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Abstrakt 

Tato práce se zabývá tématem nerovné tragické lásky v době nacistické okupace, jak

bylo zpracováno ve vybraných dílech české a slovenské prózy. Pro tuto práci jsem si

vybrala  díla  Jana  Otčenáška  (Romeo,  Julie  a  tma),  Rudolfa  Jašíka  (Náměstí  svaté

Alžběty), Ludvíka Aškenazyho (Romeo) a Josefa Kadlece (Viola). Díla jsou postupně

představena  a  rozebrána.  Pozornost  je  soustředěna  na  konfrontaci  tematických

a kompozičních paralel i rozdílů v uvedených prózách.
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Abstract

This thesis deals with the topic of unequal tragic love during the Nazi occupation, as

elaborated in selected works of Czech and Slovak prose. For this thesis, I selected the

works of Jan Otčenášek (Romeo, Juliet  and Darkness),  Rudolf Jašík (St.  Elizabeth's

Square), Ludvík Aškenazy (Romeo) and Josef Kadlec (Viola). The works are introduced

and analyzed. The confrontation of thematic and compositional parallels and differences

in these works of prose are specifically put into focus.
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Úvod

Motivy nerovné lásky, symbolika, tematika židovství v době nacistické okupace

a další aspekty jsou zobrazeny ve vybraných dílech české a slovenské prózy. Postupné

představení jednotlivých děl a společných či rozdílných motivů budou hlavním tématem

mojí práce.

  

Pro bakalářskou práci jsem si  vybrala  prózy Jana Otčenáška (Romeo, Julie a

tma), Rudolfa Jašíka (Náměstí svaté Alžběty), Ludvíka Aškenazyho (Romeo) a Josefa

Kadlece (Viola). Právě první dvě zmiňovaná díla vyšla ve stejném roce (1958) a jsou

velice známými díly, které tematizují tragickou lásku za doby okupace – jak na území

Čech, tak na Slovensku. Dvě další díla, která jsem si pro svoji práci vybrala, vychází

později (1963 a 1978) a svou pozornost autoři zaměřují na Protektorát Čechy a Morava.

Zároveň je  zde i  prostor  pro společné srovnání  české a  slovenské literatury  v druhé

polovině dvacátého století. 

Má  práce  začíná  přiblížením  historie  Židů  a  jejich  perzekuce  v Protektorátu

Čechy a Morava a Slovenském státu v období 1938-1945. Rozebírá tehdejší chování

tamějších obyvatel vůči židovskému obyvatelstvu a popisuje jejich osud. 

V další části jsou postupně představeny jednotliví autoři a jejich díla. Na díla je

nahlíženo z hlediska způsobu narace, charakteristiky postav, jazyka, stylu, kompozice,

druhu vypravěče a jednotlivých motivů, které jsou pro díla typické, společné i rozdílné.

Důkladný rozbor knih je zde doložen citáty z pasáží, které jednotlivé aspekty ukazují.

Poslední  a  neméně  důležitou  částí  je  komparace  čtyř  stěžejních  děl,  která

ukazuje, jak se díla od sebe odlišují a čím jsou si blízká. Práce má za cíl nejen představit

jednotlivá díla české literatury, ale i přiblížit jedno z děl slovenské literatury, která bývá

v těchto srovnáních často opomíjená. 

Zdrojem citovaných pasáží jsou v případě českých autorů vydání, která vyšla

v nakladatelství Československý spisovatel –  Vajíčko  (1963),  Viola  (1978) a  Romeo,

Julie a tma (1979).  V případě Rudolfa Jašíka nepracuji s originálem, ale s vydáním,
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které bylo přeloženo ze slovenštiny do češtiny a vyšlo v nakladatelství Naše vojsko –

Náměstí svaté Alžběty (1960). Vydání autor ve srovnání s prvním slovenským upravil a

autorizoval. Díla budu rozebírat postupně a budou seřazeny vzestupně na základě jejich

prvních vydání.
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1 Charakteristika  nacistické  protižidovské  politiky

v Protektorátu Čechy a Morava

Období třicátých let dvacátého století charakterizoval postupně narůstající vliv

fašismu, který postupně způsobil rozpad versailleského systému a zhoršil mezinárodní

postavení  československého státu.  V nacistických plánech dominovala  snaha o nové

rozdělení světa a západní státy nekladly Německu a Itálii odpor. (Schelle, 2010, s. 24)

Nové skutečnosti,  které  se  objevily  na  evropské  politické  scéně  a  zvyšovaly

mezinárodní  napětí,  nutily  Československo přizpůsobit  své zahraniční  vztahy novým

okolnostem. Republiku začala ohrožovat činnost henleinovského hnutí, které bylo od

roku 1935 organizované v Sudetoněmecké straně. Podlamovala ji  i  radikalizace části

