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Žwor s rrvÉzoou
\rE wnrr,ovĚRoN{ÁNU
KEES MERCKS

I
Následujícíreferát pŤímonavazuje na článek o recepci románu JiŤíhoWeila
Žiuot s huězd,ou,kte4f v těchto dnech vyšel v Russian Literature, v pŤfležitostnémtisku k sedmdesátinám našehoemeritního profesora Jana van der
Enga.l V tomto článku vyvstala otázkaWeilova literárního stylu a došel
jsem v něm poněkud provokativně k závěru, žev tomto romrínu vribec nejde
''socrealismus.,,reportáŽ čiliteraturu faktu a podobně,
o reďismus, natožo
n brž o literární sty|,,ktnrj,zŤejměpod vlivem tématu nabyl r znych aspektri grotesknosti, bizarnosti a konstruovanosti. Nebudu to tady všechnoopakovat, vlastně všechno už bylo v prriběhu času objeveno jinjmi badateli
a šlo mi spíšo souhrn a srovnání těchto v sledkri neŽ o objevení něčeho
nového.
il
Když tu mluvím o určitémsepětí mezi stylem a tématem, myslím samo'.sémantickéhogesta'', ve které se spojují zvuková
zŤejměna prob]ematiku
avlzrtamovástránka díla smyslutvorn m zprisobem, to jest žese ocitáme
v tom bodě, kde autor vytváŤísmyslupln text a kde čtenáŤzas tent,!žtext
smysluplně - tŤebaasymetricky - vnímá. Tím zp sobem čtenáŤzíská svtij
estetick čietick , rozumov1fčiemocionální'.šok''.2
ilI
Ze strany autora tedy do díla pŤicházejíprvkyjeho osobnosti, jakje dotvoŤena 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'

T}.to prvky mohou vcházet do díla dvojím zprisobem: jako téma a jako s
ním spojená hodnota. Izolovanétéma,bezvzt,ahuk určitémusubjektu, nese
v sobě samozŤejměv znam, ale nem ženikdy dospět ke smyslu. Tak rovněž nemrižeizolovaná hodnota smysluplně existovat, protožejakmile se
objevíse smyslem, děje se to nikoli absolutně, n brž relativně, tedy ve vztahu k určitémusubjektu, za kter1fm se skr1fvá tvrirčíosobnost'
IV
Židovská literatura by se dala definovat podle privodu autora, podle tématiky a možná tedy také podle stylu' Pňitom musíme podotknout, žese jak
Židovská literatura, tak i privod autora, jeho tematickf vfběr a literární
styl jeví rrizně a potenciálně, tedy většinouv závislosti na autorském záméru, někdy však i bezděčně,když autor zapírá svoje Židovstvíneboje k němu
zcela indiferentní.

v
K židovskémuprivodu: tím lŽ vzniká Ťada specifičnostíohledně rodiny
(vztah k otci, ale i k matce a ostatním členrimpŤíbuzenstva,citovévztahy
a hodnoty s tím spojené),ohledně náboženství(Star1fzákon, rituály, pŤedpisy, zvyky, svátky a vztahy k nim), ohledně qfchovy doma nebo v náboženskéškole (vztah mezi učitelema Žákem, vztah k Písmu, ke knihám vribec,
dále takzvané ,'dasLernen.'(naučení)a s tím spojen siln;Ísklon k pŤemítání, zv]ášťve vnitŤnímmonologu nebo dialogu, a určit1fsklon k pŤehodnocování,k s5rmbolice,ke složitostia problematičnosti).Dáe určitéjiné rodinnétradicejako záliba ve vyprávění, v orální literatuŤe (talmudská povídka
nebo chasidská povídka nebo Židovská anekdota a podobně).

\rI
K židovskétématice:pokud to užnevypl vá z pŤedchozíhobodu, typick;fmi
židovsk;fmi motivy jsou _ zájem o vlastní (kolektivní) identitu, o vlastní
(kulturní) dějiny, o zobrazeníantisemitismu, o Izrael jako ',zaslíbenouzemi.', o problém diaspory a koneckoncri o 2. světovou válku a holocaust, to
poslední dokonce do témíry, žeby se dalo mluvit o generacích židovsk;fch
autorri pŤedholocaustem a po holocaustu.

