostoru“.
Častý výskyt měla i kompozita na tausend-/Tausend- , jak je tomu například u adjektiva
tausendjährig. V případě Hitlerova Tausendjähriges Reich mělo toto pojmenování samozřejmě
předpovídat co nejdelší – pokud možno tisícileté – trvání říše a snad i navodit ještě silnější
náboženský nádech než ten, který měl již existující název „Třetí říše“. Pro skutečně přehnané užití
tohoto číselného výrazu však Klemperer odkazuje na řadu propagandistických shromáždění
z roku 1941, které získaly pojmenování tausend Versammlungen, „tisíc shromáždění“ (ibid., s.
227).
Číselným superlativem jiného druhu je slovo einmalig („ojedinělý“, „unikátní“), vyskytující se
často v nacistických textech ke zdůrazňování jedinečnosti pojmů týkajících se Třetí říše. Slovo
bylo oblíbeno (a dle Klemperera nadužíváno) Hitlerem, který ho použil ještě v závěti sepsané
těsně před sebevraždou v návaznosti na „v dějinách jedinečné nasazení naší mládeže, která nese
moje jméno“ – [der] in der Geschichte einmaligen Einsatz unserer Jugend, die meinen Namen trӓgt7.
Dle Klemperera (2003, s. 227) je toto slovo stejně superlativní jako číslovka „tisíc“, i když tímto

7

Viz http://www.fronta.cz/dokument/politicka-zavet-adolfa-hitlera.
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užíváním o svůj původní, doslovný význam (ein jako „jeden“/„jedno“ představuje unikátnost,
mimořádnost) zcela přišlo.
Nejvýraznějším speciálním případem nacistického číselného superlativismu nazývá Klemperer
často a bez zábran užívané adjektivum ewig („věčný“) a příbuzné abstraktum Ewigkeit („věčnost“)
(ibid., s. 227). Podle slov Klemperera to, co nazývám „věčný“, pozvedám do sféry náboženství. Jako
vyjádření existenční bezmeznosti oba tyto výrazy skutečně plně navazují na další lexikální prvky
nacistické němčiny, o kterých bude pojednáno níže (3.3.9 Náboženskost).
Dle Klemperera byla předpona welt-/Welt- („světový“, „celosvětový“, „světo-“) užívána
k intenzifikaci v mnoha sémantických oblastech (ibid., s. 228), a to s prozodií kladnou či zápornou
dle označovaného. Japonsko jakožto spojenec ve fašistické Ose již nebylo pro Německo tedy
pouhou Macht („moc“), ani Grossmacht, nýbrž přímo Weltmacht, a ryzí megalomanství
soustředěné do této předpony vyvrcholilo v pověstném pojmenování Welthauptstadt („Světové
hlavní město“) Germania, které Hitler plánoval pro budoucí hlavní město Třetí říše na půdě
Berlína. Židé a bolševici však byli označováni za Weltfeinde („světové nepřítele“; ibid., s. 229).
Stejně tak, jako sloužila předpona welt- k zesilování významu s odkazem na zeměpisný prostor,
na časové rovině se hojně užívalo slovo adjektivum a zároveň adverbium historisch („historický“,
„historicky“) pro zdůrazňování významu událostí a úspěchů režimu, které si údajně zasloužily
zapsání do letopisů národa, případně světa. Krom jeho základních významů – „týkající se historie
či minulosti vůbec“ nebo „představující dějinný vývoj“ – se výraz „historický“ definuje např. i jako
„důležitý pro dějinný vývoj“ (Havránek 1989). Je dobře známo, že nacistický režim – ostatně jako
další totalitní režimy – rád dělal z každého celkem banálního dění naprosto bezprecedentní
událost dalekosáhlého významu. Každé běžné stranické shromáždění, píše Young (1991, s. 85–86),
bylo „historickým okamžikem“, [...] založení nové vládní agentury bylo „bezprecedentní událostí v
dějinách všech lidů a všech dob“. Zdánlivě každá bitva, která se v raných stádiích války odehrála,
se v nacistickém tisku označila za „největší bitvu v dějinách světa“, nebo za „zničující bitvu
(Vernichtungsschlacht) světodějných rozměrů“. Klemperer sám vzpomíná: Jen si spočítejme, kolik
přijetí, kolik projevů, kolik ubohostí Hitlerova režimu bylo označeno za historické (Klemperer 2003,
s. 219). S ohledem na opravdový význam tohoto slova poznamenává s jistou trpkostí, že
[h]istorické je to, co trvale žije v paměti národa nebo lidstva, protože bezprostředně a trvale na celý
národ nebo celé lidstvo působí. Tak patří epiteton „historický“ všem, i těm nejsamozřejmějším činům
nacistického mírového vedení a generality (ibid., s. 229). Zaznamenává i případy užití
nadsuperlativního adjektiva welthistorisch, „světodějný“, které se uplatňuje obzvláště
v Hitlerových projevech; například každé setkání vůdce s ducem se označuje za welthistorische
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Stunde, „světodějný okamžik“. A tak se tu setkávají zesilující lexikální prvky odkazující na
závažnost na rovině prostorové (welt-) a časové (historisch) v nejbližším sousedství.
K nejčastěji používaným superlativním výrazům nacismu patří nesporně adjektivum total
(„totální“) či složeniny s předponou Total- („totální“); mezi nimi je například kompozitum
Totalkrieg („totální válka“; Klemperer 2003, s. 226), které zpopularizovala kniha téhož názvu
(1935) od někdejšího hitlerovského podporovatele Ericha Ludendorffa a znovuoživil po bitvě u
Stalingradu sám Goebbels (Stackelberg 2007, s. 306). Z dalších případů uplatnění tohoto prefixu
vyjadřujícího největší množství nebo nejvyšší stupeň zmíněného jevu uvádí Klemperer (1947) –
krom těch, které souvisejí přímo s totalitním principem či režimem – totale Erziehungssituation
(„stav totální výchovy“, která byla na školách přísně sledována; ibid., s. 334) či das totale Spiel
(„totální hra“, poněkud zvláštní nápis na cedulce u deskové hry, kterého si Klemperer jednou
všiml ve výloze jednoho drážďanského hračkářství; ibid.). Young (1991, s. 86) zmiňuje potřebu
dosáhnout „totálního národního souručenství“ (Totalvolksgemeinschaft), podnikat „totální
politiku“ jako prostředek k „totální revoluce“, vést „totální válku“ v zájmu „totálního míru“ a
vyžadovat „totální angažovanost“ lidu.
Ačkoliv se „nejsuperlativnější superlativum“ Total- vzhledem k jeho absolutní povaze předčit
skutečně nedá, za víceméně synonymní s ním by se dal chápat výraz hundertprozentig
(„stoprocentní“, „stoprocentně“) jako další způsob vyjádření největšího množství či nejvyššího
stupně. Klemperer opět spekuluje o možnosti vlivu „amerického kultu čísel“ a vůbec amerických
novin, které se vyznačují hýřením s čísly, k čemuž navíc používají čím dál tučnější tituly ke
zdůrazňování všeho. Není si však jistý, jestli je toto přehánění skutečně stejné u Američanů a u
nacistů, a nakonec konstatuje, že [t]o nejhorší, co se dalo o americkém kultu čísel říct, byla – oproti
tendencím německým – spíše naivní vychloubačnost a přesvědčení o vlastní hodnotě (Klemperer
2003, s. 224).
To, že nacistická němčina hýří superlativy jak kvalitativními, tak kvantitativními je celkem
přirozené; stejně jako u příbuzných („sekundárních“, viz Čechová 2008, s. 100) řečnických
funkčních stylů, jako jsou například styl reklamy či marketingu, má i politická rétorika za
primární cíl přesvědčovat, prezentovat vlastní klady a výhody (oproti konkurenci) a „prodávat“
produkt, myšlenku, názor. I zde jsou proto mezi primárními persvazivními prostředky
evaluativum, superlativum a imponující číselný údaj. Krom zvětšování a zvelebování všeho
německého sloužila tato všudypřítomná superlativnost v případě nacistické němčiny – přes
juxtapozici – do hojné míry i ke zdůrazňování malosti a bezvýznamnosti jednak jednotlivce uvnitř
říše, příslušníka „lidu", jednak všeho, co k ní vůbec nenáleželo. Takto by se mohla považovat za
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jakýsi dvousečný meč bojující jednak v prospěch Führerstaatu, jednak proti vnějšímu, ale i
případnému vnitřnímu nepříteli hnutí. Snad nemůže být pochyby, že také pomáhala odvádět
pozornost od toho, co v životě a společnosti nacistického Německa nefungovalo, a od zvěrstev,
která jeho vedení během říšských let páchalo.
Všechny tyto číselné a kvantifikační superlativy a monumentalistická slovní zásoba (Young 1991,
s. 86) však lze považovat za pouhý fragment celkové superlativnosti nacistické němčiny pro
odkazování na vše, co se říše týkalo. K této superlativnosti hojně přispíval i samotný vůdce, jeho
osobnost, myšlení a činy – jeho chvástavé hodinové projevy, jeho megalomanské ambice týkající
se budoucnosti Německa, jeho potřeby všechny ve všem neustále přetrumfovávat. Canetti v eseji
Hitler v očích Speera píše o významu pojmu překonávání pro diktátora, jehož i nejskrytější přání
jsou diktována touhou po překonání, který je překonáváním zcela nakažený, a kterého bychom
mohli označit přímo za „otroka překonávání“ (Canetti 1992, s. 168). Jedním z jeho hlavních
životních cílů bylo ve všem překonat Napoleona, a to na bitevním poli i doma; viz například jeho
projekt nově postaveného Berlína, který měl v každém detailu – včetně vlastního obrovského
vítězného oblouku – překonat Napoleonovu Paříž.
3.3.9 Náboženskost
Za dovršení superlativnosti nacistického i dalšího totalitního jazyka, za dotažení jeho
evaluativních prvků do extrémů, by se dal považovat jeho náboženský ráz (srov např.
kvazináboženská frazeologie stalinovského jazyka, Balogh 2009, s. 10). Zatímco nacistická
němčina čerpá z výraziva náboženství do jisté míry i záporně evaluativní prvky – například k
účelu démonizace Židů a jiných „nepřátel“ – většina jejích prostředků vzatých ze zdrojů biblických
či jinak náboženských se týká pozitivní evaluace pojmů spojených s Třetí říší. Vše kolem ní je
zvelebováno do takové míry, že jde dle Klemperera (2003, s. 118) o povznesení sociálního
nacionalismu z oblasti politické do sféry náboženství. Dále píše o hrůzné[m] zprostituování jazyka
evangelia (ibid., s. 274) ve službě nacistické němčiny a domnívá se, že nacismus přijaly miliony
jako evangelium, protože si jazykem evangelia sloužil (ibid., s. 125). Toto je jazyk, který pojednává
o politických sjezdech nacistů jako o záležitosti přímo kultovní, o Hitlerově vlastním životopise
Mein Kampf jako o nacistickém „evangeliu“ a o jeho autorovi jako o Spasiteli nebo Vykupiteli.
Takovéto vypůjčování jazykového rázu i konkrétních formulí z křesťanství se jeví jako další
paradox v celkově složitých a neustále se měnících vztazích mezi církví a nacistickým hnutím,
kterým se věnuje mnoho historiků. V době vítězství nacistů v roce 1933 obecně existoval pocit,
že jsou pojmy národní a náboženské obnovy úzce spjaty (např. Steigmann-Gall 2003, s. 114).
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Většina nacistů ještě podporovala spíše myšlenky božího řízení a morálního znovuvyzbrojení,
pojímala hnutí jako ztělesnění tradiční morálnosti a náboženství oproti „zlým“ silám liberální,
socialistické levice v čele se Židy, chodila na bohoslužbu v uniformě a nesměla otevřeně vyhlásit
případnou nevíru v Boha (Stackelberg 2007, s. 136). Co se církve týká, většina německých
protestantských duchovních v této době spíše sdílela obecné nadšení pro Hitlerovu
nacionalistickou, protikomunistickou a antisemitskou rétoriku a oceňovala vůdcův důraz na
potřebu pevného politického vedení v kombinaci s obnovou morálky (Hockenos 2004, s. 17).
Silně protižidovská protestantská skupina Deutsche Christen (Němečtí křesťané), formálně
založená v roce 1932 s cílem spojit různé denominace německé evangelické církve v jednotnou
německou církev říšskou, viděla v nacistické ideologii politickou paralelu „pravého“ německého
křesťanství a stylizovala svá kázání dle vůdcovy rétoriky (Barnett 1992, s. 28). Během válečných
let se však zdála být syntéza křesťanství a nacismu čím dál méně udržitelná. Pro německou církev
jak protestantskou, tak katolickou byla samozřejmě zcela nepřijatelná mj. rasová doktrína
nacistů, obzvláště program vraždění fyzicky či duševně postižených (v řeči nacistů lebensunwerte,
„životanehodných“, či unproduktive Volksgenossen, „neproduktivních členů národní komunity“),
který byl zaveden hned po začátku války; viz například münsterský biskup a kardinál Clemens
August hrabě von Galen a jeho kázání, která ostře kritizovala bezpráví gestapa, perzekuci církví
Goebbelsem, Himmlerem a Bormannem a nacistický program eutanazie8, nebo protestantský
biskup Theophil Wurm, který v návaznosti na dění v koncentračních táborech protestoval v
dopisech psaných přímo Hitlerovi proti brutálnímu zacházení režimu s nevinnými lidmi
(Hockenlos 2004, s. 37; Stackelberg 2007, s. 252 aj.). Z hlediska samotného režimu církev
obzvláště ve svém mezinárodním katolickém znění nyní představovala ohrožení německé
jednoty a svrchovanosti (Stackelberg 2007, s. 138) a křesťanství nabylo pro mnoho nacistů
jakéhosi statusu staré pověry, která již není relevantní, protože byla nahrazena „pravou vírou“
nacismu (Barnett 1992, s. 27).
Sám Klemperer ve svých filologických úvahách o podobnostech mezi církevní a nacistickou
rétorikou poukazuje na společenský paradox, že i přes tehdejší neustálé vyžadování režimu, aby
příslušníci SS vystupovali z církve, a přes snahu prosadit totéž i u učitelů základních škol
(Klemperer 2003, s. 117), jazyk tohoto režimu se hojně a s oblibou dále opíral o křesťanské
zdroje. Stačí nám letmý pohled do textu jakéhokoliv hitlerovského projevu či dopisu, abychom si
hned všimli záliby samotného vůdce v užívání takových výrazů, jako jsou například „svatý“ (něm.
heilig), „zasvěcení“ (die Eingeweihten), „démon“ (Dӓmon), „svatá přísaha“ (heiliger Eid) či již
zmíněných „věčný“ (ewig) a „věčnost“ (Ewigkeit), z nichž dvě poslední slova – označována
Klempererem jako nejvýraznější speciální případ nacistického číselného superlativismu (ibid., s.
8

Viz http://www.galen-archiv.de; též Griech-Polelle, 2002.
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272) – byla velice oblíbena i v českých heslech v době komunismu (srov. např. das ewige
Deutschland, „věčné Německo“, s komunistickým Se Sovětským svazem na věčné časy a ne jinak!).
Krom vypůjčených jednotlivých lexikálních jednotek Klemperer zmiňuje na různých místech i
náboženský a pastorální celkový charakter Hitlerova řečnického přednesu, vůdcovo vědomé
svádění v rozsahu zbožného a v kostele obvyklého církevního rejstříku, jeho kristovsky formulované
obraty nebo jeho kazatelský a entuziastický přednes rozsáhlých partií proslovu. Z konkrétních
Hitlerových výroků cituje například jeho proslov k padlým u Síně vojevůdců s oslovením Moji
apoštolové či jeho prohlášení při pohřebním aktu Jste vzkříšeni ve Třetí říši (ibid., s. 181); i oběti
nacionálně socialistické strany byly totiž stylizovány do role křesťanských mučedníků. Při
citování z Goebbelsových deníků píše Klemperer o jednom vůdcovu projevu, ve kterém Hitler v
závěru dospívá dle svého ministra propagandy k báječnému, neuvěřitelnému řečnickému patosu a
končí slovem Amen!, které působí tak přirozeně, že všichni lidé jsou jím do hloubi duše otřeseni a
zasaženi a [...] masy ve Sportovním paláci upadají v naprosté vytržení (ibid., s. 119).
Již samotný název Třetí říše svým náboženským zabarvením nese tohoto „věčného“ snad více než
jen náznak. Jak vysvětluje Klemperer, v různých historických dobách se snilo o éře, která má
následovat po pohanství a křesťanství, nebo po zkaženém křesťanství současnosti, jako dokonalá
Třetí říše, a i nevzdělaný lid musel tuto paralelu cítit, protože říše německá existovala již dvakrát
v nedokonalé verzi, také dvakrát skončila, a teprve její třetí provedení lid „na věčné časy“ zachrání
(ibid., s. 125). Kershaw mnohokrát cituje z dobových novin, které zmiňovaly německé národní
vzkříšení (Kershaw 1987, s. 49) a národní znovuzrození (ibid., s. 52) a psaly o tom, jak se německý
lid osvobodil od noční můry, která na něj tolik let doléhala, a vydal se na cestu k nové, jak člověk
doufá, požehnané éře (ibid., s. 52; citováno z bavorských provinčních novin Miesbacher Anzeiger).
Goebbels ve svých denících vzpomíná na jeden propagandisticky obzvláště úspěšný den jako na
den probouzejícícho se národa (cituje Klemperer 2003, s. 120) a v projevu po atentátu na Hitlera
20. července 1944 informuje národ, že naše hořící města jsou pochodněmi na cestě k uskutečnění
lepšího řádu (ibid., s. 266). Silný závan „onoho světa“ obsažený v názvu Hitlerovy říše také jistě
připomínal lidu druhou prosbu v Otčenáši: Dein Reich komme („přijď království tvé“).
Při odkazování na svého „Spasitele“ si nacisté libují v biblických formulacích a v rétorice tak
extravagantní, že dle slov Kershawa (1987, s. 56) až přesahuje hranice superlativů. Ve své
podrobné studii o vůdcově osobnosti a o povaze a rozměrech „hitlerovského mesiáštví“ Kershaw
popisuje kult, při kterém se německé obce mezi sebou vzájemně předháněly ve snaze získat
schválení pro své rozhodnutí jmenovat Hitlera čestným občanem (ibid., s. 53), proudy „poutníků“
mířily do Berghofu u Berchtesgartenu v naději, že jim štěstí dopřeje alespoň letmý pohled na
Führera (ibid., s. 58), a nacisté ve svých projevech neúnavně zobrazovali Hitlera jako [...] ochránce
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křesťanského náboženství (ibid., s. 49). V novinách se psalo o věčné víře vložené do osoby Hitlera
či o vůdcovi jako o umělci a mistrovi, kterého nám dal Pán Bůh (ibid., s. 56). Místo toho, aby se
psalo, že Hitler „ve třináct hodin navštěvuje dělníky“, národ mohl číst zprávu v tónu přímo
biblickém, že v hodině třinácté Hitler přichází mezi dělníky (ibid., s. 46). Klíčové také bylo, že podle
německých válečných úmrtních listů nepadl voják za nacismu jen „za vlast“, nýbrž v pevné víře ve
svého vůdce, či dokonce ve víře v Adolfa Hitlera (Klemperer 2003, s. 131).
Z pseudonáboženských vizí o „spasení světa“ bohatě čerpal především Goebbels – nazýván
Klempererem (2003, s. 164) výmluvným kazatelem režimu – který neúnavně připravoval půdu
pro údržbu a další růst vůdcovy přízně u jeho lidu, který snad více než kdokoli jiný přispěl k
vytvoření hitlerovského kultu, a jehož veřejné výroky týkající se vůdce nacházejí obsahovou
ozvěnu i v jeho soukromých denících. Za typický projev Goebbelsova vlastního zbožňování
Hitlera považuje Kershaw chvalozpěvný článek, který vyšel již před válkou (dne 20.4.35) v
novinách Völkischer Beobachter, a který Goebbels zakončuje záměrně v duchu modlitby: Všechen
lid k [Hitlerovi] chová nejenom hlubokou úctu, ale i velikou a upřímnou lásku, protože cítí, že mu
náleží, že je tělem jeho těla, duchem jeho ducha. Vyšel z lidu a s lidem zůstává (citováno Kershaw
1987, s. 68). Dle Klemperera říšský ministr propagandy na Silvestra 1944 vyčítá lidstvu, že Hitlera
málo uznává, a že zřejmě neví, že vůdcova láska patří všem, protože kdyby to vědělo, ještě v tuto
chvíli by se zřeklo svých falešných bohů a vzdávalo by mu hold (citováno Klemperer 2003, s. 122).
Klemperer zaznamenává podobné projevy oddanosti i u dalších hitlerovských „apoštolů“, např. u
vůdcova župního vedoucího ve Vídni Baldura von Schiracha, který prohlásil Hitlerovo rodné
město, Braunau, poutním místem německé mládeže, nebo u Göringa, který v jednom projevu v
Berlíně konstatoval, že my všichni, od nejprostšího SA-mana až po ministerského předsedu,
existujeme díky Adolfu Hitlerovi a skrze Adolfa Hitlera (cituje Klemperer 2003, s. 121). Toto
vzájemné trumfování se vůdcových pomocníků – „knězů“? – v projevech obdivu a oddanosti bylo
snad klíčovým faktorem pro kult Hitlerovy osobnosti. Umožňovalo totiž jemu samotnému
zůstávat nedostupným a tajuplným, vládnout neviditelně a ve větším mraku záhadnosti, na svém
Olympu – což zdůrazňovalo jeho velikost pro národ – zatímco tito sluhové mohli svého vůdce a
jeho božské kvality zbožšťovat ještě vytrvaleji a hlasitěji než on sám sebe (ibid., s. 120).
Jako pseudonáboženství měl nacismus krom svého spasitele a svých kazatelů pochopitelně i své
„evangelium“ a své symboly. Klemperer opakovaně zmiňuje to, že je Hitlerův vlastní životopis
Mein Kampf všude považován za bibli nacionálního socialismu, vlastní evangelium Němců aj. (např.
Klemperer 2003, s. 122) a z tisku z roku 1938 komentuje přivítání Velkoněmeckých Vánoc, o
kterých se mluví jako o svátcích německé duše (citováno ibid., s. 117). Popisuje ceremoniály, při
kterých byly zasvěcovány nové praporce SA a SS dotekem s původním nacistickým „praporem
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krve“ (Blutfahne), a o jejichž zúčastněných se v novinách posléze psalo jako o „svědcích krve“
(Blutzeugen) (ibid.). Na mnoha místech v svém textu též popisuje efekt této pseudonáboženské
rétoriky na jeho současníky – jak na jednotlivce ze svého okolí, tak na davy na filmových plátnech
během přednesu politických projevů – v náboženském vytržení, v křeči, s náboženskou extází ve
vytřeštěných očích (ibid., s. 26).
3.3.10 Mučednickost
Ruku v ruce s kultem Hitlera, jehož soudobá pozice „nového Spasitele“ je znovu a znovu
potvrzována v dopisech, které od německých občanů denně dostával (Eberle 2008), jde obraz
vůdce jako obětního beránka a spolu s tím i obraz režimu celkově jako entity obětavé,
mučednické, jinými poškozené a podvedené. Projevy a deníková hesla samotných nacistických
protagonistů též odkazují neustále na sebeobětování a mučednictví režimu a jeho zástupců a
odvolávají se na domnělou nespravedlivost současnosti i dějin. George Steiner nám připomíná,
že dle nacistických slavnostních projevů němečtí vojenští hrdinové nebyli „poraženi“, nýbrž
vrazili jim kudlu do zad zrádci, zvrhlíci, bolševici (Steiner 1985, s. 120). Versailleská smlouva
nebyla jen rozpačitým pokusem válkou zpustošené Evropy alespoň něco z toho zbylého zachránit,
nýbrž komplotem kruté pomsty chamtivých nepřátel Německa (ibid.). Klemperer (2003) poukazuje
na vysokou frekvenci obratu „vnucená válka“ (erzwungene Krieg, např. s. 285), stereotypního v
jazyce nacistického režimu, a s ironickým odkazem na atribut „vnucená“ trpce komentuje 1. září
roku 1939 – datum vypuknutí války – jako den, který nepřináší nic nového, nýbrž jen pokračování
židovských vražedných útoků na Hitlerovo Německo. Avšak my, my mírumilovní nacisté, neděláme
nic jiného, než co jsme dělali předtím, bráníme se (ibid., s. 184). Též připomíná jeden Hitlerův
projev v rozhlase, během kterého vůdce celých čtyřicet minut mluvil o tom, jak on káže mír, on
získává pro mír a že on chce souhlas Německa [...] jen proto, aby mohl bránit mír proti úderu
mezinárodní kliky kšeftařů bez kořenů, která pro svůj bezohledný zisk proti sobě poštvává
mnohamilionové národy (ibid., s. 45). Krom těchto výrazů paranoie a mučednických komplexů
vůči bezprostřednímu okolí jsou v nacistických politických projevech časté i připomínky, že krom
„zrad“ současné doby byly k řečníkovu státu nespravedlivé i dějiny, obzvláště co se týká státních
hranic, které byly do mapy zakresleny přece jen „omylně“. Toto je koneckonců součástí některých
politických projevů i dnes; viz například projev Vladimíra Putina na téma Krymu a Sevastopolu
z března 2014 aj.9
Co se mučednictví samotného Hitlera týká, Kershaw nám poskytuje podrobný obraz kultu, který
vytvořil z vůdce – neschopného lidské srdečnosti, přátelství a lásky – oběť jeho vlastního poslání a
9
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maloval jeho obraz člověka, který zcela bez cizí pomoci pilně a neúnavně pracoval pro dobro
svého lidu (Kershaw 1987, s. 68). S touto myšlenkou byl Hitler zřejmě zcela ztotožněn; již silně
evaluativní název jeho Mein Kampf implikuje jakéhosi někde v pozadí skrytého agresora, před
kterým se vůdce musí bránit, a nese v sobě zřetelné poselství, že ho jeho dosavadní životní trasa
mnoho stála a stojí, že se musel a musí obětovat. Aby ho lid litoval a o to více ho oceňoval,
„zbožňoval“.
3.3.11 Falešná sounáležitost
Krom ovlivňování postoje recipienta k tématu promluvy se snad odjakživa považuje za klíčový
rys úspěšného řečnictví i schopnost mluvčího získat a udržovat přízeň posluchače ustavičným
vyjadřováním kladného vztahu – ať upřímně či hraně – k němu, k jeho osobnosti a názorům.
Apelování na city posluchače a posilování jeho pozitivního sebeobrazu značně zvyšuje
efektivnost projevu, v případě agitačního politického projevu navíc napomáhá celkovému
získávání davu a manipulaci s ním. K těmto účelům řečník tvoří projev, ve kterém se promyšleně
střídají místa myšlenkově náročnější s úseky posilujícími sounáležitost s posluchači (Čechová 2008,
s. 292). Této „sounáležitosti“ dosahuje různými způsoby, mezi nejběžnější patří odvolávání se na
vyšší inteligenční úroveň nebo kultivovanost posluchačů, zmiňování jejich domnělé vlídnosti a
pochopení pro věc, děkování (za přivítání, za pozornost, za případné reakce na náměty),
omlouvání se, nebo například užívání inkluzivního plurálu („Podívejme se“, „Zvažme“ apod.)
(ibid., 2008, s. 288). Všechny tyto prostředky samozřejmě též přímo napomáhají sebeprezentaci
řečníka.
V této oblasti jazyk nacismu vynikal. Vytváření (byť falešného) dojmu sounáležitosti, úcty k
posluchači, zájmu o něj a jeho existenci – tzv. „individuálního přístupu“ – bylo v jeho
administrativě a propagandě věnováno značné úsilí. Na úřadech se texty nápisů formulovaly s
velkou péčí, aby zaváněly vlídností či starostlivostí a budily v návštěvníkovi důvěru a vděk
(Klemperer 2003, s. 246), v úředních dopisech se hojně používala první osoba, aby veškerá
komunikace probíhala – dle slov Klemperera – z nařízení nějakého osobního boha (ibid., s. 159).
3.3.12 Hysteričnost
Od citového náboje zkratkovitých politických hesel až po přehnané emoce Hitlerových veřejných
promluv byl nacistický diskurz postaven na emotivnosti. Ve své extrémní formě se tato
emotivnost prezentovala jako hysterie. Sám Klemperer (2003) popisuje, jak vůdce při řečnění
řval neustále křečovitě [...], protivníky i jejich ideje [jen] přeřvával. V jeho hlase, v rytmice jeho vět
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nikdy nebyla duševní rovnováha [...], vždycky jen surové vybičovávání ostatních i sebe sama (ibid., s.
61). Často zmiňuje zvukovou stránku Hitlerových projevů – obzvláště jeho vzrušené
překřikování, chraptivý hlas či plačtivý tón „bezmocnosti“ – ale i jeho tělesné napětí a záchvaty
agresivní gestikulace, a přirovnává ho ke kázajícímu sektáři. Za hysterický považuje Klemperer i
samotný obsah projevů (to věčné vyhrožování trestem smrti!) (ibid., s. 38) s jejich vkládanými
dobře nastudovanými mezivýkřiky („Židi!“), které sloužily k vytváření dalších a čím dál větších vln
nenávisti u obdivujících mas.
Pro nacistický diskurz, stejně tak jako pro jiné totalitní jazyky, se zdá být charakeristické, že k
navozování silného emočního napětí si vystačil často jen s jednotlivým slovem, jehož sémantický
obsah – ať původní a obecně uznávaný, nebo režimem ke svým potřebám zkreslený – dovedl při
pečlivě načasovaném jednorázovém vyslovení probudit „žádoucí“ a uniformní emoci i ve
statisícovém davu. Postačí nám chvíli sledovat videozáznam jakéhokoliv vůdcova projevu,
abychom byli svědky toho, jak například pouhé slovo „boj“, „rasa“ či „krev“ dovede proměnit
zprvu vlídný a tiše poslouchající dav na náměstí pod balkónem v hlučnou a nenávistnou masu
volající po vítězství a pomstě. Young považuje tuto emotivnost za naprosto klíčový faktor v
persvazivní úspěšnosti nacistického diskurzu. To, s čím přišli Hitler a Goebbels, nazývá
rozvášněným a provokativním propagandistickým žargonem šitým stranickým záměrům na míru a
zaručujícím rozdmýchávání plamenů fanatismu a hysterie, které byly tak nezbytné pro udržování
hnutí při životě (Young 1991, s. 118).
3.3.13 Lidovost: národ, rodina, domov
Krom výbušné hysteričnosti operoval nacistický diskurz s emotivností však i na hlubších,
subtilnějších rovinách. Jeho cílem totiž bylo donutit člověka ne k tomu, aby přemýšlel a racionálně
uvažoval, nýbrž k pravému opaku – aby se vyhýbal racionalitě a jednal jen na základě vlastních
emocí a pudů. Měl apelovat ne na intelekt, ale na instinkt, podněcovat na jedné straně zášť a
nenávist k nepříteli, na druhé slepou lásku k řečníkovi a všemu, co právě on zastupuje. Na city a
pudovost posluchače apeloval nejraději neustálým odkazováním na pojmy jemu tradičně blízké:
na národnost a spřízněnost s „lidem“, na rodinu, na domov a rodnou hroudu.
Jak Fidelius (1998, s. 17), tak Baloghová (2009, s. 9) poukazují na význam a vysokou frekvenci
výrazu „lid“ v jazyce komunistické moci, obzvláště Fidelius se podrobně věnuje jeho užívání a
různým komunikačním účelům, primárním mezi nimiž je probouzení nacionalistických citů a
přízně vůči vládnoucí moci. Ve svých analýzách nacistického jazyka se Klemperer (2003) neustále
vrací k německému výrazu Volk („lid“, „národ“), zdůrazňuje jeho častý výskyt a cituje mnoho
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příkladů jeho užívání. Důležité pro jazyk nacistů je však to, že tu nejde o stát, o politickou
jednotku, nýbrž o ideu rasy a tzv. Volksgemeinschaft („národní – ve smyslu lidové – společenství“).
Proto se v charakteristických nacistických složeninách souvisejících s teorií rasovosti tak často
střídají komponenty volk- („lidový“) a art- („druhový“), a to tak, že např. výrazy volksnah a
volksfremd (vyjadřovány českou překladatelkou Klempererových deníků V. Küfnerovou
ekvivalenty „lidublízký“ a „liducizí“; ibid., pozn. s. 275) kladou primární důraz na „lid“ či „národ“
s rasistickým podtextem, zatímco slova arteigen a artfremd („druhově vlastní“ a „druhově cizí“)
zdůrazňují především biologickou, tj. krevní, spřízněnost.
V souvislosti se slovem Volk a kompozitem obsahujícím volks- či Volks- Klemperer s povzdechem
konstatuje, že se ve veřejné komunikaci užívají stejně často jako sůl při jídle, ke všemu se přidá
špetka národa (ibid., s. 37). Všímá si, že se tato slova nachází „všude“ například v Goebbelsově
deníku Od Kaiserhofu k Říšskému kancléřství, a pro zdůrazňování jejich všudypřítomnosti v
nacistické němčině cituje nesčetné jejich příklady od nezbytného označení pro přirozené
soukmenovce (Volksgenosse) přes nejrůznější další pojmy „z národa vzešlé“ (volksentstammt) –
včetně konceptu člověka „národně uvědomělého“ (volksbewusst) – až po jednotlivé osoby a
události, například označení pro libovolnou lidovou slavnost (Volksfest) či pro domnělého škůdce
národa (Volkschӓdling) (ibid., s. 247). Vzpomíná, jak se na jaře 1945 na uniformě mnoha
nacistických vojáků v Drážďanech objevil nacistický novotvar označující člověka v roli „hubitele
škůdců národa“ – Volksschӓdlingsbekӓmpfer (ibid., s. 268). Na tyto často se vyskytující výrazy
poukazují nejen filologové, nýbrž i historikové zabývající se nacismem; mnoho dalších příkladů
poskytuje mj. Maršálek (2012), například Volksgeist („duch národa“; s. 114), Volksempfinden
(„národní cítění“; s. 124) aj.. Ian Kershaw vypráví o tom, jak říšské noviny Völkischer Beobachter
nahradily formulaci „říšský kancléř Hitlerovi“ – ve veškerém tisku dosud běžně užívanou – novým
výrazem „lidový kancléř“ (Volkskanzler) k naznačování existence pseudodemokratických pout
mezi lidem a „mužem z lidu“ (Kershaw 1987, s. 49). Silnou emotivnost skrývanou za slovem Volk
podtrhovaly v rámci propagandy samozřejmě i kamerové záběry řečnícího vůdce s celým
národem (Klemperer 2003, s. 58) – nikoliv pouhým větším počtem jeho zástupců! – obdivně
poslouchajícím u jeho nohou.
Ve svých tišších chvílích byla diskurzní emotivnost soustředěna primárně na spojování slávy
režimu s událostmi z rodinného života. Stejně jako se shromažďují svalovci v kloubech nakaženého,
píše Klemperer, tak se kupí podstatné rysy a klišé LTI v rodinných oznámeních (ibid., s. 127). A tak
do německých soudobých novin posílají rodiče s hrdou radostí zprávy, že se jim do esesáckého
manželství narodil syn v největší epoše Německa. Příběhy ve školních čítankách oslavovaly lásku
otcovského Adolfa Hitlera ke zvířatům i dětem (ibid., s. 282) – ovšem rozhodně ne, jak Klemperer
59

