
Posudek oponenta disertační práce Hany Hříbkové 
„Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939“ 
předkládané v roce 2019 v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK 

 
Disertační práce Hany Hříbkové vychází z předpokladu, že výzkum literatury byl během 
20. století zasažen výkyvem jednostranné pozornosti k uměleckému textu, a že její práce 
o Weilovi je nyní součástí „moderní literární vědy 21. století“ s oživeným zájmem o autora, 
předkládající „život“ a „dílo“ jako rovnocenné, provázané složky. Autorka tu zřejmě v obavě, že 
biografický výzkum je něco méně odborného, potřebovala tzv. teoreticky zaštítit skutečnost, že 
se bude zabývat i autorovým životem. Kdybychom ale měli komentovat úvodní partie její 
disertace, „metodologické základy práce“, v nichž je na malé ploše (s. 10–25) soustředěno značné 
množství konfuzí, nepochopení a trivialit, formát běžného oponentského posudku bychom 
několikanásobně přesáhli. Omezme se proto jen na konstatování, že práce francouzských 
filosofů, resp. strukturalistů a poststrukturalistů radikálně rozvíjely poznání ruských formalistů 
komprimované do aforismu, že literatura je „dělána“ ze slov, nikoli z prožitků. Neboli: vykládat 
slovesné umělecké dílo s oporou o námětovou nebo tematickou stránku věci nepřinese poznání 
tohoto díla jako díla uměleckého, tedy v jeho nezastupitelnosti. A ještě jinak: biografický portrét 
a textostředné zkoumání díla jakoby bez autora se nijak nevylučují, naopak se mohou 
umocňovat. Skvělým příkladem v domácím kontextu jsou práce Jiřího Opelíka o Josefu Čapkovi 
nebo Vladimíru Holanovi či Vladimíra Binara o Jakubu Demlovi. 

Žánr nebo obor biografie autorka v úvodu disertace tedy obhajuje zbytečně: „Recipient bez 
adekvátní biografické informace může Weilův život a dílo interpretovat mylně.1 V případě Jiřího 
Weila se z hlediska mýtů a nepřesností jedná zejména o tradované omyly délky skrývání v době 
okupace [...], o přítomnost Jiřího Weila v sovětských lágrech [...], dále pak o nepřesnosti ve 
vztahu k židovské víře a ve znalosti hebrejštiny či jiných jazyků, ale také o práci v poválečném 
muzeu [...] a následně od roku 1949 do roku 1958“ (s. 24). – Je pravděpodobné, že znalost přesné 
délky Weilova skrývání s eventuální pronikavostí interpretace autorových děl příliš nesouvisí. 
Současně není pochyby o tom, že zabýváme-li se Weilovým životem, je informace o tom, jak 
dlouho se autor za okupace skrýval nebo jak to bylo s jeho zaměstnáním v Židovském muzeu po 
roce 1948, svrchovaně důležitá. Jinými slovy: ospravedlňujeme-li potřebnost literární biografie 
vazbou na oblasti, kde to bezpodmínečně nutné není, počestnému umění životopisu tím spíše 
škodíme. 

Česká literatura má solidních biografií literátů 20. století jako šafránu (Justlův Holan skrytý 
v posledním svazku básníkových spisů Bagately 11, 1988, Sakův Bedřich Fučík, 2004, Sukův Havel, 
2013) a za neutěšený stav jistě může kromě nedostatku talentovaných životopisců také 
pervertované obecné povědomí, že dobrý životopis není možná tak „vědeckou“ prací jako 
abstraktní úvahy třeba o subjektu vyprávění. Nevím, co stálo za rozhodnutím Hany Hříbkové 
nepředložit coby disertaci prostě materiálově podloženou životopisnou práci. Její text – bez 
zdůvodnění ponechávající Weilovu tvorbu do roku 1939 až do posledního řádku blíže 
neurčenému budoucímu „dokončení“ – se totiž neústrojně rozpadá na obsáhlou a podrobnou 
zprávu o archivním výzkumu a na pasáže o Weilových literárních dílech. Autorka je sice nazývá 
„analýzami“, ale obávám se, že ani při nejvstřícnějším nastavení vůči jejímu výkonu je nelze 
pojmenovat jinak než jako krkolomné resumé dějové složky Weilových próz (její shrnutí mají 
navíc podobu didakticky vyprávěného příběhu, než aby bylo zvěcněním narativu zkoumaného 
tvůrce) a jako nesoustavná excerpta vybraných uměleckých prvků nebo užitých básnických 
prostředků. 

