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Wei|rjv Zivot s hvězdou
a evropská |iterární tradice

URS  HEFTR ICH

Život s hvězdou je sice Íiktivní, avšak značnou měrou osobně podloŽen;/ pŤíběh.

I ten, kdo zná jen vnější fbkta Weilova životního dramatu, najde v osudu Josefa

Roubíčka dostatečné mnoŽství autobiograÍick]/ch rys . Právě poukazem na au-

tentičnost podnikl Jan Grossman v ovzduší blížícího se pražského jara pokus

o to, aby nové vydání románu bylo pňijate|né pro cenzuru. ,'Wei| vyšel z litera-

tury dokumentaristické, z literatury Í.aktu,..napsal Grossman v novém dos|ovu

k vydání zroku |964 (Grossman l99l: 360). Zaíadi| ho tím do sovětské lite-

rární tradice dvacát;/ch let - obratn! manévr pro jeho rehabi|itaci. Taková ná-

lepka ovšem snadno zastÍe, Že f'akta jsou pro zkušeného novináňe Weila sice

vŽdy dri|ežitym v]ichodiskem, avšak proměĎují se v jeho románech v pouh:/

materiál ovládan1/ suverénní hrou umělecké inteligence.

Že chce byt Život s hvězdou něčím jin]/m než otÍesnlm svědectvím, proka-

zujeužsrovnání s dokumentárnimŽalozpěvemza,77 297 obětí' kter! |íčí zčás.

ti ÍyÍéŽepizody' je však da|eko zdrŽenlivější ve stylizaci' PŤedevším to však do-

kazuje historie vzniku románu. Během práce na textu byly téměÍ všechny da-
je, které děj pŤesněji situovaly do prostoru a času, škrtnuty nebo nahrazeny ne-

určitfmi: z ,,Terezína,, se stalo ,,pevnostní město.., z ,'Němcri.. ,,oni.., z ,,kon-
centračního tábora., ,,cirkus.., ,,menažerie.. či ,,maškaráda... Uplně Wei| tabuizo-

val klíčov./ pojem ce|ého díla - slovo ,,Žid,, se objevuje pouze jedenkrát, a to

s cí|em šokovat: ,,Já ti dám aff.idavit, ty Židovsk! prase, vystěhovat Se mŮŽeš jen

horizontálně.. (Weil 1990:73). Konkrétní názvy jsou uvedeny jen tehdy, pokud

mohou _ jako v pŤípadě pražské čtvrti StŤešovice, sídla ristŤedního registrační.

ho míSta pro Žiay, nebo v pĚípadě české Í'ašistické organizace Vlajka - vyvolat

alespoř rzasvěcenych historické konotace. Život s hvězdou se tak odehrávája.

koby na rizemí nikoho.
Toto zemí nikoho má však jméno: světová literatura. Když se drobnj ban-

kovní zaměstnanec Se jménem z pražsk;ich židovsk]/ch anekdot, Roubíček' vy-

dává na dlouhou cestu ze své mansardy do podzemí, nastupuje vpravdě pouť po

vrcholcích západníchcluchovních dějin: od Shakespeara pŤes Komenského, Kan-

ta' Dostojevského, Kafku aŽ po Thomase Manna. Kdo ho chce na této cestě sle-
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dovat, musí ovšem z faktú rozpt;/|en ch v dějové rovině vystoupit do oné v;íše,
kde se jednotlivosti spojují ve větší vzory. Jest|iže pozorujeme materiál, na němž
je Zivot s hvězclou (cit. jen číSlem Stfany) postaven, nejprve zb|izkaa poté z ku-
po|e románové budovy, ukáže se, že mnohem d ležitější než historická Í-akta
o sobě jsou pro Weila |iterární vazby, které jimi lze ustavit. Zastavme se u tŤí ta-
kov1ich reá|ií, jež v textu hrají ristŤední ro|i: hvězdy, cibule a cirkusu.

H v ě z  d  a

V desáté kapito|e dostává Roubíček žlutou hvězdu a pokouší se vyloŽit si sám
pro sebe tuto pohanu jako vyznamenání - v oné době krutě každodenní zkuše-
nost. o kapitolu dŤíve je pňidělen k noční pohotovosti a poprvé se tak dostává
do hovoru s druhy v utrpení. Zdáse, Že se mezi nimi nachází inte|ektuál. ,,Chy-
bí nám vŮ|e, ale máme ještě dost vrjle, abyohom pod|éhali v |i j in1/ch. A jestl i-
že Kant...,., ňíká člověk s br;ilemi' kter;i sedí na pelesti. '.Piestařte s Kantem'..
pŤeruší ho blval;Í obchodní cestující, ,,nevím, kdo to je.. (62)' Ani slrjvkem Weil
neprozradí' zda Josef Roubíček ví, kdo je Kant' ba zda snad dokonce nezná ťt-
lozoÍťrv slavn náhrobní nápis: ,,Dvě věci naplřují rnys| stále nov m a rostou-
cím obdivem a ctou, čím častěji a usilovněji se jimi myšlení zabyvá: hvězdné
nebe nade mnou a morální zákon ve mně...Avšak vzápětí posíIá svého hrdinu
na balkon, aby o samotě pozoroval noční hvězdné nebe: ,,Musím se dívat jen na
[hvězdy] [...]. PatŤí rni a vŽdy mi patŤily, nikdo mi je nemriže odejmout.. (63)'
Úplně na konci Roubíček pochopí, Že mu nikdo nem že vzítani vŮli. odmítne
nadále ,,pod|éhat vrjli jin;1ich.. (62). Sotva vypověděl poslušnost ,jejich.. záko-
n m a opět v sobě obnovil platnost morá|ního zákona, dokáŽe se ,jim.. i smát.
VnitŤní svobodu vťrči totálnímu ovládnutí jin;imi získá však - tak tomu chce
Wei| -, právě kdyŽ prohlédne' jak se sám podí|í na plánovitém omezování vlast-
ní svéprávnosti. Řídí se tak clo písmene onou slavnou Kantovou radou' kterou
osvícenství pov!šilo na své heslo: odváží se ,,vystoupit z nesvéprávnosti, kterou
si člověk sám zavinil.. '

Tváií v tváĚ sadistickému ujaŤmováni a vraŽdění milion musí taková zása-
da znít zprvu jako vfsměch. NepÍekvapuje proto, Že Život s hvězclou narazil
v židovské obci na nepochopení. PÍináší snad kniha pose|ství, že ani sebestraš-
nější činy |idské duši neublíží, dokud si člověk z stane věren a směje se - l,a
vita ě bella? Nikoli, JiŤí Wei| neby| ani dost naivní, ani dost cynick1i, aby tvrdil
něco takového. Měl jen bo|estně pronikav poh|ed pro pod|ost teroru, kter
chce své oběti pňipravit nejen o Život, nybrži o jejich morální nevinu. StŤíz|ivě
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sleduje autor pŤípad od piípadu, jak se pronásledovaní stá|e hlouběji vmyš|ejí

ao togity sv]Ích pronásledovatelri, v marné naději, Že tak ujdou pííští fázi tryz-

nění.-Nevyhnutelně tak do své vlastní vr]le pŤejímají část zákonri' jež by|y vy-

na|ezeny k jejich zničení. Tak ona ,,vrile podléhat vŮli jin]/ch.. (62), o niŽ je Íeč

v deváté kapitole, pomáhá udržovat teror v chodu. ŽeWei| tento náZor vkládá

do rist muŽi s br]ilemi, má h|ubší dŮvod: on sám nosi| br]/|e. Zjevné tu pro-

mlouvá autor - autor, kter! jen s odňenou kŮŽí pŤežil dva totalitní režimy' Snad

proto mohl už roku l949 popsat tak precizně onu hr znou symbiÓzu mezi oběť-

mi a pachateli' která od těch dob stále znovu zaměstnává moderní viktimologii'

Ve své době tím Weil musel mnohé čtenáŤe pobouŤit.

