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I

Následující referát pŤímo navazuje na článek o recepci románu JiŤího Weila
Žiuot s huězd,ou, kte4f v těchto dnech vyšel v Russian Literature, v pŤfleži-

tostném tisku k sedmdesátinám našeho emeritního profesora Jana van der
Enga.l V tomto článku vyvstala otázkaWeilova literárního stylu a došel
jsem v něm poněkud provokativně k závěru, že v tomto romrínu vribec nejde
o reďismus, natož o ''socrealismus.,, reportáŽ či literaturu faktu a podobně,

n brž o literární sty|,,ktnrj,zŤejmě pod vlivem tématu nabyl r znych aspek-
tri grotesknosti, bizarnosti a konstruovanosti. Nebudu to tady všechno opa-
kovat, vlastně všechno už bylo v prriběhu času objeveno jinjmi badateli
a šlo mi spíš o souhrn a srovnání těchto v sledkri neŽ o objevení něčeho
nového.

il

Když tu mluvím o určitém sepětí mezi stylem a tématem, myslím samo-

zŤejmě na prob]ematiku '.sémantického gesta'', ve které se spojují zvuková

avlzrtamovástránka díla smyslutvorn m zprisobem, to jest že se ocitáme

v tom bodě, kde autor vytváŤí smyslupln text a kde čtenáŤ zas tent,!žtext
smysluplně - tŤeba asymetricky - vnímá. Tím zp sobem čtenáŤ získá svtij

estetick či etick , rozumov1f či emocionální'.šok''.2

\rE
T}.to prvky mohou vcházet do díla dvojím zprisobem: jako téma a jako s
ním spojená hodnota. Izolované téma,bezvzt,ahu k určitému subjektu, nese
v sobě samozŤejmě v znam, ale nem že nikdy dospět ke smyslu. Tak rov-
něž nemriže izolovaná hodnota smysluplně existovat, protože jakmile se
objeví se smyslem, děje se to nikoli absolutně, n brž relativně, tedy ve vzta-
hu k určitému subjektu, za kter1fm se skr1fvá tvrirčí osobnost'

IV

Židovská literatura by se dala definovat podle privodu autora, podle téma-
tiky a možná tedy také podle stylu' Pňitom musíme podotknout, že se jak
Židovská literatura, tak i privod autora, jeho tematickf vfběr a literární
styl jeví rrizně a potenciálně, tedy většinou v závislosti na autorské m zámé-
ru, někdy však i bezděčně, když autor zapírá svoje Židovství neboje k němu
zcela indiferentní.

v

K židovskému privodu: tím lŽ vzniká Ťada specifičností ohledně rodiny
(vztah k otci, ale i k matce a ostatním členrim pŤíbuzenstva, citové vztahy
a hodnoty s tím spojené), ohledně náboženství (Star1f zákon, rituály, pŤed-
pisy, zvyky, svátky a vztahy k nim), ohledně qfchovy doma nebo v nábožen-
ské škole (vztah mezi učitelem a Žákem, vztah k Písmu, ke knihám vribec,
dále takzvané ,'das Lernen.'(naučení) a s tím spojen siln;Í sklon k pŤemítá-
ní, zv]ášť ve vnitŤním monologu nebo dialogu, a určit1f sklon k pŤehodno-
cování, k s5rmbolice, ke složitosti a problematičnosti). Dáe určité jiné rodin-
né tradicejako záliba ve vyprávění, v orální literatuŤe (talmudská povídka
nebo chasidská povídka nebo Židovská anekdota a podobně).

\rI

K židovské tématice: pokud to už nevypl vá z pŤedchozího bodu, typick;fmi
židovsk;fmi motivy jsou _ zájem o vlastní (kolektivní) identitu, o vlastní
(kulturní) dějiny, o zobrazení antisemitismu, o Izrael jako ',zaslíbenou ze-
mi.', o problém diaspory a koneckoncri o 2. světovou válku a holocaust, to
poslední dokonce do té míry, že by se dalo mluvit o generacích židovsk;fch
autorri pŤed holocaustem a po holocaustu.

ilI

Ze strany autora tedy do díla pŤicházejí prvkyjeho osobnosti, jakje dotvo-

Ťena mimo jiné v]fchovou, vzděláním, světoqÍm názorem, náboženstvím.

