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Disertační práce Hany Hříbkové se věnuje životu a dílu Jiřího Weila od roku 1939 do autorovy 

smrti v roce 1959. Vymezení práce na toto období autorka, pokud jsem něco nepřehlédl, 

nijak rozsáhle nezdůvodňuje. Etapa je charakterizována jako období, kdy Weil nebyl „zcela 

svobodný“ (s. 26), jako období „kličkování“ (tamtéž) a „hledání přátel“ (tamtéž). Před tímto 

mezníkem zůstávají Weilovy texty vzniklé v letech před rokem 1939, kdy se již Weil začal 

věnovat vlastní beletristické tvorbě. Vymezená hranice odděluje Weilovy texty, které byly 

nejen pro jeho pozdější psaní, ale i pro další životní události podstatné, a které vznikaly 

souběžně (např. Makanna) s některými později publikovanými Weilovy texty ‒ autorka se 

k nim (především k románům Moskva-hranice a Dřevěná lžíce) také musí často ve výkladu 

vracet. Zřejmé je z toho, že mezník v roce 1939, ale i všechny další předěly užité pro 

strukturaci výkladu,1 vycházejí z biografie autora, která má v disertační práci Hany Hříbkové 

také první místo.2 Ozřejmění Weilových životních osudů v letech 1939‒1959 je také hlavní 

předností práce, těžící záslužně z rozsáhlého a dosud nezpracovaného archivního materiálu. 

Vlastní zpracování a podání tohoto materiálu stejně jako interpretace Weilových literárních 

textů však místy vyvolávají podle mě otázky, kterých se chci v posudku dále dotknout. 

Bude-li se tedy dále poukazovat na některá místa sporná či slabší, neznamená to, že bych si 

nebyl vědom ceny předkládané práce na rovině zjištěných dat a informací.  

V úvodu autorka slibuje, 1/ zasazení života a díla do užšího historického kontextu 

a prezentaci života a díla v dosud neznámých souvislostech (s. 10), 2/ stručné analýzy 

vybraných děl, 3/ analýzu variant, 4/ ozřejmení vlivu cenzury (tamtéž). Nejprve si Hana 

Hříbková zjednává prostor metodologickým úvodem, v němž ‒ stručně řečeno ‒ uvažuje 

o historii a o proměnách užití biografického materiálu v literární vědě (pozitivismus, 

strukturalismu a poststrukturalismus), postuluje, že „teze o smrti autora je ovšem současnou 

literární vědou již překonána“ (s. 14), a poukazuje i na domácí autory, pro něž „autorova 

osobnost a biografie“ hrála výraznou roli (s. 19), např. Václav Černý, Oldřich Králík ad.  

                                                           
1 Pro popis událostí přechází autorka počínaje r. 1952 k řezům po roce k podobě jakéhosi kalendária (kapitoly 
1952, 1953, 1954 a 1955). 
2 Neplatí tedy podle mě úplně tvrzení, že „práce byla vypracována na základě metody předkládající život 
spisovatele a jeho dílo jako rovnocenné složky, existující ve vzájemném souladu, a je dokladem jejich úzké 
provázanosti“ (s. 23). 



Tato metodologická kapitola je podle mě velice slabá, plná nedorozumění, viz citace 

o překonání teze o smrti autora ad. Domnívám se zde obecně, že není potřeba obhajovat 

potřebu znalosti biografie autora, která badatelům vždy sloužila k vyjasnění problematiky 

datace, chronologie, dokumentární materiál umožňoval identifikovat inspirační zdroje 

a odhalovat například odkazy na jiná umělecká díla atd., jde především o způsob, jak se 

s biografií autora pracuje. Je možné a jistě žádoucí napsat biografii Jiřího Weila, není třeba, 

jak psal Oldřich Králík, udržovat literární dílo pod vývěvou, je však podle mě málo produktivní 

řadu biografických údajů spojovat s interpretací literárního díla v úzké provazbě, vycházet při 

interpretaci literárního díla z životopisu a shledávat v uměleckém textu autobiografické 

motivy, hledat vzory pro literární postavy mezi historickými osobnostmi, spojovat skutečné 

události a porovnávat je s jejich ztvárněním v uměleckém díle, vymezovat „hranice fikce“ 

(s. 287). Je to podle mě stejně málo produktivní jako hledání skutečného předobrazu Viléma 

v Máchově Máji nebo pozorování a studium jezera v Doksech pro pochopení této romantické 

básně.  