PŤitom z ptivodcťr zla nijak nesnímá jejich vinu, právě naopak. Nutí nás, aby-

chom pohlédli do očí nejdábelštějšímu ričinku teroristick ch systém : z'áměr-

nému vtahování obětí do viny pachate|ri. Tam, kde každé rukojmí ručí za nrlče.

ní druh]ich, ohroŽuje ten' kdo jedná na vlastní pěst' zkázou i ostatní. Každ]/ im.

pu|s k uchování vlastní dristojnosti se tak automaticky obrací ve vinu. Život

s hvězdou to pŤedvádí ve všech odstínech. Jejedno'jestli někdo hájí svrij život

(ako továrník Froehlich) nebojej sám ukončí (ako Robitschek) _ ortel druh;ich

vŽdy zni.. vinen. A právě proti této dábe|ské univerzalitě viny se vzepÍe Roubí-

ček. Aby zachránil svrij vlastní život, musí riskovat životy těch, kdo mu poskyt-

nou pŤístŤeší' Že a jak té pŤíležitosti využije, je pŤímou odpovědí na osudovou

nemožnost vymknout se vině: vezme tedy vinu za své pŤežití na sebe vědomě,

zvo!í siji. Tím vystoupí ze světa, kter1/ člověka už za čistou vŮli k životu Žene

do v]/čitek svědomí, ven na svobodu. PŤipomeřme si: první krok tímto směrem

ho zavedl, bezprostŤedně pŤed jeho stigmatizací Žlutou hvězdou, pod světlo

hvězd tak obdivovanlch Kantem. od samého počátku se tak symbo| ro|e oběti

stává symbolem hrdinova vzpurného pŤehodnocení, neblahá hvězda se stává

hvězdou vŮdčí, která mu ukazuie cestu k sobě sanrému.

C i b u  l e

Hlavní postavě DŤevěné lžíce dá na cestu do vyhnanství najíst sed|ák svjch ci-

bulí. Tak prosté gesto soucitu se jen tak nevynalezne, jistě je Weil zakusil na

vlastním vyhladovělém těle. HovoŤí pro to prinejmenšírn f.akt, že se neobával je

literárně zopakovat. Cibulí se pokouší Roubíček, když sám prozatím transportu
unikl, vyzbrojit svého poněmčeného jmenovce Robitscheka na cestu do strašli-

vé nejistoty. Avšak Robitschek nic nepotŤebuje: je rozhodnut k sebevraŽdě a ne-

odradí ho od ni Žádné pŤem|ouvání. Roubíček sní tedy cibuli sám'
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Právě tak jako hvězda není pouhlm ,,kouskem |átky z umělého hedvábí..
(64), není ani tato cibule jen potravinou z nouze. Wei| opět posune do stŤedu dě-
ní reálii s v razně symbolickou hodnotou a opět toho docílí tak, Že ji obdaňí
asociacemi ze světové literatury. Neboť cibule v Roubíčkově kapse (1l6) se pŤi
bližším pohledu ukáže jako rostlina ruská. V Bratrech Karanruz,ovych vyptávi
Dostojevskij pod titulem Cibulka tidovou pověst: zlá staňena dostane po smrti
od Boha za jediny dobr1i čin svého života pŤí|ežitost uniknout zaÍracení. Pomo-
cí cibulky, kterou kdysi darovala žebračce, ji má anděl Strážn]i vytáhnout z pe-
ke|ného ohnivého jezera. A stane se zázrak: cibu|ka drží! Avšak staŤeny se za-
chytí i ostatní hŤíšníci, aby byli také zachráněni. A tu je staŤena od sebe noha-
ma odstrčí: ,,Mne vytahují, ne vás, je to moje cibulka, a ne vaše... Sotva to Ťek-
ne, cibule se pietrhne a všichni se zÍítí zpět do jezera. KŤesťan Dostojevskij, kte-
r! vidí veškeÉ lidstvo sjednoceno v hňíchu, tím chce Ťíci: jen když si všichrri
hŤíšníci podají ruce a budou ochotni nést univerzální vinu spolcčně, mŮŽe boží
dobrota pŤivodit zázr ak vykoupení.

Marxista Weil, jak jsme viděli, nevěŤí na univerzálnost viny. Proto staví pro.
ti Dostojevského legendě o cibuli legendu opačnou. Poselstvíjelro variace na té-
ma cibule zní: nikoli l idská snaha o sebezáchovu je špatná, nybrž bŮh, ktery ji
za špatnou prohlašuje. Názor, ,,Že bohové jsou z|í.. - jak se praví u SoÍbkla -,

uvedl Weil jako motto už v DŤevěné lžÍci. Ye světě, kde vládnou takoví bohové,
se už ne|ze nadít, Že by člověka vykoupil ze z|a zázrak. Hned v rivodu patnácté
kapitoly' v níž do dění vstupuje cibule, vyhání také Weil sv1int čtenáŤ m chuť na
zázraky drjkladně z hlavy: zňejmě nejbrutálnější scénu ce|é knihy _ stráŽník
stŤe|í do ucha chromému člověku na pojízdné židli _ stylizuje jako nové vydá-
ní Kristova uzdravení chromého. Jak záměrně tím míňí proti Dostojevskému, se
ukáŽe, kdyŽ svému hrdinovi o kapitolu dále dovolí, aby syrovou oibuli obtíŽe-
nou symbolikou ',nakrájel na tenké p|átky na chléb.. (123) a o da|ší kapitolu
později zvěstova|: ,,Musím se naučit odvaze pŤljmout na sebe vinu, musím od-
razitnataŽené ruce, které se po mně vztahují..(l29).

To není žádné bezoh|edné ,Zachrař se' kdo mŮžeš!... Kdo už by se tak dlou-
ho jako Roubíček muči| rozhodováním' zda smí kvrj|i v|astní ktiži riskovat kťr-
ži druh;ch? A on pňece právě nechce ,,odráŽet,,ruce těch, kdo bojují o svou zá-
chranu, on chce prav! opak: vymanit se z odevzdanosti utrpení. Když se Weil
tohoto rozhodnutí chápejako pŤíležitosti, aby podobenství o cibuli vyprávěl no.
vě a proti dosavadnímu v znamu, vyjadŤuje tak vrj|i k rozchodu s Dostojev-
skym' Drsné odmítnutí autora, ktery naléhavěji neŽ kdo jin! hlásá smysl utrpe-
ní, má svrij d vod: chtít podsunout utrpení' jež|íčiŽivot s hvězdou,ještě něja-
k! srlys/, by znamenalo pohrdat člověkem. Pocit' že tu stojíme pňed dimenzí
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hrrizy, která prolamuje všechny obvyklé kategorie, nás neopouští dodnes. Wei-

ioul 'ouou'nici se pokusili své zouÍalství nad smys|em dění shrnout pojmem

,pu'u.anu... I Život s hvězdou byl čten jako vlraz absurdního pohledu na svět.

