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HALINfi. PAWLOVSKA
fi.NEB KDO CHYTA V ZITE

itul je<lnohoZ nejpopuliírnějších
americkýchpoválečnýchrománůKdo chytá v žitějsem
využila v náuvu svéhodiskusního příspevku toliko pro asociačníefekt, nikoliv snad proto,
Že byclr chtěla hledat paralely a srovnávání s prózarrri Haliny Paw|owské. Bylo by to jistě násilné,
shodaje snadjen ve faktu, žei autorčinyprózy se v jistémsmyslu stávajíbestsellery,jako se jím
stal Salingerůvromán v 50. letech v Americe hned po svémvydríní.
Prózy H. Pawlowské vycházeji ve vysokémniíkladu- první vydání novely Díky za každénové
ráno ( l994) dosáhlo v nakladate|ství
Motto, v němŽPawlowská výhradně vydává, nákladu 15 tisíc
výtisků,u dalšíchknih se užpočetvýtiskůneuvádí.Takérychlý sled, v němžautorčinadílapřichá.
zeji na svět,je typický pro bestsellerovéspisovatele.Během pěti let, od r. l993 do dneška,vydalo
nakladatelstvíMottcl sedm knih autorky,na jejížpopularitěmajínemalýpodílmasmédia_ film' te|evize a časopisStory' jehožje Pawlowská šéfiedaktorkou
a mnohdy i přednípřispěvatelkou.
Jejíteleviznípořad V žitě( později přeměněnna Žito), putujícíze ,'státnítelevize..do soukromé
stanicePremiéra,inspiroval se názvem zmíněného
užSalingerovarománu (spíšeby všakpřiléhala
podoba Koho chytá v žitěHalina Pawlowská)' JestližeSalingerůvhrdina Holden ,,se vzddvó svéfu.l
.snubýt tím,kdo zachraňuje děti, běhajícív žitném
poli, před pádem ze strméhoútesu,,.
' v symbolickérovině je tímzobrazeno marnéúsilío záchranu vnitřní čistotya nevinnosti člověka,pak našeautorka se pokoušídojakési pseudonoblesníroviny povznéstznáméčeskéúsloví:Žiií sijako prase
v žjtě.
V tomto pověstnémžitěblahobytuodchytává politiky, herce,umělce a jiné celebrity,a to převážně pÍi konzumaci vybranýclr kulinďských specialit. Činítak lehce, vtipně a jakoby ironicky,
přitom však se značnýmza|ibením a zejménase stylistickou a verbální mazaností,která se stává
módou a prosakuje do moderátorskéhoslovníku vůbec'
Nepovšimnout si tétoaktivity H. Pawlowské by bylo hrubým opomenutímzdroje, odkud pramení její značnápopularita - masmédiaurčujívývoj dobového vkusu a stylu i čtenářskéobliby.
Knihy Haliny Pawlowské patří k nevydávanějším,nejkupovanějšíma také nejvyhledávanějším
v knihovnách. Nabízejíčtenípro zábavu a odpočinekpro ty, co chtějírelaxovat. Nemalé nríklady
rychle mizí z knihkupectví - např. prvotina ZouÍa|éženydělají zoufalé činy z r. 1993 byla vyprodána do 14 dnů- přitom vyšla v niíkladu deset tisíc výtisků a se sedmitisícovým dotiskem, druhé
vydání vyšlo po dvou letech v r. 1995.
Nejúspěšnější
knihou Haliny Pawlowskéa z hlediska uměleckéhodnoty nejlepšíse stala novela Díky zakaždé nové ráno (1994, druhé vydáni 1996, zfilmována režiséremMilanem Šteindlerem, film získal čtyři Českélvy, na filmovém festivalu v Moskvě StříbrnéhoGeorgije, v r. 1995
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byl nominován na Oscara).Ustřednípostavouotce,ukajinskéhoběžence,kte4ýzakotvil po prvnísvětovéválce v Praze, ziska|a novela silný autobiografický akcent, neboévypravěčkaa hrdin'
ka se v tomto detailu a dalšíchrysech i přibézichZtoÍožňuje
s autorčinýmosudem.
Autorce se stala hlavní inspiracíjejí vlastní rodina, přátelé, známí, jakoži pracovní zážitky,
muži,kteří hrdinku obklopují.O vztazich k nim píšePawlowská rádoby otevřeně,poněkud vychloubačně,
ale i se schopnostísama sebeprávě přes milostnévzplanutíironizovat.