1 K. Mercks: Zur Rezeption des Romans Das Leben mit dem Stern von JiŤí Weil (Sinn

r:nd Unsinn). Russian Literature (Amsterdarn) 1995, s. 561-578'

2 K. Merck"; .,Semantische Geste..und Ritualisierung bei B. Hr abal, Dutch Contríbutnns

to the Eleuenth International Congress of Slauists in Bratislava, Amsterdam-Atlanta 1994.
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\rII

S jedním nizozemsk;fm studentem jsme probrali některá díla pŤevážně

poválečn]fch židovsk;ích autor , jako Viktora Fischla-Dagana, Arnošta Lus-

liga, oty Pavla a Karola Sidona, abychom zjistili specifické rysy této litera-

tulry a ábychom mohli blíže definovat pojem onoho ''židovského stylu'..3

Ukázalo se pŤi tom, že v dílech těchto autor se zrcadlí nejen preference

tematické, ale i hodnotové, a to nejen ve vztahov]fch relacích k subjektu,

ale ještě spíš v určitém postoji k životu a k životním otázkám.
Mám na mysli ony',věčné..pocityviny, sebezapŤení až sebenenávis-

ti,a pocit odcizení v nežidovském prostŤedí, a naopak pocit blaha ve vlast-

ním kruhu, určit;f sklon k moráInímu sebemučení, pocit méněcennosti a

nešikovnosti (typ',šlemila.'), nebo naopak urči!Í stupeĎ moudrosti či doved-

nosti. Nebo mám na mysli frekventovanf pocit lítosti, tŤeba nad ztracenym
rájem nebo vribec nad ztrátou něčeho či někoho vzácného. Další často se

lyskytující židovskou potŤebou je zaujímat pozici prostŤedníka (mezi lidmi,

stupinami lidí nebo mezi kulturami), krttŽná|eŽejípocity humanismu nebo

smíŤlivosti. Nakonec sem patŤí i zmínka o židovském humoru a zprisobu

uvažování, které snad mtiže lycházet z qfše jmenovaného'.naučení,': probí-

rat problém ze všech stran, na zkoušku ho pak postavit na hlavu, zaměnit
'..'.á'. . '.pod,', levou a pravou stranu, vnitŤní a vnější a podobně, čímŽ

vznikne určit stupeř bizarnosti, komičnosti, a protožejsou to vlastnějen

hypotézy, zároveř určit]f stupeĎ teoretičnosti: reprezentovaná realita se

dočasně mění v model.

\rIII

Pro Weilriv ro mán Žiuot s huězdou je v rámci ,'Židovského stylu'. pŤíznačné:

Téror'a 2' světové války, holocaustu, ilegality.
Používání Židovsk]Ích pŤíjmení: Roubíček, Kauders, Porges a podobně,

zatímco pro nacisty nemá osobní jména, .'oni.. jsou jenom reprezentantiZ|a.
Nápádnc ma lo oďkaz1kžidovskému privodu, qfchově, vzdělání, nábo-

ženskátradici a zvykrim. Roubíček zŤejmě pochází ze silně asimilované

rodiny $ako Weil). Cítí se dokonce divně v synagÓze, protože tam asi dlouho

nebyl. Vriči židovské obci se vyjadŤuje chladně aŽ nepŤátelsky (také jako

3 H. Fenijn:Áspe cten uan d'e jood,se li,teratuur itt' de Tsjechische ltltrden, Amsterdam 1994

(diplomová práce).

a I. Vízdalová: Traumatizovaná literatura, Tuar 1995, č. 4.
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Weil po válce, poté, co ho Židovská obec kritizovala pro zkresleny obraz
Židtl za protektorátu ve jmenovaném románu).