šiát" 
"nouu 

byl proto Weil srovnáván se svlm nejs|avnějším praŽsk.i m ko|egou:

í,u*,.^Kafkou. Na první pohled to nrá něco do sebe. Weil, kter;Í se s Kafkou

u t'ait"nou Jesenskou osobně znal. zmiřuje v jedné piípravné verzi svého romá-

nu zeměměŤiče ze Zdruku dokonce vyslovně. A neprisobí snad mnohé v Životě

s hvězdoukaÍkovsky - od byrokratického soukolí, ježroztáči někdo, kdo zr]stá-

vá zvo|na drcen]/m obětent navždy neviditeln]i, až po proměnu člověka v sou.

část menaŽerie, v cirkusovou atrakci?

C  i r k u  s

Privodní popud pŤirovnat deportaci k cestě do cirkusové arény neposkyt|a však

Weilovi zŤejmě |iteratura' nybrž - jako už u hvězdy a cibule _ brutá|ní prÓza dě-

jin. Kvrili hlučnlm v;/jev m spojenlnr s transportem označovaly samy praŽské

oběti h.Ů"nou podívanou jako ,,cirkus.. (Rothkirchenová l99 | : 43). A opět Weil

povfšil reálii na počátek pouti světovou literaturou - Katka je jen jednou' po-

ilední stanicí této obchŮzky. PŤedtím však krátce navštivme dvě dŤívější: Sha-

kespeara a Komenského.
V posledním dějství Hamleta pŤipravují dva hrobníci hrob sebevraŽedkyni

otélii a mluví pŤitom o morální pŤípustnosti dobrovolné smrti. Zvnějšku na nich

jejich ňemeslo není vidět, neboť Shakespeare je oděl do hábitu šprymaŤri: ,,dva

k|auny, s krumpáči a ryčl,,, tak je posílá na jeviště. V sedmnácté kapito]le Zivo-

ta s ivězdou pohŤbívají Roubíček a jeho kolegové ze hŤbitova sebevraha Ro-

bitscheka a pŤou se pŤitom. zda je jeho čin mravně ospravedlniteln]/. Narážku na

Shakespeara nelze pŤeslechnout. Avšak nechybí tu nejdúležitější detail: klauni?

Nikoli, Weil měl jen dost vkusu na to, aby špr:/maÍe pŤev|ékl za hrobaŤe: neboť

bez v1ijimky všichni' kdo pracují na hÍbitově, jsou tu pŤece proto, aby sv1imi

,,kozelci a pŤemety.. obveselovali _ v,,cirku..!
Paralela mezi Hamletem a Životem s hvězdou sahá však ještě mnohem dále;

začínáuŽv páté kapito\e.Zatímco strlc a teta lamentují nad prúběhem války'

hloubá Rouuirek v iichosti: ',Možná Že jsem vinen, že Dánsko nechce bojovat...

Absurdní domněnka - na první pohled. Neboť na druh! pohled má princ dán-

sk1/, kter svou pomstu nu ná'i|né* uzurpátorovi Clauditlvi odkládá tak dlouho'

až se sám stane obětí jeho záludného soupeŤení, rozhodně cosi společného

s Weilov1im hrdinou: couvání pŤed konečn]/m rozhodnutím. Když svlm váhá-
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Právě tak jako hvězda není pouh1im ,,kouskem |átky z umělého hedvábí..
(64), není ani tato cibu|e jen potravinou Z nouze' Weil opět posune do stÍedu dě-
ní reá|ii s v razně symbolickou hodnotou a opět toho docílí tak, že ji obdďí
asociacemi ze světové literatury. Neboť cibu|e v Roubíčkově kapse (l l6) se pňi
b|iŽším pohledu ukáže jako rostlina ruská' V Bratrech Karuntazovych vyprávi
Dostojevskij pod titulem Cibulka lidovou pověst: zlá staŤena dostane po smrti
od Boha za jedin! dobr1i čin svého Života pŤíležitost uniknout zaÍracení. Pomo-
cí cibulky, kterou kdysi darova|a žebračce, ji má anděl sÍrážny vytáhnout z pe-
ke|ného ohnivého jezera. A stane se zázrak,, cibulka drží! Avšak staÍeny se za-
chytí i ostatní hŤíšníci, aby by|i také zachráněni. A tu je staňena od sebe noha-
ma odstrčí: ,'Mne vytahují, ne vás, je to moje cibulka, a ne vaše... Sotva to Ťek-
ne, cibu|e se pňetrhne a všichni se zŤítí zpéLdo jezera. Kňesťan Dostojevskij' kte-
r1y vidí veškeré lidstvo sjednoceno v hŤíchu, tím chce ňíci: jen kdyŽ si všichni
hŤíšníci podají ruce a budou ochotni nést univerzální vinu spo|ečně' mriže boŽí
dobrota pňivodit zázrak vykoupení.

Marxista Weil' jak jsme viděli, nevěŤí na univerzálnost viny. Proto Staví pro-
ti Dostojevského legendě o cibu|i legendu opačnou' Poselstvíjeho variace na té-
ma cibule zní: nikoli lidská snaha o sebezáchovu je špatná, n;Íbrž bŮh, ktery ji
za špatnou prohlašuje. Názor, ,,Že bohové jsou zlí.. - jak se praví u Sofbkla -,
uved| Weil jako motto uŽ v DŤevěné lžíci.Ye světě' kde v|ádnou takoví bohové,
se uŽ nelze nadít, Že by člověka vykoupil ze z|a zázrak. Hned v rivodu patnácté
kapitoly, v níž do dění vstupuje cibu|e, vyhání také Weil sv m čtenáŤúm chuť na
zázraky dtlkladně z h|avy: zŤejmě nejbrutá|nější scénu ce|é knihy - stráŽník
stŤelí do ucha chromému č|ověku na pojízdné židli _ stylizuje jako nové vydá.
ní Kristova uzdravení chromého. Jak záměrně tím míÍí proti Dostojevskému, se
ukáže,kdyŽ svému hrdinovi o kapitolu dále dovo|í, aby syrovou cibuli obtíže-
nou symbolikou ,,nakráje| na tenké plátky na chléb.. (123) a o další kapitolu
ptlzději zvěstoval: ,,Musím se naučit odvaze pŤijmout na sebe vinu, musím od.
raziLnataŽené ruce' které se po mně vztahuji,, (|29).