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]fchžidovsk;íchautor ,jako Viktora Fischla-Dagana, Arnošta Lusliga, oty Pavla a Karola Sidona, abychom zjistili specifickérysy tétolitera''židovskéhostylu'..3
tulry a ábychom mohli blíže definovat pojem onoho
Ukázalo se pŤi tom, žev dílech těchto autor se zrcadlí nejen preference
tematické, ale i hodnotové,a to nejen ve vztahov]fch relacích k subjektu,
ale ještě spíšv určitémpostoji k životu a k životním otázkám.
ažsebenenávissebezapŤení
Mám na mysli ony',věčné..pocityviny,
ti,a pocit odcizenív nežidovskémprostŤedí,a naopak pocit blaha ve vlastpocit méněcennostia
ním kruhu, určit;fsklon k moráInímu sebemučení,
nešikovnosti (typ',šlemila.'),nebo naopak urči!ÍstupeĎ moudrosti čidovednosti. Nebo mám na mysli frekventovanf pocit lítosti, tŤebanad ztracenym
rájem nebo vribec nad ztrátou něčehočiněkoho vzácného.Další častose
lyskytující židovskoupotŤebouje zaujímat pozici prostŤedníka(mezi lidmi,
stupinami lidí nebo mezi kulturami), krttŽná|eŽejípocityhumanismu nebo
smíŤlivosti.Nakonec sem patŤíi zmínka o židovskémhumoru a zprisobu
probíuvažování,kterésnad mtiželycházet z qfšejmenovaného'.naučení,':
rat problémze všechstran, na zkouškuho pak postavit na hlavu, zaměnit
'..'.á'. . '.pod,',levou a pravou stranu, vnitŤnía vnějšía podobně, čímŽ
vznikne určit stupeř bizarnosti, komičnosti,a protožejsouto vlastnějen
hypotézy, zároveř určit]fstupeĎ teoretičnosti:reprezentovaná realita se
dočasněmění v model.
\rIII
,'Židovskéhostylu'. pŤíznačné:
Pro Weilriv ro mán Žiuot s huězdouje v rámci
2' světovéválky, holocaustu, ilegality.
Téror'a
pŤíjmení:
Roubíček,Kauders, Porges a podobně,
PoužíváníŽidovsk]Ích
.'oni..jsou jenom reprezentantiZ|a.
jména,
zatímcopro nacisty nemá osobní
Nápádnc ma lo oďkaz1kžidovskému privodu, qfchově, vzdělání, náboženskátradici a zvykrim. RoubíčekzŤejmě pochází ze silně asimilované
rodiny $ako Weil). Cítíse dokonce divně v synagÓze, protožetam asi dlouho
nebyl. Vriči židovskéobci se vyjadŤuje chladně aŽ nepŤátelsky (takéjako

Weil po válce, poté,co ho Židovská obec kritizovala pro zkresleny obraz
Židtl za protektorátu ve jmenovaném románu).
Pocit lítosti: Roubíčkrivaž sentimentá|nívztah ke ztracené RriŽence,
na niž vzpomíná a s kterou ,.vnitŤně',mluví jako s idylickou postavou, která
neodpovídárealisticképostavě' n]fbrŽse spíšjevíjakosentimentální sen.
Byla navíc vdaná a v;fhledy na nějak;Íspolečn;Í
životbyly zce|aimaginární.
Lítost pociťujeRoubíčektakéobecněvričiosudu Žiari, t<teročekď transport,
zatímco on bizarním ffzením téhoŽosudu mriže zristat naživu.
Pocit viny: je sebemučivěpiítomn;f,jednak protožese Roubíčeknechá
postupně hmotně likvidovat, jednak protožeje náhodou zapomenut,když
by mělo dojít k jeho fyzické likvidaci, čímžse ihned octne v těŽkémorální
situaci, kterou sotva - a ne bez pomoci někohojiného (Materny) - pŤekoná.
Pocit odcizení:cel;Íromán je jím prodchnut a deformován. Tady se projevují tendence k ''derealizac|,,a k .,dehumanizaci,,,ktetépodr;/vajíonen
- častov recepci tak chválen1Í- realismus. Praha se stává cizím městem,
skoro bezejmen, několikrát v expresivním pŤehodnoceníumučenéhočIově.
ka. Lidé ztrácejí svélidské rysy, jakmile zastupují Z|o.5Y takovyíchpopisech poznáváme u Weila ještě pozdnívliv expresionismu.
Naučení:RoubíčekpŤemítáneustále, v duchu (vnitŤně)nebo nahlas,
i kdyŽ oslovená postava není piítomna. Mnohé ''skutečné,'
pňíběhyse tak
vlastně jeví jen jako hypotézy,fantasmagorie. Tím neustál;fm duchovním
hloubáním a sebemučenímvyvíjíRoubíčekznačnoupasivitu, 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 pŤíběhyostatních obětíjsou popsány tak
zkratkovitě, žebtzy vznikne dojem,žetojsou opravdujen teoreticképŤíklady, jako možnostik Ťešení
životnísituace pro Roubíčka.Ale i ''pŤíklad''
Roubíčkase v5rvíjí
tak bizarné, žese brzy podobá spíšuměléhŤes vypravováním. Možná, Že tento narativní zprisobmá svékoŤenyve zprisobu'.naučení'.,v prrizkumu možnostínajít určitéŤešení
pro nějakf - tŤebamorální
- problém. V tom smyslu bylo lze vykládat román jako morální duchovní
exercicie na základě všem známéhoreálnéhoproblému'6
Nedovednost: svou skoro patologickou pasivitou a naivitou se Roubíček
proměřuje v prav1fpffklad ''šlemila'.čili '.slabéhohrdiny,., a to nejen v očích