Nálezy o ději či motivech próz jsou ovšem jen vypočítávány (nevíme, zda úhrnně, či 
výběrově, a pokud selektivně, pak podle jakého klíče), k tvárnému rozboru nesměřují 
a ve výkladu chronologicky vedenému k dalšímu Weilovu životnímu úseku a k novým 
rukopisům mizí a někde se zase vynoří. Pokyny jako „viz dále“ nebo „srovnej“ je hustě protkána 

                                                           
1 Je pochybné, zda vůbec existuje něco jako „mylná interpretace“. „Mylné“ bývají údaje, kdežto interpretace jsou 
třeba „neadekvátní“, „zavádějící“ či „postavené na chybných předpokladech“. 



celá práce, ale poznání rezervoáru motivů, vypravěčských postupů nebo způsobů budování děje 
nahradit nemohou (zvláště když nejsou doprovozeny ani stránkovými odkazy). Vyžadovalo by 
to důsledná excerpta celého spisovatelova díla, jejich vyhodnocení a nějak promyšlené 
uspořádání v kapitolách, v nichž by Weilovy literární způsoby byly ukázány alespoň nějak 
uceleně. Průběžné poukazy na „prototyp jeho oblíbené literární románové postavy, milující 
vodu“ (s. 54), na to, že „v románu užívá motiv vody [...]. Viz také voda v díle Život s hvězdou 
a zejména v románu Na střeše je Mendelssohn“ (s. 66), že „v povídce se objevuje Weilův oblíbený 
motiv rukou“ (s. 71), „zároveň je zde užit v literatuře hojně užívaný motiv vody jako ‚očisty‘“ 
(s. 122), „i v tomto dramatu se Weil vrací ke svému oblíbenému motivu vody a přírody“ (s. 154), 
„opět se objevuje Weilův oblíbený motiv vody“ (s. 285) nebo „neméně důležitý je v románu motiv 
vody“ (s. 341), tedy takovéto poukazy syntetizující pojednání o frekvenci a souvislostech užitých 
prvků nahradit nemohou. 

Poznámky tohoto typu navíc k ničemu dalšímu ve výkladu už neslouží, zastavení u daného 
díla končívá buď charakteristikou, která se vyznačuje tím, že literární text nebyl zkoumán v prvé 
řadě jako literární, nýbrž jako východisko k učebnicovým  úvahám o osudu lidstva,2 nebo 
poznámkou, která je v souvislostech dosavadního uplývání textu dokonale externí,3 anebo prostě 
ustává výčtem určitých prvků příslušné prózy.4 V textu o rozsahu 351 stran jsem v rovině čtení 
uměleckého textu shledal jedinou poznámku, která jde nad rámec takovýchto neobratností. 
Týká se eminentní důležitosti původní typografie Weilova Žalozpěvu, která na stránkách knihy 
(v prvním vydání sešitové bibliofilie) zachovává vždy tři slovesné vrstvy a kromě běžného 
lineárního čtení umožňuje tak i jejich vzájemnou konfrontaci (s. 322). 