To není Žádnébezoh|edné ,ZachraĎ se, kdo mrjžeš!... Kdo už by se tak dlou-
ho jako Roubíček rrruči| rozhodováním, zda smí kv |i vlastní križi riskovat krj-
Ži druh1ch? A on pÍece právě nechce ,,odráŽet., ruce těch, kdo bojují o svou zá-
chranu, on chce prav! opak: vymanit se z odevzdanosti utrpení. Když se Weil
tohoto rozhodnutí chápejako pŤí|eŽitosti, aby podobenství o cibuli vyprávěl no-
vě a proti dosavadnímu v znamu' vyjadŤuje tak vti|i k rozchodu s Dostojev-
sk1ím. Drsné odmítnutí autora, kter! na|éhavéji neŽ kdo jiny hlásá smysl utrpe-
ní, má svrij drivod: chtít podsunout utrpení, jeŽ|íčí Zivot s hvězdou,ještě něja-
k;l snl.ys/, by znamena|o pohrdat č|ověkem' Pocit, že tu stojíme pŤed dimenzí
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hrrizy, která prolamuje všechny obvyklé kategorie, nás neopouští dodnes. Wei-

toui ,oueu'nici se pokusili své zouÍ.a|ství nad smyslem dění shrnout pojmem

,,absurdna... I Zivot s hvězdou by| čten jako v1yraz absurdního pohledu na svět.

štále znovu byl proto Wei| srovnáván se sv!m nejs|avnějším pražsk1ym kolegou:

F.un"",n Kafkou. Na první pohled to má něco do sebe' Wei|, kter;/ se s Kafkou

u Mit"nou Jesenskou osobně znal, zmiřuje v jedné pňípravné verzi svého romá.

nu zeměměriče ze Zánlku dokonce v slovně. A neprisobí snad mnohé v Životě

s hvězdoukafkovsky - od byrokratického souko|í, ježroztáči někdo, kdo zŮstá-

yá zvo|na drcen]/m obětenr navždy neviditeln]/, až po proměnu člověka v sou-

část menažerie, v cirkusovou atrakci?

C i r k u s

Pťrvodní popud pÍirovnat deportaci k cestě do cirkusové arény neposkyt|a však

Weilovi zňejmě |iteratura, nybrŽ - jako už u hvězdy a cibule - brutální pr za dé-

jin. Kvrili Ňučnlm vljev m spojen;/nr s transportem označovaly samy pražské

oběti h..i'nou podívanou jako ,'cirkus.. (Rothkirchenová l99l : 43). A opět Weil

povfšil reálii na počátek pouti světovou Iiteraturou _ KaÍka je jen jednou' po-

š|ední stanicí této obchrjzky. PÍedtím však krátce navštivme dvě dÍívější: Sha-

kespeara a Komenského.
V posledním dějství Hatnleta pŤipravují dva hrobníci hrob sebevražedkyni

oÍélii a mluví pÍitom o morální pŤípustnosti dobrovolné smrti ' Zvnějšku na nich

jejich Íemeslo není vidět, neboť Shakespeare je oděl do hábitu špr;/rnaňťr: ,,dva

klauny' s krumpáči a r;/či.., tak je posílá na jeviště' V sedmnácté kapito|e Živo.

ta s hvězdou pohŤbívají Roubíček a jeho kolegové ze hŤbitova sebevraha Ro-

bitscheka a pŤou se pŤitom, zda je jeho čin mravně ospravedlniteln]/. Narážku na

Shakespeará nelze pŤeslechnout. Avšak nechybí tu nejdriležitější detail: klauni?

Nikoli, Weil měl jen dost vkusu na to, aby špr]/maÍe pŤevlékl za hrobaŤe: neboť

bez v1yjimky všichni, kdo pracují na hŤbitově, jsou tu pŤece proto, aby svfmi

,,kozelci a pŤemety.. obveselova|i - v',cirku..!
Paralela mezi Hamletem a Životem s lwězdou sahá však ještě mnohem dá|e;

zač,ináuŽv páté kapito|e.Zarimco str c a teta lamentují nad prŮběhem vá|ky'

hloubá Routlieet v tichosti: ,'Možná že jsem vinen, že Dánsko nechce bojovat'..

Absurdní domněnka - na první pohted. Neboť na druh pohled má princ dán-

sk]f, kter., Svou pomstu no ná'ilné. uzurpátorovi C|audiovi odkládá tak d|ouho,

až se sám Stane obětíjeho záludného soupeÍení, rozhodně cosi spo|ečného

s Wei|ovfm hrdinou: couvání pÍed konečnlm rozhodnutínr. Když sv]/m váhá-
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ním promešká piíležitost k ritěku do Shakespearovy vlasti, je Roubíček v po-
stavě herce Porgese konfrontován s osudem Hamletovfm. loiges musí nyní vy-
touŽenou tragickou roli sehrát místo na jevišti ve skuiečném iivotě, a nakonec
kvŮ|i tomu zemŤe. Roubíček, kter na počátku románu jen stŤídá stavy hladu
a Únavy, kter; by nejraději ,,všechno zaspa'.. (68) a touži ,,b!t zvíŤetem,. (32),
tento Roubíček by se mohl od Hamleta o sobě samém hodně dovědět: ,,Co ječlověk, l kdyŽ v,!pa|né a smys| jeho dnri / je jíst a spát? Dobytče, poune zuire..
(Hamlet, IV 4; Shakespeare l98 | : l I5). Avšak Vzpoura proti pÍisouzenému mu
zezviÍečténí je jen jednou z |ekcí, které má Hamlet p'o Rouuittu pŤipraveny.
Nevysloven m poučením mu musí b,!t i zvrat dramatického umění v dramatic-
kou skutečnost,jak mujej v životě pňedvádí Porges (ostatně toto pňekročení hra-
nice mezi fikcí a realitou je pŤichystáno už u Shakespeara: tam je urah Hamle-
tova otce odkryt za pomoci vraždy na jevišti).

Roubíčkova rozhodná rluševní proměna spočívá v tom, že tragickou skuteč-
nost, která ho obklopuje, pňijme, místo aby se stáhl do myš|enkoi;ích her;1inak
Ťečeno: že nepod|ehne svo<lťrm Hamletova nejslavnějšího ,nonoloiu. ,,ZemŤit_
spát -/ Spát' Snad i snít?..(Hamlet, III, |; Shakespeare l98l :7O).Žprávao smr-
ti- RriŽeny, Íjktivní partnerky jeho rozhovorrj, všechno jeho denní snění náhle
ukončí. A je to paradoxní: jakmiIe sám sebe začne vnímat jako zodpovědného
aktéra v reá|ném dění, proměřuje se mu světodějná hra,-již se má ričastnit,
v pouhou komedii. Najednou je schopen se ,jejich bubnrjm a píšťalám, .le.lichcirku..smát. Tento smích má ovšem tísnivou ozvěnu: vrací se ve ztuhlém mrt-
vo]ném směvu na tváňích židovské rodiny, která se otrávila (l78), aje tak pŤed-
veden jako jediná aIternativa k sebevraždě.