dodává, k dětem židovským, ani k psům a kočkám, které nacisté židovským rodinám konfiskovali
a dávali usmrtit se systematičností podobnou té, která se uplatňovala ve vyhlazovacích táborech
(ibid., s. 109). Pojem domova, úzce spojený jak s rodinným zázemím, tak s myšlenkou národa a
lidu, byl v nacistické mluvě též neustále zdůrazňován. Klemperer zmiňuje například časté užívání
doposud běžného a neutrálního slovesa heimfinden (najít cestu domů, resp. k domovu), které v
diskurzu nacismu nabylo specifické emotivnosti; stalo se dle něj výrazem zdůrazňování citu, který
se velmi záhy stal nechvalně známým; citu, který zase pochází z oslavy krve a zanechává za sebou
záplavu superlativů (ibid., s. 272).
Pro režim, který si nepřál, aby lid pod ním přemýšlel, uvažoval, uplatňoval intelekt a racionalitu
a nezávisle se rozhodoval, ale aby jen slepě sledoval nabízené modely a návody, bylo přirozeně
žádoucí, aby se co nejvíce podporovalo instinktivní (pokud možno bezmyšlenkovité) jednání
pramenící jen z emocí: masy jednoduše neměly přemýšlet, nýbrž jen jednat. Klemperer (2003, s.
257) poukazuje na velice častý výskyt slov „instinkt“ a „spontánně“ ve slovníku LTI a píše o
postupném a cíleném vyřazování a otupování intelektu ve jménu svádění a ovládání mas (ibid., s.
59). Sám Hitler ve svých projevech často a pyšně zdůrazňoval svou nezatíženost bývalým
takzvaným vzděláním (znovu s ironickým „takzvaný“!), mluvil naopak o potřebě energických a
odvážných mužů, kteří dovedou vést národ, a aby dokázal, že je schopen se vzdělávat sám, snažil
se imponovat masy raději větami, které se jen hemžily cizími slovy – ovšem mnohdy nesprávně
používanými (ibid., s. 262). Založen na emocích lidu byl vlastně i celý kult Hitlerovy osobnosti.
Sám Goebbels rád zmiňoval vůdcovy lidské vlastnosti (Kershaw 1987, s. 56), neustále na něj
odkazoval jako na člověka s kouzlem osobnosti a kladl důraz na jeho prostotu a skromnost: vůdce
jedl prostá jídla, nosil prostou uniformu, byl kdysi prostým vojákem (ibid., s. 67).
Obzvláště vytříbeným příkladem nabití celkem neutrální lexikální jednotky silně emotivním
obsahem je užití slova „pomoc“ v eufemistickém termínu „dobrovolnou zimní pomoc“
(Winterhilfswerk), označující povinný finanční příspěvek, který byl pracujícím automaticky
strháván z mezd, a jehož jediná „dobrovolnost“ spočívala v tom, že se smělo odevzdat i vyšší než
povinnou částku. Klemperer – z jehož platu vysokoškolského učitele se tato „daň“ také strhávala
– poukazuje na sentiment sotva skrývaný za tímto lživým slovem, který má vyjádřit naléhavou
prosbu až nátlak, zkrátka apelovat na cit a dobrou vůli plátce (Klemperer 2003, s. 42).
3.3.14 Zemitost: krev a půda
Jak na dřívě zmíněný pojem domova, tak i na žádoucí emotivnost a instinktivnost nacistického
jazyka a režimu celkově navazuje koncept – a později přímo nacistická doktrína – Blut und Boden
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(„krev a půda“). Ačkoliv toto slovní spojení, užívané původně v traktátech vzniklých v 19. století,
které se zabývaly otázkami rasy a národního romantismu, bylo rozšířené již před vznikem
nacistického Německa, během hitlerovských let bylo zpopularizováno především rasovým
teoretikem a nacistou Richardem Waltherem Darré (1895–1953). Krom své základní myšlenky
připoutanosti člověka k půdě a důrazu na venkovské (rolnické) hodnoty, doktrína „B+B“ (též
Blubodoktrin či jen Blubo) ve svém rozvinutějším, již plně nacistickém znění vyžadovala také
pevnou víru v mystický a osudem daný vztah mezi německou půdou a krví německého lidu.
Na této víře patrně záviselo zdraví člověka; při uvádění příkladů toho, jak jazyk Třetí říše pronikal
do textů všech druhů včetně akademických, vědeckých a lékařských cituje Klemperer například
recept na bylinný čaj z knížky z 30. let, kde stojí, že důvěru k domácím bylinám podporuje myšlenka
spojení krve a půdy (Klemperer 2003, s. 270). A protože německá Bodenständigkeit („zakotvenost
v půdě“) byla v nacistickém myšlení zdrojem veškeré kulturní tvořivosti německé rasy, i funkce
umění spočívala v idealizaci německého rolníka a vojáka (Stackelberg 2007, s. 132).
Při uvažování o tom, co činilo antisemitismus Třetí říše antisemitismem nového a jedinečného
druhu, vyzdvihuje Klemperer tři jeho aspekty: příšerný anachronismus jeho způsobů perzekuce,
které

dle

autora

připomínají

způsoby

středověké;