" Viz opět mrij článek (pozn. 1), v němž bohužel došlo k neblahé
záměně Liblic a LrtoměŤic.
3

H. Fenijn:Áspe cten uan d'e jood,seli,teratuur itt'de Tsjechische ltltrden, Amsterdam 1994
(diplomová práce).
a
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I. Vízdalová: Traumatizovaná literatura, Tuar 1995, č.4.

6
V diskusi mimo koďerenci mi Alice Jerlličková sdělila, žei u jin;/ch židovsk;Íchautorri
(tŤeba u Hostovského) se vyskytují
takovéto zbácené rodinné pňíběhy, které fungujíjako
pŤÍkladypro posluchače.Pochybovďa o tom, zda tyto pŤíběhypocházejí
ztohoto ''naučení.'.
Mohli bychom pŤecetvrdit, žetakoqf zprisob vyprávění májak si didaktick;Í charakter, snad
blÍzk;f''naučení''
na talmudsk.Íchškolách.
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poválečn]fchŽidovsk;fchautorri,jako Viktora Fischla-Dagana' Arnošta Lusrysy tétolitera.
iiga, oty Pavla a Karola Sidona, abychom zjistili specifické
'.židovského
stylu.''3
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'..'uá'. u ,'pod.',levou a pravou stranu, vnitŤnía vnějšía podobně, čímŽ
vznikne určit]fstupeĎ bizarnosti, komičnosti,a protoŽejsouto vlastnějen
hypotézy, zároveí určit;ÍstupeĎ teoretičnosti:reprezentovaná rea]ita se
dočasněmění v model.

VIII
,,Židovskéhostylu'. pŤíznačné:
Pro Weilrlv rcmánŽiuot s huězd'ou jevrámci
Téma 2. světovéválky, holocaustu, ilegality.
Kauders, Porges a podobně,
Roubíček,
pŤíjmení:
Používánížidovsk;|'ch
'.oni'.jsou jenom reprezentantiZ|a.
jména,
zatimco pro nacisty nemá osobní
Napádno md'lo oďkazuk židovskémuprivodu, vychově, vzdělání, náboŽenskétradici a zvykrim. RoubíčekzŤejmě pochází ze silně asimilované
rodiny (jako Weil). Cítíse dokonce divně v s5magÓze,protožetam asi dlouho
jako
nebyl'. Vriči židovskéobci se vfradŤuje chladně aŽ nepŤátelsky (také