Zdá se mi, že ovšem právě tímto směrem Hana Hříbková postupuje, když pro zajištění této 

úzké vazby mezi biografií autora a interpretací jeho díla, tvrdí, že specificky „literatura 

tematizující šoa se ve sledovaném období let 1939‒1959 u přeživších převážně úzce pojí se 

skutečnými reáliemi a osobními zážitky pisatelů“ (s. 20), a že „jejich válečné prožitky, spolu 

s vrozenými povahovými rysy, ale také dalšími faktory (věk, ideové přesvědčení, sociální 

status, rodinné okolnosti a jiné), nepochybně ovlivnily ve sledovaném období jejich literární 

díla“ (tamtéž). Domnívám se, pokud tomu dobře rozumím, že takto obecně to platí snad 

takřka vždy, že skoro vždy lze odkrývat nějaké vazby mezi životem autora a jeho dílem, že 

například sportovní literatura spisovatelů sportovců se také vesměs pojí se skutečnými 

reáliemi a osobními zážitky, ale že to mnohé o literárním díle nevypovídá. 

Důsledkem takto nastaveného poměru mezi biografií a interpretací Weilových děl, tj. 

primárním čtením skrze biografii jsou v práci Hany Hříbkové podle mě nic neřešící úvahy 

o reálných předobrazech literárních postav (např. F. X. Šaldy, J. Fučíka či T. G. Masaryka pro 

osobu literárního kritika v povídce Aukce /s. 49/, J. V. Stalina či A. Hitlera pro Makannu 

/s. 66/, J. Klačera pro osobu dr. Roudnického v dramatu Transport, nedoložená hypotéza, že 

Weil mohl Povídku o terezínském ghettu napsat na památku přítele F. Bidla /s. 233/ či 

kuriózní zjištění, že „předobrazem kočky v jeho díle jsou [...] kočky, o které se za války staral 

s manželkou“ /s. 178/).  

Další rovinou, kde se tento přístup zřetelně a podle mě pro interpretaci díla zbytečně 

manifestuje, je hledání „zašifrovaných“ odkazů: sbírka Sluneční svit má tak odkazovat na 

Huga Sonnenscheina /s. 49/, byt na nábřeží na J. Vrchlického /tamtéž/, špatně přišitá hvězda 

je zase odkazem na Weilova otce /s. 154/). Dalším rysem stejného přístupu k interpretaci je 

pak také psychologizování („Jako by si Weil povídkou [Potomek Timurův] dodával odvahu 



k emigraci“ /s. 74/, dekódování důvodů pro Weilovu zainteresovanost v dětských kresbách 

v osobních životních zkušenostech /s. 262/). Projevuje se i ve spojování historických událostí 

a jejich zpracování (u popisu vyhlazení Lidic připojena zmínka, že Weil reflektoval událost 

v povídce Lidická ovce /s. 85/), v úvahách o osobních zkušenostech a jejich zachycení v próze 

(např. motiv vody v románu Na střeše je Mendelssohn je spojen s dětstvím na bývalém mlýně 

Praskolesích a vodáctví s kamarádem z mládí /s. 341/, předpokládá se souvislost Roubíčkovy 

práce na hřbitově v románu Život s hvězdou s Weilovou osobní zkušeností /s. 88/, nebo se 

zjišťuje, že „motiv ženy jdoucí hrdě na smrt [v povídce Žlutá a zelená] vychází ze skutečné 

události“ /s. 125/, stejné je zjištění že „první kapitola [Života s hvězdou] obsahuje s jistotou 

autobiografické rysy, zejména při popisu samoty a z ní vyplývající touhy psát o svém životě 

a situaci“ /s. 172/).  