Není však úlohou oponenta uhadovat, co autorku k zapojení oněch „literárních“ pasáží do 
celku předkládané práce vedlo, ale rád bych zdůraznil, že materiál excerpovaný v mnoha 
archivních pracovištích by jako předmět disertace bohatě stačil. Weilova literární díla by se 
z životopisného podání nevytratila, jejich přítomnost by byla docela přirozeně zajištěna jednak 
popisem textových pramenů, jednak dobovými konkretizacemi jejich nakonec realizovaných 
vydání. Zatímco první ohled je v disertaci dokumentován bohatě a tvoří jedno z jasných těžisek 
výzkumu i výkladu, druhý zůstává kupodivu nevyužit a omezuje se na několik ilustrativních 
zmínek. (Novější česká literatura má přitom málo takových autorů, u nichž by ohlas na dílo byl 
tak úzce provázán s dalším autorovým životem a volbou literární látky.) 

Výklad o pohybu textu od prvních rukopisných nebo strojopisných verzí až po podobu 
publikovanou je však bohužel nepřehledný a nepřekračuje fázi evidence (všech? některých?) 
odlišností. Obecně lze říci, že popis textových pramenů je disciplína stejně obtížná jako jakýkoli 
jiný literárněvědný výkon. Od ostatních poloh odborného pojednání o literatuře se snad liší jen 
zvýšeným nárokem na jednoznačnost a srozumitelnost pojmenování jednotlivých entit 
a průběžným udržováním celkové přehledové perspektivy. Při vší sebekritičnosti se domnívám, 
že mám na jistou chaotičnost, nesystematičnost a nepřesnosti zvýšený práh tolerance 

                                                           
2 „V jádru je však Makanna v prvé řadě románem poukazujícím obecně na zrůdnost totalitních režimů a jejich 
vůdců (tedy i Hitlera), na zrůdnost a možnost pokřivení osob na nejvyšších postech (vojevůdci, duchovní, 
panovníci, místodržící aj.) v totalitních a autoritativních režimech, které si neváží lidského života, není jim cizí 
ani pokřivit slova Boha, jehož by měli uctívat, a mění své poddané na bezmocné loutky, žijící své životy pouze 
s jejich svolením a podle jejich nelidských pravidel“ (s. 66–67). „Vznikl tak působivý obraz lidského boje o přežití“ 
(s. 114). „Propojením všech tří pásem se spojují texty vzdálené svým vznikem tisíce let. Text Žalozpěvu tak ožívá 
v nových souvislostech, které lze vztáhnout i na události dnešních dnů“ (s. 322). 
3 „V románu jsou dva explicitní odkazy na komunistický režim (výraz ‚komunistických spolků‘ a peníze pro 
dělníky jsou zabaleny do červeného šátku)“ (s. 286). 
4 „Roční období, denní doba a další ‚zdánlivé detaily‘ se v románu Život s hvězdou stávají fatálními pro lidskou 
existenci a jejich vřazení do příběhu spolu s hlavními motivy vytváří ponurý obraz protektorátu“ (s. 169). 
„V románu Na střeše je Mendelssohn se řeka stává nejen místem klidu, odpočinku, radosti, ale zejména obrazem 
– pravdy, svobody, morální čistoty a odmítnutí falše“ (s. 341). 



a trpělivosti, ale o pasážích věnovaných vývoji Weilových textací,5 na něž jsem byl v disertační 
práci obzvlášť zvědavý, nemohu říci v první řadě nic jiného, než že jsou zmatečné a trpí tím, co 
vyznačuje celou práci Hany Hříbkové: spousta cenných postřehů není nijak strukturována. Kolik 
prací Ziny Trochové, Emanuela Macka, Milady Chlíbcové nebo Rudolfa Havla z nejrůznějších 
typů edicí autorka prostudovala, aby se poučila o tom, jak vést výklad o celkových proměnách 
textu se jmenováním ilustrativních příkladů odlišností (anebo o způsobu evidence všech 
diferencí)? 

