
Diplomová práce Mlch8Elly Benešov:' židov:s~~á mystika v próze 

BrUD3. Sc..h.ulZ& se zabývá vztahem tohoto významného poli,kého spi

sovatele k zidov3ks mystické. t.ri.1.dici. již přeústavuJe. zejraénu ka

bale:,. te.nto sukus osobité a n1kóy zfe't.e:lně nede.finované z1dcvské 

mys.tieká pr~x •• Je to t.éma velice odváž,né, a sV'Jím způsobeIIl: pcovo

kat1vni, protože Schu~zovo dilo, v mno.tla směrech připod.Obři.cvan' 

k dílu F ranz.e Kafky, je svou mnoho..,ý Zna:llOV o s ti. a m.ytologičnost1 

otevřen' pro řadu různýc..l:l interpretačních a-. výkl.adových illocell\. 

Grote skně osobl té &" m.odelov.í prózy Bruno 3chulze. rozbiji 1'8:11i8-

twk6 konve ne. 'trudiční próz::! l::l vytvái'Ei;;i zc.tilu neopakovatelně 

tajemně esote.rickou nápověd! i tajelhtl"t-vim. •. d. v tomto ,3'f?e'lě. 8.10-

žlt.ě st..rukt.urova:néu 8ut.Drskcu fantazii, rúedá liiicilč:11ti of.fl.eEc'Yá 

základní. <:irche typy Scrm.lzore židovství, t::e jméHt~. j6l10 vztah k 

mystickéw.u prožit.ku., J.ak Jej Sjil.<1bolizuje kaUhL'll, u nil.. sami žid~ 

nem.!:ij,1 mnohdy ucelenou. před~'1t.tHfl.4. 3VOll iJ.~ŮViJU annlýzu Sl!nulzovýeh 

próz. opreJ.a Bep.esoyá o me,-odol -t;ic-:Zí postupy tzv. kostn.ické školy 

inter'pre tač-n! 'J·ýzbroj.i pI'j.O;) t.u.puje M .Be1'les o",rá k S ehulzovu. ó ilu 

veJillli pouče: nE:, I1SZf;tfazuj~ ,je do přede:m d'::':l~no i·j·, f);r<3hO sch .. e:.nat ll, 

t.l;l.ki nmie opr!:tvdu !1'~ úr'ovni poleizovflt s n; kt~.r-ýrl1i polskj'-mi inter

Pl't!tl 3c.hulzov:~\: díla. Chce-li M.Bebť'éc,q;\ ?/k(~ú!p.I:\\ ~;cr·.ulzo"ly vazby 

k r:.iClOvské ~rst1 CG,. musí s.i také :možná pi·edevf:ím. vbimnout. ~lc.hul-
ubtIJcně, zv:l'štt prot8, že b.Sc.hu,bz rozhodnE 

ZOVh vztahu k židc~ství 
nebyl í.)rt.odoxn! žid, j~ho pohled na náboženst.vi. byl znacnt 
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synk.ret.ic.ký. ,ryu~:ivel ve svYc.h prózách mnohu inttll·tey.tl~lních 

odka-zťt a narážek: z l'uznjch nribolenských o~ru..'1..ú. ':'ep.r"H.! po ~. t,~ncven! 

těc.hto základnien y~" "lIM bru1l!:~ o,.l(lhulze k žido,Ts lví v:; t.upuj~ 1~~ .Be

neeo.vá FW ~XXlUl)( \.enk;"v ied kBbJlli5"1;:l.C ká t..r<nQ.iti(;e a je jiho vlivu 

na. Scnulzo'VJu prc;l..aic:ku u tvol~bi.l. lvi .Be r.&o'lá s~. !I,'1~·l:('J1J.j(\. že ~rizma 

židovl:ké kultury jt~ II B.~)c.:-iUL~e jednúl z m.ožn~~~c;;. !.n:3pi.ruj~ ~e mýty 

lcfesu"\na:kjxiLi i ftnR\icK.Ylld. A. ]jen<~;GY! jt1e o to :-!L::1.!;zt v tt!t,~ 131.0-

žit.ti rnytolofickti vrstvě "to, li č~r::. S~: dOir.íYlv,r;.. 7e je cvJ.ivn~!''.0 ka

ha~Ou.. úkOL jtt \0 velice oot.l.z.a'ý. proL.v?t; D.1:..'J. k,:'ib'lle, 7'l~nl. ~~:ř'esně 

kOdifikov;",ná, "~;OU.~\.iH~i(1){é lf"ed1~mnini N.flOylo L!če:~~m. suao o sobě, 

pi'fH.1ev.silll lilo o ~':::;tic;';:á. ptibliž:=:.f,;;a Je Bch~ c.: (')d~tr::;!nrn! zl>" 

~tiU"Ý S~ projevuje Vrt: aivoff.ní. ::I kt2'Z',ý je t>l,je.:aně pf'ítomen a 

l'll;ystic:.k~ 'lJ'aclice H' '::I.'l~m.:. v :1eho t-em.atizaci světa j.3ko Knihy. světa 

~á.l·GV;t\n k01.llent..ái'elll. k faktu stvoř~n:í.. A také tém.at.u stvore.rú.. typic-

kélft prQ kab .. list iekou kO:1templ~i, v~'nuje B~nešová značnou pozornos 

I!i dochází k 1;OZcl rut.od.r-S'm. 2év~rům.. jimiž d.ov.rt'luje SViUU diploIllOV' u 

p.l'ác..i. 'l'~ JO \{VOU. erUdOv,aIl(\~tl ~. meJ!oc101G€,ickou propr8.cc\i~:1ností 

pr'b,Qi v.>·l·~a~ně nt:ldprůt;t(~rl'!ou; o Jf! J.~ oh:ha j,ob€: ~'Y nemf, 10 b;y t t'.i.e jmens i 

poch~'bt ,Jak to kcnecko::c\\ v.Yplývá z m'hc' posudku. 
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