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Umě|ecká
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Frýda)
prvníchletech druhésvětovévá|ky, a|e už v bezprostřednímohroženívlastního života,se chystal mladý, začinajicispisovatelNorbert Frýd (imenoval
se tehdyještěFried) psát rodinnou kroniku. Ve starýchžidovskýchrodinách

sbíralmateriál,vedl si deník,do kterého
zapisovalmonrentální
nápady,k práci pod.
něcovai i miarišíhobratra,rovněž začinajicíhospisovateie,a svéhostárnoucíhooice,
který tento impuiz reaiizovai v porioběněkoiikasetstránkovýchpaměti' v nichŽ biian.
coval v|astníživot'Navázal tak nit v panrětirodu, neboémemoárv uŽ po sobě zanechal patriarcharodiny Moric Maier: časověsahaly až do padesátýchlet minulého
století.Život pro trojici Friedů však připravil jiné pasti, než bylo plánovanétvůrčí
vzepětí_ vězení,ghetto,koncentráky.Mladšíbratr s otcem skončiliv plynovékomoře, Norbert Frýd (začalse psát s ý) trpěl ve vězeníchv Terezíně'osvětimi a Dachau'
Po osvobozeníse pak přímo hekticky vrhl do práce: působiljako tlumočníkamerické armády, jako svědek v procesu s esesmany z koncentráků,jako kulturní atašé
v USA a v Mexiku (v letech 1947-|95|),jako delegát UNESCA cestoval po exotic.
kých zemích,byI novinářema poslézespisovatelemz povcllání.
Napsal celou řadu žánrověi hodnotově různýchknih. V druhépolovině šedesátých let, na vrcholu životnía tvůrčí
zralosti (mimochodem ve věku svéhootce, kdy
on psal svépaměti) vrátil se ke svémuprojektu z m|ádí.Trojicí románůsplatil sám
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sobě, ale předevšímsvým mrtvým onen dávný dluh. Postupně vycháze|y:Vzorek bez
ceny a Pan biskup aneb Začátek posledních sto let (Čs'spisovatel, Praha 19ó6, 246
stran), Hedvábné starosti aneb Uprostřed posledních sto let (totéžnakladatelství,
nakladatelství,
|968,254 str.),Lahvová pošta ane'oKonec poslednícirsto let (totéž

v Čechách usazený
tečncsti však rafi

a obecnéhoobrazu
KdyŽ na začátk

1 9 7 1 .2 8 7 s t r . ) .

citem ohroŽenía p

Frýd se řídil slovy moudréhorabínaTarpho na ,,Nespočívrina tobě povinnost dílo dokončit,ani všaknejsi svobodenod něho upustit,,.,Ponořil se ke kořenůmsvého
rodu, kjeho i svým vlastnímŽivotnímzkušenostem,skrze ně hledal odpověď na pří.

z popudu Židovské
jen totální zkázy,a

činy katastrofy 20. století,která tak tragicky postihla jeho kmen, a rovněž i smysl
a důvody vlastního přežitía své identity: ,,Po všechexotických výpravdch na různé
strany tohle je cesta do sebe. Pokus vysvětlit si sám sebe tak trochu ztoho, čímprošli

vůbec,,,,

rociičea z jakých divných materiáIůformovali nds,,'z
obJednotlivédíiy tri|ogieby|y napsány a iakévyšly v reiativněnejsvobodnějším
dobí,kteréu nás v politickéma literárnímživotěpo r.1945 panovalo,v době ideolojara, poslednídíl stačilještě vyjít těsně
gického uvolnění,v období tzv. pražského

níku: ,,Mohla by to

Z rodinnýchpa
niky ,,židovstvav (

mezijinými národ
(kronika se odehrá

sounáležitostk ha|

před normalizací.Trilogii sice nepostihlonen známý zákaz proskribovanýchknih, byť

nejmenšímsouhrn
za posledních sio I

probírá otevřeně a bez deformace řadu otázek spojených např. se sionismem, vírou
v boha, nebo poukazuje,jak ideologický tlak 50. let poněkud pozměnil některépasá.

Thto teze rovn
moáry, jde pouze

žea motivy Frýdovy prosluléknihy Krabice živých (l955)' vycbázejici rovněžz au-

středků souvisejíc
jakoŽ i psycholog

topsie a zážitkŮz koncentráku.Frýr| sám byl typický židovskýlevicový intelektuál.
kterých českáliteraturaměla celou řadu, jeho ideologický vývoj všaknenízáměrem

postav,v nePosle

méhopříspěvku.

něži historickéroI

Autentičnostv podobě až maniakálníhosmyslu pro přesnost fakt prostupujevelkou částFrydova díla. Vlastní záŽitky a informace, kteréje možno doložit prameny

stovarrý.

a materiálem dokumentární podoby, byly ostatně hlavními inspiračnímizdroji celé
Frýdovy tvorby, vrcholí však v tétotrilogii, která je zároveň i vrcholem celéhojeho

při rozboru způso

uměleckého směřování.