I když si z celku práce odmyslíme nešťastné „analytické“ pasáže, pak to, co v textu 
disertace zůstane, tedy bohatá zpráva o bádání v archivech, není uspořádáno a napsáno dobře. 
Nepokládám se za těkavého čtenáře a jsem myslím zvyklý číst i texty experimentálního 
charakteru. Abych si však na základě předkládaného spisu Hany Hříbkové mohl utvořit 
představu např. o Weilových pohybech kolem data nacistické okupace Čech, heydrichiády nebo 
poválečného návratu do Židovského muzea a jeho poúnorové činnosti v něm – nemluvě o genezi 
povídek Barvy nebo o románu Harfeník –, musel jsem text disertace vlastně excerpovat, jako 
kdybych pracoval s archiváliemi. 

Badatelský zápal, který přitom sdílím a obdivuji, vede totiž autorku k extrému, který je 
nebezpečný stejně jako ničím nepodložená spekulace, k jednostranné fetišizaci, zbožštění 
dochovaných dokumentů. Ukazuje to průběžně celá práce, ale jedna věta z ní je jako příslovečná 
kapka vody: „Archivně nedoložena zůstává autorova motivace k rozdělení díla na tři paralelní 
pásma“ (s. 312). – Oproti tomu žádná archiválie nemůže doložit to, co přináší například 
osmiřádkový citát z Vladislavova literárního deníku (s. 294–295) a čeho se autorka vlastně ani 
nedotkne: Weilovo zpracování osobních životních zkušeností do postoje, který se zvnějšku 
musel jevit jako poddajný až bojácný, nerozlišující mezi bílým a černým, dobrem a zlem, ale 
který vycházel z poznání věcí zřejmě tak obludných, že tou nejadekvátnější reakcí se stala volba 
sebeobranné stylizace. 

To je to nejpodstatnější. V práci o tak zbytnělém rozsahu je ovšem také vidět na 
problematická tvrzení a zejména na řemeslně nezvládnuté jevy, jež jsou výsledkem 
nedostatečné, nepořádné nebo nulové redakce textu (jako rys méně podstatný oproti 
základnímu nedorozumění, o němž píšu zde v posudku, je uvádím pro ilustraci v příloze 
a zdůrazňuji to „pro ilustraci“: citovat by bylo bohužel možné text in extenso), přičemž „redakcí“ 
mám na mysli zevrubné pře-myšlení a přepsání celého textu, a příklady neuvádím proto, aby na 
ně autorka při obhajobě reagovala, ale aby je měla vedle zde formulovaných základních tezí 
k dispozici jako exempla vzhledem k možné budoucí podobě práce. 

Posudek má končit formulí o tom, zda předložená disertační práce splňuje požadavky 
kladené na disertační práci. Zdráhám se napsat, že nesplňuje, ale současně jen se sebezapřením 
mohu říci, že splňuje. Chovám značnou úctu k důkladné rešeršní činnosti, kterou každá poctivá 
práce začíná, a jistě nelze říct, že v kontextu dnešních disertací je zaujetí Hany Hříbkové 
samozřejmostí. Současně nemohu nevidět, že vyhledaný cenný materiál autorka nedokázala 
kriticky zhodnotit, strukturovat a komentovat, tedy především nalézt a uspořádat svůj vlastní 
narativ. V závěru se píše o budoucí komplexní práci o Weilovi. Měl-li by jednou její částí být 
itext této disertace, byla by to pro Weila katastrofa. Stojím-li před otázkou, co může přispět 
k zdárnému napsání takové budoucí práce – což znamená také zásadní přehodnocení 
východisek a vlastního chaotického stylu disertace –, zda spíš nedoporučení nebo doporučení 
k obhajobě, pak volím opatrně druhou možnost a doufám v lepší příští. Tedy: disertaci 
doporučuji ji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

 
Michael Špirit, 25. srpna 2019

                                                           
5 Např. o Makannovi, s. 55–59, o Barvách, s. 109–113, o Životu s hvězdou, s. 158–161, o nevydaném románu Zlatý 
bengál, s. 170–175, o románu z první poloviny 19. století rozvrženém v několika rukopisech a ústícím nakonec do 
publikovaného Harfeníka, s. 268–277, o Žalozpěvu s. 311–322, aj. 