Brát Svět už jen jako komické pňedstavení, aby nad ním čIověk nepropadl
riplnému zouÍalství _ tuto duševní strategii pŤežití ztvárntl v román již tÍi stole-
tí pr.ed Weilem jeho krajan Komensky: Labyrint Světaa rcij srdce z roku l63 l.
Je zarážejici, jak mnoho ze Života s hvězdoutato barokní alegorie pÍedjímá. Ko-
menského poutník, kter! bloudí absurdním divad|em tohoto světa a užužzně-
ho chce o své vrjli odejít, když ho ,,temn! hlas..z nicoty napomene k obratu
a zaháji jeho duchovní obrodu _ tento poutník je do písmene Roubíčkovym
pŤedchridcem. Krok za krokem sleduje Wei|riv hrdina stopy ztťacence v bludiš-
ti, jemuž teprve boží hlas ukáŽe cestu zpět k sobě samému, Tak popisuje napŤí.
k|ad svou vlastní cestu nejprve jako ,'klikatou.. - a na konci zjišťuje, že zblou-
dit vrjbec nem že, protože cíl nosí v sobě: ,'Ne, nemohlo se mi nic stát na oné
siInici, ať jsem šel jaklmkoli směrem.. ( l77). Barokní pÍedloha prosvítá Weilo-
v]im textem také všude tam, kde vypravěč (v obou pÍípadech v první osobě) vi-
di, jakzi.! cirkus světa opanovala žádostivost po pomíjivlch věcech - nebo tam.
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kde ho pozoruje zdánlivě tak naivně, jako by netušil, jak se věci mají. Komen-

sky, specialista na takové ozvláštřující ef.ekty, dokázal popsat ce|ou |oďjako po-

voz, od oje až po rozvoru. Weil to dě|á po něm, když líčí Terezín jako ,,druh me-

naŽerie,, pro ,,tahouny,,' I skrytě autobiograficky charakter Života s hvězdou píi-

pomíná Labyrint. Bez váháni by mohl Wei| podepsat r1vodní poznámku Ko-

menského ,,ke čtenáŤi..: ,,vyma|oval jsem tu na větším dí|e své v|astní pŤíhody'

s nimiž jsem se v nemnohlch těch letech Života svého již potkal, některé pak pŤi
jinlch spatŤil aneb o nich sobě návěští dané měl.. (Komenskf | 892: 5).

Velká literatura je vždy odpovědí - na |iteraturu. originalita autora se nemě-

Ťí závislostí na jeho zdrojích, n;/brž tím, jak inteligentně si s nimi hraje. Weilo-

va odpověď Komenskému spočívá v obratném pŤehodnocení jeho religiÓzního

záměru. Pro Weila není praq/m poučením z holocaustu ani obrat do nitra, ani

návrat k Bohu, kter;i pacifistick;i biskup česklch bratíí doporučoval jako |ék
proti hr zám tŤicetileté války' Jeho hrdina vystupuje právě naopak z vnitÍních
prostor duše, ,,ráje srdce..' ven aza(azuje se do Ěad bojujícího lidstva.

A B h? Katastrofa, která dokonce i věŤící vedla k pochybnostem ojeho exi-

stenci, byla asi sotva zprisobilá, aby k němu obrátila autora S Weilovlm světo-
názorov;ím pozadírn. Tím nápadnější proto je, jak v1i razně nese Roubíčkovo no-
vé smyšlení rysy náboženského probuzení. Zarámováno je kÍtem vodou
a ohněm: na počátku &vacáté první kapito|y se hrdina k<rupe v ňece, na konci
dvacáté tŤetí spa|uje všechny osobní dok|ady' Duchovní znovuzrozeni a Smrt
dosavadního já symbolizují mezitím Roubíčkovy narozeniny a stŤepy jeho zr-
cad|a ( l83). A pŤi rozhodujícím otÍesu, amplionové zprávé o Rrjženině popravě
na konci dvacáté první kapitoly, jako by se zastavil sám čas _ zák|adni rys veš-
keré mystické zkušenosti. Ba ještě vyznamněji: JoseÍ.a Roubíčka, piesně jako

hrdinu l-abyrintu, vo|á k obrácení hlas, jehoŽ privodce zrjstává neviditelny!
U Komenského tento hlas mnohomluvně slibuje věčny život - u Wei|a ovládá
už jen jedno kovové s|ovo: ,,ZastŤeleni!..Tvrději, vyos eněji už ani nemohl vy-
jádŤit, o čem ho pouči| SoÍbk|es a diktátoŤi 20. století: ,,že bohové jsou zlí...

J o s e f  v  d o u p ě t i

Proč potom Weil pokňtil svého hrdinu jménem vysloveně božího dítěte: Josef
Roubíček? PŤipomeřme si: starozákonního Josefa zachráni Pán pŤed zkázou hned
dvakát. Nejprve hodí bratŤi samotáÍe do jámy, dají pak ale pŤednost tomu, aby ho
za tučn1peníz prodati do ciziny' Tam s|ouží, je nespraved|ivě uvězněn a zázrakem
se osvobodí, aby nakonec cel;/ svrij kmen zachránil pŤed hladem. Thomas Mann

I
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ním promešká piíleŽitost k rltěku do Shakespearovy vlasti, je Roubíček v po-
stavě herce Porgese konfrontován s osudem Hamletov./m. ro.g", musí nyní vy-
touŽenou tragickou roli sehrát místo na jevišti ve skuiečném iivotě, a nakonec
kvŮ|i tomu zemŤe. Roubíček, kter na počátku románu jen stŤídá stavy hladu
a Únavy, kter; by nejraději ,,všechno zaspa'..(68) a touží,,b t zvíňetem,,(32),
tento Roubíček by se mohl od Hamleta o sobě samém hodně dovědět: ,,Co ječlověk, l když v,!pa|né a smysl jeho dnri / je jíst a spát? Dobytče, pouhé zvíŤe..
(Hamlet, IV 4; Shakespeare l98 | : l I5). Avšak vzpoura proti pŤisouzenému mu
zezviÍečténí je jen jednou z |ekcí, které má Hamlet p'o nouuietu pŤipraveny.
Nevysloven m poučením mu musí b,!t i zvrat dramatického umění v dramatic-
kou skutečnost,jak mujej v životě pňedvádí Porges (ostatně toto pŤekročení hra-
nice mezi fikcí a realitou je pŤichystáno už u Shakespeara: nm je urah Hamle-
tova otce odkryt za pomoci vraždy na jevišti).

Roubíčkova rozhodná duševní proměna spočívá v tom, že tragickou skuteč-
nost, která ho obklopuje, pňijme, místo aby se stáhl do myš|enko ;ích her;1inak
Ťečeno: že nepod|ehne svo<lťrm Hamletova nejslavnějšího ,nono|oiu. ,,ZemŤit_
spát -/ Spát' Snad i snít?..(Hamlet, III, |; Shakespeare l98l :7O).Žprávao smr-
ti- RriŽeny, fiktivní partnerky jeho rozhovorrj, všechno jeho denní snění náhle
ukončí. A je to paradoxní: jakmile sám sebe začne vnímat jako zodpovědného
aktéra v reá|ném dění, proměřuje se mu světodějná hra,-již se má ričastnit,
v pouhou komedii. Najednou je schopen se ,jejich bubnrim a píšťalám, .le.lichcirku..smát. Tento smích má ovšem tísnivou ozvěnu: vrací se ve ztuhlém mrt-
vo]ném směvu na tváňích židovské rodiny, která se otrávila (l78), aje tak pŤed-
veden jako jediná aIternativa k sebevraždě.