Pocit lítosti: Roubíčkriv až sentimentá|nívztah ke ztracené RriŽence,
na niž vzpomíná a s kterou ,.vnitŤně', mluví jako s idylickou postavou, která
neodpovídá realistické postavě' n]fbrŽ se spíšjevíjako sentimentální sen.
Byla navíc vdaná a v;fhledy na nějak;Í společn;Í život byly zce|aimaginární.
Lítost pociťuje Roubíček také obecně vriči osudu Žiari, t<tero čekď transport,
zatímco on bizarním ffzením téhoŽ osudu mriže zristat naživu.

Pocit viny: je sebemučivě piítomn;f, jednak protože se Roubíček nechá
postupně hmotně likvidovat, jednak protože je náhodou zapomenut, když
by mělo dojít k jeho fyzické likvidaci, čímž se ihned octne v těŽké morální
situaci, kterou sotva - a ne bez pomoci někohojiného (Materny) - pŤekoná.

Pocit odcizení: cel;Í román je jím prodchnut a deformován. Tady se pro-
jevují tendence k ''derealizac|,, a k .,dehumanizaci,,,kteté podr;/vají onen
- často v recepci tak chválen1Í - realismus. Praha se stává cizím městem,
skoro bezejmen, několikrát v expresivním pŤehodnocení umučeného čIově.
ka. Lidé ztrácejí své lidské rysy, jakmile zastupují Z|o.5 Y takovyích popi-
sech poznáváme u Weila ještě pozdní vliv expresionismu.

Naučení: Roubíček pŤemítá neustále, v duchu (vnitŤně) nebo nahlas,
i kdyŽ oslovená postava není piítomna. Mnohé ''skutečné,' pňíběhy se tak
vlastně jeví jen jako hypotézy, fantasmagorie. Tím neustál;fm duchovním
hloubáním a sebemučením vyvíjí Roubíček značnou pasivitu, kterou teprve
na konci románu pňekoná dfty risilí dělníka Materny, kter;í se vyznačuje
právě aktivností a většinou dlouho nepŤem1/šlí.

Svět jako model: všechny pŤíběhy ostatních obětí jsou popsány tak
zkratkovitě, žebtzy vznikne dojem, že tojsou opravdujen teoretické pŤí-
klady, jako možnosti k Ťešení životní situace pro Roubíčka. Ale i ''pŤíklad''
Roubíčka se v5rvíjí tak bizarné, že se brzy podobá spíš umělé hŤe s vypravo-
váním. Možná, Že tento narativní zprisob má své koŤenyve zprisobu'.nauče-
ní'., v prrizkumu možností najít určité Ťešení pro nějakf - tŤeba morální
- problém. V tom smyslu bylo lze vykládat román jako morální duchovní
exercicie na základě všem známého reálného problému'6

Nedovednost: svou skoro patologickou pasivitou a naivitou se Roubíček
proměřuje v prav1f pffklad ''šlemila'. čili '.slabého hrdiny,., a to nejen v očích

" Viz opět mrij článek (pozn. 1), v němž bohužel došlo k neblahé záměně Liblic a Lrto-
měŤic.

6 V diskusi mimo koďerenci mi Alice Jerlličková sdělila, že i u jin;/ch židovsk;Ích autorri
(tŤeba u Hostovského) se vyskytují takovéto zbácené rodinné pňíběhy, které fungujíjako
pŤÍklady pro posluchače. Pochybovďa o tom, zda tyto pŤíběhy pocházejí ztohoto ''naučení.'.
Mohli bychom pŤece tvrdit, že takoqf zprisob vyprávění májak si didaktick;Í charakter, snad
blÍzk;f ''naučení'' 

na talmudsk.Ích školách.
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i když oslovená postava není pÍítomna. Mnohé ',skutečné'. pŤíběhy se tak
vlastně jeví jen jako hypotézy, fantasmagorie. Tím neustál;im duchovním
hloubáním a sebemučením vyvíjí Roubíček značnou pasivitu, kterou teprve
na konci románu pŤekoná dfty risilí dělníka Materny, kter;Í se vyznačuje
právě aktivností a většinou dlouho nepŤem1Íšlí'