Příloha k posudku oponenta disertační práce Hany Hříbkové 
„Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939“ 
 
Příklady věcně sporných pasáží:  
„Od chvíle, kdy zemi, ve které žil, hrozila okupace, se jeho život navždy a trvale změnil. Již nikdy 
nebyl zcela svobodný, již nikdy zcela svobodně nepsal a nepublikoval“ (s. 26). – „Zcela svobodný“ 
jako spisovatel a publicista přestal být Weil nejpozději od počátku třicátých let 20. let, od 
stalinizace československé komunistické strany. 
 
„Weilův odklon od žurnalistické tvorby dokládá také dostupná bibliografie. V periodicích roku 
1938 Weil uveřejnil pouze necelých dvacet článků, tj. méně než třetinu oproti roku 1937, roku 
1939 pouze jednu14 povídku pod pseudonymem Jan Hajdar. Z této statistiky je patrné, že se jeho 
tvůrčí činnost od druhé poloviny roku 1938 do začátku války zaměřila převážně na psaní beletrie, 
zejména románů Dřevěná lžíce a Makanna, otec divů“ (s. 28). – „Odklon od žurnalistické tvorby“ 
byl dán především tím, že veřejného prostoru pro typ literární publicistiky, kterou Weil pěstoval, 
v souvislosti s nacistickým oklešťováním Čech radikálně ubývalo. 
 
„Oblast Střední Asie Weil osobně navštívil jako novinář roku 1935“ (s. 52). – Do Střední Asie byl 
Weil v roce 1935 komunistickou stranou de facto přikázán jako do vyhnanství, kde měl svou 
literární prací odčinit své politické hříchy. Používat v této souvislosti spojení „osobně navštívil“ 
je podobně přesné jako konstatovat nad bibliografií tištěných knih Vladimíra Holana, že se „na 
patnáct let odmlčel“.  
 
Kniha Češi stavějí v zemi pětiletek jsou „povídky odehrávající se v Moskvě a Střední Asii, tedy 
v místech, která Weil popsal také v řadě reportáží, otištěných například v časopise Tvorba či 
zařazených do knihy Češi stavějí v zemi pětiletek“ (s. 223). – Povídky otištěné v Tvorbě byly pak 
zařazeny do dané knihy, tedy žádné „či“. 
 
„Weil se zároveň pozastavuje nad faktem, že předsedou na diskusních večerech byl Karl Jaspers, 
který v Německu působil i v době nacistické okupace jako přednášející“ (s. 185–186). – Autorka 
tuto svou větu doprovází poznámkou pod čarou komentářem, jako by šlo jen o Weilovu věcnou 
chybu: „Tento údaj je ovšem nepravdivý. Jaspers nesměl od roku 1938 publikovat a od roku 1937 
byl nuceně penzionován. Důvodem byl jeho protinacistický postoj a také manželství se 
Židovkou“ (s. 186, pozn. č. 196). Je možné, že Weil neměl v roce 1946 příslušné informace, ale 
mluvit o „pravdivosti“ údaje je irrelevantní. Z Weilovy stati vyplývá, že konferenci popisuje nejen 
„z pohledu příznivce Sovětského svazu“, jak píše Hana Hříbková (s. 186), ale z perspektivy tzv. 
třetí internacionály, jíž byly neseny už jeho stati o politice z třicátých let. Přirozeně že do jeho 
postoje na podzim roku 1946 promítala protektorátní zkušenost a úzkost z protižidovské 
genocidy. Ale nepopiratelné také je, že při referování o ženevské konferenci byl veden svými 
ideologickými předsudky. (V dalším zastavení u Jasperse o dva měsíce později, ve stati Otázka 
viny /přetištěné pak i v Opelíkově povídkovém výboru z roku 1966/, kterou autorka do svého 
výkladu nezahrnuje, konstatoval Weil nad stejnojmennou Jaspersovou knihou, že v ní „hájí 
filosof existencialismu Německo, hájí je obratně, stylem německé filosofie, tak oblíbené Jean 
Paul Sartrem, slovy Kierkegaardovými a citáty z bible“. Pojmenovat jednu z nejdůsažnějších 
kritik německé odpovědnosti za světovou válku jako „hájení“ znamená, že Weil Jaspersově 
knížce buď nerozuměl, nebo článek psal na politickou objednávku /obojí považujeme za 
nepravděpodobné/, anebo se jeho osobní zkušenost vzpouzela Jaspersovu reflexi přijmout, 
a Weil se s ní vypořádal takovýmto frapantním způsobem.) 
 