Brát Svět už jen jako komické pňedstavení, aby nad ním čIověk nepropadl
riplnému zouÍa|ství _ tuto duševní strategii pŤežití ztvárntl v román již tŤi stole-
tí pí.ed Weilem jeho krajan Komensky: Labyrint světaa rcÍj srdce z roku 163 l.
Je zarážejici, jak mnoho ze ŽivoÍa s hvězdoutato barokní alegorie pÍedjímá. Ko-
menského poutník, kter! bloudí absurdním divad|em tohoto světa a uiužzné-
ho chce o své vrjli odejít, když ho ,,temn! hlas..z nicoty napomene k obratu
a zaháji jeho duchovní obrodu _ tento poutník je do písmene Roubíčkovym
pÍedchŮdcem. Krok za krokem sleduje Wei| v hrdina stopy ztťacence v b|udiš-
ti, jemuž teprve boží hlas ukáŽe cestu zpět k sobě samému. Tak popisuje napŤí.
k|ad svou vlastní cestu nejprve jako ,'klikatou.. - a na konci zjiÚťuje , ie zbtou-
dit vribec nem že, protože cíl nosí v sobě: ,,Ne, nemohlo se mi nic stát na oné
si|nici, ať jsem še| jaklmkoli směrem.. ( l77). Barokní pŤedloha prosvítá Weilo.
v]im textem také všude tam, kde vypravěč (v obou pňípadech v první osobě) vi-
di, jakzl! cirkus světa opanovala žádostivost po pomíjiv1ich věcech - nebo 1nm.
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kde ho pozoruje zdánlivě tak naivně, jako by netušil, jak se věci mají. Komen-

sk!, specialista na takové ozvláštřující ef.ekty, dokázal popsat ce|ou loďjako po-

voz, od oje aŽ po rozvoru. Weil to dě|á po něm, když líčí Terezín jako ,,druh me-

naŽerie,, pro ,,tahouny.,' I skrytě autobiograficky charakter Života s hvězdou píi-

pomíná Labyrint. Bez váháni by mohl Wei| podepsat r1vodní poznámku Ko-

menského ,,ke čtenáŤi..: ,,vyma|oval jsem tu na větším dí|e své v|astní pŤíhody'

s nimiž jsem se v nemnohlch těch letech Života svého již potkal, některé pak pŤi
jinlch spatŤil aneb o nich sobě návěští dané měl.. (Komensk1i |892: 5).

Velká literatura je vždy odpovědí - na |iteraturu. originalita autora se nemě-

Ťí závislostí na jeho zdrojích, nlbrž tím, jak inteligentně si s nimi hraje. Weilo-

va odpověď Komenskému spočívá v obratném pŤehodnocení jeho religiÓzního

záměru. Pro Weila není praq/m poučením z holocaustu ani obrat do nitra, ani

návrat k Bohu, kter;i pacifistick;i biskup česklch bratíí doporučoval jako |ék
proti hrrizám tŤicetileté války' Jeho hrdina vystupuje právě naopak z vnitÍních
prostor duše, ,,ráje srdce..' ven aza(azuje se do Íad bojujícího lidstva.

A Brih? Katastrofa' která dokonce i věŤící vedla k pochybnostem o jeho exi-

stenci, byla asi sotva zprisobilá, aby k němu obráti|a autora S Weilovlm světo-
názorov;ím pozadírn. Tím nápadnější proto je, jak v1i razně nese Roubíčkovo no-
vé smyšlení rysy náboženského probuzení. Zarámováno je kÍtem vodou
a ohněm: na počátku &vacáté první kapitoly se hrdina koupe v ňece, na konci
dvacáté tŤetí spa|uje všechny osobní dok|ady' Duchovní znovuzrozeni a Smrt
dosavadního já symbolizují mezitím Roubíčkovy narozeniny a stÍepy jeho zr-
cad|a (l83). A pŤi rozhodujícím otÍesu, amplionové zprávé o Rrjženině popravě
na konci dvacáté první kapitoly, jako by se zastavil sám čas - základni rys veš-
keré mystické zkušenosti. Ba ještě vyznamněji: JoseÍ.a Roubíčka, piesně jako

hrdinu l^abyrintu, vo|á k obrácení hlas, jehoŽ privodce zrjstává neviditelny!
U Komenského tento hlas mnohomluvně slibuje věčny život - u Wei|a ovládá
už jen jedno kovové s|ovo: ,,ZastŤeleni!..Tvrději, vyos eněji už ani nemohl vy-
jádňit, o čem ho pouči| SoÍbk|es a diktátoŤi 20. století: ,,že bohové jsou zlí...

J o s e f  v  d o u p ě t i

Proč potom Weil pokÍtil svého hrdinu jménem vysloveně božího dítěte: Josef
Roubíček? PŤipomeřme si: starozákonního Josefa zachráni Pán pŤed zkázou hned
dvakát. Nejprve hodí bratŤi samotáŤe do jámy, dají pak ale pŤednost tomu, aby ho
za tučn1peníz prodali do ciziny' Tam slouží, je nespraved|ivě uvězněn azázrakem
se osvobodí, aby nakonec cel;/ svrij kmen zachránil pňed hladem. Thomas Mann

I
53r



pŤevyprávěl ten krásny pŤíběh ve tŤicátlch a čtyŤicát:/ch letechjako v vojov! ro-mán o cestě od egocentrismu k sociá|ní odpouednost.i. Román io,seJ a'bratt ieno,polemiku proti nacistic.kému zneužívání m tri, ohrožení Česi vaceno priiati
a rychle pÍeložili. Wei|jistě onu |átku zna| v jeji biblické i moderní verzi.

Sdílí snad mal;í bankovní riŤedník Josef Řoubíček s ,,Josef.em živitelem.. ně-
co víc než jen jméno? Rozhodně je tu podoba v základním pohybu je.,ich exi-
stence. oba projdou pozoruhodnou metamorf'Ózou: z pavučin ,niué"o,u'o"".
nosti, do nichž jsou zakuk|eni, vyjdou oba nakonec jaio Iidé' kteĚí se vědomě
berou za věc |idstva. Tím to však nekončí: neJen egyptsky, ale i česk! Josef
unikne smrti o vlásek hned dvakrát. V sedmé kapitole mu hrozí - jako jeho
pňedchridci v jámě _ vyhladovění; zachrání ho však.'. peníze. Je povolán do
služby za věc cizincri, nejprve u takzvané ,,pohotovosti.., poté nu nrbitouě.
V patnácté kapitole mu hrozí odeslání do pevnostního města, jemuž unikne pra-
v,!.m zázrakem náhody. Znovuzrozen! Josef užívá svého riraau ;ato hŤbitovní
zahradník, aby mezi hroby pěstoval zeleninu' Thk se stane, i káyž jen v ne1-
skrovnějším rámci, Živi telem h|adověj í cilh Židt:.

Hlouběji než ke .společnému biblickému zdroji spňízněnost mezi strohym
protokolem o pňeŽití Jiňího Weila a bezbŤehym eposem Thomase Manna protka-
n;i m číselnou mystikou, zdá se nesahá. Nebo snad pŤece? YždyÍ i u vzdá|en chpŤíbuznych nás někdy pÍekvapí ojediněI! rys' kter prozrazuiebytostnou SpŤíZ-
něnost. U Weila a Manna se tato afinita nachází tam, kde bychom ji čeka|i ne-jméně-: v pŤísné kompozici sledující systém svatlch číse|. oněch dvacet tn ka-
pito| Zivota s hvěalou sice na prvni pohIed p sobí, jako by byly ,'dost volně Ía-
zené.. (Pohorsky l 990: 380), avšak tento dojem k|ame. Pravě joseÍbvská látka
sk tá klíč k Weitově románové stavbě, která je zkonstruována áaleko raÍinova-
něji' neŽ dává tušit povrchní pohled.