Kromě vlastní

Alfréd Fried a ma
jich protikladnos

Základními zdroji či prameny trilogie byly už zmiňovanépaměti dědečkovya ot-

celoživotnía dob

covy, kteréběhem války ukývali přátelé Norberta Frýda, dále pakjeho zápisky' de-

stíhaný hospodářs
,jízdou..v tobogá

níky i vlastní paměť' Z těcI.to tří osobních a veskrze individuálních vzpomínek
vytvořil Frýd jednotnou a jednolitou paměť tří generací kdysi početnéhorodu

.Frýd' N.: I.ahvovtipošta,
Prahal97l' s. 12ó
, Frýd, N.: Vzorekbez cenya pun biskup'Praha |966,zá|oŽka
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Sleduje s trpkt

se spisovatelským
sy jako Claire) stž

. Fýd' N': klhvovúpt

v ČecháchusazenýchŽidů, vysoce umělecky stylizovanou,zdánlivě prostou,ve skutečncsti však rafinovaně komponovanou' vyznačujícíse symbiózou autenticity
a obecnéhoobrazu doby.
Když na začátku40. let si s tímtonápademFrýd pohrával,inspirován vlastnímpocitem ohroženía předevšímdojmy a reá|iemi,kteréspatřoval při sbírkáchkonaných
z popudu židovskéobce v zámožnýchdomácnostech,a z toho pramenícípocity nejen totálnízkázy, a|e i vymazáni židovskéhoetnika z paměti lidstva, zapsal si do deniku: ,,Mohla by to být sdga rodu a zdroveň tak trochu podobizna židovstvav ČechtÍch

I
i
t

vůbec,,.,
Z rodinných pamětítak vznikla kronika konkrétního
rodu s obecnouplatnostíkroniky ,,židovstvav Čechách...Jelikožmladšívětve rodiny byly jiŽ značněasimi|ované
mezi

iinlimi

nárnrlnnstmi

ncien

tchr|ciříhn

Čec|rnclnrrenclrr

ala i cc|á

ctřeílní Fvrnnv

(kronikase odehrávázčástihlubokov mnohonárodnostní
pospolitosti,kterouskýtala
jeji
sounáležitostk habsburskémonarchii),
tzv, obecná platnostobsahujev sobě při-^:-^..xa*
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Tato teze rovněž vyúsťujek úvazeo Žánrovémrozpětítrilogíe:jde pouze o memoary' jde pouze o rodinnou či rodovou kroniku? Kvalita užitýchuměleckých prostředkůsouvisejícíchse způsobemvyprávění a vůbec celého traktovánípříběhů'
jakoŽ i psychologická propracovanostjednotlivých charakteru,zejménaústředních
postav,v neposlednířadějejich zasazenido dobových reálií,činíz tétotrilogíerovněži historickéromány v pravémslova smyslu, což byl ostatněžánrFrýdem dosti pěstovallv.

v
0

rrome vlastního,do značnémíry proměňujícíhose já (kteréhosi všimnemeblíže
při rozboru způsobuvyprávění)stojív popředírománu jakožto hlavní postavy otec
Alfréd Fried a matka Klára Friedová, kteréjejich syn, vypravěč,zachycuje v celéjejich protikladnosti,fascinován Í'aktem,
jak mohly dvě takto rozdílnébytosti vytvořit
celoŽivotnía dobře f.ungující
manŽelskýSvazek, zkoušenýrodinnými katastrofami,

I
tK

u

stíhanýhospodářským vzestupemi pádem, proměňovanýve svépsychicképodstatě
,jízdou..v tobogánu života.
jak se z melancholicky zasněnévenkovskéintelektuálky
Sleduje s trpkou účastí,
se spisovatelskýmiambicemi (podepisovalasvélehce sentimentálníprozaicképokusy jako Claire) stávala postupněa střídavědůstojnáměštka,číperněsi hledícíkšeftu
.

FrýrJ'N.: Llhvovú PošIu.Praha l97 l ' s. l25
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s cuklovím, matka - lvice, statečněpro svá mláďata ohraničujícíjejich budoucí životní teritorium, které má být pochopitelně mnohem lukativnější než to jejich, až

Jednotlivédíly n
zejménav jeha začá

k obrazuještěmladé,ale v očekávánídalšíchkatastrofa bankrotůrezignujícínemoc-

čtupředků napÍ,,,zd
syn Jdchymův..',v (

néŽeny.
Kontrastně vyznivá portrétponěkud lehkomyslnějšíhoa zdánlivě povrchnějšího
otce, prodírajícíhose životemtujako náboženskýblouznivec, tíhnoucík evangelické
víře, brajícíobčasroli majitele prosperujícíhoobchodu a poté bankrotujícítovárny,
kterémuvšak nejvice sedí role nedostižnéhocesťákav cukovinkách, vždy se honosícíhogejzíremkošilatýchhistorek a vtipů.Polarita a symbióza postav protagonistů,

vždy prostupována l
věč pouze převyprál

rafrázemi, autorskýt
jej s časem,kdy pří
ní povahy než pamč

táhnoucíchza sebou i zátěŽ vlastníchrodinných klanů v podobě různěvyvedených
bratrů,sester,šr'agrů,strýcůa tet, roztroušenýchod Vídně přes Linec a jiŽní Čechy až
do chebskéhopolrraničí,kteréosud zavádído míst vzdálených od rodných kolébek-

dopisů,zpráv z tiskr

od Dubrovníkupo osvětim a Dachau, má impozantníšířia mnohovýznamovoupest-

na na poslednímsvi

ale zároveň pÍiznáv

rost sondy do sociálníhoa společenského
rozvrstvenídoby.
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románů.
Svůj podíl na ní