Svět jako model; všechny pŤíběhy ostatních obětí jsou popsány tak
zkratkovitě, žebtzy vznikne dojem, že tojsou opravdujen teoretické pŤí-
klady, jako možnosti k Ťešení Životní situace pro Roubíčka. Ale i ''pŤíklad''
Roubíčka se vyvijítakbizarně, že se brzy podobá spíš uměIé hŤe s vypravo.
váním. Možná, že tento narativní zprisob má své koŤenyve zptisobu'.nauče-
ní'., v prrizkumu možností najít určité Ťešení pro nějak - tŤeba morální
- problém. V tom smyslu bylo lze vykládat román jako morální duchovní
exercicie na základě všem známého reálného problému'6

Nedovednost: svou skoro patologickou pasivitou a naivitou se Roubíček
proměĎuje v praqf pffklad '.šlemila.' čili .'slabého hrdiny.', a to nejen v očích

" Viz opět mrij článek (pozn. 1), v něrnŽ bohuŽel došlo k neblahé záměně Libiic a Lrto-
měňic.

6 V diskusi mimo konferenci mi Alice Jedličková sdělila, že i u jin;fch židovsk;fch autorri
(tŤeba u Hostovského) se vyskytují takovéto zkrácené rodinné pŤíběhy, které fungujíjako
pŤíklady pro posluchače. Pochybovala o tom, zda tyto pŤíběhy pocházejí z tohoto ''naučení'.'
Mohli bychom pňece tvrdit, Že takoqf zpťrsob vyprávění májak si didaktick;f charakter, snad
blízk;Í ..naučení'. 

na talmudsk.Ích školách'
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činorodého dělníka Materny, ale i pro RtiŽenku, která mu kdysi vytkla,
že ani neumí zatlouci hŤebík do zdi. Velká část dobové kritiky se právě
rozčilovala nad tímto nemotorn;Ím a apatick m postojem (viz dále mrij
pŤedchozí článek).

Humor: vzhledem k vážnému tématu se tu nehodí humor, kter vyvo.
lává smích. Románoqf svět, modelovany až do bizarnosti a absurdnosti a
někdy i do sentimentálnosti a trapnosti, u čtenáŤe občas vyloudí nanejqfš
trpk risměv. Mezní situace a trapnost celkové situace někdy pŤipomínají
poválečn existencialismus (Ladislav Grosman), ktery zase silně ovlivnil
pozdější ''školu absurdního dramatu,'(Václav Havel, Jan Grossman a dďší).

ZAvňn

Jest]iŽe pojem ',styl'. definujeme široce, mrižeme mluvit o Židovském stylu,
kteqf se vyznačuje určit m počtem pŤíznačn;fch vlastností, které se v rrizné
míŤe a ne vždy současně vyskytují v židovské literatuŤe. Mimoto je docela
možné, že se tento styl pŤibližuje k už dlouho existujícím styloqfm tradicím,
jako k talmudské, chasidské nebo anekdotické literatuŤe. Židovsk;/ styl tedy
není jednotn;Í, ale reprezentuje celou škálu realizačních možností.

U JiŤího Weila nebylo těžké ďokázat, že jeho styl ztvárnění světa mriže
spadat pod pojem židovského stylu, i když se Weil v románu zjevně vzdď
,'romantického'. pojetí židovského prostŤedí. Idylické prvky .'ritulného,' židov-
ského života (v rodině, v obci, v synagÓze nebo na hŤbitově) zce|ascházejí
anacházimeje spíše v dělnickém prostŤedí Maternově.

Konstatovali jsme, že Weilriv styl zdaleka není realistickf, n;fbrž od-
povídá v mnoha aspektech určité židovské stylové specifičnosti ve ztvárnění
světa, jak je|ze poznat v někte4ich dílech jin ch židovsk1fch autorri.

