
činorodého dělníka Materny, ale i pro Rriženku, která mu kdysi vytkla,
že ani neumí zatlouci hŤebík do zdi. Velká část dobové kritiky se právě
rozčilovala nad tímto nemotornfm a apatick m postojem (viz drále m j
pŤedchozí článek).

Humor: vzhledem k vážnému tématu se tu nehodí humor, kter;f vyvo.
lává smích. Románov;f svět, modelovany až do bizarnosti a absurdnosti a
někdy i do sentimentálnosti a trapnosti, u čtenáŤe občas vyloudí nanejv š
trpk1f risměv. Mezní situace a trapnost celkové situace někdy pfipomínají
poválečn1f existencialismus (Ladislav Grosman), kter;Í zase silně ovlivnil
pozdější,.školu absurdního dramatu'. (Václav Havel, Jan Grossman a další)'

ZÁvĚn

JestliŽe pojem .'styl..definujeme široce, mrižeme mluvit o židovském stylu,
kte4f se vyznačuje určit m počtem pŤíznačn1fch 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:Í styl tedy
není jednotn;í, ale reprezentuje celou škálu realizačních moŽností.

U Jiňr.lro Weila nebylo těžké dokázat, že jeho styl ztvárnění světa m Že
spadat pod pojem židovského stylu, i když se Weil v románu zjevnévzda|
'.romantického'' poj etí židovského prostŤedí. Idylické prvky .'ritulného'. židov-
ského Života (v rodině, v obci, v synagÓze nebo na hŤbitově) zce|a scházejí
a nacházíme je spíše v dělnickém prostŤedí Maternově.

Konstatovali jsme, že Weil v styl zdaleka není realistick , n brŽ od.
povídá v mnoha aspektech určité židovské stylové specifičnosti ve ztvárnění
světa, jak jelrze poznat v někte4fch dílech jin ch židovskfch autor '

U někte4fch autorti, kteňí už vědomě rezignovali na své židovství, by
bylo zajímavé zjistit, zda pŤece jen nezristali volky nevolky ovlivněni sv1fm
židovsk m zázerrrim, Myslím pŤi tom na prÓzu Ivana Klímy nebo i na pŤed-
válečnou Weilovu pt6zu (Moshua-hranice). U jinÝch nežidovsk ch autorri,
kteĚí se do značné rrríry ztotoŽítovďi se Židovsk;fm osudem nebo tématem,
jako u Ladislava Fukse, by se snad zase dďo dokázat,že jimchybějí někte-
ré jiné specifičnosti tohoto stylu.

Nakonec bychještě chtěl podotknout, že pŤi mapování české literatury
tohoto století by se měla vyčleĎovat rubrika '.židovská literatura'' - kvlili
v;Íznamu, hodnotám a specifičnosti této poměrně malé literární složky v
mozaice české literaturv.

oTA PA\rEL \/E ŠvÉosrfcH soIJvIsLosTECH
EVA-KERSTI ALMERUDoVÁ

Vtomto referátuse zabyvám švédskou recepcí oty Pavla. Nejprve stručně
pŤedstavím spisovatele a žurnalistu, kter1y se narodil roku 1930 v Praze.
Jeho p vodní jméno bylo otto Popper.
- Popperova žurnalistická doba zač,a|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;.f voják, kde ztistal aŽ do roku 1966, kdy mu byl pŤidělen
invalidní drichod. ZemÍe|v bŤeznu Ig73 a nechal po sobě množství kvalit.
ních reportáží, zekter!,chstihl pŤipravit několik knížek' Je však pňedevším
znám sv1fmi dvěma vzpomínkov mi knížkami Srnrt krásnj,ch srnc , alak
jsem pothal ryby.

Když jsem zač,a|a páttat 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. Všechnoje líčeno s humorem a optimismem, ale
je zatemněno hrrizami nacistické okupace, napŤftlad ve Srnrti krdsnlch
srncri.l

o otovi Pavlovi jsem nicjiného ve švédsk;fch slovnících nenaš|aaSmrt
hrásnlch snzc je dosudjedinájeho knížka, kteráje pŤeložena do švédštiny
- byla vydána ve Švédsku aŽ v roce 1975 aje pŤeložena podle druhého
českého vydání. Na obálceje napsáno: ''ota Pavel, dosud ve Švédsku ne-
známj,, je jeďinečn;f spisovatel nejvyšší ryzosti. Jeho jemná ironie a abso-
lutní odmítnutí senzací dodávají jeho něžn;fon kresbám rodičri a času bezna-
dějně minulému značně vyhraněn;f profil - ale také krutostem války, které
on, jako všichni jirlí Židé, musel vytrpět. Je tu hoŤkost, ale je ztlrrmena
jemn;fm, tich;.im šibeničním humorem. ota Pavel je jedním z velk1fch vypra-
věč poválečné doby.'. Tbto napsalo nakladatelství Bra Bijcker o otovi Pav-
lovi. A]e píše také o jeho tatínkovi, a to mimo jiné: ''T},to povídky o osudech
židovské rodiny v Praze od tŤicát ch do padesátfch let obsahují kruté do-
bí, ale pŤedevším tvoŤí portrét nesrovnatelného otce, 'malého muže', kter1f