jeho

modernizovanou

podobu,

charakterizovanou technickou dokonalostí; a především jeho nahrazování nekřesťanství
rasismem jako kořenem nenávisti. Základem pro diskriminaci se tedy stala již ne jinakost ve víře,
nýbrž jinakost v krvi. A na krev a krevní rozdíly se daly aplikovat věda – nebo dle slov Klemperera
(2003, s. 141) alespoň pseudovědy. Pouta čistě německé krve s čistě německou půdou, která
zastávala doktrína Blubo, byla tedy dále posilována tvrzením o „prokazatelné“ nevhodnosti krve
jiných. A tak se mluvilo běžně o rase jako o Blutkreis („krevním okruhu“), o přírodní hranici mezi
rasami jako o Blutschranke („krevní bariéře“), o pocitu rasové sounáležitosti jako o Blutgefühl
(„pokrevním cítění“) či o zástupcích rasy jako o jejích Bluttrӓger („nositelích“) (Bedürftig 2004, s.
226–227).
Jak pojem krve, tak její barva hrály i v symbolice Třetí říše značnou roli. Během ceremoniálů se
nesl nacistický „prapor krve“ (Blutfahne); dotekem s původním krevním praporem se
zasvěcovaly nové praporce SA a SS a na ty, kteří se daného ceremoniálu zúčastnili, se odkazovalo
výrazem „svědkové krve“ (Blutzeugen) (Klemperer 1947, s. 171). Červená barva – tradičně
symbolizující nejen krev, ale i energii, rozhodnost, boj a agresi – byla pochopitelně klíčovým
prvkem i na mnoha nacistických vojenských a jiných vyznamenáních včetně vysoce prestižní
medaile samotného Řádu krve (Blutorden). Dále tvořila pozadí pro vlajku (Třetí) Německé,
posléze Velkoněmecké říše uprostřed s hákovým křízem, a byla součástí například Hitlerovy
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osobní standarty či emblému Hitlerovy mládeže (Hitler-Jugend). Všude v sebeprezentaci hnutí
silně podtrhovala jeho dynamiku a bojovnost.
Young (1991, s. 114) však poukazuje na potíž, na kterou tato barva, původně pro nacisty tak
nenahraditelná, postupem války narážela, a tou byla její shoda s rudou barvou symbolizující
komunismus. Sám Hitler (v Mein Kampf) význam červené barvy velice zdůrazňoval a volal po její
přítomnosti na vlajkách, plakátech a všech propagandistických materiálech, neboť podle jeho
mínění vystihovala sociální myšlenku, na které hnutí stálo, a měla navíc výhodu, že její volba
nacistickou stranou značně rozčílila levici. Po hlubokém společenském a ekonomickém úpadku
30. let a poté, co nacisté své původní, revoluční ideály a sliby zcela zradili, se slovo rot však
setkávalo již se značným cynismem v jistých oblastech říšského vedení; dle Younga (ibid., s. 112)
trpělo svým zděděným závanem potlačování. Snad oprávněně tedy zakázal Goebbels v roce 1941
tisku, aby ho používal v návaznosti na sovětskou Rus. Postěžoval si například na užívání názvu
stalingradské továrny „Rudý říjen“, který mohl podněcovat nežádoucí nadšení v komunistických
kruzích, které se na německé půdě sem tam ještě nacházely. A tak alespoň na nějaký čas se stalo
i běžné označení pro jednu barvu obětí výše popsaného procesu logocidu.
3.3.15 Dynamičnost
Neoddělitelnou součástí nacistického myšlení je pojem pohybu, rychlosti, dynamiky; ruku v ruce
s ním jde potřeba tento pohyb a spád neustále zabudovávat do grafické sebeprezentace režimu.
Krom již zmíněné klíčové červené barvy tu hrají významnou roli i zvolené tvary; silně stylizované
grafické symboly režimu jsou založeny na ostrých hranách, na prodloužených špičkách a na
liniích ukazujících směrem ven či nahoru, aby co nejvíce zdůrazňovaly pohyb, směr, napětí. Sám
hákový kříž (u různých starých náboženství symbol slunce, hvězd, bohů, ohně atd.) je samozřejmě
příkladem tohoto jevu; jeho ramena („paprsky“) nejen ukazují směrem ven, ale naznačují pohyb,
a to pohyb zdánlivě (neboť je do kruhu) nekonečný. Dále grafický znak (ᛋᛋ) pro nacistický
Ochranný oddíl (Schutzstaffel, zkratkou SS), odpovídající germánské runě síly a vítězství, silně
připomínal symbol již dávno používaný například na transformátorech pro upozorňování na
vysoké napětí. Tato souvislost jistě nebyla zcela náhodná; dvojice vysoce stylizovaných zubatých
„S“ rovnou dvakrát zdůrazňovala jak bleskovitou energii a rychlost hnutí, tak i jeho
nekompromisnost. Jak píše Klemperer (2003, s. 77), znak [SS] by [...] mohl být také bezprostředním
zobrazením, malířským výrazem blesku [...], je to piktogram, návrat ke smyslovosti hieroglyfů.
Symbol měl pro nacisty tak podstatný význam, že výrobcům psacích strojů pro říšské úřady bylo
nařízeno, aby se zavedl do klávesnic jakožto nové „písmeno“. Dle Younga (1991, s. 84) kolem
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znaku vzniklo celé mystérium teroru; stačil letmý pohled na něj, aby člověka paralyzovaly strach
a panika.
Prvek dynamiky (pohybu, energie, bojovnosti až agrese), který měl být takovým grafickým
zpracováváním symbolů podtržen, zdánlivě leží u samotného jádra jednání, myšlení a jazyka
hnutí. Klemperer (2003, s. 234) sám konstatuje, že pohyb představuje jádro, samu osobitost a život
nacionálního socialismu, a že podstatou nacismu – který sám sebe navíc nazývá „hnutím“
(Bewegung) – je neustálé a usilovné směřování k cíli. Slovo „dynamika“ (die Dynamik) bylo dle jeho
postřehů umístěno mezi učenými slovy [nacismu] hodně vysoko (ibid., s. 253). Pro kontrast s
nacistickou rychlostí („bleskovým válčením“ atd.) se navíc rádo poukazovalo na pomalost „těch
druhých“; dle oficiálních zpráv nepřítel často postupoval jen hlemýždím tempem (ibid., s. 237).
Vše v říšském životě spěchalo vpřed, nahoru, směrem ven a výše, a tato dynamičnost a „pohyb
dopředu“ se odrážely hojně v prostředcích nacistického jazyka. Všude v něm získáváme pocit, že
času je trvalý nedostatek a proto je nutno jednat co nejdříve, co nejrychleji a co nejrázněji – pokud
možno bez váhání a především bez zbytečného, racionálního uvažování. Všímáme si vysoké
frekvence časových údajů, výraziva agrese či například užívání zkratek, a to ne tolik v zájmu
úspory času, jako spíše ke zvýšení dojmu výkonnosti režimu. Snad nejčastěji však tkví jeho
jazyková dynamičnost ve volbě lexikálních jednotek. Naprosto klíčová je tu proto slovní zásoba z
oblasti sportovní a vojenské.
Velká záliba nacistů ve sportovní činnosti se projevovala v mnoha aspektech života, mimo jiné
v hromadných tělocvičných vystoupeních, v pěstování branného sportu na vysokých školách
(Klemperer 2003, s. 42), ve zvláštní oblibě boxu (které Klemperer věnuje ve svých denících
rovnou celou XXXII. kapitolu) nebo v obrazech silných a svalnatých mladých mužských těl v
nacistické plakátové propagandě. V Mein Kampf se Hitler sám dlouze zabývá otázkami národní
výchovy, věnuje mnoho prostoru tělesné výchově a významu sportu a především boxu (ibid., s.
240), všude zdůrazňuje důležitost pěstování fyzické zdatnosti oproti pěstování charakteru, které
není pro něj hlavní prioritou, a projevuje libost ve výrazu körperliche Ertüchtigung („tělesné
otužování“; ibid., s. 11). Goebbels, který k lidu promlouval často právě ze Sportovní haly, užíval
jazyk bohatý na motivy ze sportu obecně (ve finiši [nám] nedojde dech); z kopané (utkání a hřiště
se srovnávají s válkou a válečným polem, o bitvě se mluví jako o boji na soupeřově trestném území
a o státním nebo vojenském vedení jako o kapitánovi mužstva); či z boxu (svou odhodlanost po
Stalingradu vyjadřuje větou Vymyjeme si krev z očí [...] a jde se do dalšího kola) (vše citováno ibid.,
s. 241–242). Sport se navíc vhodně slučoval s velkým významem německého automobilového
průmyslu a hrdinstvím národních automobilových závodníků (ibid., s. 240), ale i s Olympiádou v
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roce 1936, která se odehrála v Berlíně a byla tak pověstně poznamenána antisemitismem a
nacistickou propagandou (Bedürftig 2004, s. 326). Klemperer (2003, s. 239) poukazuje dokonce
i na trend již od 30. let, při kterém bylo slovo „sport“ hojně užíváno v názvech značek cigaret:
Sportstudent („Student sportovec“), Wehrsport („Branný sport“), Sportbanner („Sportovní
prapor“), Sportnixe („Rusalka-sportovkyně“). To vše podtrhovalo význam jednak „správného
bojovníka“ za režim, jednak dynamiku a výkonnost režimu samotného. Dalo by se tvrdit, že
sportovní či jiný tělesný výkon byl co do prestiže minimálně na úrovni výkonu intelektuálního;
největším mužským ideálem pro nacisty byla totiž kombinace válečníka a sportovce v jednom.
3.3.16 Bojovnost
O něco větší dosah než „pouhá“ dynamičnost však měly v myšlení a jazyce nacismu prvky boj,
bojovnost, agrese, násilnost; na rozdíl od dynamičnosti implikovaly totiž přítomnost odporu či
terče, nebo přinejmenším „nějakého druhého“. V Hitlerově říši, jak si všímá Klemperer (2003, s.
13), všechno je bojiště, a tuto bojovnost zdůrazňovaly všudypřítomné propagandistické plakáty,
na kterých se typicky předváděl stále [...] tentýž typ brutálního a zarputile vypjatého bojovníka,
vždy připravený k boji, držící v ruce zbraň nebo alespoň prapor, buď oblečen do uniformy SA či
SS, nebo i nahý, aby jeho svalstvo dále podtrhovalo sílu, vůli, tvrdost a odhodlanost režimu. Dle
Klemperera takové plakáty pouze transponovaly nejmonotónnější místa monotónní LTI do grafické
podoby, aniž by ji obohatily (ibid., s. 93).
S tím souvisí i několik klíčových substantiv nacistického diskurzu: Kampf („boj“; viz samotný
název vůdcova životopisu), Schlacht („bitva“) nebo Krieg („válka“). Young (1991) poukazuje na
typický nacistický pohled na život celkově jako na jednu velkou bojovou arénu. Neustále se za
něco bojovalo. Vedl se „boj za výrobu“ (der Produktionskampf), „boj za potravu“ (der
Diӓtenkampf), „boj za životní prostor“ (Kampf um Lebensraum). Na nadužívání odvozeného
adjektiva kӓmpferisch („bojovný“) poukazuje Klemperer (2003, s. 13). Všude byly i „fronty“, a to
v návaznosti nejen na mezinárodní politickou situaci a válečný stav (diplomatische Front,
Heimatsfront), ale i na specificky nacistické pojmy (např. odborová organizace Deutsche
Arbeitsfront) (Young 1991, s. 91). Neustále se konaly i bitvy. Krom Saalschlacht („bitva
přednáškových síní“), Arbeitsschlacht („bitva proti nezaměstnanosti“) či Weizenschlacht („bitva o
pšenici“; srov. např. Mussoliniho „battaglia del grano“ či komunistický „boj o zrno“) se vedla tzv.
Geburtenschlacht („bitva porodů“, příp. „bitva rodu“), jež měla za cíl zvýšit počty budoucích
německých bojovníků a zaručit konečnou převahu „čistých“ arijských nad nearijskými, tj.
„vítězství rodu“ (Geburtssieg). Klemperer (2003, s. 10) připomíná i hrůzostrašný výraz
Vernichtungsschlachten, označující „bitvy vyhlazovací“.
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Každý boj má mít samozřejmě také své hrdiny, a tak Klemperer poukazuje na nadužívání (a
výsledné vyprazdňování) právě výrazů „hrdina“, „hrdinský“, „hrdinství“ atp. bez ohledu na jejich
skutečný význam: V každé továrně, v každém sklepě se prokazuje válečné hrdinství [...]. Hrdina
neboli héros je původně ten, kdo koná humánní činy. Dobyvačná válka, zvláště vedená tak hrůzně
jako válka hitlerovská, však nemá s hrdinstvím nic společného [...]. Znám ještě zoufalejší, mnohem
tišší hrdinství (ibid., s. 13–14).
Neustálá touha nacistického režimu po asertivním činu se prokazovala též v častém výskytu slova
Sturm („bouře“, „útok“), které se objevovalo hojně i ve složeninách typu Sturmabteilung (útočné
oddíly SA), Volkssturm (lidobrana), Reitersturm (jízdní oddíl SS), Sturmtrupps (útočné oddíly
vojska) či Sturmgeschütze (vojenská útočná děla) a v názvu protižidovského listu Der Stürmer. Jak
tyto příklady, tak i nacistická obliba slova Aktion připomínají dřívější názvy časopisů mladých
expresionistů Der Sturm a Die Aktion (Klemperer 2003, s. 76). Dalšími oblíbenými substantivy
tohoto typu jsou například Schlag („úder“; viz též adjektivum schlagartig, „úderný“, či rovnou
dvakrát úderné spojení schlagartige Aktion aj.), Angriff („útok“; užito jako název antisemitského
listu, založeného již v roce 1927 Goebbelsem (ibid., s. 235)) nebo Blitz (vyskytující se v mnoha
složeninách, např. Blitzkrieg, „blesková válka“, či Blitzmӓdel, pomocnice branné moci; Bedürftig
2004, s. 603).
Ve svých denících Klemperer poukazuje neustále na velice úzkou spjatost mezi LTI a jazykem
vojenským či bitevním. Na zálibu totalitních režimů v militantním slovníku poukazuje mnoho
komentátorů, viz např. Baloghová (2009, s. 3) v případě komunismu či Young (1991, s. 91) v
případě nacismu. Další oblíbené výrazy ze sémantické oblasti válečné, sloužící jako metafory pro
statečnou snahu říše a lidu, jsou například ausrichten („napřímit se“, užíváno ve smyslu držet se
linie nacionálně socialistického myšlení, což bylo klíčovým úkolem jednotlivců, škol a
nejrůznějších organizací; ibid., s. 91), či oblíbené Marsch a marschieren, časté v projevech vůdce i
jiných řečníků a značně pozitivně evaluativní: Marsch zur Freiheit („pochod za svobodou“),
marschieren in eine grosse Zukunft hinein („pochodovat k velké budoucnosti“), marschieren in die
nationalsozialistische Zukunft („pochodovat k nacionálně socialistické budoucnosti“) atp. (ibid., s.
92; Schmitz-Berning, s. 398). Krom svého původu v lexikonu vojenském je tato dvojice dalším
jazykovým odrazem potřeby neustálého pohybu; chvíle zdržení se na jednom místě by přece
mohla poskytnout čas pro nežádoucí reflexi nebo uvažování o alternativním směru. Výraz
Bewegung („hnutí“), kterým nacionální socialisté na svou politickou stranu zásadně odkazovali,
je sám dalším důkazem této touhy po neustálém pohybu a činu. Young (1991, s. 83) nazývá
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nacistické hnutí nezastavitelným parním válcem; každý měl pochopit, že se k němu musí se vším
všudy přidat, pokud jím nemá být provždy zcela zplanýrován.
Obecně bojová povaha nacistického jazyka se však často vyhrotila až do oblasti násilí. Dle Younga
(1991, s. 90) se staly násilný čin a násilný jazyk samotnými „motory národně socialistické
revoluce“. Ve své násilnosti měl tento jazyk namířeno jednak na kolektivního nepřítele, jednak a
především na židovstvo. A tak se například (ale nejen) v Hitlerových projevech s ironií až
bolestnou střídaly nejbrutálnější a nejjedovatější slovní útoky na Židy s výrazy
pseudonáboženské pseudomírumilovnosti. Na stránkách svých deníků zmiňuje Klemperer celou
řadu slov agrese běžně užívaných vůdcem, včetně například oblíbených überrollen („převalit,
převálcovat“; Klemperer 2003, s. 288), ausradieren („vymazat“; ibid., s. 136) či ausrotten
(„vyhubit“; ibid., s. 184) – viz například Hitlerovy hrozby, či spíše sliby, že vymaže anglická města
(ibid., s. 136) a vyhubí Židy (ibid., s. 184). Při poukazování na frekvenci takového výraziva obecně
v LTI cituje dokonce i hanebný text písničky z dobového zpěvníku Singkamerad („Zpěvný
kamarád“), ve které školní děti a mladí členové Hitlerovy mládeže mají sdílet, že celý svět
rozbijeme v hromadu trosek (ibid., s. 257).
Young nabízí výběr oblíbených „sloves násilí“, užívaných obzvláště ve tvaru pasiva v návaznosti
na žádoucí osud nepřítele, který by měl být ausgelōscht („vyhasnut“), niedergemacht („skolen“)
nebo unbarmherzig vernichtet („nemilosrdně rozdrcen“) (Young 1991, s. 89–90). Dále poskytuje
seznam několika všudypřítomných adjektiv sugerujících násilí nebo sadismus, mezi nimiž se
objevují krom již zmíněného „pověstného“ fanatický (srov. Klemperer 2003, s. 64) také například
rücksichtslos („nemilosrdný“), unbeugsam („neoblomný“) nebo unerbittlich („neúprosný“) (ibid.,
s. 90). Klíčové je, že tyto výrazy měly pro své uživatele spíše pozitivní sémantickou prozodii;
Hitler na stránkách Mein Kampf takové povahové rysy chválí, přímo oslavuje. Young poukazuje
na další významnou funkci tohoto násilného vyjadřování krom nutnosti neustále defamovat
nepřítele a povzbuzovat lid k čím dál větší nenávisti vůči němu, a tou je příprava – „otužování“ –
jednotlivce vůči krutostem chystaným režimem (Young 1991, s. 91); na zapalování pecí v Dachau,
na střílení nevinných žen a dětí a na mučení domnělých spiklenců proti režimu byla potřeba
značného počtu tvrdých duší. Jinak řečeno, brutální jazyk měl sloužit jako příprava na brutální
činy.
3.3.17 Vizuálnost
Krom silného a všudypřítomného dopadu na slovo i obraz se projevovala i potřeba neustálého
pohybu a činnosti charakteristická pro režim také v jisté tendenci k „vizuálnosti“ v různém slova
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smyslu: ve významu zrakovosti, divadelnosti, spektakulárnosti až fraškovitosti. Krom již
zmíněných grafických symbolů a všude se vyskytujících plakátů by se tu dalo poukázat například
na silný vizuální účinek pruského pořadového kroku (Klemperer 2003, s. 25–26) nebo používání
„německého pozdravu“, které bylo pro všechny veřejné zaměstnance od července 1933 povinné
(Kershaw 1987, s. 57). Významnou úlohu v nacistické propagandě pak hrála samozřejmě
kinematografie. Při své schopnosti obrazem a pohybem podtrhovat emoce a manipulovat s
publikem bylo toto médium ještě mocnější než například rozhlas, který zprostředkovával jen
mluvený útvar, a to i v případě vysílání „pouhého“ politického projevu; dle slov Klemperera
přenáší komplexní umělecké dílo [slavnostního projevu] v jeho úplnosti; nahrazuje [rozhlas]
podívanou, která se nabízí oku, komentářem, jenž odpovídá antickému poselství [...], ale vzrušující
poslechové dvojité působení, spontánní reakci davu, zprostředkovává věrně (Klemperer 2003, s.
59). Taková vysílání totiž nabízela projev ne pouze jakožto ústní komunikát, nýbrž jako ucelenou
kreaci, „inscenaci“, tedy s veškerým leskem ve svátečně vyzdobeném prostoru. Sám Klemperer
komentuje tyto propagandistické kusy, které v kině na vlastní kůži zažil, jako směs divadelní a
církevní režie (ibid., s. 41).
3.3.18 Mechanizovanost
Posledním hlavním rysem nacistické řeči, kterým se tato studie bude zabývat, je pojem
mechanizace ve smyslu aplikování lexikonu ze sémantické oblasti mechaniky a strojírenství na
pojmy typicky nemechanické, například na abstrakta či na člověka. Takové metaforické zacházení
s lexikem z oblasti techniky, strojů a výroby sehrálo v diskurzu Třetí říše významnou roli, a to
rovnou v několika ohledech. Zaprvé bylo ideálním nositelem či odrazem domnělé výkonnosti
režimu a všech jeho „součástí“ – od hlavního motoru až po nejmenší kolečka – fungujících v
dokonalé souhře a „na plné obrátky“ (např. Klemperer 2003, s. 163; Dittmann 2013, s. 141).
Zadruhé veškeré přirovnávání společnosti a lidí ke strojům a jejich součástem podtrhovalo
možnost manipulace s ní; masy byly považovány Hitlerem a Goebbelsem na jedné straně za
hmotu, Menschenmaterial, která se může dle libosti zpracovávat jako roztavený kov, na straně
druhé za zařízení, které může být nabíjeno jako baterky, synchronizováno jako hodinky či brzdová
světla (ibid., s. 89). Zatřetí je proces mechanizace těsně spjat s výše zmíněným pojmem
dehumanizace (viz např. přirovnávání „nepřítele“ k hmyzu nebo neživotné hmotě, 3.3.7
Negativnost) a s následnou likvidací „nežádoucích“ mas, neboť právě extrémní mechanizace a
automatizace procesu zabíjení umožnila nacistům za války ničit lidské životy v tak obrovských
počtech a v tak hrůzné rychlosti. U nacistů existoval antisemitismus – dle slov Klemperera –
v nanejvýš moderní podobě [...], v technické dokonalosti (ibid., s. 141).
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Vliv procesu mechanizace byl dle Klemperera (2003) tak silný, že se nacistická němčina stala
učiněnou masou mechanizujících slov (ibid., s. 160) a zažila přímo zaplavení mechanickými výrazy
(ibid., s. 54). Tímto „zaplavením“ však Klemperer nemíní přísun technických výrazů, které jsou
ve všech jazycích přirozeně čím dál běžnější již od začátku 19. století; do všeobecného slovníku
zavedla Výmarská republika dle tohoto autora jen málo výrazů z technické oblasti (jako příklady
tehdejších módních hitů uvádí verankern („zakotvit“) nebo ankurbeln („natočit, roztočit“)) a
užívala je prozatím pouze při odkazování na abstraktní pojmy či neživotné předměty, nikoliv na
člověka. Jde tu spíše o přesah technických obratů právě do oblastí netechnických (což je dle
Klemperera v němčině před rokem 1933 velmi vzácný jev (2003, s. 160)); teprve zde jsou totiž
příznakové a mohou hrát mechanizující roli.
Mezi oblíbenými výrazy bylo například sloveso aufziehen („natáhnout“, „utáhnout“, „napnout“),
původně z technického prostředí (ve smyslu „natáhnout“ hodinky, mechanickou hračku atp.), a
jeho příčestí aufgezogen („natažený“, „rozvinutý“, „přepjatý“) (ibid., s. 51, 164 aj.). Nutno však
zmínit, že co se evaluativnosti týká, i tyto prvky nacistického lexika měly dvojí uplatnění podle
toho, na koho se aplikovaly. Při odkazování na vůdčí osobnosti režimu, které šly lidu vzorem, či
na samotný režim a jeho výkony, měly sémantickou prozodii značně pozitivní. A tak se Goebbels
rád zmiňoval o Hitlerovi jako o akumulátoru, který nabíjí celý národ (Young 1991, s. 87), a chválil
stranu (NSDAP) za to, že rozvinula („hat aufgezogen“) obrovskou organizaci pro mnoho milionů, v
níž je soustředěno vše, lidové divadlo, lidový tanec a hry, sport, turistika, zpěv. Úspěšné politické
kampaně byly označovány například za „velkolepě dotažené“. U „nežádoucích“ však byla stejná
slova aplikována naopak pejorativně, či alespoň s dávkou ironie; proto se židovský lékařský ústav
popisuje ne jako instituce skutečně vědecká, nýbrž jako podnik wissenschaftlich aufgezogen –
„jakoby vědecký“ (Klemperer 2003, s. 53–54).
Mezi dalšími lexikálními jednotkami, které byly vzaty z oblasti techniky, elektrotechniky a
manufaktury a často uplatňovány při odkazování na režim a jeho fungování, byly výrazy
eingestellt („seřízen“, „nastaven“, „naladěn“; správný básník režimu měl být auf Deutschland
eingestellt), aufgeladen („nabitý“; Goebbels byl na návštěvě u obyvatel vybombardovaných
německých měst jejich neostřesitelným hrdinstvím „nově nabit“ – neu aufgeladen), voll ausgelastet
(„plně vytížen“; každý byl při všestranné dobré organizaci u díla plně vytížen), auf Hochtouren („na
vysoké obrátky“), případně zu vollen Touren („na plné obrátky“), či přímo Motor (člověk v
zaměstnání měl pracovat jako motor běžící neustále na vysoké obrátky – ein immer auf Hochtouren
laufender Motor) (všechny příklady Klemperer 1947, s. 234–238). Zcela bez významu snad není
fakt, že se tyto výrazy zdají být používány především jako čisté metafory spíše než jako pouhá
přirovnání. Člověk nepracoval tudíž jako stroj na plné obrátky, tím strojem se jednoduše již stal
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a na plné obrátky nyní pracoval. Toto časté přenášení výraziva techniky na člověka a lidský život
zdánlivě silně podporuje obecnou snahu nacistického režimu upírat živým bytostem jejich
schopnost či právo nezávisle myslet, uvažovat, rozhodovat se.
Jestli zvláštním úkolem Třetí říše byl proces mechanizace samotného člověka, tak nejjasnější a
nejznámějším jazykovým odrazem tohoto procesu odlidšťování je snad sloveso gleichschalten
(něm. gleich „stejný, podobný“, schalten „nakládat (s čím)“), označující činnost sjednocování,
usměrňování lidu plošně do uniformního, automatizovaného chování, do stejných, sladěných
pohybů. Dalo by se tvrdit, že během války proces „glajchšaltování“ všeho a všech překročil do
prostoru až za hranicí mezi životem a smrtí; nachází totiž absolutní naplnění svého významu
v regulování lidských životů v koncentračních táborech a v regulování jejich hubení v plynových
komorách.
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4. Odraz nacistické němčiny v mluvě Bedřicha Brenskeho
Tato část diplomové práce se pokusí promítnout výše shrnuté poznatky o jazyce nacistické moci
na fiktivní diskurz v jednom českém literárním díle – v novele Arnošta Lustiga Modlitba pro
Kateřiny Horovitzovou – a specificky na mluvu nacistického důstojníka Bedřicha Brenskeho. Po
stručném vymezení zdrojů, z nichž spisovatel při tvorbě novely čerpal (4.1 Postavy v Modlitbě pro
Kateřinu Horovitzovou: zdroje a inspirace), následuje popis základních charakeristik osobnosti a
diskurzu Bedřicha Brenskeho (4.2 Bedřich Brenske jako ztělesnění zla). Dále se zaměříme na
primární účel práce: prostřednictvím rozboru textu novely (postup práce viz 4.3 Bedřich
Brenske: materiál k analýze) se budou zkoumat možnosti propojení reálného jazyka velmi
specifického historického období a prostředí s jeho beletristickou reflexí (srov. Young 1991),
případně se pokusí zjistit míru, do níž lze považovat diskurz alespoň této jedné postavy z díla
Lustiga, očitého svědka života v ghettech a likvidačních táborech během let Třetí říše, za částečný
jazykový dokument oné doby a oněch míst (4.4 Bedřich Brenske: analýza diskurzních rysů).
4.1 Postavy v Modlitbě pro Kateřinu Horovitzovou: zdroje a inspirace
Jak dobře známo, k napsání Modlitby pro Kateřiny Horovitzovou inspirovalo Lustiga hned několik
skutečných událostí. První se odehrála kolem jedné židovské dívky (dle různých vyprávění
herečky či tanečnice polské, francouzské, italské, belgické nebo americké národnosti, v některých
zněních dokonce i konfidentky gestapa; viz Lustig 2008b), která před vchodem do osvětimských
plynových komor – v reakci na žádost, aby se svlékla a vojákům nahá zatančila – vytrhla
táborovému dozorci pistoli z ruky, zastřelila jednoho esesmana zvaného Schillinger a postřelila i
jeho pobočníka, který se ji snažil odzbrojit. Dívka byla dalšími přítomnými esesmany pak sama
zastřelena. Druhá událost se týkala skupiny bohatých židovských zajatců s americkými pasy, kteří
byli v roce 1944 na Sicílii nacistickými vojáky nahnáni na loď, vydíráni a až po jejich příslibu
zaplacení žádaných finančních obnosů odsouzeni k smrti v Osvětimi-Březince. Při třetí události
byly dva tisíce lidí nahnány do zabedněných lodí a vyslány v noci a za nepříznivého počasí na
moře, odkud se nikdo z nich již nevrátil.
Do čtveřice je pak příběh, který se odehrál ze všech „nejblíže domovu‟, neboť se bezprostředně
týkal Lustigovy rodiny. Když jeho manželka v roce 1964 v reakci na zprávu o nálezu zlatých