Inspiraci vlastním mikrosvětem, kde prim hraje autorova rodina' která se stává předmětem
úvahi ohniskem humoru a prizmatem vztahu ke světu, najdemeu zahraničníchar'rtorů,
přede'ršínr
u ArneričanaRoberta Fulghuma a izraelsk.ého
proza'ikaa dramatikaEphraima Kishona'
oba u nás právě v poslednímdesetiletívycházeji v řadě překladů.Jejíchknihy se vyznačujídlouhými a nápaditými tituly (Fu|ghum:Všechno'co opravdupotřebujiznát' jsem se naučilv matet'skéškolce;UŽ hořela,kdyŽjsem si do nílehal. Kishon..Povídkyo rodině anebJedenza všechny,
všichnizajednoho) a patřík Žánrufejetonučisloupku,zachycujícíhodrobný všednípříběh,úva.
hu, zamyšlení,postřeh"
Pawiowská všakza svévzory prohlašujeK.Amise, Betty Mac Donaldoyou, Geralda Dur.
re|a,jako qni užívái ona ich.frlrmy..Domnívámse však,Že ve svých zdďilejšíchkníŽkáchÍejetonů(např.Pročjsemseneoběsi|a,
1994,Atzešílí|áskou,
1995)navazujeprávěnaFulghumaa
Kishona' Volí obdobnou poetiku tituiů'žánrdrobnéhofejetonuči úvahy,předevšímvšak onen
mikrosvět'který glosuje a tímchce obsáhnouÍobecně platnézákonitosti ,,velkého..
světa.
Na rozdíl od oboujmenovaných autorůjívšakchybí filozofická hloubka, myšlenkovýpodtext,postup od drobných všedníchpříběhůk podstatělidskosti, lásky (nejen sexuální),štěstía
humanity'Pokoru, se kterou Fulghum a Kishon vyslovujísvázávažná sdělení,nahrazujeu Pawklwskédo značné
míry sebeláskaa suverénnost
úspěšné,
lečbulvárnínoviniířky.
První dvě knihy autorčiny(Zoufalé ženy děIají zoufa|éčiny, 1993, Díky za každénové
ráno, l994) byly novely s volně komponovanými kapitolami na principu asociace,v podstatě
příběhyudrŽujícíchronologii ve vývoji záp|etky'Prvni z novel, původněfilmová povídkao čer.
stvěrozvedenéčtyřicátnici,která hledá pÍ}rtnera,
nesetypickéznaky scéniíře:
psychologiepoStav
jejen obrysově naznačena,
důrazse klade na exotiku prostředí(hrdinkasi vyjede na safari do Afriky),náznakovýpopis,důraznaakci.Převažujescenáristkanad prozaičkou'ostatněPawlowská
vzděláníma původnímpovolánímscená.istkabyla, napsalascénářek fi|můmEvo,vdej se, Můj
hříšnýmuž,Vraése do hrobu aj. Nyní má na svémkontě sedmknih, z nich pět tvoří svody fejetonůa sloupkťr,
kterévycházejívětšinclunejdřívev novinách a časopisech,nejčastějive Story.
JestližejsmeusvazkůPročjsemseneoběsila
(1994)aAézešílí|áskou(1995)konstatovali
z,jevnou
příbuznosts Fulghumem a Kishonem, v trojici Íejetonových,,svodek..Hrošinep|áčou
(199ó),Jak být šéastný(l996), Charakter mlčela mluvilo tě|o(|997) se Pawlowská od svých
vzdáI1la aŽ do podoby skutečnéhobulviíru. ZpÍiběIttl odpozorovanýchze všedního
souputníkťr
životase sice pokoušívytěžitsdělěníobecnější
povahy, většinouvšakužna myšlenkověshrnují
cípointurezignujea nahrazujeji bezradnýmia nefunkčními
povzdechy typu: Jo, je to tak, apod.
Některápost scriptajsou všakodvázanější
povahy.Jeden z fejetonůsouboruCharakter mlčela
mluvi|otělo končívětou: ,,Tak! A teďsi to pro mě za mě můžeš
dělat i s orangutanem...Fejeton
nesenáZevVelmi speciálnÍmi|ostný dopis z lázeňskéhoměstečka.Tím se vysvětluje,jakéto
nríadresátprovozoVats opicí.