688

1 Nationalencyklopedin 15, H ganás 1994.

689



s odvahou a nezdolnou náladou až do konce odolává neštěstí a excesum
násilí. Je to naprosto neodolateln;f všední hrdina.''2

Musíme samozňejmě brát ohled na to, že nakladatelství chce vždy dělat
reklamu sv1fm kníŽkám, ale to, co uvedlo na pŤebalu knihy Srnrl krd'snlch
srncti, oďpovídá velmi dobŤe tomu, co potom napsali švédští kritici. Díva]a
jsem se na pět tecenzi, všechny byly z roku 1976. První napsal Bengt
Lundberg pro ÓstgÓta Correspondentén ajejí švédskf titulje Paschaser

frdn Prag (Povídačky z Prahy).3 Lundberg píše mezi jinfm, Že Pavlova
knížka má zŤejmé autobiografické pozadí a že Pavel ví, jak vložit do sv1fch
vzpomínek bohat humor a ironické drirazy, které však neskryjí hoŤké a
tragické momenty v proŽitcích Pavlovy rodiny. Dále kritik popisuje děj
a pŤitom mezi jin;/m zdtirazĎuje fakt,že Pavel jenom naznačuje ty obtiže,
které jeho tatínek měl během německé okupace, a že ptávě díky tomuto
se podaŤí Pavlovi zobrazit tatínka jako pozdní civilní protějšek dobrého
vojáka Švejka. A pŤesto, žeje toto líčení občas velmi komické, vyjádŤí podle

Lundberga Pavel portrétem svého tatínka zároveĎ obdiv i velikou něžnost
k němu.

Druhou recenzi napsal Per Helge pro Arbetarbladet'a Helge míní, že
Smrt hrdsnj,ch srnc je pamětihodnákníŽka, což je také titul recenze, a
že je napsána pŤesn;l'm a trochu melancholickym jazykem. Vyprávěcí tÓn
je podle Helgeho zmírněn. I tento kritik se ovšem zablvátatínkem a podle

něho dostane čtenáŤ zdrŽenlivě Íiaškovilf a s humorem zkresleny obraz
tatínkov1fch dobrodružství, ve kter1fch vystupujejako prodavač, rybáŤ, do-

těrn;f povyšenec nebo jako něžn;/ domácí pán a hlava rodiny. Dále popisuje

Helge tatínka jako malého muže, ale velikého člověka, kter je vylíčen s

velkou láskou a kter1/ má tu vzácnou vlastnost, že m'ttže odejít z každé
porážky trochu jako vítěz.

Další recenzi s titulem Podiuuhodn!,tatínek publikoval Johan F'alck

v Helsingborgs Dagblad.5 Úvodem konstatuje, jakje krásné, že i nadále
je na světě místo pro klidn;f humor, jemnou ironii a melancholick skep-

ticismus Židovského taŽení. Jako v pŤedchozích recenzíchjedná se i tady
pŤedevším o tatínka a Falck ho popisuje takto: ,'... klidnf a qfbušn;f, po-

smutněl;Í a optimistick , plach1/ a nezdoln Leo Popper.'. Závétemrecenze

uvádí, že Pavlova knížečka je ',perlička v české vyprávěcí tradici'..

2 o. Pavel: De uackra rá'd'jurens do{ HÓganás 1975

" Ó"tgÓto Correspond'enten L2.2, |976'

a Arbetarbladct 29.3. Lg76.
s Helsittgborgs Dagblad 13.9. 1976.

Jako pŤedposlednív této souvislosti vystupuje Žena. Recenze Kristiny
Eliassonové vyšla v novinách Arbetet. s titulem Tatínek oslauouán. E|ias-
sonová tvrdila, Že hlavní osoba, tudíž tatínek,je prriměrny člověk, suknič-
káŤ, nikdo - a tedy umělec života. Je také vybaven množstvím dobré nálady
a nepŤipouští, aby ho zničily Životní obtiže, včetně skeptické manŽelky,
které se bojí víc než Hitlera. Recenzentce se knížka moc líbila s v;ftimkou
popísu maminky. Maminka se zdá Kristině Eliassonové jako pÍíliš šablono.
vitě vylíčená kyselá domácí putka.

Poslední recenzi s názvem Vyprauěč suětoué tirouně napsal Ivan Faludi'
privodem Mad'ar' pro Uppsala Nya Tidning.'Jedin;1 Faludi zaŤadil Pavla
do širší literární souvislosti a uvedl Capka, Haška, Klimenta i Klímu. Do-
da|, že švédsk;f milovník knih se mtiŽe ted'těšit na nového spisovatele z
česko-Židovského prostŤedí a nepfipomíná ani Čapka' ani Haška, ale sqÍm
such;Ím humorem by se měl nejspíše srovnávat s rusk;Ím spisovatelem
Šolomem Alejchemem, kter;í píše v jazyce jidiš. Faludi také mínil, žePavel
bez sebemenší sentimentality sebeironicky vypráví svrij pŤíběh a Že jeho
perfektní popis postav i plynul;f styl mu bude poskybovat vysoké ohodnocení
u soudob5ích satirikri'