snubních prstenů českých Židů v pražské pobočce německé národní banky zažádala o navrácení
prstenů svých rodičů, dříve zavražděných nacisty v koncentračním táboře, přišla jí až po půlroce
odpověď, že prsteny nemohou být vydány z důvodu, že nebyl k žádosti přiložen příslušný doklad
o jejich odevzdání. Pro Lustigovo líčení hlavního nacistického protagonisty Modlitby byla tato
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událost významná jednak sugerováním těsného spojení vzdělanosti, úředních dovedností,
znalosti bankovnictví, touhy po zlatě a podvodného chování v jednom člověku, jednak tím, že
dopis tenkrát zaslaný spisovatelově manželce byl podepsán soudcem NDR panem Friedrichem
Brenskem (Lustig 2009, s. 56).
A tak Lustigovi poskytly podněty rovnou čtyři skutečné události. Figurují v nich mladá, krásná a
statečná židovská dívka, chladný a neempatický německý úředník – či přinejmenším zástupce
chladného a neempatického systému – a skupina bohatých a podvedených židovských mužů, v
terminologii nacistů tzv. WWJ neboli Wirtschaftlich wertvoller Jude, tedy Židů pro režim
„hospodářsky výhodných“ (viz např. Young 1991, s. 244). Spolu se svými jednotlivými příběhy a
osudy poskytly právě tyto osoby základní obsazení pro Lustigovo vlastní ztvárnění postav v
novele. Jak později okomentoval vznik díla sám spisovatel: Spojily se mi vraždy lidí, poslaných na
moře v zabedněné lodi, svlékání před zplynováním, vydírání bohatých obchodníků a krásná dívka,
která věděla, že zemře, a chtěla vzít s sebou své úhlavní nepřátele, ale i pláč mé ženy a jméno
tehdejšího soudce, podepsaného na přípisu, proč nelze vrátit mé ženě snubní prsteny po
zavražděných rodičích... (Lustig 2008b, s. 14).
4.2 Bedřich Brenske jako ztělesnění zla
V beletrii, jejíž dění je zasazeno do kontextu totalitního režimu, se místy přirozeně objevují
postavy, které tento režim zastupují. Tyto postavy za daný režim jednají, propagují jeho
myšlenky, vykonávají jeho činy. Jednak režimu slouží, jednak jsou jím samy ovlivněny až přímo
prostoupeny. Jsou proto i jeho „mluvčími“ – režim „mluví“ skrze ně – a jejich projevy, ať jde o
mluvu v přímé řeči či o jejich „vnitřní monology“, by měly tuto skutečnost v zájmu co
nejúspěšnějšího líčení postav a jejich funkce v ději odrážet. Protože samotný výběr tématu a
prostředí v takové beletrii vychází snad nejčastěji z autorova záměru vylíčit příběh utlačeného
(nevinného, statečného) člověka a jeho boje proti utlačujícímu (nespravedlivému, krutému)
režimu, postavy zastupující tuto vyšší moc se líčí převážně jako „postavy zla“.
V české beletristické reflexi holokaustu se takové postavy vyskytují hojnou měrou právě v díle
Arnošta Lustiga, jehož příběhy pod vlivem vlastních válečných zkušeností mnohdy vyprávějí o
zprvu zdánlivě „obyčejných“ lidech konfrontovaných s extrémními životními situacemi a o jejich
schopnostech či neschopnostech se psychicky vypořádat s nacistickým zlem, kterým jsou
v prostředí koncentračního tábora obklopeni, a s krutostmi, kterých se tam dopouštějí hlavní
aktéři režimu. V novele Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou se setkáváme s Lustigovým snad
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nejmistrněji namalovaným portrétem zla, a to v postavě německého důstojníka Bedřicha
Brenskeho.
Brenske je sice muž vysoké inteligence, erudovaný a výmluvný, z každé věty jeho dokonale
vytříbeného projevu plného pečlivě vybraného výraziva však čiší chlad, lež, nenávist. Spisovatel
sám ho komentuje: Kdybych měl vykreslit ďábla v nacistické uniformě, byl by to muž podobný
Brenskemu. Uhlazený, elegantní, vysokoškolsky vzdělaný, vybraného chování, jehož každé slovo je
však napuštěno jedem lží vedoucí ke smrti (Cinger 2009, s. 201). Jinde vzpomíná na pocity, které
měl při ztvárnění postavy Brenskeho během vzniku novely: Zdálo se mi, že píši o ďáblovi, protože
nevrácení snubních prstenů po zavražděných, výzva v novinách, aby se ti postižení přihlásili u soudů
v Berlíně, se mi zdálo ďábelské a podobu moderního ďábla jsem viděl v důstojníkovi zvláštního
oddělení gestapa pro hospodářské vydírání. Vzdělaný, zdvořilý, podlý (Lustig 2008b, s. 14).
Svou mluvou Brenske během celého vyprávění novely ostatní postavy dráždí, trápí, mučí.
Manipulační moc jeho rafinovaných projevů je taková, že jeho slova si nejen pohrávají
s psychikou jeho židovských zajatců, ale také přímo ovlivňují jejich jednání, dovádí je k čím dál
většímu zoufalství, dokonce jsou katalyzátorem pro další konkrétní události v příběhu (např.
zastřelení jednoho ze Židů, který je beznadějí a strachy již nepříčetný) a stávají se tedy přímo
aktivní součástí děje. Podněcují a podtrhují vnitřní psychologický boj Kateřiny a dalších a
přispívají ke stupňování napětí a k celkové atmosféře teroru.
Brenskeho charakter je vylíčen tak dokonale a jeho promluvy jsou tak strhující svou zdánlivou
„autentičností“, že čtenář jednoduše nabude dojmu, že si je autor musel před tvorbou svého díla
snad „půjčit“ z dobových novin či nahrávek, nebo že se musel přinejmenším věnovat detailnímu
předchozímu studiu originálních totalitních projevů, aby věděl, dle jakých přesných rétorických
„pravidel“ se má přímá řeč postavy Brenskeho sestavit. Lustigovo tvrzení (Chateau 2008, s. 14),
že napsal celou Modlitbu celkem spontánně a bez dlouhých příprav – pod inspirací několika
skutečných událostí, které mu vylíčil jeho kamarád historik a spisovatel Erich Kulka, přeživší
Osvětimi-Březinky, při jednom telefonickém hovoru – tuto možnost však zdánlivě vylučuje. Po
večeři jsem šel ke stolu a napsal jsem povídku během noci, píše Lustig. Viděl jsem příběh jako na
dlani, nebo lépe řečeno, jako by se odvíjel přede mnou, ve třech kapitolách, začátku, prostředku a
konci.
V čem tedy spočívá zdánlivý úspěch Lustigova „diskurzního ztvárnění“ hlavního protagonisty
Modlitby? Čím – jakými jazykovými prostředky – dosahuje Lustig tohoto zdání naprosto
autentického projevu zlé moci? Do jaké míry se tyto autorem aplikované prostředky shodují
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s těmi, které jsou popsány v dosavadním výzkumu, například s těmi, které popisuje drážďanský
filolog Victor Klemperer (1947, 2003)? A jak slouží takové prostředky k líčení Brenskeho
jazykového a psychologického profilu a k jeho prosazování ideologie režimu, který sám
ztělesňuje?
Další části práce se na pozadí vědomí rysů skutečného, nebeletristického jazyka nacistické moci
popsaných v předešlé, teoretické části (3.3 Povaha nacistického jazyka) právě na tyto otázky
pokusí najít odpověď.
4.3 Bedřich Brenske: materiál k analýze
Následující text nabízí rozbor a interpretaci především diskurzu – tj. přímé řeči – postavy
Bedřicha Brenskeho s primárním důrazem na lexikální a sémantickou rovinu a se zvláštním
zřetelem ke komunikačnímu záměru. Zvláštní pozornost bude věnována uplatnění například
evaluativ, superlativ, ironie, metafory, eufemismu a ambiguity jakožto dílčích prvků v procesu
psychologické manipulace.
V rámci zde omezených prostorových možností nahlédneme místy i do obsahu vnitřních
monologů Brenskeho a do některých extralingválních aspektů jeho projevu, o kterých je čtenář
informován v diskurzu autora-vypravěče.
Rozbor vychází z edice Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou vydané Mladou frontou v Praze roku
2011.
4.4 Bedřich Brenske: analýza diskurzních rysů
V předešlé části práce (3.3 Povaha nacistického jazyka) bylo zvoleno a popsáno celkem osmnáct
tendenčních aspektů nacistické němčiny (oddíly 3.3.1 až 3.3.18), představujících jazykové rysy a
prostředky nejčastěji zmíněné v rozebrané teoretické literatuře. Tyto rysy, jejich typologie a
posloupnost pro účely této práce a výše uvedené konkrétní příklady jejich uplatňování v reálném
nacistickém jazyce nám nyní poslouží jakožto osnova a pozadí pro následnou analýzu mluvy
postavy Bedřicha Brenskeho v Lustigově novele Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (oddíly 4.4.1
až 4.4.18). O tom kterém aspektu Brenskeho mluvy budeme uvažovat vždy s přihlédnutím k jeho
popisu v příslušné části teoretické tak, aby šlo ve finále o dva paralelní rozbory: diskurzu
autentického oproti diskurzu beletristického.
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4.4.1 Brenske a totálnost (srov. 3.3.1 Totálnost)
Všechny aspekty toho, co bylo výše shrnuto jakožto „totálnost“ nacistického jazyka – tzn. jeho
„všudypřítomnost“, jeho komunikační „jednosměrnost“, „jednolitost“ jeho recipienta, „úplnost“
jeho vlivu a stylová „jednotnost“ jeho výpovědí – jsou na postavě Bedřicha Brenskeho hned
identifikovatelné.
Na první pohled si všímáme značné nevyváženosti v množství slov připsaných v novele
Brenskemu – jehož nejdelší souvislý monolog z velkého počtu monologů celkově tu čítá téměř
sedm stránek textu v použitém vydání – ve srovnání s množstvím textu věnovaným přímé řeči
židovských postav (devatenácti mužů v čele s jejich mluvčím Hermanem Cohenem, táborového
krejčího, rabína Dalaje a samotné Kateřiny), jejichž mluva se podává jen v krátkých útržcích textu.
Text obsahuje četné zmínky o mlčení židovských postav. Pan Brenske mluví za mlčení pana
Cohena a [...] mlčení ostatních (s. 31); krom již podezírajícího pana Rappaporta-Liebena, který je
za své podezření a protesty později zastřelen, ostatní [...] mlčeli (s. 60); a táborový krejčí, též
židovského původu, krom občasných poslušných odpovědí typu Jistě, pane nebo omluv
německým důstojníkům, jen smutně mlčí (s. 39). Když se nějaká ze židovských postav vzácně
dostane ke slovu, promluva je málokdy plnohodnotná, naopak nám k ní vypravěč podávána ještě
informace o nějakém jejím omezení. Může jít například o omezenou hlasitost (např. řekl nehlučně
pan Cohen, s. 37; zeptal se polohlasně nenapravitelný pan Klarfeld, s. 59; řekl krejčí tiše a ještě tišeji
dodal, s. 43), o nutnost se uspokojit s pouhou gestikou (více než na nové přikývnutí hlavou se
[Kateřina] nezmohla, s. 39; vznášeli němé dotazy [...] pohyby brv i brad [...] ale jen beze slov, protože
stráže byly stále přítomné, s. 88–89) či o vnitřní promluvu jen „pro sebe“ (Pan Rappaport-Lieben
[...] si v duchu ulevil dvěma drsnými výrazy, s. 33). Obzvláště Kateřině Horovitzové je opakovaně
odepírána možnost mluvit, a to do takové míry, že se o ní – na rozdíl od případu Brenskeho – z
její vlastní řeči v průběhu novely skoro nic nedozvídáme. Její postavu poznáváme spíše „zevnitř“;
jen autor-vypravěč – a nikoliv Kateřina samotná – nám líčí její hnutí mysli, její bilancování a
sebeanalýzu, její výčitky svědomí vůči vlastní rodině a její úvahy o životních dualitách viny a
neviny, jistoty a pochybování, naděje a beznaděje, zločinu a vykoupení. Především v těchto
pasážích se mapuje její měnící se psychický stav, její klesající důvěra, její postupné přibližování
se chvíli konečného vzdoru. Když v první části novely přijde o třetí a poslední příležitost se zeptat
pana Cohena na možnost záchrany dalších členů své rodiny, čteme, že tu visí ve vzduchu pouze
výmluvnost pana Brenskeho, důvody, které uváděl, aniž se dotkl následků (s. 35). Krom toho, že má
monopol na mluvení, Brenske prokazuje též silnou rétorickou schopnost vytvářet prostor pro
vlastní hlas: a pan Brenske požádal o ticho (přestože nikomu nebylo do řeči), aby mohl proluvit (s.
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50); ale než mohl někdo cokoli namítnout, rozpovídal se (s. 47); pokračoval pan Brenske, jako by
nebyl přerušen (s. 42).
Je poněkud ironické, že Židé – jejichž dlouhá kulturní tradice je postavena právě na slově a
slovesnosti – tu nejsou pouštěni skoro vůbec k řeči. Tato skupina postav v duchu jedné výstižné
definice řečnického projevu obecně jako dialog s mlčícím kolektivním partnerem (Čechová 2008,
s. 288) skoro výhradně a kolektivně mlčí, aby celou dobu mluvila skutečně jen nacistická moc, a
to převážně – avšak nejen – prostřednictvím samotného Brenskeho. Tím je v textu zajištěn první
nezbytný aspekt totálnosti jazyka – jeho monopol, jinak řečeno jeho všudypřítomnost (oddíl
3.3.1.1; srov. Klemperer 2003, Fidelius 1998, Balogh 2009) – a nepřítel je odsouzen k tichosti.
O skutečný „dialog“ mezi postavami židovskými na jedné straně a postavami nacistické moci na
straně druhé tu – v rozporu s touto definicí – však nejde. Při výše diskutované (oddíl 3.3.1.3), i
zde zřetelně přítomné jednosměrnosti komunikačního kanálu se jen neustále posílají shora
směrem dolů – někdy přímo od Brenskeho, jindy v depeších zdánlivě od jeho nadřízených –
žádosti, zákazy a hrozby. Žádá se po Židech – krom čím dál větších finančních obnosů z jejich
bankovních účtů – především poslušná spolupráce a slepá důvera, potlačuje se možnost
samostatného uvažování a pochybování a neustále se vyhrožuje odvoláním slíbeného osvobození
a následným návratem do koncentračního tábora. Není jim dovolováno než jen pasivně
poslouchat a reagovat na povel, přičemž mají jednat vždy jako jedna entita a jsou až na několik
málo vyjímek i v tomto duchu oslovováni; ironické výkřiky zlomyslného poručíka Horsta
Schillingera (Dávej pozor, jak se pobízí takové neposlušné ovce!, s. 116) tento další požadavek
totalitního režimu – jednolitost recipienta komunikace (srov. slepá poslušnost lidu, kterou
zmiňuje Klemperer 2003, Orwell 2009, Arendtová 1996, Fidelius 1998 aj.; viz oddíl 3.3.1.2) – jen
podtrhávají.
Fungování komunikačního kanálu obousměrně je tedy vyloučeno. Jakákoliv otázka položená Židy
ve snaze získat alespoň drobnou informaci o jejich vlastní situaci se setkává buď se zdlouhavou,
mlhavou a nicneříkající odpovědí, nebo se stručným a hrubým odbytím či prostým ignorováním
(Pan Brenske povytáhl tázavě obočí a neodpověděl, s. 38). Nic na tom, že se tyto dotazy často týkají
takových velkých věcí, jako jsou samotný život a smrt. Například na otázku Židů, proč jim byly
odebrány jejich cestovní pasy a kdy je znovu uvidí, se nabízí opakovaně jen vyhýbavé odpovědi
toho typu, že pasy jsou „maličkost“ a že s jejich vracením není třeba nijak spěchat (s. 30, s. 57 aj.).
Po monologu, ve kterém na téměř sedm stran textu mluví nepřerušeně jen Brenske, se Židé pak
„opováží“ klást několik stručných a věcných dotazů. Na žádost pana Löwensteina o konzultaci se
zástupcem Mezinárodního červeného kříže reaguje Brenske tak, že skupinu prosí v této
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choulostivé věci o důvěru, a že je si sám jist, že nakonec nebudete mít námitek (s. 58). Na otázku
pana Klarfelda, proč je skupina tak přísně hlídána, Brenske nabídne – za doprovodu vlastního
suchého úměvu a poznámky, že tato otázka zahrnuje množství podotázek – své obvyklé vysvětlení,
že je válka, a toto zcela nedostačující odůvodnění pak zakončí rétorickou otázkou Stačí? (s. 58).
Též „bez ohlasu“ (s. 58) zůstanou dotazy zajatců na možnost obdržení potvrzení za zaplacené
finanční obnosy. A naprosto podstatný dotaz pana Rappaporta-Liebena týkající se zmínek o plynu
zaslechnutých na rampě po jejich příjezdu do tábora Brenske – i přesto, že čtenář dostává
informaci, že otázce položené polsky zřejmě rozuměl – jen zakryje delší promluvou, ve které
zdůrazňuje potřebu si pospíšit a nezdržovat se diskuzí i přesto, že bych si ze srdce rád pohovořil
třeba s každým z vás zvlášť, a to tak obšírně, jak byste si to přáli (s. 59). Skutečnost, že na nic
nedostávají uspokojivou odpověď, si opovažuje komentovat jedině pan Rappaport-Lieben, který
v jedné chvíli zahučel, že dotaz, který právě vznesl, by mohl mít opodstatnění (s. 59), a kterého jeho
stoupající nedůvěra záhy činí tak nepříčetného, že je nacisty za své hlasité projevy nedůvěry
zastřelen. Skutečnost, že byla připsaná Hermanu Cohenovi role prostředníka a tlumočníka
židovského kolektivu (s. 53), je paradoxní v extrému, neboť ani na jeho žádosti nikdo nereaguje:
Pocítil potřebu s někým mluvit a zkusil to se strážemi. „Pánové... “. Zůstaly němé. Požádal o rozmluvu
s panem Brenskem. Stále se mu nedostávalo odpovědi (s. 69).
Mrazivá kulminace Brenskeho vyhýbavosti a „neodpovědí“ přichází před ohlášenou „dezinfekcí“,
když se pan Vaksman ozývá s poznámkou, že není stran svého etnického původu snad zcela to,
zač mě pokládáte. Brenske ho hned odbývá konstatováním, že z momentálních časových i jiných
důvodů tyto věci neurčujeme vy ani já (s. 111). Dle Brenskeho očí a úsměvu nám vypravěč hned
na to nahlas interpretuje jeho myšlenky: Milý přítele, jste-li to, čím vás chceme mít nebo ne, to
laskavě nechte posoudit nás. V těchto místech a v těchto dobách, jak v jednom rozhovoru
konstatoval sám Arnošt Lustig, přece nezáleželo na tom, do jaké rodiny se člověk narodil, ale jak
rozhodl Rassenamt, rasový úřad (Lustig 2008b, s. 14).
Za zmínku tu stojí snad i to, že krom bohatého repertoáru strategií, které Brenske uplatňuje, aby
si vyhýbal poskytování informací a prozrazování svých skutečných záměrů – včetně již
zmíněného mlžení, přerušování, odbývání či pouhého ignorování výroků zajatců – prokazuje též
silnou řečnickou schopnost jejich nežádoucí otázky či stížnosti přímo anticipovat a předem
znemožňovat. Touto větou, nás informuje vypravěč (s. 42), Brenske skoncoval s předpokládanými
námitkami dříve, než o tom pořádně začal.
Jak jsme se z popisů řady pozorovatelů autentické nacistické řeči již dozvěděli, mezi klíčovými
prostředky pro zaručování pronikání jazyka do masa a krve lidí (Klemperer, s. 23) je časté
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opakování vybraných slov a heslovitých obratů, záliba v užívání rčení a přísloví či „magický“ rys
zdánlivého splnění slibů a předpovědí. Tyto rysy jsou bohatě zastoupeny též v mluvě Bedřicha
Brenskeho.
Mezi nejčastěji opakovanými leitmotivistickými výrazy Brenskeho je například slovo soumrak,
které je užito i přes svou relativní „nekaždodennost“ na několika desítkách míst v novele.
Soumrak je totiž čas odjezdu, čas smrti, čas zániku; připomíná germánský mýtus
Gӧtterdӓmmerung, soumrak bohů, vyprávějící o zániku starých bohů a symbolizující dramatický
konec starého řádu. V mluvě Brenskeho slouží jednak jako označení pro časovou lhůtu, do které
mají být různé úkoly splňovány (nařídil, aby do soumraku bylo opravdu všechno dokončeno ke
zdaru věci, s. 33; aby se za soumraku mohlo doopravdy odjet, s. 36; Jestlipak nám [...] dohotoví
žádané oděvy do soumraku, s. 40), jednak jako označení pro chvíli již nastalou, aby urgoval další
činnost (sami vidíte, že je soumrak na nebi i na zemi a že je třeba si pospíšit, s. 59), případně aby
propůjčil nastalé chvíli patříčný slavnostní ráz (Čekali jsme jen na soumrak a ten je nad námi či
udeřila hodina soumraku, na niž byl náš odjezd určen, s. 56). Čím dál více v průběhu vyprávění
nabývá slovo funkce pochmurně až zlozvěstně naladěného symbolu pro moment smrti
židovských zajatců (abych všechno potřebné do soumraku zajistil a abychom naši věc zdárně
zlikvidovali, s. 37; Musíme čekat do soumraku. Soumrak vyřeší všechno, s. 43). Není proto snad divu,
že nejdelší, sedmistránkový projev Brenskeho, opěvující německou říši a její velkolepé plány a
světlou budoucnost, končí mrazivě ironickou větou Jsem přesvědčen, že na tento soumrak [...]
nebudete moci později nikdy vzpomínat ve zlém (s. 57).
Jak tomu bylo u nacistické řeči autentické, i zde jsou jiní těmito leitmotivy „nakaženi“. Brenskeho
oblíbený soumrak přejímá nejen četař Emerich Vogeltanz (koukej, ať jsi do soumraku hezky hotov,
s. 24; jinak to do soumraku nestihneš, ty mistře nitko, s. 25; Rozkaz je rozkaz a soumrak je soumrak,
s. 25), nýbrž i táborový krejčí (Do soumraku, jak mi bylo uloženo, to [...] musíme spíchnout, s. 29) a
v ozvěně poslední věty Brenskeho velkého projevu dokonce i Herman Cohen (Na tenhle soumrak
asi tak hned nezapomenu, s. 69). I přestože v novele není věnováno příliš mnoho prostoru
detailnímu popisu prostředí děje (tábora a jeho okolí), si nemůžeme nevšimnout, že se právě toto
slovo vyskytuje poměrně často i v diskurzu vypravěčském, a to pro označení časového bodu či
úseku (aby za nového soumraku [...] vypluli, s. 95; mezi těmito dvěma a třemi soumraky, s. 123),
jako synonymum pro „tma“ (což se v soumraku ztratilo, s. 60; tyčily [se] do soumraku vysoké
betonové sloupy, s. 60) nebo jako metafora či přirovnání pro zdůrazňování pochmurnosti daných
míst a událostí (v tomto soumračném sousedství, s. 65; z tábora sem přicházel kouř černější než
soumrak, s. 50).
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Mezi obraty Brenskeho, které během novely nabývají role opakovaných leitmotivů, jsou
například jeho výhrůžné připomínky blízkosti tábora (vedle je tábor, např. s. 39), které buď v řeči
nebo v myšlenkách pak přejímají a opakují další postavy i vypravěč – To vedle je tábor (s. 43,
krejčí), a vedle byl tábor (s. 65, vypravěč), vedle se rozprostíral tábor (s. 41, Kateřina; s. 45, krejčí)
či na vrub tábora, který byl vedle (s. 69, vypravěč) – nebo tvrzení, že hrubé násilí je nám cizí (např.
s. 34, s. 60, s. 105). To, že nás Brenske při prvním proslovením této poslední věty uvnitř časového
rámce narativu informuje o jejím dřívějším užití ještě před začátkem líčeného příběhu, a to
dodatkem jak jsem již poznamenal (s. 34), umožňuje Lustigovi, aby si ji v zdánlivé anticipaci
osvojil Cohen již na stránce 23: Hrubé násilí je mu cizí, a my tomu chceme věřit. Některé tyto obraty
uplatňuje Brenske se značnou ironií postřehnutelnou pro čtenáře, nikoliv však pro další postavy
v příběhu. O to více je tato ironie zdůrazňována pak jejich přebíráním a užíváním
zmanipulovanými obětmi; viz například Brenskeho tvrzení, že nejsme hokynáři (s. 56), převzaté
Cohenem (s. 58), či jeho všude se vyskytující eufemismus pro chystané okradení a zavraždění
těchto Židů – naše věc – postupně adoptován dalšími postavami včetně samotného Cohena (např.
s. 81) jako označení pro to, čemuž dříve v příběhu říkali například „výměna“, „cesta“ aj. Časté
opakování takových vybraných slov a sousloví v ústech Brenskeho – srov. význam opakovaného
hesla v autentické totalitní řeči, na který upozorňuje Canetti (1994), Schmiedtová (2006), Young
(1991) aj. (zde oddíl 3.3.1.4) – působí, že se tyto prvky dostávají do úst a potažmo i do mysli
dalších postav v novele; značně tak přispívají k celkové pronikavosti jeho mluvy, k úplnosti jejího
zapůsobení.
Tuto pronikavost dále zaručuje již zmíněná implicitní – „magická“ – neomylnost (Arendtová
1996; Šlosar 1995; Fidelius 1998; též oddíl 3.3.1.4) totalitního režimu a jeho vedení. Stejně tak
jako Adolf Hitler, který zdánlivě „splnil“ každý svůj slib a všechna svá proroctví a který se nikdy
„nemýlil“, i Brenskeho předpovědi jakoby kouzlem vždy vycházejí. Na tuto skutečnost ani
nezapomíná své zajatce upozorňovat, a to již od svého prvního výroku v novele: Mé slovo tu platí,
jak vidím. [...] Budu se snažit vám i nadále vycházet vstříc (s. 29). Ve chvíli, kdy židovští muži před
odjezdem nastoupí do vlaku a jsou jim po dlouhé době konečně vraceny jejich cestovní pasy, se
Brenske chlubí: Řekl jsem, že dostanete pasy, a pasy jste dostali. Slovo německého důstojníka platí
(s. 63). Když se zajatci sedící ve vlaku o něco později podívají oknem ven a na moři již uvidí, jak
se na vodě houpá „jejich“ slíbená loď, konstatuje Brenske spokojeně, že nevěřící Tomášové, pokud
mezi vámi nějací byli, se musí cítit zahanbeni (s. 95). Brenske na více místech v textu zdůrazňuje
spolehlivost svou i svých úřadů: Musíte to ode mne přijmout (s. 42); Řekl jsem přece, že konec vše
napraví (s. 65); nebo vidíte, že naše sliby byly splněny, [...] uvidíte, že budou splněny do posledního
písmenka (s. 95). Krom Brenskeho vlastních upozornění je manipulační efekt „magického“
splnění slibů – u Arendtové (1996) efekt neomylnosti – patrný i z vnitřních reflexí židovských
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postav, vůči kterým vyšší důstojník zřejmě držel své slovo (s. 66). Ve světle zdánlivé spolehlivosti
tvrzení je pro čtenáře o to mrazivější dvojznačnost jeho předpovědí: Stane se všechno, jak jsme
řekli. Konečné řešení už je na dosah ruky. Sami se přesvědčíte. Vaše starosti shoří jako seno (s. 105).
Jak čtenář ví, slovo německého důstojníka žel někdy skutečně platí.
Co se posledního aspektu totálnosti – stylistické jednotnosti – týká, zajímavé je to, že mluva
samotného Brenskeho jednak prokazuje vysoký stupeň důslednosti (srov. absence stylistické
diferenciace, kterou zmiňuje Klemperer (2003); oddíl 3.3.1.5), jednak je ve výrazném kontrastu
s mluvou dalších nacistických postav četaře Vogeltanze a poručíka Schillingera. Zatímco
komunikace jeho dvou kolegů je hrubá, plna urážek a vulgarit a charakterizována hlasitým
vykřikováním, Brenske mluví vždy stylisticky kultivovaně a obsahově erudovaně. Pečlivě váží
každé své slovo, vyjadřuje se precizně, byť často stroze, časté jsou v jeho mluvě upřesňující
vložky: nepřátelská (chci říci vaše) letadla (s. 52), dodnes těchto táborů není – alespoň v tomto
rozsahu – tolik (s. 55), Jsme všichni – i při nelidsky hrdinských činech – jen lidé (s. 53). Jeho řeč hýří
manipulativními zdvořilostmi (vážení pánové, s. 55; děkuji vám tedy za vaše uznání v této věci, s.
59;), falešnou skromností (neklame-li mě paměť, s. 41; omluvte mou stručnost, s. 96; mrzí mne, že
jsem to nemohl zúčtovat najednou, s. 64), grandiózními evaluativy (vskutku krásná organizace,
příklad lidské dobrodušnosti na pravém místě, vtělení božského principu do všelidských činů soucitu,
s. 51) a slova emotivnosti (na jednom místě zazní v rámci jen několika vět například výrazy touha,
pohnutí, dobrodušnost, bratrství, blízcí, milovaná země, božský princip a zmínky o snášenlivosti
navzdory všem nesnášelivostem či o mužnosti a vytrvalosti v naději; s. 51). Nejen, že jeho jazyk je
bohatý na frazémy a figurativní jazyk – mluví o vojenské mravní abecedě (s. 51), o slabikáři dějin
(s. 52), o nevypočitatelných chobotech války (s. 53) či o úrodách, na které budou čekat nová ústa