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I příznivci a propagátoři díla Haliny Pawlowské utrousíobčaskritický postřeh. Např. Marie
Krausová v rozhovoru s autorkou pro časopisCosmopolitan konstatuje: ,,..její knižnípsaní, aby
pokročilo k velkéliteraruře, by žádalo většítrpěIivost,preciz,nost,aby se dobré,ba ýtečné,ale pře.
cejen a pouze naskicovanéruÍpadyobléklydo skutečněliterórního šatu.Na její Nzrbě je přitažlivé,
žedokáže oslovit obyčejnélidi' Že ona nahlas vysloví,co se stydímebyťjen šeptatsarni sobě pod
peřinou,,..
Jan Kašpar, odpovědný redaktor knížkyHroši nepláčou ( l996)' se na zá|oŽceuchýlil k nadnesenéreklamě: ,,Halina Pawlowská umíbýt svobodná (přestoževdanó) a neskryvat, žemužemiluje a potřebuje (včetnětoho svého).Dovede o tom vyprávět se stejnou chutí,s jakou jí jehněčí.
Literdty prudí svým obchodním úspěchem,sufražetlq (pro kteréje mužptluhým synonymem blbství)takéneřvou roz,koší,
ale ženyji mají ródy. Dává jim naději, A někteří mužitaké.Neurážíje ct
nekastruje, Mně je na ní milé,žemá ráda Isaaka Babela a že umí,jako málokdo, tragikomickou
grotesku."
Tento všehochuéovýreklamní slogan, bagatelizujícívýhrady literiírníkritiky vůčitvorbě Haliny Pawlowskéa vysvětlujícije závisti projejí finančníúspěchy,působíjakclzjednodušující
provokace, kterou snad není nutno Se zabývat. Literiírní recenze právem upozorňují na povrchnost
autorčinýchknih, na snahu po líbivostii na stylistickounedbalost.To,ženěkdo má rád IsaakaBabela ještěneznamená,žedovede psátjako Babe|.Zá|ožkato takto přímo netvrdí,ale vynášíPaw.
lowskou na vrchol současnétragikomické grotesky, kterou právě Babel mistrně pěstoval. 1.o
svědčío nedostatkuvkusu a žánrovéhopovědomíredaktoraJana Kašpara.Avšak i jeho soud je
ji majírddy.,).Tím Pawlowskou zďazuje do luhů
dvojznačnýv odkazu na oblibu u publika (,,ženy
jejíž
jsme
a hájůženskéliteratury,na
pokleslost
zvyk|i, i kdyŽ i v tétooblastijsou výjimky: přesto
je termínŽenskáliteraturachápán pejorativně'
Jednoznačněke svým čtenrířkrím
obrací se Pawlowská v knížceJak být šthstný s podtitulem
Dvanáct nemorá|ních rad (199ó). Ty jsou obsaŽenyv závěrečné
kapitole a majítoto zaměření:
Jak získatpeníze,Iakziskat partneraajak si ho udržet,Jak partneraopustit' Jak být ideálním šéfem,
Jak být ideálnímpodřízenýmapod.
Narozdíl od svých četnýchpředchůdkyň převážněamericképrovenience balancuje Pawlowská dovedně rÍLeziÝáŽnýíL7
a recesnímtónem, aiibisticky uhýbá do poloh humoru,který zachraňuje
textoplývajícíbanalitamia naivnostmi.V podstatěvšakjdeo pouhouhru na parodii, vedenous vyzývavou a místyi zábavnou koketení.Podání všaksklouzává po povrchujevů a takzvaných věčných pravd.
V citovanémuŽ ittterviewupro časopisCosmopolitan (l995) vyvracíPawlowská nepřílišpřesvědčivě názory o zjevnéautobiografičnostisvétvorby: ,,Rozhořčujemě ale, kdyžsi všichni myslí,
jsou přesvědčeni,ževytrubuji 'skutečná
žečtoujakýsi můjpře'sný deníček,hledají skutečndjména,
,fakta o svých noluÍclt,mocnénizadku a velkých prsou. LÍéhrdinky byly buclaté.S títnužje ale konec! Začínámérupodvyživeých a krátkozralcých.,.Jak patrno, smysl pro vtip nelze autorce upřít.
Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj dojem z četbyjejích sedmera knih: čístje s časovým
odstupem,jednotlivě, je možné,místy jistě pobaví.Ale konzumovat je v jedncrmzátahu' jako
celek, je vysilujícíztráta času.A druhý neradostnýpostřeh:úroveňknihje sestupná'nejlepšíjsou
nesporněranépráce Haliny Pawlowské.

M. Krausová. CosmopoIitan,duben l995, s. |34_l37 a l49
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