Rozdíl mezi povídkovými knihami Mír (1949) a Vězeň chillonský (1957) nespočívá obávám se 
v tom, že první kniha je komponována „zcela náhodně“ (s. 302). Při takovém tvrzení by bylo 



třeba vyrovnat se nejen s Vladislavovým doslovem k Míru,6 ale také se skutečností, jaké 
významové posuny způsobilo nezařazení šesti próz z první knihy a jak Weil – nebo redakce 
Československého spisovatele – upravoval text těch reeditovaných. 
 
Příklady jazykové neobratnosti, zejména opakování: „Tato dosud nevydaná korespondence 
dokládá Weilův velký zájem vydat román Dřevěná lžíce“ (s. 34). „Detailně studoval obec 
Boskovice (historický vývoj obce, hodnota budov a jiné). V září 1954 byl odevzdán rukopis stati 
o boskovické židovské čtvrti do menší monografické práce o Boskovicích Státnímu 
tělovýchovnému nakladatelství“ (s. 255–256). „K žalozpěvům je v deskách zároveň přiložen text 
Pašije pražských Židů. Překlady žalozpěvů provází stručné informace o autorovi žalozpěvu“ 
(s. 259). „Povídka měla být otištěna, čemuž odpovídá míra ideologizace povídky, která byla do 
rukopisu přidána. To dodalo povídce jistou rozvleklost“ (s. 291). „Povídkový výbor Vězeň 
chillonský, vydaný Československým spisovatelem (1957), obsahuje šestnáct povídek ze sbírky 
Mír, k nimž byly pod společným názvem Dvě povídky o transportu vloženy dvě nové, knižně 
nevydané povídky“ (s. 302). 
 
Příklady nereflektovaného přebírání jazyka totalitní propagandy z dobových 
dokumentů: „Bezymenského Weil zmiňuje též v článku John Dos Passos a sovětští čtenáři [...], 
kde poukazuje na skutečnost, že kdysi velice oblíbený básník nyní svou tvorbou neodpovídá 
aktuálnímu stavu kulturní revoluce“ (s. 31). „Kladně se naopak Weil v roce 1938 vyjadřoval 
o sovětských úspěších v oblasti těžby dříví a v péči o původní obyvatelstvo nehostinné oblasti 
Arktidy“ (tamtéž). „V červnu Weil napsal soudruhu Tomovi“ (s. 53). „V květnu 1945 proto napsal 
soudruhu Davidovi“ (s. 140). „Jiří Weil prosadil výstavu dětských kreseb, připravil ideologický 
plán a vybral a katalogizoval...“ (s. 262). 
 
Rozsáhlý citát (de facto malá edice, ovšem bez vydavatelského aparátu) s bezobsažným 
komentářem namísto vlastního zvěcnění: s. 37–40, 41–44, 47–48 91–96, 141–143, 144–145, 216–222, 
243–246 (citát je navíc průběžně přerušován poznámkami o odlišnostech přetisku v „Tvaru“, což 
je matoucí, neboť údaj o přetisku figuruje až na úplném závěru citátu), 262–264. 
 