- *^+X:-..
Z lll4rLrlrJ Jlldlly'

Z4-

třídit a svým způso

rituály a semknutostpřed sto lety ještědost od
chycujícízvyky, obyčeje,náboženské
okolí izolované enklávy židůna severu Čech. kteÍí.žili jinak než lidé v okolí' děli\l

dil), ale i stylizovat

je od nich zvltÍštní
řeča ještě zvkištnějšíndzor na svět, na hodnoty, na povinnosti, na
celý smysl života.,,|..,/ ,'TrpěIi tím,ale muselo je to nakonec i nějak uspokojovat, ba.

Posl
vali do šíře...o'

vit, žejsoujiní, prapodivným7,působemvyvolení,žesvůjživotprožívajíjakosložitou,

havrstevnatý široký

tou spontaneituvzp

klubko vyprávěním

umělo u, až do nes rozumitelnosti stylizovano u c eremonii,,'a
Při psanítriiogic urěi Frýrj n.sno.lný úkrrl,jak simeiit otiiišnýsioh ciěriečkovýcir,
otcovýcir a tiakoitec i svýcil viasinícit vzpurrrínekiak, aby vzniki jednoiitý ceick.
Svorníkem se stal vypravěč,zdůrazňující
vlastníspisovatelovojá (á' který píši'já'
ži
který vzpomínám),vybavenýz odstupulet i vědoucímnadhledem'Nejen do iíčení
vota dědečkaa otce, ale i svéhovstupuje komentáři, kterými vnášído textu mnoho
různýchpoloh a významůod shovívavostik pošetilostempředkůi svým vlastnímpřes
mnohdy tvrdé nastaveni zrcaď|ajejich dobou podmíněnémuchování,Autorův ko.
mentářje mnohdy poněkud drsný (akjej ostatněpotvrdil pozdějšívývoj osudů),nikdy však není krutý, ale na druhé straně nikdy také nesklouzne do sentimentu.
koProstupuje vyrovnaně všechnydíly trilogie, to znamená, že přinášídodatečné
mentáře i k jednání vlastnímu,tam si dovoluje (v závěru trilogie v Lahvovépoště)
i většídávku ironie a sarkasmu.
o Tamtéž's. 38
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J Pqýd' N.: ,lalrck bez ce

. Frýd, N.: Ilthvovti poša

Jednotlivédíly mají rovněŽ poněkud variabilnístylistickourovinu: v prvnímdílu,
partiích,je styl vyprávěníažbiblicky stylizovaný (ve výzejménav jcha začátečních
čtupředků napÍ.,,lde bydlíval i její tatínekEmanuel AdIe4 děd Jakub a praděd Juda,
syn Jdchymův..5,
v dalšíchdílech sílívěcnost ve vyprávění,faktografičnostjevšak
vždy prostupována úvahami fi|ozofického charakteru' První dva díly jako by vypravěčpouze převyprávěl (fakta,nikoliv styl, ten musel tvořit) s četnýmicitacemi a parafrázemi, autorskými vstupy a komentáři, v nichŽ předbíhá časpříběhu a konfrontuje
jej s časem,kdy příběhpíše'V textu využívávšak takéjiných pramenůdokumentární povahy nežpamětía deníků_ cituje z obchodníchknih svých rodičů,ale i jejich
dopisů,zptáv z tisku a různýchúředníchvyhlášek,kteréposilujídobovou autenticitu
románů.
Svůjpodíl na ní majíi autorovyvstupy v podobě úvaho práci na knihách' zejmé.
na na poslednímsvazku Lahvová pošta.o něm říká, žeje nezakrytouautobiografií,
ale zároveň pÍiznává, že z rttzných důvodů,byťjen formáiní povahy, musel materiál
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dil), ale i stylizovat z hlediska samotnéhouměleckéhozáměru, neboťchtěl držetjisjak se oěkně
tou spontaneituvzpomínáni(,,4ťie z toho pořdd cítitRusto vzpomínqní'
valí do šíře.,,6.
Poslední díl pak komentovaljako vyvrcholení,v němž se poklidné
klubko vyprávěníměnív princip tkaní,při němžse splétáněkolik nitípříběhuv mnohavrstevnatýširokýtok, v němžvypravěčovonarativníuměnídominuje.
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