Všem kritikrim se kníŽka líbila, všichni se zaobírali tatínkem a tŤi z
nich se také zmínili o ilustracích. Knihu Smrt hrdsnlch srnc ilustroval
Martin Lamm a nakreslil tatínka jako tlustého, ba kulatého, usmívajícího
se malého muže a skoro všichni kritici mínili, Že takovy obraz odpovídá
pŤedstavě, kterou si o tatínkovi udělali. Je to asi tak, že Lammovy ilustrace
odpovídají švédské pŤedstavě o židovském obchodním cestujícím'

A]e knížka Smrt krd,sn!,ch srnc nebyla pŤedstavována jenom v novi-
nách. V rozhlasovém poŤadu Min sommarlásning (Moje letní čtení) doporu-
čil švédsk spisovatel KIas Óstergren právě knížku Smrt hrtisnlch srnc ,
24. čewna 1985. Mimochodem dokonce i pŤedstavení poŤadu bylo zajímavé,
protože hlasatel uvedl, že ',Klas Óstergren s láskou a vňelostí.' vypráví o
knižce Smrt krásnych srnc . Klas Óstergren vribec pŤedkládá velmi zají-
mavé názory na otu Pavla a je to také až dosud jedin1i Svéd, kter1i se zab;f-
vá otou Pavlem tak drikladně, a právě proto se tady zab,lvámtady Klasem
Óstergrenem. PoŤad tnal asi pětadvacet minut a vodem Óstergren Íekl,
že toto není těžká knížka, je to jednoduch;i a jasn;f pŤíběh, a právě proto
se mu o ní těžko povídá. Potom vyprávěl o tom, co je napsáno na obálce
kníŽky' Umístil Pavla do širších souvislostí a Ťekl. že ve světle toho. co
víme o tom, jaké bylo bl't Židem ve stŤední Evropě během tňicát;fch ret,
je osud oty Pavla svfm děsiv;fm zprisobem typick . obsahuje všechny in-

6 Arb"t"t 14. rr. 1976.

7 (Jppsola Nya Tidning 18. 11. 1976
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s odvahou a nezdolnou náladou aŽ do konce odolává neštěstí a excesum
násilí. Je to naprosto neodolateln;f všední hrdina.',2

Musíme samozŤejmě brát ohled na to, že nakladatelství chce vždy dělat
reklamu sv1fm kníŽkám, ale to, co uved]o na pŤebalu kn1hy Smrt krásnlch
srncrž, odpovídá velmi dobŤe tomu, co potom napsali švédští kritici. Díva]a
jsem se na pět tecenzi, všechny byly z roku 1976. První napsal Bengt
Lundberg pro ÓstgÓta Correspondentén ajejí švédskÝ titulje Paschaser

frdn Prag (Povídačky z Prahy).3 Lundberg píše mezi jinfm, že Pavlova
knížka má zŤejmé autobiografické pozadí a že Pavel ví, jak vložit do sv1/ch
vzpomínek bohat humor a ironické drirazy, které však neskryjí hoŤké a
tragické momenty v proŽitcích Pavlovy rodiny. Dále kritik popisuje děj
a pŤitom mezijin;fm zd razĎuje fakt,že Paveljenom naznačuje ty obtiŽe,
které jeho tatínek měl během německé okupace, a že ptávě díky tomuto
se podaŽí Pavlovi zobrazit tatínka jako pozdní civilní protějšek dobrého
vojáka Švejka. A pŤesto, žeje toto líčení občas velmi komické, vyjádŤí podle
Lundberga Pavel portrétem svého tatínka zároveĎ obdiv i ve]ikou něžnost
k němu.

Druhou recenzi napsal Per Helge pro Arbetarbladet'a Helge míní, že
Smrt hrásnjrh srncti je pamětihodnákrLížk4 což je také titul recenze, a
že je napsána pŤesn;/'m a trochu melancholickym jazykem. Vyprávěcí tÓn
je podle Helgeho zmírněn. I tento kritik se ovšem zabyvátatínkem a podle
něho dostane čtenáŤ zdrženlivě Íiaškovilf a s humorem zkresleny obraz
tatínkov1fch dobrodružství, ve kter1/ch vystupujejako prodavač, rybáŤ, do-
těrn;f pov5íšenec nebo jako něžn;f domácí pán a hlava rodiny. Dále popisuje
Helge tatínka jako malého muže, ale velikého člověka, kter je vylíčen s
velkou láskou a kter1f má tu vzácnou vlastnost, že m'Ůže odejít z každé
potážky trochu jako vítěz.

Další recenzi s titulem Podiuuhodn!,tatínek publikoval Johan F'alck
v Helsingborgs Dagblad.5 Úvodem konstatuje, jakje krásné, že i nadále
je na světě místo pro klidn humor, jemnou ironii a melancholick skep-
ticismus židovského raŽení. Jako v pŤedchozích recenzíchjedná se i tady
pŤedevším o tatínka a Falck ho popisuje takto: ,'... klidnf a qfbušn;f, po-
smutněl;Í a optimistick , plach1/ a nezdoln Leo Popper.'. Závéremrecenze
uvádí, že Pavlova knížečka je ',perlička v české vyprávěcí tradici'..