Weil po válce, poté,co ho židovská obec kritizovala pro zkreslen,! obraz
ŽidŮ za protektorátu ve jmenovaném románu).
Pocit lítosti: Roubíčk v až sentimentální vztah ke ztracené Rrižence,
na niž vzpomíná a s kterou .'vnitŤně'.mluví jako s idylickou postavou, která
neodpovídárealisticképostavě, n]/brŽse spíšjevíjako sentimentální sen.
Byla navícvdaná a qfhledy na nějak společn;/Život byly zce|aimaginární.
Lítost pociťujeRoubíčektaké obecněvričiosudu Žiari, t<terečekď transport,
zatímco on bizarním Ťízenímtéhožosudu m že zristat naživu.
Pocit viny: je sebemučivěpŤítomn1Í,
jednak protožese Roubíčeknechá
postupně hmotně likvidovat, jednak protožeje náhodou zapomenut' kdyŽ
by mělo dojít k jeho fyzické likvidaci, čímžse ihned octne v těžkémorální
situaci, kterou sotva - a ne bez pomoci někoho jiného (Materny) - pŤekoná.
Pocit odcizení:cel román je jím prodchnut a deformován.Tady se projevují tendence k ,'derealizaci.'a k ,'dehumanizaci'',které podr1ivajíonen
- častov recepci tak chválen;f - realismus' Praha se stává cizímměstem,
skoro bezejmen, několikrát v expresivním pŤehodnoceníumučenéhočlověka. Lidé ztrácejí svélidské rysy, jakmile zastupují Z|o.5Y takov1fch popisech poznáváme u Weila ještě pozdnívliv expresionismu.
Naučení:RoubíčekpŤemítáneustále, v duchu (vnitŤně)nebo nahlas,
i když oslovená postava není pÍítomna.Mnohé ',skutečné'.
pŤíběhyse tak
vlastně jeví jen jako hypotézy,fantasmagorie. Tím neustál;im duchovním
hloubáním a sebemučenímvyvíjíRoubíčekznačnoupasivitu, kterou teprve
na konci románu pŤekoná dfty risilí dělníka Materny, kter;Íse vyznačuje
právě aktivností a většinou dlouho nepŤem1Íšlí'
Svět jako model; všechny pŤíběhyostatních obětíjsou popsány tak
zkratkovitě, žebtzy vznikne dojem,žetojsou opravdujen teoreticképŤíklady, jako možnostik Ťešení
Životnísituace pro Roubíčka.Ale i ''pŤíklad''
Roubíčkase vyvijítakbizarně, žese brzy podobá spíšuměIéhŤes vypravo.
váním. Možná, žetento narativní zprisobmá svékoŤenyve zptisobu'.naučení'.,v prrizkumu možnostínajít určitéŤešení
pro nějak - tŤebamorální
- problém. V tom smyslu bylo lze vykládat román jako morální duchovní
exercicie na základě všem známéhoreálnéhoproblému'6
Nedovednost: svou skoro patologickou pasivitou a naivitou se Roubíček
proměĎuje v praqf pffklad '.šlemila.'čili .'slabéhohrdiny.', a to nejen v očích

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

3

H. Fen|jn: Áspe cten uan d,ejood'seliteratuur in de Tsjechische landen, Amsterdam 1994
(diplomová práce).
a
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I. Vízdalová: Traumatizovaná literatura' Tuar t995, č.4.

6
V diskusi mimo konferenci mi Alice Jedličková sdělila, žei u jin;fch židovsk;fchautorri
(tŤeba u Hostovského) se vyskytují takovéto
zkrácené rodinné pŤíběhy,které fungujíjako
pŤíklady pro posluchače.Pochybovala o tom, zda tyto pŤíběhypocházejí z tohoto ''naučení'.'
Mohli bychom pňecetvrdit, Že takoqf zpťrsobvyprávění májak si didaktick;f charakter, snad
blízk;Í..naučení'.na talmudsk.Ích školách'
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činorodéhodělníka Materny, ale i pro RtiŽenku, která mu kdysi vytkla,
že ani neumí zatlouci hŤebíkdo zdi. Velká část dobovékritiky se právě
rozčilovala nad tímto nemotorn;Íma apatick m postojem (viz dále mrij
pŤedchozíčlánek).
Humor: vzhledem k vážnémutématu se tu nehodíhumor, kter vyvo.
lává smích. Románoqf svět, modelovany aždo bizarnosti a absurdnosti a
někdy i do sentimentálnosti a trapnosti, u čtenáŤeobčasvyloudí nanejqfš
trpk risměv. Mezní situace a trapnost celkovésituace někdy pŤipomínají
poválečn existencialismus (Ladislav Grosman), ktery zase silně ovlivnil
pozdější''školuabsurdníhodramatu,'(Václav Havel, Jan Grossman a dďší).
ZAvňn
Jest]iŽe pojem ',styl'.definujeme široce,mrižememluvit o Židovskémstylu,
vlastností,kterése v rrizné
kteqf se vyznačujeurčit m počtempŤíznačn;fch
míŤea ne vždy současněvyskytují v židovskéliteratuŤe. Mimoto je docela
možné,žese tento styl pŤibližujek uždlouho existujícímstyloqfm tradicím,
jako k talmudské,chasidskénebo anekdotickéliteratuŤe.Židovsk;/styl tedy
není jednotn;Í,ale reprezentuje celou škálu realizačních možností.
U JiŤíhoWeila nebylo těžkéďokázat, žejeho styl ztvárnění světa mriže
spadat pod pojem židovskéhostylu, i když se Weil v románu zjevně vzdď
.'ritulného,'
,'romantického'.
židovpojetížidovskéhoprostŤedí.
Idylicképrvky
(v
nebo
na
hŤbitově)
zce|ascházejí
ského života rodině, v obci, v synagÓze
anacházimeje spíšev dělnickém prostŤedíMaternově.
Konstatovali jsme, žeWeilriv styl zdaleka není realistickf, n;fbržodpovídáv mnoha aspektech určitéžidovskéstylovéspecifičnostive ztvárnění
světa, jak je|ze poznat v někte4ich dílech jin ch židovsk1fchautorri.
U někter;fch autorri, kteŤíužvědomě rezignovali na svéŽidovství,by
bylo zajímavézjistit, zda pŤecejen nezristali volky nevolky ovlivněni sv1/m
židovsk;/mzázemim. Myslím pŤitom na prÓzu Ivana KIímy nebo i na pŤedválečnou Weilovu prÓzu (Moskua.hranicd. U jinlch nežidovsk1fchautorri,
kteŤíse do značnémíry ztotožílovalise Židovsk;fm osudem nebo tématem,
jako u Ladislava Fukse, by se snad zase dalo dokázat, Žejim chybějíněkteré jiné specifičnosti tohoto stylu.
Nakonec bychještě chtěl podotknout, žepŤimapování českéliteratury
,'židovskáliteratura.' - kv,rili
tohoto století by se měla vyčleĎovatrubrika
v1fznamu, hodnotám a specifičnostitéto poměrně malé literární složky v
mozaice české]iteraturv.