(s. 54), ale téměř veškerou jeho mluvu lze pojmout jako ironickou metaforu, jako jeden táhlý
eufemismus pro vražedný záměr nacistické strany, od slov cesta či výměna přes velice časté
spojení naše věc až po čtenářovi již zcela průhledné varianty bod, který jsme už určili (s. 95),
zdárné zakončení (s. 96) či konečné řešení (s. 99, s. 105). Jeho řeč je spisovná, vysokou frekvenci
v ní mají tvary například opisného pasiva (byl vám snad odepřen i klidný spánek, s. 53) a genitivní
konstrukce (je dnes ve válce zapotřebí každých necek, s. 52), je bohatá též na knižnosti a archaismy
(na mnoha místech nuže, např. s. 72; vskutku, s. 51; leč, s. 52; pohříchu, s. 87; ba řekl bych, s. 54;
není-liž pravda, s. 91 atp.). Vyskytují se v ní i termíny ze sémantické oblasti finanční (účet, s. 35;
příkaz, s. 36; směnka, s. 38; šekový převod, s. 48; svitek dolarových bankovek, s. 48), administrativní
(depeše, s. 36; listina, s. 48; kabelogram, s. 47; zastupitelský úřad, s. 48), právnické (paragraf
zákona, s. 56; jedna z nejobsáhlejších hlav mezinárodního práva, s. 51) a vojenské (pumové útoky,
s. 46; minolovky, s. 48; vojenské sukno, s. 51; křižník, s. 52; fronta, s. 58; dále viz 4.4.16 Bojovnost,
níže). Brenske se libuje – stejně jako Vogeltanz – v užívání přísloví (např. Kdo jinému jámu kopá,
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sám do ní padá, s. 102, či [S]ytý hladovému nevěří, s. 103) a v citátech (to už říkal někdo přede
mnou, s. 43; jeden francouzský spisovatel napsal, s. 41; mohl bych citovat jednoho vašeho
spisovatele, s. 81). Slavnostní ráz prokazuje jeho každý již trochu delší výrok, natož jeho
nejobsáhlejší (s. 51–57) „monolog před odjezdem“, představující jakési shrnutí všech rysů
Brenskeho komunikace během celé novely: Pánové, a samozřejmě pánové a dámo [...] Nastal
okamžik [...] Byli jste vybráni [...] Bez dlouhého a zbytečného mluvení k naší věci [...] Vážili jste
dlouhou cestu [...] Prosím, apeluji na vás [...] Končím a opakuji: udeřila hodina soumraku, na niž byl
náš odjezd určen (s. 51–56). Brenske je navíc mistrem velesložitých syntaktických struktur; co se
tohoto rysu jeho projevu týká, nechť mluví jeden příklad za mnoho: Soudě z depeší, které byly
prozatím vyměněny, a to jsem ani neříkal, aby to nevypadalo jako nějaký nátlak, se nám ani po
bedlivějším prozkoumání obsahu i slohu nezdálo, a mně osobně to připadalo přímo jako záměrné,
nuže tedy nejevilo se nám, abych domluvil, že by vaše úřady hořely touhou po vaší výměně za naše
zajatce právě ve vašich případech (s. 36).
Tyto rysy jsou v různých kombinacích vidět na každém úseku Brenskeho mluvy, od nejkratších
tvrzení až po již zmíněný monolog sedmistránkový, po jehož zakončení nás Lustig informuje, že
[c]elá řeč byla pronesena kultivovaným přednesem a vybranými výrazy (s. 57). I v závěru novely
mezi rozkazy ke střílení židovských postav máme možnost zpětně reflektovat rétorické
dovednosti prokázané Brenskem v průběhu novely, když si autor všímá, že se teď již ani
nepokoušel o některý ze svých krásných proslovů [...]; nenamáhal se zkrátka žádným řečnickým
výkonem (s. 126).
Všechny aspekty „totálnosti“ nacistického jazyka zmíněné v podkapitole 3.3 (odd. 3.3.1 až 3.3.18)
této práce – jak jeho „všudypřítomnost“ a celková pronikavost jazyka moci, tak i „jednosměrnost“
jeho komunikačního kanálu a „jednolitost“ jeho kolektivního recipienta – se zdají být v průběhu
novely pevně zajištěny; dále podporovány „jednotností“ jeho vytříbeného stylu poskytují
Brenskemu jakožto „ztělesnění zla“ zcela ideální podmínky pro jeho dokonalou manipulaci
bezbranné oběti.
4.4.2 Brenske a významuprázdnost (srov. 3.3.2 Významuprázdnost)
Ačkoliv Brenske mluví – jak bylo výše řečeno – dlouze a nepřerušovaně a nepouští své židovské
postavy skoro vůbec ke slovu, jeho rozsáhlé projevy jsou do značné míry významuprázdné (srov.
obsahová chudoba LTI dle popisu Klemperera (2003) či postrádání významu v politické řeči, o
kterém píše Orwell (2015a)). Brenske se sice vyjadřuje „kultivovaně“, jeho řeč je však zcela bez
hlubšího významu: skutečně relevantní informace nepodává, vyhýbá se podstatě diskutované
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věci a na občasné dotazy zajatců buď neodpovídá vůbec, nebo nabízí odpověď vágní či
dvojznačnou. Na otázku pana Cohena, jestli se již ví, zda skupina určitě pojede po moři, odpovídá
Brenske jen, že [z]atím vím, že nic nevím. Ale to už říkal někdo přede mnou. Musíme čekat do
soumraku. Soumrak vyřeší všechno (s. 43). V reakci na stížnost pana Taubenstocka, že neví, proč
se tak otálí s vracením jejich cestovních dokladů, se nabízí jen ujištění, že teď se už brzy všeho
dočká (s. 63). Dotazy, které je Židům dovoleno pokládat, se sice mohou týkat samého jádra
existence, věcí života a smrti – připomeňme si například, jak se hned po ukončení Brenskeho
právě nejobsáhlejšího monologu ptají na přítomnost plynu v okolí aj. (viz výše 4.4.1) –
uspokojivou odpověď přitom nedostávají. Nejen, že se v této chvíli znovu nenabízejí odpovědi,
ale Brenske navíc hned urguje konec „diskuze“, a to slovy zatíženými navíc hrůzostrašnou
dvojznačností: Je soumrak na nebi i na zemi a je třeba si pospíšit. Je nutno skončit, co už začalo.
Může to být s filozofií i bez ní, s debatami anebo bez debat. Výsledek je stejný; na to vám tady
přísahám (s. 59).
Mezi mluvou Brenskeho a autentickou nacistickou řečí je v tomto ohledu však jeden podstatný
rozdíl. Nacházíme se tu již ne v reálném světě, nýbrž v beletrii, kde je komunikační dvojice mluvčíposluchač (původce-příjemce; Čechová 2008, s. 75) v přímé řeči doplňována ještě o třetí prvek,
čímž je čtenář-pozorovatel, a tak tu nastává nutnost jakéhosi dvojího poselství: vypravěč místy
potřebuje, aby čtenář viděl či chápal děj jinak, než ho vidí či chápou samotné postavy, které ho
odehrávají. V Modlitbě je nezbytné, aby Lustigovy židovské postavy Brenskeho dlouho
neprohlédly, aby mu alespoň většina z nich do poslední chvíle věřila a důvěřovala, případně aby
přes jisté pochybnosti jednala v naději, že jeho sliby budou nakonec splněny. Zároveň je však
třeba, aby čtenářovi bylo jeho lživé, lstivé chování téměř od začátku novely zřejmé, a splnění této
narativní potřeby vyžaduje, aby Brenskeho mluva byla do velké míry založena na ambiguitách,
při kterých je určena jedna možná interpretace židovským „posluchačům“ a druhá čtenáři jakožto
externímu recipientovi – případně i mluvčímu pro jeho vlastní pobavení, neboť svými
dvouznačnými poznámkami na úkor zajatců se nezřídka baví Brenske i jeho táboroví kolegové
jednak každý sám pro sebe, jednak mezi sebou navzájem.
Nastává tedy otázka, zda jsou Brenskeho výroky nakonec skutečně tak „významuprázdné“, jak se
zprvu zdají. Ačkoliv mají pro postavy v Brenskeho okolí minimální informační hodnotu, lze na
druhé straně říci, že čtenáři vypovídají o mnoha. Představují tak jakousi dvojsečnou zbraň
sloužící samotnému Brenskemu k manipulaci až psychickému týrání jeho obětí, které jsou jeho
záměrnými vágnostmi udržovány v nevědomosti a v neustálém strachu, a čtenáři – jenž ví, nebo
přinejmenším tuší, co za slovy soumrak, skončit či výsledek vězí – k sledování klamu, na kterém je
děj novely postaven, a který je osobností Brenskeho řízen. Svou ironickou ambiguitou nám
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pravidelně připomínají jeho ohavný záměr a utvrzují bezvýchodnost situace, ve které se Židé
nacházejí, což dále stupňuje napětí děje a u čtenáře pocit sklíčenosti. Je nutno skončit, co už začalo
[...], s debatami anebo bez debat (s. 59). Není čas na slova, smrt čeká.
4.4.3 Brenske a lživost (srov. 3.3.3 Lživost)
Tato vágnost v mluvě Brenskeho je však jen jednou stránkou šíršího rysu, na kterém je celý jeho
projev stavěn, a tím je lživost. Během celé novely Brenske sotva promluví, aniž by lhal, nebo
přinejmenším „skrýval pravdu“. Neustále mluví o slíbené cestě Židů za svobodou (vlak pro
skupinu [...] je už připraven, s. 47; je mi už známo jméno přístavu i lodi, s. 48; shodíme kotvy a
přistaneme, 53) a o výměně, ke které však, jak sám ví, nikdy ani nedojde (narovnání ve věci vaší
výměny, s. 34; [c]hci, aby tato výměna byla opravdovou výměnou, s. 39; [v]y tam, naši zajatí vojáci
zpět, s. 52). Jako zkušený vymahač peněz vymýšlí důvody, proč by se měli židovští zajatci loučit s
čím dál většími finančními částkami: na otop, světlo a byt (s. 36), na odstranění min (s. 42),
kterými je moře kol jejich chystané trasy přímo poseto, na pohonné hmoty pro loď a mzdy pro
posádku a její vybavení (s. 64), na zařazení příbuzných Kateřiny i židovských mužů k „výměně“ (s.
74), na „svatbu“ Kateřiny a pana Cohena, která zdrží celý vlak a prodraží náklady (s. 83) či jen tak
vzhledem k neočekávaným potížím, které naše vedení v této věci prozatím mělo (s. 35). Brenske
krutě pěstuje v Kateřině falešnou naději, že znovu uvidí své rodiče a sourozence: například
návrhem, aby jim poslala vzkaz (s. 47), poznámkou, že k výměně budou muset být zařazeni
nezávisle na hlavní skupině (s. 74), ujištěním, že se celá rodina – o které čtenář v této chvíli ví, že
byla již zplynována (s. 11, s. 28) – brzy znovu sejde (s. 78) či falešným tvrzením, že je kvůli jejich
účasti na Kateřinině svatbě dal shánět, ale že jsou patrně na dezinfekci (s. 91). Lživě naznačuje, že
se v táboře usilovně hledají její osobní věci (ještě se nenašly, bůhvíproč, kufry slečny Kateřiny
Horovitzové, s. 33; váš kufr se stále ještě nenašel, s. 39), lživé jsou i jeho odkazy na táborové dílny,
kde se „vyrábějí“ oděvy pro Kateřinu a Cohena (s. 40), a na sklad tajného oddělení, odkud Brenske
nechal donést Kateřině náhradní prádlo (s. 39). O řadě jednotlivých lží tu však sotva lze mluvit;
Brenskeho projev je spíše jednou nepřetržitou a rozsáhlou lží (srov. Orwellův pohled (2015b) na
organizované lhaní jako něco totalitě vlastního; viz výše, 3.3.3), vedoucí k jedinému hrůznému
konečnému cíli. Charakteristické pro jeho lhaní je i to, že každá nepravda plodí řadu nepravd
dalších a tak se spřádá nekonečně husté předivo lží a podlží. Jako jeden příklad ze mnoha lze uvést
Brenskeho zdůvodnění jednoho z bankovních šeků, kterým má být vykoupena Kateřinina rodina;
výška poplatku se bude řídit prý nejen dle počtu zúčastněných, nýbrž také – jakoby tu mělo smysl
ztrácet čas počítáním – dle jejich věku, pohlaví, vzdělání a pracovní schopnosti (Jistě chápete jinou
cenu vzdělání v protikladu k nevzdělanosti a kolik musel stát obětovat na studium osob, které má
ztratit; s. 72), vymyšlenou má i extrémně cynicky zvanou turistickou variantu, při které by se
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poskytla jakási „množstevní sleva“ při překročení určitého počtu účastníků (s. 73). V procesu
lhání je Brenskemu značně napomáháno „depešemi“, které mu neustále chodí od jeho
„nadřízených“, a které přinášejí zprávy například o „lhostejnosti“ domovských úřadů Židů vůči
jejich osudu (s. 36), o „povolení“ uděleném k vykoupení příbuzných Kateřiny (s. 72) či o snížení
počtu německých zajatců určených k výměně a o následné potřebě finančního vyrovnání (s. 88).
Co „depeše“, to lež.
Klíčová pro Brenskeho při lhaní je jeho snaha o pohled do očí toho, komu právě lže. Kdysi – jak
nás vypravěč informuje – Brenske sdělil [...] svému podřízenému Schillingerovi svou zkušenost, že
komu se chce nejvíc lhát, tomu je třeba upřeně a bez přestávky do očí (s. 82), a tuto dovednost
Brenske sám skutečně aplikuje. Ani v nejmenším, odpovídá Cohenovi na jeho dotaz, byla-li vše
dosud jen lež, a dívá se mu nejupřeněji do očí (s. 103). V poslední fázi příběhu se Brenskemu přímý
pohled do očí kořisti však dáří již méně. Po ironickém konstatování, že se říká konec dobrý,
všechno dobré, čteme, že se nemohl [...] dívat všem přítomným pánům najednou upřeně do očí, ale
dělal, co mohl (s. 109).
Dalším aspektem lživosti nacistického režimu byla již zmíněná potřeba lhát nejen přímo své
kořisti, nýbrž i vnějšímu světu stran toho, jak režim s kořistí zachází (srov. např. popis tzv.
„zkrášlovací“ akce v ghettu Terezína v části 2.1.2, výše). Ačkoliv o budoucí líčení zacházení se
zajatci v táboře v tomto případě nejde – ví se přece, že se tito Židé z tábora již nikdy nedostanou
– některé Brenskeho poznámky a požadavky nám tento rys původního nacistického myšlení
alespoň připomínají, například jeho apelování na krejčí, aby (již nežijící) rodině Kateřiny v táboře
vyřídil, jaké pěkné oblečení slečna Horovitzová dostala (s. 47), jeho naléhání na pány, aby domů
psali dopisy, z nichž se dá vyčíst všechna velkorysost, s jakou jsme s vámi zacházeli (s. 97), nebo
jeho cynická žádost o budoucí podporu – až budete na místě konečného řešení a stanete mimo tento
náš svět (s. 55) – proti lživým výmyslům společnosti na úkor Němců. [Š]iřte tam, kam pojedete,
pravdu. Nemůže toho být nikdy dost (s. 56).
Krom samotných lživých tvrzení je hustá tkanina Brenskeho květnaté řeči propletena i
„nepřímými lžemi“: eufemismy, jejichž funkcí je maskovat skutečné záměry jeho režimu stran
osuda židovských postav, a ambiguitami, které mají účel rovnou trojí, neboť podávají současně
jednu „pravdu“ Brenskeho oběti (= její záchrana a svoboda) a druhou čtenáři (= podvod a jistá
smrt oběti) a navíc jakožto manifestace jeho vychytralosti, smrtelného cynismu a morbidního
„humoru“ hrají podstatnou roli v procesu líčení jeho charakteru.
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Z repertoáru eufemismů, kterými autentický jazyk Třetí říše obzvláště v návaznosti na židovstvo
hýří (výše oddíl 3.3.3.4), si Brenske půjčuje několik z nejznámějších a nejhrůznějších. Nechvalně
známé slovní spojení „konečné řešení“ (německy Endlösung) označující vyvraždění židovského
obyvatelstva se v jeho mluvě objevuje pravidelně, navíc s rostoucí frekvencí k závěru novely: Rád
bych pokročil v naší věci ke konečnému řešení (s. 99), Konečné řešení už je na dosah ruky (s. 105).
Krom adjektiva „konečný“ jsou tu s vysokou frekvencí eufemisticky uplatňována například i
příbuzná slova „konec“ či „zakončením“: naše záležitost se chýlí ke konci, nemáme už času nazbyt
(s. 96), [c]hci tuto věc dovést odpovědně a jako čestný muž až do konce (s. 104), [j]sem si jist, že už
nebudete protestovat, dovedu-li vás ke konci (s. 105) či obávám se vašich námitek a snad i
protipodmínek, které by mohli ohrozit naši věc těsně před zdárným zakončením (s. 96). Dalším
příkladem vypůjčeného typicky nacistického lživého eufemismu je sloveso „zlikvidovat“,
případně substantivum „likvidace“, přirovnávající Židy ke zboží či jiné věcné hmotě: abychom naši
věc zdárně zlikvidovali (s. 37) či Spěcháme všichni vstříc likvidaci našich problémů spojených s vaší
výměnou (s. 59). Z děje a prostředí příběhu přirozeně vyplývají výskyty eufemistického slovního
spojení „zvláštního komanda“ (něm. Sonderkommando; s. 115, s. 128 aj.) připomínajícího další, u
nacistů oblíbené výrazy s prefixem Sonder- (Sonderbehandlung, „zvláštní zacházení“,
Sondergerichte, „mimořádné soudy“ aj.), které všechny mají ozvěnu v dalších, Brenskem
užívaných spojení jako například zvláštní péče (s. 53), zvláštní ošetření (s. 57) či speciální vlak
patřící ke zvláštní soupravě první důležitosti (s. 80). Připomíná se nám tu i typické táborové
pojmenování „dezinfekce“ (v podobném duchu též „sprchování“ či „koupání“/„koupel“) k lživému
označování prostorů plynových komor i samotné vraždy zaplynováním: musíme vás, jak již víte,
znovu dezinfikovat [...]. Dezinfekce vašich oděvů a koupání [...] jsou nutné už tady“ (s. 108).
Z nejčastěji užívaných eufemismů v mluvě Brenskeho je však substantivum „věc“, které má v
novele celkem 69 výskytů; ve vydání (126 tištěných stran) používaném v této práci jde v
přibližném průměru tedy o jeden výskyt na každé dvoustránce. Při zkoumání těchto výskytů s
ohledem na různou sémantickou hodnotu lexému – který se zdá být na povrchu neutrální,
„každodenní“ – lze označit celých 37 (tedy větší polovinu výskytů) za eufemisticky uplatněné.
Jelikož eufemismus je podstatnou součástí obecně dvojznačného vyjadřování Brenskeho, nemůže
nás pak překvapit, že je většina těchto výroků právě jeho. Slovo „věc“ v jeho ústech často odkazuje
na výměnnou akci v jejích jednotlivých krocích, jako je například vyplácení švýcarských franků
Němcům ([Ani] nevíte, jak jsem rád, kdykoli se věci mezi námi dovrší ve vzájemném souladu a
smírně; s. 34), započítání příbuzných Kateřiny do výměnné akce (pak tedy kupředu, přímo k věci,
s. 72), otázka připsání Kateřiny na cestovní pas pana Cohena (celá věc by byla možná, kdyby to
byla vaše žena, s. 81), sňatek Kateřiny a Cohena v „mateřském“ táboře (Nu, k věci, s. 91) či
příprava záležitostí spojených se zavražděním (Nyní odejdu vyřídit vaše poslední věci; s. 111) aj..
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O něco vzácněji odkazuje na širší otázky nacistické rasové politiky či etnického určování, viz
například Brenskeho tvrzení, že jde o věci vyššího, pohříchu státního významu (s. 87), nebo jeho
odpověď na Vaksmanovu poznámku stran vlastního původu, Nejenom s ohledem na nedostatek
času, tyto věci neurčujeme vy ani já (s. 111). Ale zdaleka nejčastěji slouží primárně jako
synonymum pro likvidaci židovských zajatců, případně pro celou podvodnou akci obnášející
převod obrovských finančních obnosů na konta nacistů a následnou likvidaci těchto Židů: Nic
neskrývám, nebylo by to v této chvíli v zájmu naší společné věci (s. 36); Nu, a nyní se budu muset
skutečně odporoučet, abych všechno potřebné do soumraku zajistil a abychom naši věc zdárně
zlikvidovali (s. 37); Sám se z toho raduji, že budete už pryč. Je to přece od začátku do konce i moje
věc (s. 49); [O]bávám se vašich námitek a snad i protipodmínek, které by mohly ohrozit naši věc
těsně před zdárným zakončením [...]. Věc dospěla k uzavření (s. 96); Rád bych pokročil v naší věci
ke konečnému řešení (s. 99); či Chci tuto věc dovést odpovědně a jako čestný muž až do konce (s.
104). Ačkoliv samotným postavám v novele toto zřejmě nedochází, čtenář si je druhého, temného
významu slova „věc“ v ústech Brenskeho dobře vědom. Slovo tedy slouží Brenskemu k tomu, aby
tajil skutečné dění před dalšími postavami, svými oběťmi, autorovi Lustigovi zase jako další
prostředek k dokreslení obrazu Brenskeho jako prolhaného manipulátora.
Již od svého prvního nástupu nás Brenske zásobuje jednou mnohoznačností za druhou. Víme, co
komu patří, začíná. Císařovo císaři, královo králi, zasloužené těm, co si to zaslouží (s. 29). A v tomto
duchu pokračuje veškerá jeho mluva. Neustále naráží „mezi řádky“ na chvíli, kdy ti, kteří jsou
momentálně pod jeho dohledem, zahynou: S lidmi se počítá; každý už tam má svůj úděl, své
zařazení, řekl bych svůj konečný bod (s. 73), nebo Všechno spěje téměř nepřestajně k bodu, který
jsme už určili (s. 95). Se sebou se už neobtěžujte, instruuje Kateřinu ve chvíli, kdy uvádí celkový
počet svých rodinných příslušníků určených k výměně. Vás mám při tom konečném zúčtování už
na starosti já sám. Vaše rodina bude zařazena k výměně duší nezávisle (s. 74). Čtenář – na rozdíl od
hrdinky novely – ví, že z její rodiny již nikdo nežije. Krom celkové ambiguity výroku je tu značně
ironické samozřejmě i slovní spojení výměna duší. Dále ujišťuje Kateřinu, že se s rodinou brzy
všichni sejdete. Uvidíte (s. 78) – což je v návaznosti na již proběhlou vraždu jejích příbuzných
jistým způsobem „pravda“ – a předpovídá, že až její příbuzní také spatří loď „Německo“, budou
právě tak ohromeni, jako jste vy (s. 95). Posléze všechny pobízí k jídlu slovy Dívejte se zatím na loď
a jezte, je to poslední večeře u nás (s. 100) – se zřetelnou dvouznačností slova poslední – a po již
proběhlém svatebním obřadu provedeném rabínem Dajmem z Lodže, který jinak působí v
sušárně vlasů mrtvých žen, s největší krutostí vtipkuje: Kdo drží s nevěstou? Její matka a její
kadeřník, jak se říká (s. 106).
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Navzdory tragičnosti událostí, které novela líčí, a pochmurnosti doby a prostředí, ve které se děj
odehrává, obsahuje text velký počet zmínek o úsměvu či – méně často – smíchu; při bližším
pohledu si všímáme též toho, že se tyto zmínky objevují skoro výhradně v návaznosti na
Brenskeho, a to vždy ve chvíli, kdy ve vlastních slovech vidí druhý, skrytý význam, který dalším v
jeho okolí zůstává naopak utajený. Je svými vlastními dvojsmyslnými odpověďmi a poznámkami
často sám pobaven, libuje si ve vlastní ironii a cynicismu, raduje se ze své schopnosti si chytře
pohrávat s významy slov a na výsledcích si „pochutnává“. Tyto zmínky o úsměvu však nejsou
pouhým prostředkem k dokreslení Brenskeho portrétu; Lustigovi slouží i jako signál čtenáři, že
má v právě proneseném Brenskeho výroku takový druhý, skrytý význam sám hledat. Zmínky o
Brenskeho úsměvu tedy plní navíc funkci jaksi interpunkční; upoutávají pozornost na ambiguitní
ironii jeho slov, jsou trojrozměrným výkřičníkem ukazujícím směrem dovnitř textu a
upozorňujícím na další sémantické možnosti pod povrchem. A tak úsměv doprovází například
jeho slova To není špatně řečeno v reakci na pana Cohena, který si při pohledu na loď „Německo“
již dopředu a nahlas představuje, jak brzy bude mávat z tamté strany na rozloučenou (s. 101),
nebo jeho vlastní návrh, že by Kateřina mohla napsat rodině na dno kufru vzkaz, že je líbá a věří;
protože toto v domnělé tajnosti již podnikla, Brenske ji tu znale a ironicky vlastně jen cituje (s.
47).
Ve svých zmínkách o Brenskeho úsměvu prokazuje Lustig značnou lexikální variabilitu. Často
zaměňuje slovesné předpony či doprovodná adverbia: Pan Brenske se suše zasmál (s. 32), smál se
mírně pan Brenske (s. 34), sotva znatelně se pousmál (s. 58), pan Brenske se opět postaru a suše
usmál (též s. 58), [t]éměř omluvně se usmál (s. 64), usmál se téměř vděčně (s. 96), Pan Brenske se
najednou zamyšleně usmál (s. 106) či spokojeně a suše se usmál (s. 128). Další variaci umožňuje
substantivum „úsměv“: znovu připomněl svým skrývaným úsměvem (s. 37), se suchým úsměvem (s.
42) či s nepatrným, skoro ohledným úsměvem (s. 109). V průběhu vyprávění Lustig čím dál více
rozvíjí i další informace (adverbiální určení, vedlejší věty atp.) doprovázející Brenskeho úsměv:
pan Brenske, který se usmíval do tmy (s. 60), [u]smíval se jako sluníčko (s. 72), usmál se jako někdo,
kdo má těžší práci než by se mohlo zdát (s. 95) a později zasmál se neurčitým, rychlým a odlehlým
úsměvem, který naopak říkal, že čím kdo je nebo není, neurčuje koneckonců jeho opravdový původ
(s. 111).
Za zmínku stojí i to, že se úsměv tak často zmiňovaný v návaznosti jedině na postavu Brenskeho
(jeho židovští zajatci důvod k smíchu věru nemají) objevuje u jeho nacistických kolegů v
provedení již slyšitelném, tedy přímo jako smích. Při pohledu na židovské muže, jak před smrtí
stahují ze svých prstů snubní prsteny, se muži v uniformách v jednom kuse pochechtávali (s. 114)
až tak, že je devatenáct příslušníků skupiny zajatců zcela polekáno křikem a smíchem (s. 115); na
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poručíkovo zvolání, že kdyby tito Židé jen věděli, jakou přehlídku nahot my tu už viděli, se všichni
strážcové znovu zachechtali (s. 115); při pohledu na již nahatých devatenáct mužů se ozve uznalý
chechot vojáků (s. 116); skutečnost, že Kateřina svými „cavyky“ všechny zdržuje, vysvětlí první
důstojník Schillinger se smíchem (s. 117); na jeho dvojsmyslný dotaz ke Kateřině, jestli má pas,
všichni smáli se hlučně (s. 119); a zatím nejsilnější smích vzbudila Schillingerova poznámka, že
[n]a tomto koupališti se opaluje nahá každá slušná ženská (s. 122). Největším mistrem smíchu je
sám Schillinger; snad není proto náhodou, že nastane moment konečného vzdoru Kateřiny přesně
ve chvíli, kdy se právě on nejsrdečněji smál (s. 122). A tak se zdá, že vypravěčské odkazy na úsměv
a smích zde hrají jistou roli i v rozlišování dvou druhů postav zla s tím, že úsměv patří k
„bezhlučné“ a chladnokrevné povaze Brenskeho, zatímco se smích připisuje „hlučné“ a živočišné
povaze jeho cholerických či fyzicky násilných kolegů. Jak nám často připomínal Lustig (2000,
2008, 2009 aj.), nacisté v koncentračních táborech nejen mučili, zabíjeli a ponižovali, ale měli z
utrpení svých obětí mnohdy i radost.
Co se týká srovnání beletristické mluvy a původní nacistické řeči z hlediska komunikační lživosti,
o tvorbu nových lexikálních jednotek (viz 3.3.3.1), ani o odstraňování „nežádoucích“ výrazů
(3.3.3.2) v případě Brenskeho nejde. Oproti například Orwellovi, který v románu 1984 vědomě
tvořil nový lexikon k označování pojmů a hodnot ve fiktivním – či nanejvýše předpokládaném –
světě, vyprávění Lustigovo je založeno na světě skutečném, lidstvem již poznaném a prožitém, a
tak je reálný i jeho jazyk. Jednorázový a časoprostorově omezený komunikační útvar, jímž je
jedna novela, navíc ani nenabízí – na rozdíl od autentického jazyka, vyvíjejícího se po delší časový
úsek, mezi mnoha uživateli, napříč útvary a žánry a hlavně za řízení preskriptivních autorit –
příliš mnoho příležitostí pro postupné přidávání vymyšlených novotvarů. Brenskeho lživost je
založena proto na výběru z existujících lexikálních jednotek, s jejichž významovou hodnotou si
různě pohrává – především přes uplatňování ambiguit a eufemismů či překrucováním jejich
sémantické prozodie (dále 4.4.4) – k vlastním, lstivým účelům. Pohled jeho obětí na skutečnost je
tím vším dokonale zkreslen, zatímco čtenář si je plně vědom toho, kam míří jeho slova a kam spějí
další události.
4.4.4 Brenske a polarizovanost (srov. 3.3.4 Polarizovanost)
Pro skutečný nacistický režim bylo charakteristické, jak již víme, jakési „dvojí vidění“, které se v
jeho řeči odráželo v neustálé potřebě hodnotit vše jako buď kladné, nebo záporné, a v jeho
střídání lexika s pozitivní a negativní sémantickou prosodií dle toho, na kterém konci evaluační
osy se označovaný či označované nachází. Při zkoumání nacistického jazyka v ústech Brenskeho