2 o. Pavel: De uackra rá'd'jurens dod HÓganás 1975

" Ó"tgÓto Correspond'enten t2.2, 1976'

a Arbetarbladet 29. g. 1976.
5 Helsingborgs Dagblad 13.9. 1976.

Jako pŤedposlední v této souvislosti vystupuje žena.Recenze Kristiny
Eliassonové vyšla v novinách Arbetet. s titulem Tatínek oslauoudn. E|ias-
sonová tvrdila, že hlavní osoba, tudíž tatínek,je prriměrny čIověk, suknič-
káŤ, nikdo - a tedy umělec života. Je také vybaven množstvím dobré nálady
a nepŤipouští, aby ho zničily životní obtiže, včetně skeptické manŽelky,
které se bojí víc než Hitlera. Recenzentce se knížka moc líbila s v;fiimkou
popísu maminky. Maminka se zdá Kristině Eliassonové jako pŤíliš šablono.
vitě vylíčená kyselá domácí putka.

Poslední recenzi s názvem Vyprauěč suětoué tirouně napsal Ivan Faludi'
privodem Mad'ar' pro Uppsala Nya Tidning.'Jediny Faludi zaŤadil Pavla
do širší literární souvislosti a uvedl Čapka, Haška, Klimenta i Klímu. Do-
da|, že švédsk;f milovník knih se mriŽe ted'těšit na nového spisovatele z
česko-Židovského prostŤedí a nepfipomíná ani Čapka. ani Haška, ale sqÍm
such;Ím humorem by se měl nejspíše srovnávat s rusk;Ím spisovatelem
Šolomem Alejchemem, kter;í píše v jazyce jidiš. Faludi také mínil, že Pavel
bez sebemenší sentimentality sebeironicky vypráví svrij pŤíběh a Že jeho
perfektní popis postav i plynul;f styl mu bude poskytovat vysoké ohodnocení
u soudob ch satirikri.

Všem kritikrim se kníŽka líbila, všichni se zaobírali tatínkem a tÍi z
nich se také zmínili o ilustracích. Knihu Smrt hrdsnlch srnc ilustroval
Martin Lamm a nakreslil tatínka jako tlustého, ba kulatého, usmívajícího
se malého muže a skoro všichni kritici mínili, Že takov,! obraz odpovídá
pŤedstavě, kterou si o tatínkovi udělali. Je to asi tak, že Lammovy ilustrace
odpovídají švédské pŤedstavě o Židovském obchodním cestujícím'

Ale knížka Smrt krd,sn!,ch srnc nebyla pŤedstavována jenom v novl-
nách. V rozhlasovém poŤadu Min sommarlásning (Moje letní čtení) doporu-
čil švédsk spisovatel KIas Óstergren právě knížku Smrt hrásnlch srnc
24. června 1985. Mimochodem dokonce i pŤedstavení poŤadu bylo zajímavé,
protože hlasatel uvedl, že ,'KIas Óstergren s láskou a vÍelostí.' vypráví o
knižce Smrt krásnych srnc . KIas Óstergren v bec pŤedkládá velmi zají-
mavé názoty na otu Pavla a je to také až dosud jedin Svéd, kter1i se zab;f-
vá otou Pavlem tak drikladně, a právě proto se tady zab,lvámtady Klasem
Óstergrenem. PoŤad trval asi pětadvacet minut a vodem Óstergren Íekl,
že toto není těžká knížka, je to jednoduch;i a jasn;f pŤíběh, a právě proto
se mu o ní těžko povídá. Potom vyprávěl o tom, co je napsáno na obálce
kníŽky' Umístil Pavla do širších souvislostí a Ťekl. že ve světle toho. co
víme o tom, jaké bylo byt Židem ve stŤední Evropě během tŤicát;fch ret,
je osud oty Pavla sv]im děsiv;im zprisobem typick;f . obsahuje všechny in-

u Arb"t"t L4. rr. 1976.
7 (Ippsala Nya Tidning 18. 11. 1976
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gTedience. PŤežít jako česk;f Zid bylo samo o sobě qfzvou, ale pŤežít jako
česk Židovsk spisovatel, to bylo jedním z největších hrdinství našeho
století. Dále se Óstergren domnívá, že velká část české literatury pojednává
právě o umění pŤeŽití, a to na všech rírovních, ale moŽná pŤedevším dušev-
ní. Literárním pomníkem této strategii pŤežitíje dobrÍvoják Švejk, pokra-
čuje Óstergren. Jin m pro Pavla charakteristick;fm rysem je podle Óster-
grena šibeniční humor, kter;f rádi pěstují lidé, kte4fm je opravdu špatně.
Hlavní ingrediencí takového humoruje také sebeironie. Podle Óstergrena
patŤí tento humor k českému národnímu charakteru, pokud se dá o něčem
takovém mluvit. A všechno dobré, co charakterizuje českou literaturu, je
nějakfm zprisobem reprezentováno právěve Srnrti krdsn!ch srncrž oty Pav1a.
Jako dŤíve zmínění kriti ci zab la| se spisovatel Óstergren tatínkem. Mezi
jin;fm Ťekl, Že tento portrét otce se vší svou láskou by měl dostat místo mezi
klasiky. Pan Popper je jedním ztĚchbentyznamn1fch hrdinri, jejichž qfznam-
nost vystoupí až v těsné blízkosti. A když potom Óstergren vyprávěl, jak
Popperovi žili u Proškri, provedl velmi zajímavé, nikoliv však literární srov-
nání s jedním švédsk:Ím spisovatelem. Řekl totiž, Že u Proškri se zaby-lají
rybolovem, kter1f ve švédském vyprávěcím umění má protějšek jenom u
spisovatele Fritiofa Ni]ssona Piratena v jeho Bombi Bittoui. Óstergren také
mínil, Že knížka Smrt hrd'snfch srnc je velmi zábavná, a|eže je zábavná
správn;fm zprisobem, zplisobem, kter;f učiní dojem na čtenáŤe. TÓnina je