Příklady pasáží nesrozumitelných nebo bezděčně komických: „Následný krátký 
porevoluční zájem o českou literaturu byl vystřídán opět nižším zájmem, který znovu střídal 
vzrůstající zájem“ (s. 49). „Na základě dochovaných archiválií lze doložit“ (s. 57). „Pocit prožité 
tísně, strachu o své blízké a domov, je hluboce procítěný“ (s. 66). „Objevují se [v povídce 
Potomek Timurův] také pocity ilegálně skrytých osob, zejména však reflexe Weilových 
soudobých niterných pocitů“ (s. 74). „Rukopis psaný rukou lze dále rozdělit na nejstarší verzi 
a verzi rukopisnou novější“ (s. 113). „Revolver se stává hlasem člověka vzdorujícího, hájícího svůj 
dům i čest. Koza uhoří v chlívku, stává se zástupným obrazem Židů, kteří byli zavřeni, polapeni 
a bez pomoci zavražděni. Dům zasáhnou granáty a začne hořet. Kocour padá do sutin (odkaz na 
konec svobody) a revolver také utichne (odkaz na smrt majitele zbraně)“ (s. 124). „Dalšími již 
zmíněnými tématy, která lze v prvním dějství nalézt, jsou témata smysluplnosti práce, láska 
a odboj. Marie nahlas přemýšlí o práci v nemocnici. Je těžké léčit bez pořádné stravy a možnosti 
řádné diety. Navíc jakmile se pacient uzdraví, je odeslán do transportu“ (s. 155). „S příchodem 
páté postavy, Sojky (není v seznamu osob), Weil předkládá závěrečné téma: problematiku stravy 
pacientů“ (s. 157). „Román Harfeník byl vydán pod vedením odpovědné redaktorky Květy 
Drábkové roku 1958 v nakladatelství Československý spisovatel. O rok později, 18. 6. 1959 byla 
v časopise Vlasta vydána také ukázka z románu (pasáž popisující chvíli, kdy je zastavena práce 

                                                           
6 „Pozorný čtenář v ní dosti snadno odkryje několik geologických vrstev Weilova růstu, od povídek z prvního 

období na počátku knihy přes druhou vrstvu [...] až posléze ke skupině povídek z poslední doby, [...]. / Avšak 

přes přítomnost těchto tři skupin próz, které jsme ovšem určili velice hrubě, bez zření na jemnosti a přechody, 

je Mír kniha jednotná“ (s. 261–262). 



v továrně Mojžíše Porgese), nazvaná Velká věc; ukázce předchází stručné informace o příčinách 
stávky a perrotinách. K otištění došlo u příležitosti 115 let od stávky. Oproti původně 
plánovanému románu je rozsahem třetinový. 240 stran je rozděleno téměř pravidelně na dvacet 
čtyři kapitol“ (s. 276). „Kapitola dvanáct je zlomovým okamžikem v naraci, neboť je dohodnuto 
zavedení perrotin“ (s. 276). „Weil tuto čtvrť znal nejen z dobových pramenů a fotografií, ale též 
z osobní zkušenosti, neboť danou oblast detailně znal, léta jí navíc takřka denně procházel“ 
(s. 277). „Atmosféru bouřlivé doby Weil zachycuje v kontrastu z perspektivy chudých obyvatel 
Páté čtvrti a bohatých majitelů nemovitostí“ (s. 277). 
 
Chybné skloňování subst. „periodikum“ v plurálu, chybná podoba výrazu „antidatace“ (ve 
smyslu „antedatace“). 
 
Okázalé upozorňování na dobové tiskové chyby: s. 51, 141, 208–209, 210, 213, 244, 310. 
 
Nepromyšlené odkazování na archiválie, kdy je při každé příležitosti vypisována plná 
nomenklatura (namísto aby pisatel odkázal na dané zdroje nějakou generální poznámkou, 
anebo si vytvořil soustavu zkrácených odkazů, aby nemusel vždy). 
 
Soupis literatury nevyděluje závorkou, tabulátorem nebo interpunkčními znaménky rok 
publikace a disfunkčně přiděluje kurzivu jak kapitole v knize nebo časopiseckému příspěvku, 
tak zdroji („nosiči“), tj. knize nebo periodiku. 
 
Tečka je pravidelně umisťována před závorku, v níž věta ještě pokračuje. 
 

 
 
 