NeŽ si Josef Roubíček umíní' že svrij Život nevydá bez boje, je mu dvakrát pro-
dloužena životnÍ lhrita, poprvé v sedmé kapito|e. o kapitoiu později vyhledává
muŽe, kterému nakonec svěňí svou záchranu: je to Materna, tosefMátería. Tb| o
hr.dinriv jmenovec ztě|esřuje očividně možnost jeho znovuzrozčni(ve slově Ma-
terna zaznivá latinské mater stejně jako starší česk]i vyraz pro děIohu, materník)_ tak jako druhy, Robitschek, už poněmčením svého českéio jména signalizuje,
že se svou pÍizprisobivostí cizímu elementu vymaŽe ze světa' V rozlioutrru se
svym světlejším alter ego si Roubíček zpÍítomřuje nebezpečí duševní smrti: ,,Asijsem již mrtev, Ťekl jsem si [...] MoŽná že dovedu m|uvii jen s mrtvymi, protoŽe
mají jinou ňeč neŽ ostatní lidé.. (58)' A jakoby na potvrzení tohoto ortelu je Rou-
bíček o málo později pŤidělen k pohňební s|uŽbě, k práci v Ťíši mrtvych . Sedmka-
pitol poté, co udělal onu metaÍbrickou čáru za svym dosavadním žlvotem, obda-
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Ťuje osud Roubíčka druhou lhrjtou z milosti. A on se rozhoduje pŤedat zástavu své-

ho vlastního pÍežití, cibuli, svému druhému jmenovci. V následující kapito|e se

dozvidáme vfsledek: Robitschek volí sebevraždu. Roubíček hned nato cibu|i.

A sotva se symbolicky odloučí od svého temnějšího alter ego, sotva je tento po.

hÍben - proměřuje Roubíček pole mrtv1ich v zeleninovou zahradu. od rozhodnu-

tí, že sám cibuli sní, vede tedy pŤímá cesta ke konečnému rozhodnutí nepoddávat
se pasivně osudu - cesta obsažená opět pí.esně v sedn kapitolách !

Pouť Josefa Roubíčka Se ploto dokonává ve tňech krocích po sedmi kapito|ách,
pŤerušen1fch pokaždé krátkym zastavením: 7-|-.7_|-7. Jednot|ivé vsunuté kapito-
ly ukazují Weilova JoseÍa dvakrát v doupěti a slouží k určeníjeho postavení mezi
životem a smrtí. Žn ve|ké bloky sestávaji zrovna ze sedmi kapitol a že jsou celkem
tŤi, neudiví nikoho, kdo zná Josefův pňíběh: trojka a sednrička tam hrají mimoŤád-
nou roli. Avšak nevk|ádáme takovou biblickou číse|nou symbo|ikou do moderního
textu pÍíliš mnoho tajup|nosti? PÍezkoušejme si to: 3 x 7 dá2| _ a to je pňesně čís-
lo kapitoly, v níž vyšší mocnosti oznamují popravu Roubíčkovy mi|enky!

,,Všechno bylo moŽno dokázat čísly, číslem bylo možno proměnit slabého
člověka v siláka nebo č|ověka ve zviÍe v cirku,.. ( l 85) ňíká Josef Roubíček, kte-
rého učinil jeho tvrirce nikoli bez d vodu bankovním íedníkem, počtáňem
z povolání. I Jiňí Weil věděl' kotik toho lze dosáhnout pomocí čise|: Život s hvěz-
dou precizně vykalkuloval aŽ do číselného označení kapitol - aby člověku pro-
měněnému v číslo opět navráti| jeho |idskou tváí..

L i t e r a t u r a

GROSSMAN, Jan
|99| 11964],,Wei|rjv Život s hvězdou.., in J. G.: Analyry,(Praha: Čs. spisovatel)

KOMENSKÝ, Jan Amos
|892 Jana Amose Komenského I'abyyi11r světa a rrij srdce (Praha)

PoHoRsKÝ Mi|oš
l990 ,,Doslov.., in J. Wei|: Život s luězdou. Na stŤeše je Mendelssohn (Praha:

Čs. spisovatel)

RoTHKIRCHENoVÁ, Livie
l99l ,,osud Židú v Čechách a na Moravě v |etech l938-1945..' in osud židtL

v protektoratu 1939-1945 (Praha)
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pŤevyprávěl ten krásny pŤíběh ve tŤicát1ich a čtyŤicát ch letechjako v1ivojov! ro-
mán o cestě od egocentrismu k sociální odpovědnosti. Román Josef a bratÍí jeho,
polemiku proti nacistickému zneužívání mytri, ohroŽení Češi vděčně pĚijali
a rychle pŤeložili. Weil jistě onu látku zna| v její biblické i moderní verzi.

Sdílí snad mal bankovní riŤedník Josef Roubíček s ,,Josef.em živitelem.. ně-
co víc neŽ jen jméno? Rozhodně je tu podoba v základním pohybu jejich exi-
Stence. oba projdou pozoruhodnou metamorÍÓzou: z pavučin snivé osamoce-
nosti' do nichž jsou zakukleni, vyjdou oba nakonec jako lidé, kteňí se vědomě
berou za věc |idstva. Tím to však nekončí: nejen egyptsky, ale i česk117 Josef
unikne smrti o vlásek hned dvakrát. V sedmé kapitole mu hrozí - jako jeho
pŤedchridci v jámě _ vyh|adovění; zachrání ho však.'. peníze, Je povo|án do
s|uŽby za věc cizinc , nejprve u takzvané ,,pohotovosti.., poté na hŤbitově'
V patnácté kapitole mu hrozí odeslání do pevnostního města, jemuž unikne pra-
vym zázrakem náhody. Znovuzrozeny Josef užívá svého rliadu jako hÍbitovní
zahradník, aby mezi hroby pěstoval zeleninu' Tak se stane' i kdyŽ jen v nej-
skrovnějším rámci, Ži vitelem hladověj í cich Ži<L .

Hlouběji než ke společnému biblickému zdroji spŤízněnost mezi strohym
protokolem o pŤežití JiÍího Weila a bezbieh]im eposem Thomase Manna protka-
n m číselnou mystikou, zdá se nesahá. Nebo snad pŤece? Vždyé i u vzdálen;ioh
pĚíbuznlch nás někdy pÍekvapí ojedině|]/ rys, kter prozrazuje bytostnou spŤíz-
něnost' U Weila a Manna se tato afinita nacházi tam, kde bychom ji čekali ne-
jméně: v pňísné kompozici sledující systém svatych čísel. oněch dvacet tŤi ka-
pitol zivota s hvěztlou sice na první pohled pŮsobí'jako by byly ,,dost volně Ťa.
zené.. (Pohorsk1i l990: 380), avšak tento dojem klame. Právě joseÍbvská látka
sk]Ítá klíč k Weilově románové stavbě, která je zkonstruována daleko raÍinova-
něji' neŽ dává tušit povrchní pohled.