samozŤejmě moll a Pavlrjv humor spočívá v lítosti a občas v děsivém zoďal-
ství' Pavlriv styl je, pokračoval Óstergren, klinicky očištěn;f od sentimentďity.
Pavel vypráví jednoduše a jasně, skromně, zprisobem jinak vyhrazen1fm
letit m mistrrlm. Óstergren také konstatoval, že v tom hluku hlasri, které
se pokoušejí vzájemně se pŤehlušit svym svědectvím o bídě našeho času,
je Pavlovo vyprávění tich m šeptáním, které právě proto budí absolutní
pozornost. Óstergren také Ťekl, že pokud existuje možnost získat nějakou
jasnou esenci z Pavlovy knížky, takje to krevjeho vlastního srdce. Tb, co
popisuje,je totižjakási lidskost a dristojnost, která pŤežije aprož1jevšechna
pokoŤení možná právě dfty suverénní sebeironii, kterou pan Popper rozvíjí
během celého svého marného psího života a které také učil svého syna.

Švédská znalost oty Pavla však nepocházíjenom z knížek. 31. května
1981 byl v televizi uveden barevn;Í fr|m Zlatí tihoíi pod|e stejnojmenné
povídky, kter! rcžítoval Karel Kachyřa. Svédskf titul zněl Den gyllene

f&ngsten (Zlatf rilovek). Švédská televize pŤedstavila film takto: ',Desetilet1/

chlapec sní o tom, jak chytá zlaté rihoŤe, kteĚí jsou opŤedeni legendami a
o kter ch si dospělí tak často povÍdají. Dostává se stále více do světa sntj
a současně se blíží válka.'. Televizní hlasatel zato pŤedstavil film takto:
',Nyní bude Ťeč o zdravych vodách a rybolovech,. a pokračoval, Že je to su-
gestivní a poetick film z okupované země během 2. světové války, film
o chlapeckém snu' Zajímavé je,žeteleize i hlasatel pŤedstavi]i film titulem
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Zlatj, Ioueh, zatímco na začátku filmu se ukázalo, že pŤekladatelka Monica
Scheerová pŤeložila titul správně Zlatí hoŤi.

Skoro pŤesně o devět let později uvedli v televizi jinf KachyĎriv film,
a to právě Smrt krdsnlch srncrž. Film byl součástí celovečerního televizního
poŤadu zPrahy' Švédsk filmov;f televizní titul byl Rržá okarnas d,ijd, (Smtt
srncri). V televizním poŤadu hovoŤili o tom, že jde o film, kter pojednává
o veselém obchodnÍm zástupci na konci tŤicátfch let, kter miluje rybolov,
a tvrdili také, že Leo Popper pŤemlouvá sedláky, aby si koupili v robky
od Elektroluxu a pŤitom na sv;Ích cestách svádí ženy. Když potom nacisté
vpochodují do Čech, začíná tvrdá skutečnost - Leo je Žid. o tomto filmu
se hovoŤilojiž dŤíve, a to ve švédském rozhlasovém poŤadu Kulturnytt (Kul.
turní noviny) 5. rinora 1988. Šlo o zprávu z Gijteborského filmového fes-
tivalu a reportér Ťekl, že se těší na česk1f celovečerní film Smrl hrdsnlth
srnc , kter! se bude promítat pŤíštího dne. Dále pokračoval tím, Že jde o
zfllmování Pavlova stejnojmenné knihy, a pokud film knize odpovídá, má
jít o velmi dojemnou povídku o kulatém a odvážném prodavači vysavač ,
kter1f se dokonce odváží tropit si posměch z nacistri.