87

a jeho kolegů, dalších aktérů nacistického režimu v této novele, je patrné, že i zde má potřebu
neustále lexikálně rozlišovat a hodnotit dvě proti sobě ležící skupiny lidí a pojmů.
Zřejmé je hned to, že jazyková evaluace u Brenskeho má povahu zcela jinou než evaluace u dalších
protagonistů režimu, u mladého, Židům tykajícího četaře Emericha Vogeltanze či zabijáckého
poručíka Horsta Schillingera. V jejich jazyce nejen, že se pozitivně evaluativní výrazivo téměř
nevyskytuje – a když tak spíše jen s ironickým nádechem, viz způsoby, kterými oslovují Kateřinu
(u Vogeltanze „holubičko“, s. 14; u Schillingera „krásko z Jericha“, s. 116) – ale převládají výrazy
až násilně hanlivé: kletby a nadávky, výhrůžky, urážlivé imperativy, vulgarismy aj.. A tak se
vyskytují jen v jedné několikařádkové promluvě Vogeltanze ke krejčímu například slova a spojení
drž hubu, ty prokleté mořské prase, kokrháš, držet hubu a krok, prašivý papír v kapse, mlč, naštveš,
nehorázná drzost a puška nebo formulace [tábor, který zkrotil] o hodně neposlušnější spratky, než
jsi ty (s. 24–25). V závěru novely mají Klempererovy úvahy (viz 3.3.6) o nacistickém vymezení
židovského, pouze „náhradního“ Boha (Judengott) přímou ozvěnu právě ve slovech Schillingera,
když s největší možnou dávkou urážlivé ironie nabádá svého zástupce Vogeltanze k obdivování
krásy Kateřiny: pohleď na dílo samotného židovského pánaboha (s. 121).
V uhlazené, zdánlivě zdvořilé a lexikálně bohaté řeči (Židům vykajícího!) Brenskeho však probíhá
evaluativní proces mnohem rafinovaněji, a to na dvou rovinách. Na jedné rovině je vše, co je
spojeno s německou říší – s „pravým“ německým lidem, s jeho velkou minulostí a ještě větší
budoucností, s německými vojsky a německými válečnými dovednostmi, s administrativními a
jinými institucemi režimu a samozřejmě i s německou rolí v právě probíhající výměnné akci –
hodnoceno lexikem s kladnou prozodií, a to se záměrem říši zvelebovat. Dle Brenskeho je
Hamburk staré a slavné německé město (s. 95), nabízená německá loď je opravdu nádherná (s.
101), zastřelený pan Rappaport-Lieben bude německými silami pohřben se všemi poctami (s.
108) a v závěru mají být muži ze zvláštního komanda odměněni za dobrou spolupráci přídělem
uzených ryb přímo z německých moří (s. 128); navazováním na koncept odměny se tedy stává
adjektivum německý samo o sobě pozitivně evaluativním lexémem. Oproti tomu probíhá evaluace
„druhé strany“ – nepřátelských států ve válce, židovství a jeho tradic a hodnot, přítomných Židů
a jejich životů – v lexiku značně záporné prozodie, která má za účel kriticky hodnotit až hanobit.
Zámořští nepřátelé Němců dle Brenskeho tedy tupí, štvou na ně a pomlouvají je (s. 82) a mezi
nepřáteli Německa v zahraničí jsou sýčkové s nejčernějšími pohledy (s. 97). Komentuje jednak
neochotu německých úřadů oddávat takové páry, jako je dvojice Kateřiny a Cohena, z důvodů
rasového hanobení (s. 82), jednak „vlažnost“ cizích úřadů ve věci záchrany jejich vlastních zajatců
(s. 102).
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Na rovině druhé je vše obráceno; lexikon s kladnou sémantickou prozodií se místy aplikuje právě
– byť řidčeji – na tyto nepřátelské státy či nepřátelské etnikum, například k účelům zdůrazňování
privilegií, kterými jsou Židé obdarováváni ze strany Němců (jste vybaveni přímo královsky, s. 46;
[m]ůžeme si tu i pohodlně sednout, s. 33; ať jste na místě čerství a svěží, s. 107), či aby jim lichotil a
dále si zaručoval jejich přízeň a poslušnost (jednám s elitou, s. 34; [j]istě máte své zásluhy, s. 37;
prokázali jste [...] zatím vzornou kázeň, s. 109; dále 4.4.11 Brenske a falešná sounáležitost). Jinde
je na nepřítele uplatněna kombinace pozitiva s gramatickým či lexikálním záporem právě k
vyjádření absence dané pozitivní vlastnosti, a tak Brenske mluví například o tom, jak zahraniční
souvěrci Židů zklamali jeho očekávání stran jejich ochoty, jejich ušlechtilosti či jejich pohotovosti,
případně o tom, jak je zbytečné od nich očekávat soucit nebo porozumění (s. 103). Vzácně se pak
v návaznosti na Německo, na říši a na nacistický režim užívá lexikon negativně evaluativní, a to
buď ke zdůraznění oběti, utrpení a mučednictví Němců ([m]ám plné právo být dotčen, s. 80; naše
ztráty neúměrně rostou, s. 81; na všech stranách máme jiné starosti, s. 103), nebo znovu v rámci
neupřímné zdvořilosti za účelem zajistit hladkou další spolupráci Židů (znovu se omlouvám za
nedostatky a nepřístojnosti, jestliže nějaké byly, s. 56; dám to hned [...] potrestat, s. 87).
Ačkoliv by nás to nemělo příliš překvapovat – protože válečný stav nutně implikuje dvě strany a
tudíž zdůrazňuje již existující rozpolcené vidění společnosti na základě politických, etnických či
dalších principů – alespoň za zmínku snad stojí, že v řeči Brenskeho je hojně potvrzována i výše
zmíněná (3.3.4) „hodnotící“ schopnost, které v závislosti na lexikálním okolí nabyla i některá
osobní a přivlastňovací zájmena v opozitních dvojicích typu „my–vy“ a jiné. Ovšem v beletrii, kde
jsou komunikanti z „obou stran“ přímo ve fyzické přítomnosti jeden druhého, jde především spíše
o Brenskeho užívání dvojic „my–vy“, „náš–váš“ a jejich různých paradigmatických zástupců,
přičemž první ve dvojici má funkci žalující a druhé funkci defenzivní, jen například: [t]am na vaší
straně jsou naši vojáci (s. 31); [...] naše nadřízené, které netečnost vašich příbuzných a úřadů
ohledně lodi značně zamrzela (s. 107); nebo [t]ak jako jsou tvrdé a neústupné vaše úřady [...], tak
jsou – jako v ozvěně – neústupná i naše vyšší místa (s. 97).
Pro obrovský počet instancí uplatnění lexikální evaluace v mluvě Brenskeho v průběhu novely
oproti omezenému prostoru na jejich citování v této práci se zaměříme v dalších dvou částech
(4.4.5 Brenske a pozitivnost, 4.4.6 Brenske a negativnost) na jednu vybranou část jeho
komunikace, jíž je jeho nejobsáhlejší, mistrně sestavený a přímo slavnostní projev „před
odjezdem“ na začátku druhé části novely (s. 51–57 v používaném vydání). Krom důvodů
prostorových tak uděláme však i proto, že právě v tomto projevu dosahuje rafinovanost
evaluačního procesu v řeči Brenskeho svého skutečného vyvrcholení.
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4.4.5 Brenske a pozitivnost (srov. 3.3.5 Pozitivnost)
Stran tohoto rysu totalitní řeči Brenske dává Klempererovi (2003) i dalším komentátorům (3.3.5)
ve svém dlouhém monologu bohatě za pravdu. Tam, kde je řeč o čemkoli týkajícím se Německa,
německé kultury a historie, nacistického režimu, jeho vůdce či účasti německé strany ve fiktivní
„výměnné akci“, hýří jeho projev pozitivními evaluativy. O samotné výměně mluví hned na
začátku řeči jako o akci, která zdobí vzájemné vztahy, a o které nelze mluvit bez pohnutí. Klíčovým
dopravním prostředkem ve výměně má být velká a krásná loď, jejíž jméno je právě „Německo“, z
jejíž paluby sledoval velké předválečné námořní manévry kdysi náš Adolf Hitler, a na níž se
odehrály slavné chvíle, o nichž se jednou bude číst v slabikáři dějin. Německé námořnictvo, které
jim tuto loď věnuje, podniká samé slavné činy; jeho ponorkové loďstvo je skvělé, jeho
torpédoborce jsou báječné, jeho bojové čluny neporazitelné, jeho křižníky nepotopitelné a jeho
minolovky přímo nádherné (s. 52); k tomu všemu jsou skvělí i němečtí vojáci, kteří se statečně
hájí, a mezi jejichž vlastnostmi je i přes jejich nemajetnost velká chrabrost (s. 53). Brenskeho
pozitivní evaluace se vztahuje ale nejen na současný stav. I v budoucnosti Německo čeká skutečně
velká sláva; postaví se v něm města a vesnice nové a lepší, narodí se v něm nové děti (či lépe řečeno
nové naděje říše), z nichž vyrostou noví lidé, lidé poučenější a vzdělanější, třeba i odolnější (s. 54).
Německá strana však není jen velká a slavná, nýbrž i obětavá a vděčná: její přístup k výměnné
akci je laskavý i mužný; poskytuje svým zajatcům – na rozdíl od druhé válečné strany – tolik
zvláštní péče a výsadní postavení; přijímá finanční prostředky od Židů s povděkem; a přiděluje jim
tak krásnou a velkou loď, která byla svařena ohněm a krví – ovšem krví německou – i přestože je
v právě probíhající válce zapotřebí každých necek k obraně německých břehů (s. 52–53).
Příslušníci německé strany vše štědře umožnili – krom přístupu k lodi například i doprovod
Brenskeho, připojení Kateřiny ke skupině mužů (s. 53), vyreklamování rodiny Kateřiny panem
Cohenem (s. 71) a výměnnou akci celkově – proto, že jsou to i při svých nelidsky hrdinských činech
přece jen také lidé. Brenske žádá své zajatce, aby psali domů dopisy, ze kterých se dá vyčíst
všechna velkorysost německé strany (s. 97), neboť jen jeho říše tyto Židy laskavě vyčlenila ze
zajatecké masy (s. 80). A sám Brenske je dle vlastních slov přítel, jemuž se dostalo výsady těmto
Židům sloužit, důstojník, jež svým zajatcům nabízí upřímnou omluvu a slibuje péči říše o jejich
bezpečnost, a pro něhož má největší význam vojenská čest.
Pozitivně evaluativních lexémů užitých v souvislosti s židovskými zajatci je tu – jako v celé novele
– jen málo. Jak již bylo řečeno, takové případy jsou motivovány jednak potřebou zdůrazňovat
štěstí a privilegovanost Židů ([b]yli jste vybráni mezi šťastné, s. 52; doplujete neotřeseni do
přístavu, s. 57), jednak záměrem zaručovat jejich poslušnou spolupráci lichotkami (Herman
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Cohen, jemuž [...] za jeho dosavadní dobré služby děkuji, s. 53; stisky přátelských rukou mezi vámi a
námi, s. 54; právě váš příklad, vážení pánové, s. 55; porozumění, které jste dosud projevili, s. 56).
Ve světle Brenskeho tak kladného hodnocení všeho, co je německé, snad není divu, že je pan
Rappaport-Lieben později v příběhu zastřelen. Těžce evaluativní výrazivo jeho čím dál
zoufalejších spekulací – podvod [...] zločin [...] hnusný, dryáčnický klam [...] podivné továrny [...] rve
na kusy malé děti [...] ožebračil [...] úkladná a loupežná vražda – kulminujících ve výkřiku, že sám
zažil jiné Německo a doufá, že se po jeho smrti Německo pozvedne a očistí z toho smetí (s. 98–99)
– sémantickou polaritu mluvy Brenskeho totiž zcela a provokativně obrácí. Jak posléze vysvětluje
pánům sám Brenske, ne všichni jeho soukmenovci jsou schopni snášet a odpouštět urážky říše (s.
104); Rappaporta-Liebena tedy stála evaluativa přímo život.
4.4.6 Brenske a negativnost (srov. 3.3.6 Negativnost)
Brenskeho trpělivost při zacházení se zajatci v průběhu novely – a souběžně s tím, jak od nich
úspěšně získává čím dál větší sumy peněz – znatelně zmenšuje; viz jeho časté poznámky o tom,
že ho již unavuje duplikovat informace a diskutovat (Mrzí mne, že musím opakovat věci již
zevrubně vyložené, či Opravdu mne mrzí, že to musím říkat stále znovu; s. 87). I přes tuto postupnou
ztrátu tolerance v příběhu celkově se jeho mluva však udržuje na úrovni chladné zdvořilosti nebo
ambiguitních narážek a tak v ní málokdy narážíme na skutečně hanobné výrazy. Mezi úvodními
pouhými narážkami na nedostatky na cizí straně (tolik překážek, nevděk světem vládne; s. 37) a
zřetelnějšími urážkami a obviňováním ve vlaku po odjezdu (nepřátelé tupí, štvou, pomlouvají; s.
82) je mírná gradace sice znát, u Brenskeho však nedojde nikdy k výbušným vulgaritám typu, ke
kterému se uchyluje Vogeltanz, ani k lacinýcm sarkasmům typickým pro Schillingera.
V tomto kratším textovém úryvku z Modlitby je tomu však docela jinak. Nejen, že Brenske ve své
slavnostní řeči podporuje tvrzení Klemperera (2003) a dalších (Young 1991, Balogh 2009) o
pohrdání Židy a neustálém svádění viny na ně, také se tu Klempererem popsaná postupná
eskalace tohoto pohrdání a nenávisti v průběhu let Třetí říše přímo – byť „v malém“ – odráží. V
průběhu projevu Brenske sílu svého útoku na Židy totiž postupně vyhrocuje; vzestupná křivka
jeho nenávisti tu probíhá paralelně se sestupnou tendencí – ochotou či schopností? – tuto
nenávist před zajatci skrývat. V dřívějších fázích projevu narážíme na obvinění z hříchů
spáchaných nepřítelem (včetně toho židovského) proti Němcům v kontextu vojenských manévrů:
Brenske zmiňuje nepřátelská (chci říci vaše) letadla, která mohou chtít na vlak útočit, a mocnost,
která je nám nepřátelská (s. 52). Pokračuje ve své řeči k slunné zem[i], která nás zradila a k hněvu,
který v nás vyvolává každá zrada (s. 53) a posléze k vůdcovu osobnímu příteli, který byl cizími
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vojsky zajat, k cizím vojínům, kteří vkročili na spojeneckou půdu, a k letounům, které nás ničily,
pálily mosty a cesty a ve svých pirátských útocích ještě pokračují (s. 53). Dále zmiňuje slova
neodpovědných živlů zaslechnutá na rampě, slova zneklidňující, slova zlá, škodolibá i zlovolná,
slova o žhářství, drancování a loupeži, o pronásledování i vraždě; ačkoliv tyto v závěru citované
zločinecké pojmy měly v židovských ústech původně odkazovat na Němce, Brenske se s nimi teď
připomíná samozřejmě za účelem zveličovat protiněmecká obvinění tamtěch neodpovědných
živlů a tudíž i mučednictví jeho vlastní strany (s. 54). Postupuje dále k lživým výmyslům či
pomluvám, které říši prý stavějí do nepříznivého světla, a které jsou nejen nepříjemné, ale dokonce
připomínají blechu v kožichu čistokrevného psa či pijavici na rozjitřené ráně (srov. Hitlerův červ
v rozkládajícím se těle; 3.3.6) či vajíčka jedovaté mouchy nakladené do očí a uší Němců. A jeho
stupňující se nenávist kulminuje zcela ponižujícím metaforickým odkazováním na židovstvo jako
na hmyz, který lze hubit plynem (s. 55).
Krom obviňování druhé strany a pohrdání židovstvem se u Brenskeho silně projevuje také již
zmíněný nacistický mučednický komplex, který je tu podporován jeho hojným užíváním
negativně evaluativního lexika při odkazování na sebe, na režim a na německé snažení. Mluví o
tom, jak jsou nemajetní němečtí vojáci v cizím zajetí (s. 53), a jak Němcům byla válka vnucena (s.
54; srov. Hitlerova erzwungene Krieg; výše 3.3.10). Informuje, že Německo zůstává i dnes
přelidněnou zemí, ve které se každá rodící matka skromně ptá, jestli neudělala snad chybu tím, že
přinesla do světa další ústa ke krmení (s. 54). Nebo vzpomíná na německé vojáky, kteří bojují a
umírají a zmiňuje zbořená města, vypálené vesnice (s. 54), miliony vdov a sirotků a proudy
uprchlíků (s. 55).
Jak již bylo řečeno (4.4.4), lexémy s negativní sémantickou prozodií jsou místy uplatňovány při
odkazování na německou stranu také za účelem manipulovat neupřímnou skromností či
sebeshazováním a tak zajistit hladký běh dalších událostí. V průběhu této slavnostní řeči se
objevují dvě rozvinuté instance tohoto jevu: uprostřed projevu Brenske přiznává, že se zajatci
museli chvílemi cítit stísněni ozbrojenými strážemi, že jim byl odepřen klidný spánek, že na ně
působil hluk a dusno, a že se vše konalo tak ve spěchu a nervózně (s. 53); v závěru se pak omlouvá
za to, že se s nimi zacházelo jako se zajatými a že byli chvílemi osamoceni, a za případné nedostatky
a nepřístojnosti německé strany (s. 56).
4.4.7 Brenske a ironičnost (srov. 3.3.7 Ironičnost)
Jako doprovodný prvek v celkové lživosti Brenskeho promluv byla ironičnost zmíněna již výše
(4.4.3). Ironickou pachuť má mnoho jeho jízlivých narážek na Židy, na jejich původ a na osud,
92