U někter;fch autorri, kteŤíuž vědomě rezignovali na své Židovství, by
bylo zajímavé zjistit, zda pŤece jen nezristali volky nevolky ovlivněni sv1/m
židovsk;/m zázemim. Myslím pŤi tom na prÓzu Ivana KIímy nebo i na pŤed-
válečnou Weilovu prÓzu (Moskua.hranicd. U jinlch nežidovsk1fch autorri,
kteŤí se do značné míry ztotožílovali se Židovsk;fm osudem nebo tématem,
jako u Ladislava Fukse, by se snad zase dalo dokázat, Žejim chybějí někte-
ré jiné specifičnosti tohoto stylu.

Nakonec bychještě chtěl podotknout, že pŤi mapování české literatury
tohoto století by se měla vyčleĎovat rubrika ,'židovská literatura.' - kv,rili
v1fznamu, hodnotám a specifičnosti této poměrně malé literární složky v
mozaice české ]iteraturv.
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oTA PAVEL vE ŠvnnsrfcH sotIvIsLosTECH

EVA-KERSTI ALMERUDoVÁ

Vtomto referátuse zabjvám švédskou recepcí oty Pavla. Nejprve stručně
pŤedstavím spisovatele a Žurnalistu, kte4f se narodil roku 1930 v Praze.
Jeho privodní jméno bylo otto Popper.

' Popperova Žurnalistická doba zača|a, kdyŽ byl v roce 1949 pŤijat do
Ceskoslovenského rozhlasu, kde byl potom zaměstnán aŽ do roku 1956.
V tomto roce změnil pŤíjmení na Pavel a zača| pracovat jako sportovní re-
portér v časopise Stadion. Tam však skončil už po roce a pŤestoupil do časo-
pisu Ceskoslovensk voják, kde zristď aŽ do roku 1966, kdy mu byl pŤidělen
invalidní drichod. ZemŤel v bŤeznu 1973 a nechal po sobě množství kvalit-
ních reportáží, ze|<tetych stihl pŤipravit několik knížek' Je však pňedevším
znám sqfmi dvěma vzpomínkov;Ími knížkami Smrt krásnlch srnc , aJak
jsem potkal ryby

KdyŽjsem zača|apátrat po švédském tištěném materiálu o Pavlovi,
našla jsem v nejnovější encyklopedii heslo: ''Pavel, ota, vl. jm. otto Popper,
1930-1973' česk spisovatel, sportovní žurnalista, P. je pŤedevším znám
pro autobiografické poetické povídky z dětství o optimistickém otci a idylic-
ké pŤírodě rodného kraje. Všechno je líčeno s humorem a optimismem, ale
je zatemněno hrťrzami nacistické okupace, napŤíklad ve Smrti krdsnlch
srncti.r

o otovi Pavlovi jsem nic jiného ve švédsk;Ích slovnících nenašl a a Smrt
k.rdsrylch srnc je dosud jediná jeho knížka, která je pŤeložena do švédštiny
- byla vydána ve Švédsku až v roce |975 aje pŤeložena podle druhého
českého vydání. Na obálceje napsáno: ''ota Pavel, dosud ve Švédsku ne-
znám , je jedinečn;Í spisovatel nejvyšší ryzosti. Jeho jemná ironie a abso-
lutní odmítnutí senzací dodávajíjeho něŽn;im kresbám rodičri a času bezna-
dějně minulému značně vyhraněn1f profil _ ale také krutostem války, které
on, jako všichni jirrí Židé, musel vytrpět. Je tu hoŤkost, ale je ztlumena
jemn;fm, tichlm šibeničním humorem. ota Pavel je jedním z velk ch vypra-
věčri poválečné doby..'Toto napsalo nakladatelství Bra BÓcker o otovi Pav-
lovi. Ale píše také o jeho tatínkovi, a to mimo jiné: '.T}to povídky o osudech
židovské rodiny v Praze od tŤicátfch do padesá|fch let obsahují kruté rido-
bí, ale pŤedevším tvoŤí portrét nesrovnate]ného otce, 'malého muŽe', kter;/