Ten film byvšak mohl b1y'tvlastně riplně jin . Podle Pavlova nejstaršího
bratra Huga napsal ota Pavel scénáŤ k filmu sám, ale v době, kdy ho Ka-
chyĎa potŤeboval, byl tento scénáŤ ve Švédsku, protože Švédové chtělri Smrt
krdsn!,ch srnc natočit. Potom to neudělali a KachyĎa točil podle vlastního
scénáŤe'

Takov je tedy ve Švédsku dostupn;Í materiál o Pavlovi. Aleje tojenom
malá část všeho, co za sv j život vytvoŤil. Nebylo by moŽné pŤekládat víc
Pavloqfch knížek? Nebylo by možné zvj,šit zájem o otu Pavla ve Švédsku?
Já myslím, že ar'o, Velmi často dostávám otázku o své práci. Když Ťeknu,
že pracuji na doktorátu o Pavlovi, chtějí o něm vědět více. Většina se zají.
má o jeho další literární činnost kroméknížky Srnrt krásnlch srnc , Y tom
pŤípadě jim ráda vyhovím a nejraději cituji z těch sportovních reportáži,
kteréještě nebyly kniŽně publikovány. Pavel stylizuj etotižlžve své rané
práci své vyprávění tak, že čtenáŤ má dojem, že je posluchačem, kter1i má
rozhovor se spisovatelem. Tento zprisob psaní zprostŤedkuje pocit drivěr-
ného styku mezi čtenáŤem a spisovatelem a čtenáŤ vnímá spisovatele jako
lidového pohádkáŤe'

V časopise Stadion napŤíklad Pavel uveŤejnil reportáž s titulem VolrÍ
Grijbouha, Cituji rivodem jeho slova: ''HalÓ, tady Gr<ibovka. Co to je? PŤece
vila uprostŤed Havlíčkoqfch sadri' kterou dal postavitv novorenesančním
slohu v minulém století MoŤic Gr<ibe. Teď už jsem několik let Domem pio.
n1fori Julia Fučíka, věčně plná dětí.''8

8 stodi,, 1956,é,22.
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gTedience' PŤežít jako eesk:Í Žid bylo samo o sobě qfzvou, ale pŤežít jako
česk;f Židovsk;f spisovatel, to bylo jedním z největších hrdinství našeho
století. Dále se Óstergren domnívá, že velká část české literatury pojednává
právě o uměnipíežití, a to na všech rirovních, ale moŽná pŤedevším dušev-
ní. Literárním pomníkem této strategii pŤeŽitíje dobaf voják Švejk, pokra.
čuje Óstergren. Jin m pro Pavla charakteristick;/m rysem je podle Óster-
grena šibeniční humor, kterf rádi pěstují lidé, kterÍm je opravdu špatně.
Hlavní ingrediencí takového humoru je také sebeironie. Podle ostergrena
patff tento humor k českému národnímu charakteru, pokud se dá o něčem
takovém mluvit. A všechno dobré, co charakterizuje českou literaturu, je
nějakfm zprisobem reprezentováno právěve Smrti krásnlch srn'crž oty Pavla.
Jako dffve zmínění kritici zab1lval se spisovatel Óstergren tatínkem. Mezi
jin m Ťekl, že tento portrét otce se vší svou láskou by měl dostat místo mezi
klasiky. Pan Popper je jedním ztĚct'bezvfznamn;fch hrdin , jejichž qfznam-
nost vystoupí aŽ v těsné blízkosti. A kdyŽ potom Óstergren vyprávěl, jak
Popperovi Žili u Proškri, provedl velmi zajímavé, nikoliv však literární srov-
nání s jedním švédskÝm spisovatelem. Řekl totiž, Že u Proškri se zabyvají
rybolovem, kteqf ve švédském vyprávěcím umění má protějšek jenom u
spisovatele Fritiofa Nilssona Piratena v jeho Bombi Bittoui. Óstergren také
mínil, že kníŽka Smrt krá,sn!, ch srnc je velmi zábavn á, a|e že je zábavná
správn1fon zp sobem, zprisobem, kterj učiní dojem na čtenáŤe. TÓnina je

samozŤejmě moll a Pavlriv humor spočívá v lítosti a občas v děsivém zoďal-
ství. Pavlriv styl je, pokračovď Óstergren, klinicky očištěn;f od sentimentality
Pavel vypráví jednoduše a jasně, skromně, zprisobem jinak vyhrazen m
letit m mistr m. Óstergren také konstatoval, že v tom hluku hlasri, které
se pokoušejí vzájemně se pŤehlušit sv;fm svědectvím o bídě našeho času,
je Pavlovo vyprávění tich;ím šeptáním, které právě proto budí absolutní
pozornost. Ostergren také Ťekl, že pokud existuje možnost získat nějakou
jasnou esenci z Pavlovy kníŽky, tak je to krev jeho vlastního srdce. Tb, co
popisuje, je totiž jakási lidskost a dristojnost, která pŤeŽije a prožije všechna
pokoŤení možná právě dfty suverénní sebeironii, kterou pan Popper rozvíjí
během celého svého marného psího života a které také učil svého syna.

Švédská znalost oty Pavla však nepocházíjenom z knížek. 31. května
1981 byl v televizi uveden barevn fi|m Zlatí hofi pod|e stejnojmenné
povídky, kter režíroval Karel KachyĎa. Svédskf titul zněl Den gyllene

fá,ngsten(Zlat:f rilovek). Švédská televize pŤedstavila film takto: ',Desetilet1/

chlapec sní o tom, jak chytá zlaté rihoŤe, kteŤí jsou opŤedeni legendami a
o kte4fch si dospělí tak často povídají. Dostává se stále více do světa snrj
a současně se blíŽí válka.'. Televizní hlasatel zato pŤedstavil film takto:
'.Nyní bude Ťeč o zdrav;fch vodách a rybolovech'. a pokračoval, že je to su-
gestivní a poetick film z okupované země během 2. světové války, film
o chlapeckém snu. Zajímavé je,žeteleize i hlasatel pňedstavili film titulem
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Zlatj loueh, zatímco na začátku filmu se ukázalo, Že pŤekladatelka Monica
Scheerová pŤeložila titul správně Zlatí ťlhoŤi.