Posledním příkladem bazírování na úzkém kauzálním spojení biografie a interpretace 

uměleckého textu je paušální poukazování na souvislost mezi životem a dílem („Srovnej 

s Weilovým osobním životem“ /s. 120/), nebo zmiňování prazvláštních souvislostí („K 

povstání Porgesových kartounářů došlo v oblasti Smíchova, továrna byla ve vesnici Smíchov, 

nedaleko Košíř, tj. vily Božínky cestovatele Friče“ /s. 277/). Obávám se, že vše to je 

důsledkem také toho, že Hana Hříbková v práci nedokáže nabídnout nějaké zřetelné pojetí 

Weilova literárního díla, a tak jí mnohdy nezbývá než poněkud únavné převypravování děje 

(např. na s. 51 k pohádce Kyzymil ‒ zlatá řeka, která „vypráví o lásce boha Vuise a smrtelné 

dívky. Bůh se změnil v obyčejného muže, čímž rozzlobil starého boha Kutaje...“ /s. 51/, 

podobně u románu Makanna /s. 62/, líčení obsahu povídek z knihy Barvy /s. 121/ i jinde). 

Tento deficit, který si zde pracovně nazývám pojetí Weilova díla, je pak dále kompenzován 

pracným vyhledáváním motivických spojitostí napříč dílem, propojen například je plameňák 

v románu Makanna a kocour v Životě s hvězdou, registruje se výskyt modlitby za mrtvé 

(u Makanny i v Barvách), motiv rukou (v Barvách a v Moskvě-hranici), obraz dravé řeky 

v povídce Hnědá a bílá i ve Weilově básni z roku 1918 (bez odkazu), motiv revolveru 

v povídce Fialová a černá a v nespecifikované básni z roku 1918. Srovnání motivů by však 

nemělo přestat na samoúčelné evidenci, ale mělo by jednoduše řečeno mít ve výkladu 

nějakou funkci, poukazovat dál. 

Autorka dále slibuje srovnávání variant vybraných textů. I tento postup by jí měl pomoci 

k interpretaci, uchopení např. neuralgických míst textu, postihnutí tvárných postupů, 

sledování autorovy intence atd. A i tento interpretační přístup má již svou metodologii, která 

zůstala nevyužita. Bohužel v horších případech Hana Hříbková spíše klade citace vedle sebe 

(např. srovnávání rukopisů Makanny na s. 57 a 58), nebo jen eviduje odlišnosti citací 

„V dochovaném rukopisu povídky ovšem byla tato pasáž popsána odlišně“ /s. 124/). Podání 

je tak často bohužel nepřehledné. Není tomu tak vždy, na jiných místech podává například 

stylistické hodnocení variant (s. 258, s. 313). 



Autorka svůj étos podat fakta a nikoli legendy vyjadřuje často opakovaným konstatováním, 

co je a co není „archivně doloženo“ (např. s. 27, s. 88, s. 203). Tento „objektivistický“ přístup 

je však spojen s nekritickou důvěrou v to, co v archivu nalézá, cituje, ale vesměs dále 

neinterpretuje. Přitom dopisy, z nichž cituje, jsou samozřejmě nějak stylizované, zprávy 

z archivu zas fragmentární. (Také podle mě nelze například dokládat důvěřivě Weilův zájem 

o Pasternaka na základě spisovatelovy vzpomínky na Majakovského z r. 1957.) Nečekaným 

rubem tohoto zdánlivě věcného přístupu je fabrikování dalších nedoložených hypotéz, např. 

že „možným inspiračním zdrojem pro druhé písmo [Žalozpěvu] je též dílo Theodora 

W. Adorna“ (s. 312) či úvahy „K vložení informace [o kartotéčních lístcích] na samý počátek 

pásma [Žalozpěvu] není jiný objektivní důvod než snaha vzpomenout v úvodu svých 

nejbližších, jejichž popel pokrývá krajinu, kterou osobně před lety navštívil: Osvětim“ 

(s. 312). 