který je čeká, zmínili jsme i ironický úsměv, který často doprovází jeho lživé ambiguity. Vzhledem
k hlavní komunikativní funkci většiny Brenskeho promluv – funkci přesvědčovací a manipulační,
spíše než čistě devalorizační – však není samostatná ironie jeho hlavním rétorickým nástrojem;
jak je vidět v závěru novely, je oblíbeným prostředkem spíše Horsta Schillingera než lichotivého,
úlisného Brenskeho. Ačkoliv mnoho důstojníkových tvrzení výsměchem rozhodně zavání, jako
nejúčinnější prostředek při líčení jeho charakteru a záměrů slouží Lustigovi spíše ambiguita.
Teprve zcela otevřená dvojznačnost mu totiž zajišťuje „dvojí poselství“ tak potřebné k tomu, aby
Brenskeho intence a celý děj chápal čtenář jinak a přesněji než další postavy ve vyprávění, a aby
si čtenář byl navíc vědom toho, že do situace vidí sám lépe než ony. Jde tu primárně o ironičnost
dramatickou, při které slova mají pro čtenáře – „publikum“ v divadle – význam „navíc“. Ironie
příliš „slyšitelná“ jeho obětem by mohla Brenskeho lstivé plány totiž naopak zcela zhatit.
Chápeme-li však ironii však volněji jako druh neshody mezi tím, co je řečeno, a tím, co je myšleno,
a ambiguitu jako možnost vícera interpretací, tak by se zdálo, že existuje mezi ironií a ambiguitou
jistá společná půda, oblast vzájemného překrývání. Na mnoha místech v mluvě Bedřicha
Brenskeho skutečně nelze ambiguitu a ironii od sebe zcela oddělit. Když si například Herman
Cohen postěžuje na ošklivý vítr, který kolem tábora fouká, Brenske reaguje – dokonce i
dobromyslně – konstatováním, že jsou táboroví zaměstnanci s větrem docela spokojeni (s. 44);
prozatím jen čtenář, nikoliv však Cohen, ví, že tento vítr alespoň částečně čistí místní vzduch od
popela a mastnoty po spalování lidských těl. Na „nepohodlné“ dotazy židovských můžů ve vlaku
odpovídá Brenske ujištěním, že nakonec nebude jediného z našich záměrů, s nímž byste nebyli
zevrubně a na vlastní kůži obeznámeni (s. 59); jen čtenáři tu dojde mrazivá ironie výrazů nakonec
či vlastní kůže. Na Kateřinino přání mít na svatbě vlastní rodinu, o které Brenske ví, že byla již celá
vyvražděna, zní jeho odpověď ano, jakápak by to byla svatba bez rodičů? (s. 85). Toto propojení
ironie a dvojznačnosti však kulminuje v jeho tvrzení před „dezinfekcí“, že by Židé – kterým se pod
sprchu příliš nechce – nevěřili, jak to člověka osvěží. Někdy může být taková koupel to jediné, co
nám zbývá (s. 111). Zatímco v těchto případech uplatňuje Brenske ironii vědomky, vzácněji Lustig
vkládá do jeho úst promluvy, které jsou ironické pro čtenáře, aniž by šlo nutně o Brenskeho
„záměr“: a tak důstojník zve Kateřinu k promluvě slovy stačí jen říct (s. 39) i přesto, že v novele
ani ji, ani její židovské společníky k slovu skoro nepouští. Ze spisovatelovy potřeby, aby jeho
židovské postavy skutečnou situaci neznaly, přirozeně pramení fakt, že jsou příklady takové
„ironie nevědomky“ běžnější u nich – u Kateřiny a Cohena obzvláště – než u samotného
Brenskeho. A tak v myšlenkách Cohena čteme, že si tito Židé koupili svůj život, protože měli za co,
zatímco miliony jiných neměly ani na svou smrt (s. 68), či o jeho nápadu, že by si na místě přistání
při druhém břehu založili klub navrátilců (s. 69), dále povzbuzuje své majetné společníky
tvrzením, že jsou přece lidé, kteří něco znamenají (s. 89). Tragickou ironii nese i povzdechnutí
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Kateřiny při myšlence na vlastní rodinu a na to, že pro ni život by bez nich ztratil smysl (s. 71),
nebo její projev vděku Cohenovi, že nebude do smrti vědět, jak mu jeho laskavost oplatit (s. 72).
Významným ironizujícím prostředkem v autentické nacistické řeči, který identifikuje například
Klemperer (2003) a který byl zmíněn výše (3.3.7), bylo užívání uvozovek pro zesměšňující
vyvrácení doslovného obsahu („německým básníkem“ Heine atp.). To, že tento prostředek v zápise
řeči Brenskeho chybí, není snad překvapivé. Považuje-li Klemperer (2003, s. 80) takové uvozovky
za možný způsob převádění ironického úsměvu rétora do psaného komunikátu, tak jsou v textu
Modlitby zcela nepotřebné, neboť jsme o úsměvu podtrhujícím ironickou ambiguitu Brenskeho
promluv informováni neustále vypravěčem (viz výše 4.4.3). To samé lze tvrdit o Youngem (1991,
s. 97) zmíněném výrazu „takzvaný“ („takzvaná demokracie“ atp.), který se jako další náhrada
rétorických ironizujících prostředků při písemnosti vyskytoval primárně v tisku a proto není tolik
zapotřebí v útvaru beletristickém, v němž jde primárně o reprodukci mluvenosti.
4.4.8 Brenske a superlativnost (srov. 3.3.8 Superlativnost)
Brenskeho mluva je bohatá na různé druhy superlativních výrazů, které zdůrazňují jak kvalitu,
tak i kvantitu toho, co k Němcům náleží.
S poměrně vysokou frekvencí se tu vyskytují – v souladu s postřehy Klemperera (2003) a jiných
– superlativní tvary adjektiv. Krom neutrálních výrazů jako například běžných časových či
místních adjektiv a adverbií („nejbližší“, „nejdříve“ apod.) se tu uplatňuje prefix nej- ke
zdůrazňování celé řady kladů německé strany. Výměnná akce – o níž jedná údajně jedna z
nejobsáhlejších hlav mezinárodního práva (s. 51) a za níž stojí i nejvyšší místa německá (s. 96) –
proběhne tedy nejhladším způsobem (s. 34) pomocí německé lodě vyrobené z nejryzejších kovů (s.
52). Celou věc, která se Židů týká dle Brenskeho až nejbytostněji (s. 105), chce důstojník sám
odepsat co nejspolehlivěji (s. 105), za tím účelem hodlá vynaložit jen nejlepší ze svých schopností
(s. 105) i přesto, že má tolik práce, že neví při nejlepší vůli, co dříve (s. 84). O lež či podvod nejde
ani v nejmenším (s. 103) a nade vším má dohled Bůh, který je nanejvýš spravedlivý (s. 91).
Častější jsou však jiné výrazy implicitně vyjadřující absolutní hodnotu či kvantitu, mezi nimiž mají
vysokou frekvenci například „vše“, „veškerý“ a „všechny“ (případně „každý“). Němci tedy
mobilizují všechny dosažitelné zdroje, jsou všichni – i při nelidsky hrdinských činech – jen lidé (s.
53), pracují ze všech sil (s. 56), svědomitě zanášejí každý haléř (s. 84) a přes své chabé síly dělali
všechno, co mohli (s. 49). Projevuje se zkrátka všechna velkorysost německé strany (s. 97). Sám
Brenske – který si nade vše cení vojenskou čest (s. 56) – své zajatce opakovaně ujišťuje, že o akci
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vědí už vše, co se vědět dá (např. s. 37), že vše zvládneme (s. 47), a že spěchají všichni vstříc likvidaci
našich problémů (s. 59). Při veškeré skromnosti (s. 80) však také připomíná, že na nich všechno
záleží (s. 36), a že sám všude pospíchá, aby všechno potřebné do soumraku zajistil (s. 37). Právě
soumrak totiž vyřeší všechno (s. 43). Tam se každý následek [...] rozplývá sám v sobě (s. 47) a každý
už tam má [...] svůj konečný bod (s. 73; leitmotivistické opakování a symbolická role lexému
soumrak v mluvě Brenskeho viz 4.4.1, užívání téhož slova pro určení časové lhůty viz 4.4.15).
Často se u Brenskeho objevují i lexémy „konec“, „konečný“ a „končit“/„skončit“, kterým jako
výrazům časového završení lze také připisovat jistou superlativní povahu. Vysoká frekvence
těchto slov se dá vysvětlit primárně tím, že jsou stěžejními hesly v jeho slovníku dvojznačností;
pro uši zajatců se vztahují na cíl slíbené cesty za svobodou, pro oči čtenáře – a samozřejmě i pro
samotného Brenskeho – odkazují na moment usmrcení zajatců. A tak Brenske často zmiňuje
konečné zúčtování (např. s. 78, s. 84) či zdárné zakončení celé akce (s. 96). Zajatcům opakovaně
připomíná, že naše záležitost se chýlí ke konci (s. 96), že [k]onec této cesty už není v nedohlednu (s.
97), nebo že nebudou nakonec [...] mít námitek (s. 58). Vysvětluje, že je nutno skončit, co už začalo
(s. 59), a zdůrazňuje svou roli v akci, která je přece od začátku do konce moje věc (s. 49). Na více
místech v textu se vyskytuje pověstný a hrůzostrašný typický nacistický eufemismus konečné
řešení (s. 48, s. 99 a jinde) včetně tvrzení, že [k]onečné řešení už je na dosah ruky (s. 105). Konec,
jak všem Brenske slibuje, vše napraví. Ba [...] konec vše dokoná (s. 54). S podobnými záměry
dvojznačně užívá například sémanticky příbuzné výrazy superlativní povahy „poslední“ (je to
poslední večeře u nás, s. 100; Není i na tomto posledním místě Bůh?, s. 91) nebo „dovršeno“ (již
jeden takový výměnný akt [...] bylo dovršeno, s. 37). Z nejohavnějších aplikací superlativního
vyjádření u Brenskeho je ovšem jeho rozjímání na téma tábora, jenž v jistém smyslu znamená [...]
vrchol (s. 47).
I k výše (3.3.8) zmíněným útvarům, které prokazují superlativní stav všeho německého zároveň
ve více slovech (srov. např. spojení největší bitvě ve světových dějinách, sugerující superlativnost
rovnou ve smyslu povahovém, zeměpisném i světodějném; Klemperer 2003, s. 229), nacházíme
u Brenskeho paralely. Čteme například o lodi, na níž se odehrály slavné chvíle, o nichž se jednou
bude číst v slabikáři dějin, nebo z jejíž paluby sám Adolf Hitler přihlížel posledním velkým
předválečným manévrům v baltských mořích (s. 52). O jistotě „splnění“ slibů německé strany pana
Cohena ujišťuje tvrzením, že by snad mezi poledníky a rovnoběžkami glóbu nenašel jediného
člověka, který by to mohl vyvrátit (s. 105). Superlativa se místy užívají i s falešnou pozitivní
sémantickou prozodií při dvouznačném naznačování budoucího tragického osudu Židů: Každý z
vás se dožije nejvzácnější harmonie těchto prvků v lidských dějinách (s. 55).
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Ani na velké a specifické číselné údaje tak typické pro původní nacistickou řeč se v mluvě
Brenskeho nezaposmíná. Jsme informováni o tom, že „Německo“ je loď o velkém výtlaku patnácti
tisíc brutto registrovaných tun (s. 52), nebo že podél válečné fronty stojí miliony ozbrojených mužů
(s. 58). O švýcarských francích nebo amerických dolarech se tu mluví v tisících, statisících a
milionech (s. 73, s. 80, s. 88 a jinde).
Chvílemi ani takto velká čísla Brenskemu nestačí, a tak se uchýlí spíše k abstraktním výrazům
kvantity a zmiňuje přímo neuvěřitelné výdaje německé strany (s. 31) oproti částce splatné ze
strany Židů, která naopak není přece tak nebetyčně vysoká, jak to zní na první vyslovení (s. 36).
Údajná přelidněnost současného Německa je dle Brenskeho jen jedna z přemnoha hořkých
otázek pro říši (s. 54), která zoufale bojuje proti bezmála celému světu (s. 53).
Za nejzajímavější na číselných superlativech v podání Brenskeho lze však považovat skutečnost,
že na několika místech potvrzují v dokonalém „mikrokosmu“ myšlenku Eliase Canettiho (1994, s.
175; viz 3.3.8) týkající se Hitlerovy rozkoše ze závrátně rostoucích čísel. A tak Brenske při
odkazování na likvidační výkon tábora tvrdí, že [j]e to, jako když se spojí jeden, dva, tisíc, milion
plamenů v jediném ohni (s. 47), a k tématu kolektivní viny za válečnou škodu zmiňuje statisíce
pobořených měst, vypálených vesnic a miliony vdov a sirotků, [...] nekonečné proudy uprchlíků na
evropských silnicích (s. 55). Zvyšující se tendenci – ačkoliv to vyplývá spíše přirozeně z děje novely
než z rétorického záměru Brenskeho – mají i finanční obnosy, které Židé Němcům „dluží“, od
původní sumy sta tisíc franků (s. 31) přes milion švýcarských franků (s. 35) či částku, která
překročila šestkrát to, co bylo zaplaceno původně (s. 75) až po částku tak velkou, že si ji zámožný
Herman Cohen k již vydanému obnosu ani nestačil [...] přičíst (s. 83). Zajímavé je navíc to, jak se
při podepisování směnek na neustále se zvětšující částky Cohenův rukopis nepřímo úměrně k
těmto částkám zmenšuje. Podepisuje se nejdříve dvěma velkými rozsáhlými tahy (s. 34), na
podruhé jen o něco méně rozmáchlými tahy než prve (s. 38), na potřetí docela malými písmenky –
která jsou zároveň ohlášením začátku konečného řešení (s. 48) – a o něco později již jen docela
drobným úhledným vypsáním svého jména (s. 65). Jak sumy rostou, písmo – stejně tak jako naděje
na přežití – se tedy postupně vytrácí.
4.4.9 Brenske a náboženskost (srov. 3.3.9 Náboženskost)
Náboženskost má v mluvě Bedřicha Brenskeho dvě možnosti uplatnění. První z nich, týkající se
jeho cynických narážek na biblické příběhy nebo na židovský osud, se tu z důvodu omezeného
prostoru nebudeme věnovat. Pro ilustraci však uveďme alespoň několik instancí tohoto jevu, jako
například Brenskeho oznámení, že je ve vlaku připravena pro Židy jejich poslední večeře u nás (s.
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100), jeho odkaz – při popisování výměnné akce – na starozákonné moto člověk za člověka,
jednotka za jednotku (s. 58), jeho zesměšňující narážku na Desatero, když se v návaznosti na
nádhernou loď nahlas domnívá, že Kateřina a její lidé neradi klekáte před lidmi a věcmi (s. 101),
či jeho pyšné konstatování v souvislosti s táborem, že tady je soudný den každý den, není-liž
pravda? (s. 91). Naším zájmem zde však není samotné náboženství jako terč nacistické ironie,
nýbrž dosažení církevně slavnostního stylistického rázu (viz např. Čechová 2008, s. 83–84)
vybíráním výraziva z náboženské sémantické oblasti.
Na úrovni výběru jazykových prostředků si Brenske mnohdy a stejně tak jako původní nacistický
jazyk „půjčuje“ lexémy ze slovníku křesťanství se záměrem dotahovat domněle kladné aspekty
Třetí říše až do extrémů běžně vyhrazených pro odkazování na mimolidské náboženské jevy
(srov. Klemperer 2003, s. 118). A tak nám hitlerovsko-goebbelsovskou zálibu například ve
slovech „svatý“, „věčný“ či „zasvěcení“ (3.3.9) připomíná na různých místech i mluva Brenskeho
a jeho odkazy na svaté říšské předpisy (s. 109), na své požehnání ztěží zrealizovatelných plánů
zachránit další rodinné příslušníky židovských zajatců (s. 73) nebo na Mezinárodní červený kříž
jako na vtělení božského principu do všelidských činů soucitu (s. 51). Náboženský tón Brenskeho
mluvy, ačkoliv ze všech aspektů původního nacistického jazyka zde zastoupených není právě
nejčastější, kulminuje ve slavnostní „řeči před odjezdem“ (s. 51–57) jeho popisem německé říše
budoucnosti, ve které se postaví města a vesnice nové a lepší, narodí se nové děti a budou noví lidé
(s. 54). Bude zkrátka národní znovuzrození (srov. Kershaw 1987, s. 52), nový řád, slíbená země.
Jazyk nacistického důstojníka se v této chvíli skutečně podobá jazyku nového evangelia.
4.4.10 Brenske a mučednickost (srov. 3.3.10 Mučednickost)
Jak na náboženský ráz nacistické němčiny, tak i na její tendenci neustále zvelebovat režim a vše s
ním spojené, navazuje i mučednickosti, který má za účel zdůraznit na jedné straně sebeobětování
režimu a jeho protagonistů, na straně druhé domnělou nespravedlivost světa a dějin vůči němu.
Plnou ozvěnu v novele mají Klempererovy zmínky (2003) vysoké frekvence obratu vnucená válka
(např. s. 285) v jazyce nacistů; dle Brenskeho totiž nejen, že byla Němcům vnucena samotná válka
(s. 54), bylo jim vnuceno veškeré jimi páchané násilí i přesto, že si v něm nikdo z nás nelibuje (s.
34). Nacházíme tu časté zmínky o těžkém a smutném osudu Němců, kteří jsou šizeni a podváděni
i přes to, že poskytují Židům laskavost a ochranu. A tak Židům Brenske připomíná jejich cestu
z Itálie, ze slunné země, která nás zradila (s. 53), poukazuje na hněv, který v nás vyvolává každá
zrada (s. 53–54), a ujišťuje je, že by všichni na tomto místě teď ani nestáli, kdyby vůči Německu
nebylo zrady (s. 34). Kvůli tomu všemu musí Německo čelit cizím lživým výmyslům a pomluvám (s.
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55) a německá strana ve věci této odměny neustále zažívat neočekávané potíže (s. 35) a zdržování,
která říši stojí mnoho ztrát (s. 80). Říšská vojska bojují a umírají, aby Němci mohli žít, i přesto, že
jsou tak chudá, že jejich jediné zbraně jsou ukované z pluhů od řek Rýnu a Dunaje nebo Vltavy (s.
54) a kovy na lodi obětované pro židovskou věc byly svařeny ohněm a krví (s. 52), neboť říše
projevila ochotu pro Žida i krvácet. Tyto oběti německé strany nám připomínají Lustigem
mapované myšlenky i vděčného pana Cohena, který v jedné chvíli vzpomíná na německé vagony,
které byly pořízeny pro ně i přestože jich byl nedostatek pro vojenské účely, nebo na táborové
stráže, které by mohly být nasazeny na frontu, ale nakonec ztrácely svůj čas a bojovou sílu zde (s.
66), což ostatně dále potvrzuje úspěšnost Brenskeho snah zajatci manipulovat. Krom zrad
současné doby Němci trpěli i v dějinách (srov. 3.3.10). Dle jednoho jeho tvrzení připomínajícího
nacistický pojem Lebensraum Německo nemá prostor a proto zůstává dodnes přelidněnou zemí (s.
54), jinde Brenske vágně připomíná nespravedlivosti ve starých dějinách, neboť právě on se v
nich vyzná a ví proto, co se dělo v Persii, v Porýní i v Podunají (s. 94). Zdá se tedy, že Klempererem
(a nejen Klempererem) zmíněný Hitlerův mučednický komplex skutečně profiltroval hustou
tkaninou německé nacistické rétoriky až do psychiky minimálně jedné postavy české
beletristické reflexe holokaustu.
4.4.11 Brenske a falešná sounáležitost (srov. 3.3.11 Falešná sounáležitost)
Výše zmíněná (3.3.11) snaha o získání a udržení přízně posluchačů je naprosto zásadním rysem
Brenskeho mluvy v průběhu celé Modlitby. Potřebuje přece, aby ho zajatci neprohlédli, aby s ním
co nejdéle poslušně a ochotně spolupracovali, aby se jeho plány před splněním nezhatily.
„Sounáležitosti“ dosahuje celou řadou řečnických způsobů, od častého děkování (Německá říše to
přijímá s povděkem, s. 53; Děkuji vám tedy za vaše uznání v této věci, s. 59) přes falešné omlouvání
se, přiznávání se a sebeshazování (znovu se omlouvám za nedostatky a nepřístojnosti, s. 56; jsem
poněkud už unaven, proto omluvte mou stručnost, s. 96; Bohužel, není tu oddělení pro ženy, 108) až
po neupřímnou chválu Židů (máte své zásluhy; vážíme si vás, s. 37), projevy alespoň zdánlivého
zájmu o jejich pohodlí (Záleží mi na tom, abyste si odpočali a abyste se cítili co nejlépe, s. 33) či
osud (nikdo z nás by si neodpustil, kdybyste měla být nějak poškozena, s. 33; jak by mne zarmoutilo,
kdyby si někdo [...] ublížil, s. 61) a apelování na jejich domnělou moudrost (Jste příliš inteligentní,
než abych to zbytečně vysvětloval, s. 31; přál bych jim váš rozhled a vaši trpělivost, s. 108),
chápavost (Jistě mne chápete, s. 39) a dobrou vůli (Spoléhám na vás, s. 77). Velice častý je u
Brenskeho i výše zmíněný inkluzivní plurál (Doufejme, že vás [...] nebudou ostřelovat vaše letouny,
s. 42; Musíme být mužní, s. 94; viz též Čechová 2008, s. 288) nebo například výrazy podtrhující
jakousi spřízněnost (v zájmu naší společné věci, s. 36; [t]o nás spojuje, třebaže jsme každý na jiné
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straně, s. 41; [v] tomto bodě jsme spojeni, s. 77) či vzájemnost (kdykoli se věci mezi námi dovrší ve
vzájemném souladu, s. 34; naše vzájemné narovnání, s. 39).
Vyvrcholením Brenskeho snažení o vytvoření dojmu spřízněnosti a „individuálního přístupu“ je
jeho nejobjemnější, ústřední monolog (s. 51–57), do kterého vkládá veškerý svůj řečnický um v
zájmu maximální manipulace oběti. I přes hluboké urážky rasové a jiné se v něm Brenske neustále
pokouší působit jako „správný člověk“, prokládá svou řeč obraty děkovnými a falešně omluvnými
a snaží se u zajatců elicitovat soucit a pochopení. O vytváření pocitu spřízněnosti se pokouší již
od prvního souvětí řeči (výměna, která by mohla zdobit naše vzájemné vztahy, s. 51) a udržuje ho
po celý její průběh (Vojenské sukno spojuje lidi bez ohledu na jejich původ, s. 51; Pracujte [...] k
našemu vzájemnému sblížení, s. 56; Vyzývám vás k tomu jako váš přítel, s. 56) až do jejího závěru
(Děkuji vám za porozumění, které jste dosud projevili, s. 56; Přeji vám i sobě šťastnou cestu, s. 57).
Projev tak není pouhým příkladem rétorického principu tzv. captatio benevolentiae, způsobu
získání posluchačské přízně (srov. Čechová 2008), nýbrž působí téměř jako jedno velké captatio.
4.4.12 Brenske a hysteričnost (srov. 3.3.12 Hysteričnost)
Co se tohoto typického rysu původní nacistické řeči týká (např. Klemperer 2003, Young 1991),
zajímavý je výrazný kontrast mezi mluvou samotného Brenskeho na jedné straně a mluvou
živočišného četaře Vogeltanze či zlomyslného poručíka Schillingera na straně druhé. Projev
Brenskeho dvou kolegů je násilný (Poručík Schillinger hrubě zaklel, s. 121), urážlivý (Čeho se bojíš,
ty Carmen ze Židů?! – Schillinger ke Kateřině, s. 121), pln vulgarit a jiných pejorativ (Drž hubu, ty
prokleté mořské prase! – Vogeltanz ke krejčímu, s. 24) a prokládán zlostnými výkřiky a hrozbami
(Vedle máme zařízení, které už zkrotilo o hodně neposlušnější spratky, než jsi ty; Vogeltanz ke
krejčímu, s. 25). Neustálé vykřikování a proklínání z úst zabijáka (s. 116) Schillingera místy až
připomíná hysteričnost přednesu samotného Adolfa Hitlera (Klemperer 2003, Young 1991), jak
ji známe z filmových archivů.
Mluvu Brenskeho charakterizuje naopak klid, kázeň, chlad, přísná kontrola rétorických
prostředků na všech rovinách; v jeho případě jde o nenávist skrývanou mezi řádky, zahalenou do
výraziva pečlivě sladěného, o to však jedovatější. Hysterie vůbec nepatří do repertoáru
Brenskeho, pro kterého jsou naprosto klíčové hodnoty pořádek a kázeň, jež sám s vysokou
frekvencí zmiňuje: Pořádek musí být (s. 34), Mám rád čistý stůl a pořádek (s. 64), hovořím o tom
hlavně kvůli pořádku (s. 108), Kázeň platí pro všechny, ani mne nevyjímaje (s. 46), Bez kázně by se
to však ztížilo (s. 105), prokázali jste [...] zatím vzornou kázeň (s. 109). Všechno na tomto muži je i
přes jeho zlé úmysly i „korektní“ – sám tvrdí, že korektnost miluje (s. 88), že je korektní partner v
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této hře (s. 96), a trvá například i na tom, aby byla korektní náhrada Kateřiny ztraceného kufru (s.
33). Předpisy jsou pro něj vše; sám své společníky informuje, že: ve válce jsou předpisy zpřísněny
(s. 58), že [p]ředpisy v naší říši zkrátka nedovolují pohřbít Rappaporta-Liebena v této půdě (s. 106),
že předpisy jsou předpisy (s. 83) a dokonce že předpisy jsou svaté (s. 109); i vypravěč nám
potvrzuje, že Brenske [n]ikdy nedělal nic proti předpisům (s. 43–44).
Absence hysterie v mluvě Brenskeho – který, jak nás vypravěč po jeho nástupu do příběhu
informuje, nekřičel jako mladičký Emerich Vogeltanz a už to bylo příjemné (s. 33) – se projevuje i
v jeho chápání humoru. V silném kontrastu s lacinými vtipy ukřičeného Vogeltanze či krutými
urážkami, které za hlasitého smíchu pronáší Schillinger (Půjčujte si prádlo u nás, se zárukou. Naše
značka; s. 122 v souvislosti s Kateřinou), je humor Brenskeho založen primárně na tiché ironii
doprovázené sotva patrným úsměvem (viz výše, 4.4.3).
Rozdíly v mluvě těchto tří postav mohou mít opodstatění v odlišnosti jejich rolí. Má-li například
Schillinger poskytovat v tomto Lustigově obrazu chování nacistického režimu vůči Židům aspekt
ponižování – které Lustig ve svých nebeletristických spisech a v rozhovorech jak často zmiňoval
(viz výše, 2.1.2) – tak tiše vychytralý Brenske oproti tomu zastupuje poněkud „rafinovanější“
aspekt lhaní a podvádění. Jak sám Brenske opakovaně tvrdí (s. 34, s. 60, s. 105), hrubé násilí [...] je
nám opravdu cizí, a i když to u všech jeho kolegů rozhodně neplatí, Brenske se ani v krutém závěru
žádných násilností přímo nezúčastňuje. Dalo by se spekulovat snad i o tom, jestli právě
přítomnost této trojice mužů v novele neměla Lustigovi zaručit – v rámci líčení co nejkompletnějších zkušeností Židů v táborech před zavražděním – přítomnost právě těch tří „pilířů“
chování nacistů, které na spisovateli samotném zanechaly nejhrůznější a nejnesmazatelnější
stopy: lstivá manipulace (Brenske), fyzická brutalita (Vogeltanz) a ponižování (Schillinger).
4.4.13 Brenske a lidovost (srov. 3.3.13 Lidovost)
Skutečnost, že se tento rys příliš často v Modlitbě neobjevuje, je celkem pochopitelná. Sloužil-li
mluvčímu v původním nacistickém jazyce k apelování na emoce lidu odkazováním na sdílené
pojmy a hodnoty – na rodinu, na domov a na „národní cítění“ (Volksempfinden; viz 3.3.13) – tak je
v prostředí Lustigovy novely vzhledem k absenci „vlastních lidí“ mluvčího celkem redundantní.
Několik výskytů tohoto jevu se zde však přece jen nachází. Co se Kateřiny týká, Brenske například
vyjádří své zdánlivě empatické tušení, že bude jistě „z prosté, [...] chudobné rodiny (s. 78), jejím
(ve skutečnosti již mrtvým) rodičům posílá po krejčím „vzkazy“ o tom, jaké pěkné oblečení u nich
dcera dostala (s. 47), a před svatebním obřadem v táboře se čistě jen rétoricky ptá, jakápak by to
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byla svatba bez rodičů? (s. 85). Za pokus o navození „lidovosti“ v pravidelných, byť malých
dávkách by se mohla považovat i jeho evidentní obliba slovního spojení mateřský tábor (např. s.
85, s. 106), které i vypravěč komentuje při poznámce, že nepříjemné pocity z návratu do tábora
[n]ezmírnilo ani to, že pan Brenske k tomu přičinil vždycky slovo „mateřský“ (s. 85).
Podobně jako u některých dalších rysů Brenskeho rétoriky nachází i aspekt „lidovosti“ své
nejzřetelnější vyjádření především v již mnohokrát citovaném obsáhlém monologu před
odjezdem vlaku, kde ve snaze apelovat na city Židů a zajistit si u nich empatii vůči běžnému
německému lidu zmiňuje řadu takových lidublízkých pojmů. Mluví zde o touhách vojáků
odříznutých od domova spatřit svou milovanou zemi, své blízké, matky, otce, dědy, sestry a někdy i
bratry, dokonce i svůj pluh a kladivo anebo rýsovací prkno (s. 51). Při předpovídání německé
budoucnosti vypráví o tom, jak místo mrtvých se narodí nové děti, ze kterých vyrostou noví lidé, a
o porodu každého německého dítěte jako o matčině daru života nové naději říše či o tom, jak každá
naše matka, která rodí, se musí ptát, zda tím neudělala chybu, protože její děti pak dorostou a také
budou chtít orat a sít a na plody jejich úrody budou čekat nová ústa (s. 54). Po obvinění
zahraničních novin a rozhlasů ze šíření nepravd o Německu ujišťuje své posluchače, že tím však
nemyslí široký lid (s. 55).
4.4.14 Brenske a zemitost (srov. 3.3.14 Zemitost)
Z děje a prostředí novely přirozeně vyplývá, že jsou v ní zmínky o krvi poměrně časté, a to ve
významu nepřeneseném (čistě jen biologickém) i přeneseném (rasovém).
V prvním případě jde především o závěrečnou fázi novely. Zde čteme o krvi, která vytéká z úst
zastřeleného Schillingera (s. 123) či o zkrvaveném kroužku krve na těle Kateřiny po její vraždě
(s. 128). Při popisu následné uklízecí práce zvláštního komanda se líčí seznam druhů krve, které
se na mrtvolách nacházejí; je tam krev z nemocných plic, krev menstruační, krev uvolněna
zarytými nehty zoufalých obětí z vlastní či cizí kůže v posledních vteřinách života (s. 129). O to
ironičtěji a ohavněji působí tedy informace o nařízení Brenskeho, že mají dostat sloužící členové
Sonderkommanda mezi zítřejšími zvětšenými příděly – odměnou za asistenci u zabíjení – navíc i
krvavou paštiku (s. 128).
V průběhu novely nacházíme odkazy na krev i ve smyslu přeneseném. Ačkoliv se vyskytují spíše
u jiných postav než v projevu samotného Brenskeho a především v diskurzu vypravěče, i Brenske
se odvolává na krev, když vysvětluje zastřelení podezírajícího a obviňujícího pana RappaportaLiebena Brenske tím, že někteři jeho soukmenovci jednoduše nemají v krvi [...] sílu anebo
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schopnosti snášet a odpouštět urážky říše (s. 104). K otázce vlastního původu a složení své krve