NeŽ si Josef Roubíček uminí, že svrij Život nevydá bez boje, je mu dvakrát pro-
dloužena životní lhrita, poprvé v sedmé kapitole. o kapitolu později vyhledává
muže, kterému nakonec svěňí svou záchranu: je to Materna, Josef Materna, Tento
lrrdinriv jmenovec ztělesřuje očividně možnost jeho znovuzrození (ve slově Ma-
terna zaznivá latinské mater stejně jako starší českj, vj,taz pro dělohu' materník)
_ tak jako druhy, Robitschek, už poněmčením svého českého jména signalizuje,
Že se svou piizprisobivostí cizímu e|ementu vymaŽe ze světa. V rozhovoru se
SDim Světlejším alter ego si Roubíček zpÍítomřuje nebezpečí duševní smÍi; ',Asi
jsem již mrtev, Ťekl jsem si [..'] Možná že dovedu mluvit jen s mrtvymi, protože
mají jinou Íeč než ostatní |idé.. (58). A jakoby na potvrzení tohoto ortelu je Rou-
bíček o málo později pÍidělen k pohíební s|užbě, k práci v Ťíši mrtvych . Sedmka-
pitol poté, co udělal onu metaforickou čáru zasvym dosavadním Životem' obda-
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Ťuje osud Roubíčka druhou lhťrtou z milosti. A on se rozhoduje pňedat zástavu své-

ho vlastniho pÍežiti, cibuli' svému druhému jmenovci. V následující kapitole se

dozvidáme vfsledek: Robitschek volí sebevraždu, Roubíček hned nato cibuli.

A sotva se symbolicky odloučí od svého ternnějšího alter ego' sotva je tento po-

hŤben - proměřuje Roubíček pole mrtvlch v zeleninovou zahradu. od rozhodnu-

tí, Že sám cibuli sní, vede tedy pÍímá cesta ke konečnému rozhodnutí nepoddávat

se pasivně osudu - cesta obsažená opět pŤesně v sedmi kapitolách!

Pouť Josefa Roubíčka se ploto dokonává ve tŤech krocích po sedmi kapitolách,

pŤerušen]ich pokaŽdé krátkym zastavením: 7_|-1_|_7. Jednot|ivé vsunuté kapito-

iv ukazuií Weilova JoseÍa dvakrát v doupěti a slouží k určení jeho postavení mezi

áuot"1n u smrti.Ževe|ké bloky sestávají zrovna ze sedmi kapitol a Že jsou celkem

tÍi, neudiví nikoho, kdo zná JoseÍtiv pŤíběh: trojka a sedmička tam hrají mimoŤád-

nou roli. Avšak nevkládáme takovou biblickou číselnou symbolikou do moderního

textu pŤíliš mnoho tajuplnosti? PŤezkoušejme si to: 3 x 1 dázl - a to je pŤesně čís-

lo kapitoly, v níž vyšší mocnosti oznamují popravu Roubíčkovy mi|enky!

,,Ýšechno bylo možno dokázat čísly, číslem bylo možno proměnit slabého

člověka v siláka nebo člověka ve zvíŤe v cirku,.. ( 1 85) Ťíká Josef Roubíček, kte-

rého učinil jeho tv rce nikoli bez d vodu bankovním riŤedníkem, počtáÍem

z povolání. iriri w"it věděl, kolik toho lze dosáhnout pomocí čise|: Život s hvěz.

douprecizné vykalkuloval aŽ do číselného označení kapitol - aby člověku pro.

měněnému v číslo opět nawátil jeho lidskou tváŤ.

L i t e r a t u  r a

GROSSMAN, Jan
|99t |1964],'WeilŮv Životshvězdou.., in J. G.: Analyzy (Praha: Čs. spisovatel)

KOMENSKÍ Jan Amos
|892 Jana Amose Kotnenského Lab1,yinr světa a ráj srdce (Praha)

PoHoRsKÝ, Miloš
l990 ,,Doslov.., in J. 

,\Net|: Život s hvězdou' Na stŤeše je Mendelssohn (Praha:

Čs. spisovatel)

ROTHKIRCHENOVÁ, Livie
l991 ,,osud židú v Čechách a na Moravě v |etech 1938-1945,,,in osud židú

v protektorátu 1939_l945 (Praha)
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SHAKESPEARE, Wiltiam
|98| Hamlet, krrÍIevic dánsk!, pňel. E. A. Saudek (Praha: Čs'

WEIL' JiŤí
1990 Život s hvězdou, Na stŤeše je Mendelssohn(Praha)

Geneze dí|a Jana Weisse po roce 1945

BOHUMIL  FORT

Tématem mého pÍíspěvku je zmapování poválečného díla Jana Weisse, autora

mnoha tváíi a v,lrazÍl' z nichž jsou právě ty po roce l945 spo1eny s jeho koneč.

n m pÍíklonem k ide.jím rodícího se praktického socia|ismu a s vidinou komu-

nismu. Zabg val jsem se zevrubně Weissov;/m dí|em pŤedválečnlm a domnívám

se, že pŤestože se od pozdějšího Iiší dosti diametrá|ně - a to v nejrriznějších ro-

vinách -, mrjžeme mezi nimi najít jakási pňemostění a styčné body, jež se po.

kusím načrtnout.
Schematicky m žeme rozdělit Weissovu tvorbu z |et |921 (datum vydání jeho

první povídkové knihy Baruik sntrti) aŽ |944 (Povídky o lrjsce a nentivisti) do ÍÍi

hlavních skupin podle určit]/ch žánroq/ch a tematicklch rysŮ:I do skupiny první

by patňily povídky se siln]/m protiválečnym apelem' inspiračně vycházejici z au-

torovy zkušenosti ze zajateckého lágru v době první světové války. Do skupiny

druhé bychom pak mohli za1aditpovídky a romány s motivy vědecké fantastiky -

sem by mj. patŤil i Weissriv nejs|avnější román Dúm o tisíci patrech (|929). PrÓ-

zy těchto dvou skupin se vyznačují pŤedevším pestrou Í'abulací, aŽ naturalistick;/m

smyslem pro detail, svižností děje, použitím široké vrstvy slovní zásoby, peč|ivou

volbou a diÍbrenciací jazykovlch prostŤedk . UŽití velkého množství Synonym-

ních shodnlch pÍívlastkri a vo|ba jednočlenn ch vět s|ouŽí k navození rychle se

stŤídající atmosféry horečnatého snu a reality, tím je zŤete|ně podtržena expresiv-

ní v stavba, konÍ.liktnost dialogťr a gradace děje. Skupinu tŤetí pak vyplřují prÓ-

zy s v]/r.aznou sociální kritikou (buržoazní společnosti) _ v nichje neustále pÍíto-

men velmi siln! sociálně mravní aspekt, a to v těch nejrťrznějších obměnách' Je

však tňeba dop|nit, že prvky jakési motivické exkluzivity, potaŽmo fantastiky, mri-

Žeme vysledovat ve všech zmíněnlch skupinách -jsou to prostŤedky, které auto-

rovi slouží ke konstrukci dějového napětí,jež tvoÍí speciÍicképozadi irkčního svě-

ta jednotliv]ich pŤíběhťr. Thkov]/rn principem je napŤ. už naznačen,! protik|ad rea-

lity a snu, ktery ie pak objevuje jako téměŤ nepÍerušená |inie v celé autorově pÍed-

válečné tvorbě anti militaristického a antiimperialistického zaměÍení.

Ale abychom se vrátili k našemu zájmu: obecně |zeÍíci, že Weissova pová-

lečná tvorbaje žánrově i stylisticky nréně rozrnanitá, postrádá pŤedválečn! sil-

spisovatel)
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