Skoro pŤesně o devět let později uvedli v televizi jinf KachyĎriv film,
a to právě Smrt krá,snfch srncrŽ. Film byl součástí celovečerního televizního
poŤadu zPrahy. Švédsk filmov;f televizní titul byl8áá okarnas dijd. (Smrt
srncri). V televizním poŤadu hovoŤili o tom, že jde o film, kter pojednává
o veselém obchodním zástupci na konci tŤicátfch let, kter miluje rybolov,
a tvrdili také, Že Leo Popper pŤemlouvá sedláky, aby si koupili qfoobky
od Elektroluxu a pŤitom na sv;ich cestách svádí Ženy. Když potom nacisté
vpochodují do Čech, začíná twdá skutečnost - Leo je Žid. o tomto filmu
se hovoŤilojiž dŤíve, a to ve švédském rozhlasovém poŤadu Kulturnytt (Kul-
turní noviny) 5. ťrnora 1988. Šlo o zprávu z Gtjteborského filmového fes-
tivalu a reportér Ťekl, že se těší na česk celovečerní fr|m Smrt krdsn!,ch
srnc , kter! se bude promítat pŤíštího dne. Dále pokračoval tím, že jde o
zfi]mování Pavlova stejnojmenné knihy, a pokud film knize odpovídá, má
jít o velmi dojemnou povídku o kulatém a odvážném prodavači vysavačti,
kter1f se dokonce oďváŽí tropit si posměch z nacistri.

Ten film byvšak mohl b t vlastně riplně jinf. Podle Pavlova nejstaršího
bratra Huga napsal ota Pavel scénáŤ k filmu sám, ale v době, kdy ho Ka-
chyĎa potŤebovď, byl tento scénáŤ ve Švédsku, protože Švédové chtš|i Smrt
hrásn!,ch srnc natočit. Potom to neudělali a Kachyřa točil podle vlastního
scénáŤe'

Takovf je tedy ve Švédsku dostupn;i materiál o Pavlovi. Ale je to jenom
malá část všeho, co za sv j Život vytvoŤil. Nebylo by moŽné pŤekládat víc
Pavlov1fch knížek? Nebylo by možné zv,!šit zájem o otu Pavla ve Švédsku?
Já myslím, že ano, Velmi často dostávám otázku o své práci. Když Ťeknu,
že pracuji na doktorátu o Pavlovi, chtějí o něm vědět více. Většina se zají-
má o jeho další literární činnost kroméknížky Srnrt hrásnlch srnc , Y tom
pŤípadějim ráda vyhovím a nejraději cituji z těch sportovníchrcportáží,
kteréještě nebyly knižně publikovány. Pavel stylizuj etotižlžve své rané
práci své vyprávění tak, že čtenáŤ má dojem, že je posluchačem, kter1f má
rozhovor se spisovatelem. Tento zprisob psaní zprostŤedkuje pocit d věr-
ného styku mezi čtenáŤem a spisovatelem a čtenáŤvnímá spisovatele jako
lidového pohádkáŤe.

V časopise Stadion napŤíklad Pavel uveŤejnl| rcportáž s titulem Volrí
Grijbouha, Cituji rivodem jeho slova: ''HalÓ, tady Grcibovka. Co to je? PŤece
vila uprostŤed Havlíčkovfch sadri, kterou dal postavitv novorenesančním
slohu v minulém století MoŤic Gr be. Teď uŽ jsem několik let Domem pio-
nffi Julia Fučíka, věčně plná dětí.'.8

' stodio, 1956,é,22.
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A Zá.uod statečnfch, Ťíční reportáž, kterou Pavel napsal pro časopis
Československ;f voják, má tento zvláštní rivod: ''Jsem Ťeka, prostá Ťeka,
nic víc. MiliÓny kamen , písčité bŤehy' kolonie olšin a vrb, to je mé tělo.
Voda' to je má krev. Chladná a stále proudící. Kdyby ji někdo v1'rval kory-
tu, zemŤela bych, tak jako zmitátělro bez krve..'g ota Pavel ve svém vyprá-
vění zpravidla pouŽívá první osobu číslajednotného. ZtotožŤruje se s Ťekou,
domem pion 'rri nebo se sportovcem. Nejenom to je však pro Pavla specific.
ké. V jeho díle se pŤedevším objevuje pŤírodní l1rika. Uvedu jako pŤftlad
citát z repo áže Nerněním za Riuiéru! , která se objevila poprvé v časopise
Československ voják, ale teďje také vydána v nové Pavlově krrížce Jak
šel tátd Afríkou:

V Lipně se staví a z Lipna do Vyššího Brodu musíš nák]ad,ákem. Na drkotajícím autě
nám vyprávějí o vzniku Čertovy stěny. Čert měl odnést chasníka, ale dŤív měl splnit
jeho tŤi rikoly, UŽ první nesplnil' Chasník mu poručil, aby zastavil Mtavu dŤív, neŽ ko-
hout zakokrhá' satan se dŤel s obrovsk:ími balvany, ale Vltavu nezatarasil' Chasník
mu mohl dát ještě těŽší r1kol. Mohl mu naŤídit, aby zaneŤádi] ňeku tak jak loučovické
papírny a čert by to určité nedokázal. Ríká se ostatně, Žeje qfhodnější platit pokuty
za znečištění ňeky, než postavit Ťádné filtrační zaÍízení. Je zatím konec krásné vody,
na všem leŽí páchnoucí s|em' Řeka je mrtvá. Život v ní umiel. ryby v ní nejezdí, lidé se
nekoupají, ženské neperou prádlo. l0

Tady však najdeme i jin;y pro Pavla typick1f rys' a to jsou pohádkové

elementy. Pavel tvoŤí vribec dynamickou rr;Trávěcí techniku, která fascinuje

mnoho lidí. Tím, ževyptáví jakoby zriznlch perspektiv, je jeho vyprávění
ještě Živější a pŤijímá novy rozměr. K tomu ovšem pŤispívá pŤírodní lyrika
i ten fakt, že Pavel sqfmi články bojoval za lepší prostŤedí, o čemž svědčí
také uvedeny citát. Zkusím tedy zqfšit zájemo otu Pavla ve Švédsku, a
myslím, že pŤedpoklady jsou velmi dobré. Pan Werich sice tvrdil, že Ota
Pavel psal tak drjbŤe česky, že se to nedá pŤeložit,ll ale kníŽka Smrt krás-
nlch srnc je i ve švédském pŤekladu velmi oblíbená, a kdyby se mi poda-
Ťilo pŤeložit i jiné Pavlovy práce, jsem si jistá, že by měly rispěch. A uklízeč-
ka v domě, kde jsem bydlela dŤíve, by se také moc těšila. Zač,a|a kvrili mně
číst otu Pavla, a když dočetla Smrt hrdsnlch srnc , tvrdila, Že bude číst
ostatní Pavlovy knížky německy - tolik se jí knížka líbila. Ale je to pŤece
jen Švédka...

9 českoslouensk!, uojdk 1957, č,' II.

10 Českoslouensk! uojtik 1957, č' 16; o. Pavel: Jak šeI tata Afrikou, Pralta 1994

i1 J. Janoušek: Rozhouory s Janem Wericlrcm,2' vyd. Praha, 1986.

o SoNETECH JANA sxÁcnr-e

BIRGIT KREHLoVÁ

(...) So majcht ich selbst in kiinstlichen Sonetten,
In sprachgewandter MaíJe kiihnem Stolze,
Das Beste, was Gefiih] mir gábe, reimen;

Nur weiB ich hier nicht bequem zu betten,
Ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze,
Und miiBte nun doch auch mitunter leimen.

(Goethe: Das Sonett)

(...) Ich hoppse, wie die Muskeln mir's diktieren,
Will nicht in fremde Form gezwungen sein
Und fiiLhle mich sanz frei in meiner - meinerl

Pfui Teufel, sollt'ich Sonette schmieren:
Ich will ich selbst in meinen Lungen sern
Und niemals atmen in Petrarcas seiner."

(MYnona)

Jan Skácel napsal stovky básní, mezi nimiž je i sedmnáct sonet . Dalo by
se Ěíci, že je to zanedbatelné mnoŽství, a|e to, že se pŤiklonil ',k básnické
formě' která je poeticky i filologicky nejčastěji komentována'' a je .'stále

více diskutovanou formou,',l vzbudilo naši pozornost. Navíc hrají Skáce}ovy
sonetyv zatímjediné monografii jeho dfla od Zdeřka Kožmínavedlejšíroli.
Kožmín píše: .'Lze Ťíci, že Skácel nebuduje sonet jako brilantní formovou
zá|ežitost, n1/brž v duchu celé své poetiky se formě sonetu spíš svěŤuje, aby
zahrnuljeho lyr.icky osvědčenou vyznamotvornost do své vlastní sémantické
intence.''2 Takovéto zacházení se sonetem je pro básníka 20' století (za
hraniční by se daly označit Rilkeho Sonette an orpheus) spíše pravidlem
než qfrimkou,3 ačkoli právě ve čtyŤicát ch a padesát ch letech v české lite-

' A. von Bormam: Wer heut Sonette schreibt..., in Ziteraturwissenschaft und Geschichts-
philosophie (Festschrift fiir Wilhelm Emmrich), ed. H. Arntzen aj., Berlin-New York 1975,
s.  146.

, Z' Kož^í,' Skdcel,Brno 1994, s. 122n.

3 Srov. D. Schindelbeck: Die Veriinderung d,er Soruttstruhtur uon d.er d.eutschen Lyrik
der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart' Frankfurt a. M. 1988. Schindelbeck rozlišuje
tŤi zprisoby používání formy sonetu ve 20. století. Zp'ttsob zacházení, kte4f shora u Skácela

694 695