podotýká před „dezinfekcí“ pan Vaksman, že má doklad, že nejsem zcela to, zač mě pokládáte (s.
111), a brzy poté je nám sděleno, že v té chvíli pochopil, proč rasu a příslušnost neurčuje rasa a
příslušnost o sobě, nýbrž ti, kteří z obou záležitostí učinili nezbytnost, podmínku, obvinění (s. 112).
V závěru jsme vypravěčem informováni, že i Brenske a Schillinger již došli k závěru, že
nerozhoduje nikdy jen krev a krevní sounáležitost, a to ani přesto, že zrovna toho byly plné německé
odborné časopisy (s. 124). V případě samotného Brenskeho nám však zůstává dvojí význam jeho
metaforického odkazu – již ze svátečního monologu před cestou – na blechu v kožichu
čistokrevního psa (s. 55) zcela jasný.
V textu Brenskeho ústředního monologu (s. 51–57) však slyšíme skutečné ozvěny nacistického
znění doktríny Blut und Boden, která krom zásady osudové připoutanosti německé krve výhradně
k německé půdě kladla silný důraz též na rolnické hodnoty a idealizovala jak rolníka, tak i vojáka
(srov. Klemperer 2003, Young 1991, Stackelberg 2007). A tak Brenske nejen vyzdvihuje skvělé a
chrabré (byť nemajetné) německé vojáky (s. 53), kteří statečně bojují a umírají, německé matky,
jejichž děti jednou budou chtít orat a sít, či válečné zajatce, kteří se těší, že se někdy vrátí domů a
krom svých blízkých a své milované vlasti také zase spatří [...] svůj pluh a kladivo (s. 51), nýbrž i
dává vojáka s rolníkem do přímé spojitosti, neboť němečtí vojáci v ruce místo srpů a továrních
sirén svírají [...] zbraně ukované z pluhů (s. 54).
4.4.15 Brenske a dynamičnost (srov. 3.3.15 Dynamičnost)
Ačkoliv výše zmíněné hojné užívání motivů z oblasti sportu (srov. Klemperer 2003; viz 3.3.15) v
mluvě Brenskeho nenacházíme – což je vzhledem k povaze jeho publika a k tomu, že zde nejde o
agitační projevy určené k rozdmýchávání bouřlivých emocí u statisícových davů krajanů,
pochopitelné – a přestože jeho užívání lexika z oblasti vojenské spíše vyplývá z děje a prostředí
novely, než aby šlo o uplatňování metaforické, onen pocit dynamičnosti a pohybu dopředu jeho
jazyk rozhodně nepostrádá.
Brenske vzhledem ke svým záměrům potřebuje, aby židovští zajatci byli sice poslušní a pasivní,
zároveň však aby všechny jeho požadavky plnili co nejrychleji, bez nejmenšího váhání a pokud
možno bez přemýšlení, bez žádání o informace, bez kladení „nepohodlných“ dotazů, což by v nich
mohlo vést k pochybnostem, k nedůvěře, případně k chaotické rebelii či selhání celé akce. Proto
se v jeho lexiku vyskytují s tak vysokou frekvencí výrazy spojené s časem a s rychlostí či naopak
pomalostí.
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Velice často se objevuje samotné slovo „čas“ (je čas, s. 49; čas nečeká, s. 73; nemáme už času nazbyt,
s. 96; s ohledem na nedostatek času, s. 111), vzácněji a se slavnostním nádechem pak „hodina“
(udeřila hodina soumraku, s. 56). Je tu mnoho výskytů adverbií spojených s rychlostí a spěchem,
mezi nimiž například „rychle“ (rozhodněte se rychle, bez doušky, s. 80; jistě je poukážete rychle, s.
84), „urychleně“ (Vyřídil jsem urychleně další eventuality, s. 102), „okamžitě“ (k tomu [...] je třeba
okamžitě obrátit, s. 83; okamžitě nechám vystavit [...] potvrzení, s. 84), „neprodleně“ (musíme
nastoupit neprodleně cestu, s. 46; je nutno odtelegrafovat neprodleně, s. 73), „naspěch“ (máme
naspěch, s. 93; máme velmi naspěch, s. 108) nebo „nepřestajně“ (Všechno spěje téměř nepřestajně
k bodu, který jsme už určili, s. 95). Časté jsou i různé tvary sloves „spěchat“ a „pospíšit“ (opravdu
jste si pospíšil, s. 43; Pospěšme si, s. 49; je třeba si pospíšit, s. 59; Spěcháme všichni vstříc likvidaci
našich problémů, s. 59; spěcháme [...], abychom nezmeškali další soumrak, s. 91; i s tímhle se musí
někdy spěchat, s. 92), nacházíme tu i slovesa „zdržet (se)“ či „zdržovat (se)“ (abychom nic
nezdržovali, s. 48; To všechno samozřejmě zdrží celý vlak, s. 83; abychom se zde dlouho nezdržovali,
s. 88; nezdržuj náš odjezd, s. 93; nebudeme se tu už zdržovat, s. 95; aby nás už nic ani v nejmenšm
nezdržovalo, s. 109), „stihnout“ (Co nestihneme nyní, nestihneme už nikdy, s. 96) nebo „otálet se“
(Přimlouvám se za to, abyste zbytečně neotáleli, s. 97). Mezi dalšími prostředky, jež jsou specifické
pro děj v této novele a které jsou uplatňovány Brenskem při urgování aktivity či spěchu dalších
postav, je dvouznačné pobízení „k věci“ (např. s. 91) – čímž volá po uspíšení celého procesu
likvidace obětí – či jeho časté připomínání příchodu soumraku jakožto časového bodu značného
významu: abych všechno potřebné do soumraku zajistil, s. 37; Musíme čekat do soumraku. Soumrak
vyřeší všechno, s. 43; A soumrak je tu, s. 46; Čekali jsme jen na soumrak a ten je nad námi, s. 56
(lexém soumrak též výše 4.4.1 Brenske a totálnost, 4.4.8 Brenske a superlativnost).
4.4.16 Brenske a bojovnost (srov. 3.3.16 Bojovnost)
Tomu, že se v mluvě postav běžně vyskytují slova ze sémantické oblasti válečné, jistě není divu v
novele, ve které se neustále odkazuje na okolnosti právě se odehrávajícího světového konfliktu.
A tak se v lexikonu Brenskeho setkáváme například jen v průběhu jeho slavnostního monologu s
celou řadou takových výrazů, mezi nimiž jsou například vojáci, zajatci (s. 51), ponorkové loďstvo,
torpédoborce, minolovky, bojové čluny, křižník, obrana (s. 52), důstojník, mobilizujeme, ozbrojený
stráž (s. 53), vojíni, spojenecká půda, letouny či zbraně (s. 54). Stejně tak samozřejmé za daných
okolností je jeho užívání slovesných tvarů zradila, ničily a pálily nebo adjektiv zbořená, vypálené
a mrtví při líčení válečných škod, nebo substantiv žhářství, drancování, loupež, pronásledování a
vražda při citování údajných odkazů Židů na zločiny spáchané Němci (s. 54). Ze stejných důvodů
ani častý výskyt Hitlerových oblíbených výrazů „boj“, „bitva“ a „válka“ (srov. Klemperer 2003, s.
13; viz 3.3.16) a jejich příbuzných slov (požehnání bojujících stran, s. 51; na obou stranách
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bitevního pole, s. 51; válečné námořnictvo s. 52) nelze považovat za obzvláště zajímavý, neboť se
zde užívají pouze doslovně a nikoliv přeneseně. Dokonce i ve frazeologii představují tato
„válečná“ slova prvek doslovný spíše než metaforický, viz například vojenské sukno, s. 51; vojenská
mravní abeceda, s. 51; bratrství zbraně, s. 51; hřmění boha války, s. 52; nevypočitatelné choboty
války, s. 53. Jedna z mála výjimek je zmínka o rajském pochodu kol jejich vlaku (s. 69).
O něco zajímavější je užití lexika na začátku projevu (s. 51), kde Brenske podává popis bitev
dřívějších, historických; mluví zde o časech, kdy se zajatí nepřátelští vojáci pojídali, jejich hlavy se
napichovaly na kůly jako trofej; byly i doby, kdy se zajatci vůbec nebrali a kdy meče, nože a smrtící
střely triumfovaly. Zatímco se na ostatních místech užívá „lexikon agrese“ buď k opěvování
slavného nacistického režimu, nebo k obviňování nepřítele z jeho „hříchů“, tady plní funkci o něco
více pragmatickou. Líčení krutých válečných zvyklostí jiných dob a míst má Brenskemu totiž
sloužit jako úvod k tomu, co teprve potom sdělí; až vzniklý kontrast mezi touto plochou (o
krutostech) a následujícím textem (o blízkých doma, o spojování lidí v bratrství, o šťastném
postavení Židů a laskavé péči Němců) zpětně vysvětluje důvod pro volbu takového výraziva. Věty
tedy podtrhují „mírnější“ způsoby a relativní „laskavost“ současného – nacistického – režimu,
upevňují v zajatcích falešnou naději na záchranu a zajišťují jejich důvěru a poslušnost.
K celkovému rázu „bojovnosti“ Brenskeho mluvy a textu vypravěče přispívají též časté odkazy –
jak v doslovném smyslu, tak i v rámci metafor nebo z důvodů řečnického efektu – na „válečné“
prvky oheň a kov a další výrazy s nimi sémanticky příbuzné, případně na jejich kombinaci ve
výrobcích kovářského průmyslu: meče, nože, s. 51; pálit, žhářství, odlita, z nejryzejších kovů,
svařena, s. 52; kotvy, s. 53; ohněm a krví, srpy, ukované z pluhů, s. 54. Před závěrem novely pak
čteme z očí Brenskeho, že nebyl přece také ze železa (s. 110).
Pojem „hrdinství“ (případně „hrdiny“, „hrdinského“), který byl tak oblíbený u původního říšského
vedení, tu též nachází ozvěnu: v odkazech Brenskeho na muže bojující za Německo jako na vojáky
skvělé (s. 54), statečné (s. 52) a chrabré (s. 53). Vzácnost derivátů slova „hrdina“ v tomto textu
však Brenske na jednom místě bohatě kompenzuje superlativně vystupňovanou variantou
adjektiva – činy jeho lidí jsou až nelidsky hrdinské (s. 53) – a tak přímo přetrumfuje samotného
Goebbelse (srov. 3.3.5).
4.4.17 Brenske a vizuálnost (srov. 3.3.17 Vizuálnost)
Výše popsanou divadelností původního nacistického jazyka (3.3.17) je v průběhu novely
charakterizováno mnoho Brenskeho promluv. Prostředky, kterých užívá, mnohdy vytvářejí
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dojem řeči znějící v kostele, na přednáškovém sále nebo při předávání cen na filmovém
galavečeru spíše než v prostředí koncentračního tábora či transportu smrti. Okázale, až teatrálně,
odkazuje například na právě probíhající výměnnou akci, mimořádný případ (s. 10), který by měl
prý zdobit naše vzájemné vztahy (s. 51), nebo na moment odjezdu jako na osudovou chvíli (s. 59).
Prvek divadelnosti provází například jeho postřeh, že zajatci jsou po návštěvách krejčího
vystrojeni již přímo královsky (s. 46); jeho ujištění, že Rappaport-Lieben bude řádně pohřben,
náležitě, se všemi poctami“ (s. 106, s. 108), a že někdy snad bude mít i tento pán svůj pomník, kam
[p]oložíme k výročí tohoto dne květiny (s. 106); či jeho neustálé odkazy na soumrak (s. 36, s. 37, s.
40, s. 43, s. 91 a mnoho dalších míst), navozující atmosféru jakéhosi činoherního či operního
představení na téma temných germánských mýtů. V duchu až fraškovitě teatrálním probíhá
„svatba“ Kateřiny a Cohena, při které Brenske pobaveně navrhuje, že by mohl nechat donést víno
či další [p]ředměty pro tento rituál potřebné (s. 91), nabízí svou asistenci v roli svědka či
připomíná, že by se na svatbě mělo přece i zpívat (s. 92). S velmi vysokou frekvencí se v jeho
mluvě objevují mírně archaizující částice nu, nuže, ovšem a ba, k slavnostnímu rázu přispívá i to,
že své zajatce oslovuje důsledně Pánové, Pánové i dámo atp.. Po Brenskeho nejdelší promluvě nám
připomíná i vypravěč, že jeho řeč byla právě pronesena kultivovaným přednesem (s. 57).
Hlavním poskytovatelem rysu vizuálnosti v řeči Brenskeho je však jeho záliba ve frazeologismech
včetně často se vyskytujících obrazných „lidových“ výroků typu rčení a přísloví. Zajímavý je i fakt,
že se tyto lidové formulace objevují čím dál častěji, jak děj novely pokračuje, a především v její
poslední třetině. A tak nás Brenske v pozdních fázích svého podvodného činění informuje, že
[k]do jinému jámu kopá, sám do ní padá (s. 102), že [n]emá-li se den před večerem chválit, neměl by
se ani hanět (s. 102), že sytý hladovému nevěří (s. 103), nebo – ke zdůvodnění zastřelení pana
Rappaporta-Liebena strážemi za jeho urážky vůči Německu – že jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá (s. 105). Krutě dvouznačné je například jeho konstatování, že [k]aždý je strůjcem svého
osudu (jakoby tito Židé měli na vybranou! – s. 82), že [o]heň je ovoce zimy (s narážkou na plameny
čekající na Židy v táborových pecích; s. 106), že konec dobrý, všechno dobré (se skrytým odkazem
na osud Židů; s. 109), nebo že [k]rotitel, který ukáže zvěři slabost, je vyřízen (v návaznosti na
nutnost nemilosrdnosti při zacházení se Židy; s. 124), stejně tak je tomu v případě jeho
rétorického dotazu s již hotovou odpovědí: Kdo se drží s nevěstou? Její matka a její kadeřník, jak se
říká (s kombinovaným odkazováním na Kateřinu, na její „svatbu“, na její již mrtvou matku a na
osud jejích vlasů po jejím zavražděním; s. 106). Brenskeho neupřímně vyjádřené přání, aby v něm
tito Židé neviděli vlka v beránčím rouše (s. 106), nachází ozvěnu i jinde v novele, především v
závěru v popise zastřeleného Schillingera, který se svalil [...] k zemi s vlčím zavitím (s. 122).
Vzhledem k rozdílům v jazykovém profilu těchto dvou postav – mezi tichým, přestrojeným zlem
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v mluvě Brenskeho a neskrývanou hrubostí projevů Schillingera – a v ozvěně obrazné mluvy
samotného Brenskeho působí umírající poručík v této chvíli dojmem vlka bez beránčího roucha.
Své povědomí o Brenskeho zálibě v těchto lidových útvarech dává najevo i sám vypravěč
například tam, kde důstojníkovu tvrdohlavost zdůrazňuje pomocí jednoho z jeho oblíbených
úsloví – konstatováním, že kdo chce psa bít, hůl si jistě vždycky najde (s. 111).
4.4.18 Brenske a mechanizovanost (srov. 3.3.18 Mechanizovanost)
Příklady přesahování technických obratů do oblasti popisu lidí či alespoň jejich aplikace na
nemechanické předměty (Klemperer 2003, Young 1991 aj.) se v Modlitbě – vzhledem k prostředí
jejího vyprávění možná poněkud překvapivě – až na velice málo vyjímek nevyskytují. Vzácnou
instancí v mluvě Brenskeho je jeho výtka adresována zajatcům, že jeho dobrou vůli a trpělivost již
nesmějí donekonečna natahovat na skřipec (s. 110); takovouto ozvěnu slovesa natáhnout, tak
oblíbeného v původní nacistické řeči, je však třeba považovat spíše za náhodnou, neboť tu jde o
metaforický přesun právě druhým směrem: od člověka („natáhnout někoho na skřipec“ v rámci
fyzického mučení) k abstraktům (dobré vůli a trpělivosti).
Pokud nás text novely překvapuje absencí mechanizujících metafor aplikovaných na člověka, tuto
absenci do jisté míry vynahrazuje alespoň občasným uplatňováním příbuzného a výše
diskutovaného rysu dehumanizace. Tak tu získá podporu širší hitlerovský koncept
Menschenmaterial (srov. 3.3.18), při kterém člověk není ničím jiným než kusem hmoty k volnému
zpracovávání či strojem, který je třeba různě seřizovat, natahovat, synchronizovat a nabíjet, aby
co nejvýkonněji sloužil režimu. Ohavně mechanizovaný proces ničení lidských životů v
nacistických koncentračních táborech shrnuje v jedné chvíli vypravěč Modlitby v soukromých
myšlenkách Kateřiny, která sama neměla sil k tomu něco změnit na té promyšlené a důkladné
organizaci, kde člověk jako jednotlivec neznamenal zhola nic (s. 67).
Výše zmíněné přirovnání člověka k zvířatům nebo k otravnému hmyzu, případně k neživé hmotě,
se v textu novely vyskytuje na více místech, a pohled nacistů na tyto zajatce jako na zvířata určená
k porážce zřejmě pociťují i další oběti krom Kateřiny. Na zprávy o nemožnosti vykonání
židovského svatebního úřadu na území tábora reaguje Cohen konstatováním, že nejsme přece
prašiví (s. 83). Pan Rappaport-Lieben srovnává hrůzy, které vidí venku za okny vlaku, s tím, čemuž
byl mnohdy svědkem na jatkách, které mu doma patří: Viděl jsem smrt tisíce krav, jalovic a býků...
vím... co to je... (s. 89). Jeho zoufalství postupně roste – Jatka... tisíce hovad... peníze, důstojnost a
nakonec vždycky krev... (s. 89) – mezi promluvami dalších vzdychá a blouzní a tiše opakuje slovo
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jatka (s. 90), uprostřed svatebního obřadu pak vykřikuje, že jsou tam přítomni jako skot (s. 92).
Na hospodářská zvířata si vzpomene i sám vypravěč, když komentuje zlostné výkřiky, které na
Kateřinu – která před „koupáním“ otálí se svlékáním – pouští hysterický Schillinger, jako když se
pohání dobytek (s. 119).
Co se dehumanizujích prvků v lexiku samotného Brenskeho týká, všímáme si tu například
eufemistického užívání slov „likvidace“ a „zlikvidovat“ (srov. Klemperer 203, s. 157–158) –
užívaných běžněji v kontextu komerčního zboží – k dvojznačnému odkazování na výměnnou akci
(pro uši zajatců) i na zavraždění zajatců (pro oči čtenáře): abychom naši věc zdárně zlikvidovali
(s. 37), Spěcháme všichni vstříc likvidaci našich problémů spojených s vaší výměnou (s. 59), nebo
Chceme odepsat navzájem likvidace této výměny z našich položek co nejspolehlivěji (s. 105). Ve
svém dlouhém slavnostním monologu kritizuje cizí pomluvy o německé říši, které mu připomínají
blechu, pijavici či vajíčka jedovaté mouchy (s. 55). Vy tam už víte, pokračuje, k čemu je dobrý hmyz,
my zase známe, co to je plyn, kterým lze hmyz hubit, v přeneseném i vzácně přesném výkladu tohoto
slova (s. 55).
Ať jde o porážku dobytka na jatkách či o hubení hmyzu plynem, jde v obou případech o
mechanizované a masové ničení. A tak přestože tu absentuje ono zaplavení mechanickými výrazy,
které Klemperer vystopoval ve své LTI, i v textu Lustigovy Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou se
nacházejí stopy nacistického zabíjení v nanejvýš moderní podobě [...], v technické dokonalosti
(Klemperer 2003, s. 141).
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5. Závěr
Hlavním předmětem této práce bylo hledání paralel mezi nacistickým jazykem autentickým a
beletristickým – či snad přesněji řečeno polobeletristickým, neboť se zde jedná o literární reflexi
na základě spisovatelových vlastních životních zkušeností v koncentračních táborech nacistů za
druhé světové války – a to procesem srovnávací analýzy rysů původního nacistického jazyka (na
základě poznatků V. Klemperera 1947 aj.) a mluvy německého důstojníka tajného oddělení
Bedřicha Brenskeho, hlavního nacistického protagonisty v novele Arnošta Lustiga Modlitba pro
Kateřinu Horovitzovou (1964).
Po popise primárních rysů autentického nacistického jazyka identifikovaných řadou lingvistů a
filologů – především literárním historikem a spisovatelem Victorem Klempererem (1947, 2003)
– jsme se na pozadí tohoto popisu a vzhledem k biografickým údajům týkajícím se zkušeností
Arnošta Lustiga v nacisty vedených koncentračních táborech zaměřili na rozbor diskurzu
Brenskeho jakožto reprezentativní nacistické postavy v autorově beletristickém ztvárnění
holokaustu. Krom přímé řeči této postavy jsme brali v potaz též údaje o jeho povaze a chování
podávané v diskurzu vypravěče jednak přímým popisem, jednak naznačováním paralingvních a
extralingvních aspektů jeho komunikace. Identifikovali jsme primární rysy a prostředky jeho
jazyka vzhledem k jeho komunikačním záměrům a srovnávali jsme je s rysy a prostředky
popsanými v předešlé, teoretické části ve snaze zjistit, jestli – a do jaké míry – se rysy nacistické
řeči autentické (Lustigem zažité) a beletristické (Lustigem vytvořené) navzájem shodují, které
rysy tvoří případnou společnou půdu mezi těmito dvěma jazykovými světy, a jak takové rysy
slouží k beletristickému líčení profilu postavy, do jejíchž úst byly vloženy. Hlavní pozornost se
přitom věnovala rovině lexikálně sémantické – uplatnění evaluativ, superlativ, metafory, ironie a
eufemismu mj. – se zvláštním zřetelem k roli lexika v procesu psychologické manipulace.
Rozměry této práce žel nedovolily inkluzi několika původně plánovaných podčástí obsahujících
například definice relevantních pojmů (totalitarismus, nacismus, protektorát, rétorika,
manipulace, atd.), podrobnější údaje o historickém kontextu Třetí říše, nástin jazykové politiky v
Protektorátu Čechy a Morava, stručné shrnutí děje této novely či základní informace o
Lustigových dalších nacistických postavách atp., chystána byla i detailnější, korpusová sonda do
sémantiky substantiva věc i dalších lexémů v rámci hledání objektivnější podpory výsledků
analýzy manuální. Tato i další témata budou zahrnuta až do dalších, připravovaných studií. Mezi
vhodné náměty pro případný další výzkum v této oblasti na hranici lingvistiky a literatury by
mohlo být například i komparativní studium jazykových prostředků v diskurzu dalších
nacistických postav z děl Lustiga, ale i jiných českých či zahraničních autorů, též důkladný
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průzkum vlivů nacistické němčiny na češtinu protektorátního období (viz však monografie
Václava Velčovského Čeština pod hákovým křížem, která byla vydána těsně před dopsáním této
práce, a která nabízí právě v této souvislosti mnoho zajímavých poznatků10).
Na první dvě ze svých několika úvodních otázek – jestli má řeč Bedřicha Brenskeho některé rysy
či prostředky společné s autentickým nacistickým jazykem, a jaké to jsou – jsme zde našli bohatou
odpověď. Co se nejobecnějších rysů komunikace týká, zjistili jsme, že Brenskeho mluvu – stejně
tak jako původní nacistickou řeč – charakterizuje především monopol mluvčího režimu oproti
pasivnímu, podřadnému recipientovi v jednosměrném komunikačním kanálu, holé ignorování
recipientových komunikačních potřeb či předpoklad „magické“ pravdivosti výroku. Jejím
nejzřetelnějším a nejpronikavějším rysem je však zkreslovávání skutečnosti celou řadou způsobů
a prostředků, od užívání pouhých nejednoznačností přes mlžení až po bezprostřední lež; lhaním
jistého druhu je i Brenskeho vědomé přehlížení otázek a poznámek zajatců, případně jeho
nabízení vyhýbavých odpovědí, aby všem zůstaly jeho zlé záměry co nejdéle utajeny. Nejistota a
utajení, nám říkal sám Lustig (2003, s. 14), byly německé zbraně. Stejně tak jako reálný nacistický
jazyk operuje řeč Brenskeho též lživými eufemismy a jinými druhy vědomého zaměňování
významové hodnoty a sémantické prozodie lexikálních jednotek. O to ironičtěji tak působí jeho
časté komentáře k povaze vlastního projevu: lze říci bez obalu (s. 78), [m]luvím s vámi otevřeně (s.
36), [n]ic neskrývám (s. 36) atp. Při zvažování jednotlivých lexikálních jednotek v mluvě
Brenskeho si všímáme značné míry pozornosti věnované otázce sémantického hodnocení, která
spočívá jednak v pečlivém výběru jednotek kladné či záporné prozodie dle postoje k
označovanému, jednak v nabývání jednoznačné – ať kladné či záporné – sémantické prozodie u
slov běžně neutrálních dle lexikálního okolí (včetně například zájmen „my“/„vy“ a „náš“/„váš“,
případně výše diskutovaného substantiva „věc“). Tento jazykový rys ve spojení s Brenskeho
tendencí střídavě chválit německou říši a hanobit či obviňovat její nepřátele dokonale odráží
polarizovanost a „dvojí vidění“ typické pro autentický nacismus a jiné totalitní systémy a jejich
jazyky. Ve svém repertoáru nástrojů pro hanobení nepřítele má v bohaté míře jak nacistický jazyk
původní, tak i mluva Brenskeho též ironii. Podobně jako u Hitlera či Goebbelse, i v projevech
Brenskeho jsou s oblibou uplatňována superlativa, od tvarů adjektiv či adverbií na „nej-“
(nejryzejší, nejbytostněji) přes jiné výrazy implikující superlativní stav (veškerý, konečný, vrchol,
světový, jediný) po konkrétní velké počty (patnáct tisíc brutto, miliony) nebo abstraktní vyjádření
obzvláště velkých množství (neuvěřitelné, nebetyčně, přemnoho). Též mnohým komentátorem
vypozorovaný náboženský ráz původního nacistického jazyka vycházející z užívání biblického či
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jiného duchovního lexika se v řeči Brenskeho zřetelně projevuje (viz Klempererovo přirovnání
goebbelsovského stylu ke středověkému církevnímu kázání, charakterizovaném patosem
modlitebného chvalořečení; 2003, s. 265), navazuje na něj jak mučednický tón mnoha jeho
promluv (viz např. jeho odkazy po hitlerovsku na vnucenou válku), tak i jeho spasitelské cítění.
Některé jeho výroky (vaše starosti shoří jako seno, s. 105, aj.) nám poněkud připomínají věty Karla
Kopfrkingla z Fuksova Spalovače mrtvol: Spasil jsem je. Jistě už nikdy nebude na světě
pronásledování, nespravedlnost a utrpení. Nacházíme zde i další, specifičtější prvky připomínající
jazyk nacistických řečníků, mezi nimiž jsou například snaha o udržování falešné sounáležitosti
vůči posluchači (neustálé omluvy, díky, neupřímné projevy zájmu či obdivu atp.), rys lidovosti
(zmínky o rodině, matkách a dětech, půdě a zemědělství), jistá dynamičnost (výskyt výrazů
spojených s časem či jeho nedostatkem, s rychlostí a spěchem, nebo Brenskeho neustálé urgování
činnosti u dalších postav), lexikální prvky ze sémantické oblasti vojenské či válečné (ačkoliv tento
rys je spíše přirozeně dán samotným dějem a prostředím díla), silná obraznost (pramenící z
bohatsví metafor a frazeologických užití včetně přísloví), divadelnost (daná především
grandiózním slavnostním rázem Brenskeho přednesu) a občas i prvek dehumanizace (zmínky o
likvidaci aj.).
Objevili jsme navzdory těmto většinovým podobnostem též jen několik málo rozdílů mezi řečí
Brenskeho a reálným nacistickým jazykem. Chybí zde například tvorba zcela nových lexikálních
jednotek či na druhé straně odstraňování jednotek nežádoucích (srov. Klemperer 2003, Young
1991); možné důvody k absenci těchto jevů se nabízejí výše. Primární rozdíl však nacházíme při
pátrání po stopách hitlerovské hysterie, která v mluvě Brenskeho však zcela chybí. Z důstojníka
jde jen chlad a strach (Lustig 1990, s. 80), žádné cholerické přeřvávání či hrubé vulgarity tu na
rozdíl od projevu Schillingera a Vogeltanze, natož Hitlera, nenacházíme. Brenskeho jed se
napouští tiše, pokradmo.
Zdůrazňován je tu však oproti poznatkům autorů zmíněných v teoretické části této práce prvek
nejednoznačného vyjadřování. Právě na dvouznačnosti je postavena v zájmu výše diskutovaného
„dvojího poselství“ autora – při kterém je podávána jedna skutečnost čtenáři a druhá dalším
postavám v ději – skoro veškerá Brenskeho mluva; viz jeho odkazy na likvidaci (např. s. 59),
konečný bod (s. 73) a konečné řešení (s. 99), jeho zmínky výměny duší (s. 74) a poslední večeře (s.
100) nebo jeho zálibu v lexému soumrak (s. 37, s. 43, s. 56, s. 91 a jinde ).
Nastává tedy otázka, zda ony typické jazykové rysy a prostředky nacistického jazyka, vyskytující
se v přímé řeči Brenskeho, byly Lustigem jakožto autorem adoptovány a uplatňovány vědomě,
případně po pečlivém studiu původních zdrojů, či jestli byly spíše součástí jeho podvědomého
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jazykového profilu, přirozeně „pochyceny“ z prostředí, ve kterém za války pobýval. Snad by
nebylo divu, kdyby Lustig, který měl bohaté osobní zkušenosti jak se dvěma totalitními režimy,
tak přímo s nacistickou němčinou na půdě koncentračních táborů, „nasákl“ tento jazyk do svého
podvědomí tak důsledně, že ho byl schopen ještě o mnoho let později vkládat v tak zdánlivě
autentické formě do úst svých beletristických postav; v tomto případě by se dalo alespoň
spekulovat o možnosti nahlížení na toto lustigovské dílo jako na dobový, byť jen fragmentární
jazykový dokument. Jisté na základě naší srovnávací analýzy je, že v této novele dosáhl Lustig
mimořádné jazykové autentičnosti, a že uplatněním – ať vědomě a cíleně či spíše instinktivně –
tendenčních rysů zažité nacistické němčiny při tvoření profilu Brenskeho si zaručil maximálně
přesvědčivou charakterizaci tohoto ztělesnění zla, které manipuluje se svým okolím a dovede
způsobit psychologický rozpad své kořisti.
Jestli skutečně platí tvrzení Victora Klemperera (2003, s. 23) – citováno již výše – že nacismus
pronikl lidem do masa a krve jednotlivými slovy, hovorovými obraty, tvary vět, které se vnucovaly
milionkrát opakovaně a které se přejímaly mechanicky a podvědomě, tak Bedřich Brenske je
exemplární ukázkou výsledku tohoto procesu, a k tomu ukázkou obzvláště zajímavou. Jeho jazyk
na cestě do jeho úst totiž pronikl hranice mezi dvěma světy – světem reality a světem fikce –
obsaženými v umělecké osobnosti Arnošta Lustiga. Jak nám prozrazuje sám Brenske, mými ústy
mluví v této chvíli naše říše (Lustig 1990, s. 54). Pro jednou zde říká Brenske pravdu.
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