Autorka, jak jsme již uvedli, v úvodu slibovala zasadit života a dílo do užšího historického 

kontextu a prezentovat život a dílo v dosud neznámých souvislostech. Ne zcela zvládnuté je 

naplnění tohoto záměru v pasážích, kde se kladou historické události vedle sebe („Dva 

měsíce poté [co Jiří Weil začal samostatně katalogizovat v Židovském ústředním muzeu] byl 

popraven jeho vězněný přítel Julius Fučík“ /s. 91/, nebo „V době Weilova nuceného pobytu 

v nemocnici umírá 17. 5. 1944 v Ravensbrücku Milena Jesenská“ /s. 100/). Spíše díky tomu 

působí práce alespoň pro mne rozbíhavě, meandrovitě, např. když se neustále připojují 

informace, které „stojí za zmínku“ či „nejsou bez zajímavosti“, ale pro výklad nemají význam, 

když se výklad rozšiřuje na záznamy o kočce J. Weila (s. 105), smrt K. Biebla (s. 252) či 

zpracování osudu Friedl Dicker-Brandeisové v románu Magdalény Platzové (s. 263). To často 

vede k nepřehlednosti výkladu (např. u srovnání citovaného místa se zněním otištěným ve 

Tvaru (s. 243 an., které se pro čtenáře vyjasní až na s. 246). 

Na závěr bych rád vytkl ještě velmi stručně jeden či dva markantní rysy. Hana Hříbková na 

jednu stranu registruje zřejmě každý nález archivní, na druhou stranu velice stručně 

pojednává o dobové přijetí Weilových vydaných textů (Na střeše je Mendelssohn /s. 329/), 

nebo na to i zcela rezignuje. Jaký je k tomu důvod, nevím. Jakkoli dále slibovala identifikovat 

vliv cenzury, dochází místy spíše k dalším spekulacím (např. s. 331).  

Kdybychom o textu chtěli uvažovat z hlediska budoucí publikace, domnívám se, že mu ještě 

leccos chybí. Nemyslím ani tak formální rysy (např. indexy před interpunkčním znaménkem, 

četné překlepy antidatace m. antedatace (s. 55 a 82), Dlaskův m. Dleskův (s. 98), Nněkteré 

(s. 160), Vilvem (s. 179), podřízee m. podřízen (s. 221), Weiova (s. 240) a mnohé další, 

stylistickou stránku práce (např. retrospektivně vzpomíná /s. 115/), opakování (např. 

souvislosti Kafkovy Proměny a Weilova Života s hvězdou /s. 159 a s. 162/, nejméně trojí 

opakování o Bernatově filmu), nedotažené formulace („Jako naraci autor zvolil subjektivní 

ich-formu“ /s. 230/), protiřečící si pasáže („Vzhledem k absenci pramenů, z níž Weil čerpal, 



není možné s jistotou vymezit hranice fikce. Lze však předpokládat, že vnější i vnitřní 

charakteristika postavy, ve Weilově tvorbě netypicky velice detailní, popis pocitů a vnitřních 

pohnutek, je Weilovou fabulací. Postava nese v mnohém stejné rysy jako postava žebráka 

Fideleho v románu Harfeník. Na základě tohoto předpokladu lze kratičký útvar považovat za 

povídku napsanou na motivy skutečné události“ /s. 287/) či fráze („Tato krátká próza je 

oslavou statečnosti vězňů“ /s. 231/), mám na mysli ale především zmíněné rysy 

nepřehlednosti, rozkolísanosti výkladu a krátká spojení v interpretaci Weilových textů, která 

celkový dojem zbytečně kazí. 

K diskusi z vytčených bodů navrhuji např. otázku specifičnosti literatury přeživších 

tematizující holocaust, nebo problematiku autobiografických rysů uměleckého díla, limity 

a možnosti interpretace.  

Jak jsme uvedli hned v prvním odstavci, práce Hany Hříbkové poskytuje mnoho nových 

a dosud neznámých údajů, a je proto přínosem pro poznání životních osudů a díla Jiřího 

Weila. Předložená disertační práce splňuje podle mě požadavky kladené na disertační práci, 

a proto ji doporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

23. 8. 2019 Mgr. Michal Kosák, Ph.D. 