oTA PAVEL vE ŠvnnsrfcH sotIvIsLosTECH
EVA-KERSTI ALMERUDoVÁ

Vtomto referátuse zabjvám švédskourecepcíoty Pavla. Nejprve stručně
pŤedstavímspisovatele 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 pŤíjmenína Pavel a zača|pracovat jako sportovní reportérv časopiseStadion. Tam však skončilužpo roce a pŤestoupildo časopisu Ceskoslovensk voják, kde zristď aŽ do roku 1966,kdy mu byl pŤidělen
invalidní drichod. ZemŤelv bŤeznu 1973 a nechal po sobě množstvíkvalitních reportáží,ze|<tetychstihl pŤipravit několik knížek'Je však pňedevším
znám sqfmi dvěma vzpomínkov;Ímiknížkami Smrt krásnlch srnc , aJak
jsem potkal ryby
KdyŽjsem zača|apátrat po švédskémtištěnémmateriálu o Pavlovi,
našlajsem v nejnovějšíencyklopedii heslo: ''Pavel, ota, vl. jm. otto Popper,
1930-1973'česk spisovatel, sportovnížurnalista, P. je pŤedevším
znám
pro autobiograficképoeticképovídky z dětství o optimistickém otci a idylicképŤíroděrodnéhokraje. Všechnoje líčenos humorem a optimismem, ale
je zatemněno hrťrzami nacistické okupace, napŤíklad ve Smrti krdsnlch
srncti.r
o otovi Pavlovi jsem nic jiného ve švédsk;Ích
slovnícíchnenašla a Smrt
k.rdsrylchsrnc je dosud jediná jeho knížka,která je pŤeloženado švédštiny
- byla vydána ve Švédskuaž v roce |975 aje pŤeloženapodle druhého
českéhovydání. Na obálceje napsáno: ''ota Pavel, dosud ve Švédskuneznám , je jedinečn;Í
spisovatel nejvyšší
ryzosti. Jeho jemná ironie a absolutní odmítnutísenzacídodávajíjeho něŽn;imkresbám rodičria časubeznadějně minulému značněvyhraněn1fprofil _ ale takékrutostem 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 vypravěčripoválečnédoby..'Totonapsalo nakladatelství Bra BÓcker o otovi Pavlovi. Ale píšetakéo jeho tatínkovi,a to mimo jiné:'.T}topovídkyo osudech
židovskérodiny v Praze od tŤicátfch do padesá|fch let obsahujíkruté ridobí,ale pŤedevšímtvoŤíportrét nesrovnate]néhootce, 'maléhomuŽe', kter;/
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