Hlinkovy slovenské  ľudové strany,  která  požadovala  autonomii  Slovenska.  (Schelle,

2010, s. 25)

Poslední  fáze  krize  v Československu  začala  koncem  dubna  1938,  kdy  byly

vyhlášeny takzvané karlovarské požadavky Sudetoněmecké strany. Strana v nich žádala

o  územní  autonomii,  zajištění  práv  všem  ostatním  Němcům  na  území  republiky  a

volnost pro nacistickou propagandu a nacistické organizace. Tyto požadavky podpořily

západní mocnosti a přinutily československou vládu, aby s heinlenovci zahájila jednání

o  národnostním vyrovnání.  Německo  provádělo  v blízkosti  československých  hranic

vojenské  akce,  na  které  československá  vláda  odpověděla  částečnou  mobilizací.

(Schelle, 2010 s. 25)

Dne  15.  září  1938  se  v Berchtesgadenu  setkali  britský  ministerský  předseda

Neville  Chamberlain  a  Adolf  Hitler,  kteří  se  shodli  na  Hitlerově  požadavku,  aby

Československo  Německu  postoupilo  území  s více  než  padesáti  procenty  německy

mluvícího  obyvatelstva.  Československá  vláda  pod  tlakem  západních  spojenců

s požadavkem souhlasila. Hitler ale později nastolil mnohem dalekosáhlejší požadavky.

Požadoval změny politického rázu,  vojenský materiál,  územní ústupky a prezentoval

také požadavky Maďarska a Polska. Následovala mezinárodní konference, která měla

pomoci  najít  mírové  řešení.  Stalo  se  tak  dne  29.  září  1938,  kdy  se  v Mnichově

uskutečnilo setkání představitelů Německa, Itálie, Anglie a Francie. Jejich představitelé

zde bez účasti Československa podepsali smlouvu, která akceptovala všechny Hitlerovy
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požadavky. Přijetím mnichovského diktátu skončilo období parlamentní demokracie a

začala  etapa,  která  se  vyznačovala  postupnou  fašizací  státu.  Mnichovská  dohoda

znamenala nejen změnu hranic, ale vedla i k hospodářskému oslabení Československa.

(Schelle, 2010, s. 26-27)

Od  počátku  roku  1939  se  stále  zřetelněji  projevovaly  signály,  z nichž  bylo

patrno, že Hitler hodlá v blízké budoucnosti realizovat své záměry na úplnou likvidaci

Československa.  Krize  se  vyskytovala  také  uvnitř  okleštěného  Československa,  kdy

radikální  křídlo  slovenské  politické  reprezentace  usilovalo  o  okamžité  oddělení

Slovenska a vyhlášení nezávislosti. Ústřední vláda se v obavě, že by vnitřní rozvrat dal

Hitlerovi záminku k útoku proti Československu, snažila dostat situaci pod kontrolu i

s použitím síly. Odvolala dne 9. března 1939 slovenskou autonomní vládu a jmenovala

novou, kterou za dva dny na to vystřídal další kabinet. V noci z 9. na 10. března dala

pokyn  k provedení  vojenského  zásahu,  později  označovanému  jako  Homolův  puč.

Armáda obsadila důležité instituce a zařízení, zatkla nejradikálnější představitele HSĽS

(Alexandra  Macha,  Matúše  Černáka,  Bélu  Tuku)  a  vyhlásila  stanné  právo.  Celá

vojenská operace byla sice úspěšná, ale vláda musela jednotlivá opatření brzy odvolat,

protože  se  ukazovala  jako  politicky  kontraproduktivní.  Německo  začalo  slovenské

politiky vybízet k přímému vyhlášení samostatnosti. Jozef Tiso přijal Hitlerovo pozvání

a dne 13. března odjel do Berlína, kde byl postaven před dvě možnosti – buď Slovensko

vyhlásí  samostatnost  anebo  dá  Německo  volnou  ruku  Maďarsku,  které  by  si  rádo

nárokovalo slovenské území. Část Slovenska nakonec skutečně dostalo. Tiso požádal

prezidenta  Emila  Háchu,  aby  na  příští  den  svolal  slovenský  krajinský  sněm.  Ten

informoval  o  výsledcích  berlínského  jednání,  načež  poslanci  rozhodli  o  vyhlášení

samostatného Slovenského státu. (Schelle, 2010, s. 37-38)

Dne 14. března začal útok maďarské armády na hranicích s Podkarpatskou Rusí

a  následující  den Němci  završili  okupaci  českých zemí.  Adolf  Hitler  vydal  dne  16.

března výnos o zřízení  Protektorátu Čechy a Morava.  Stanovilo se v něm, že území

bývalé republiky náleží k území říše. Obyvatelé, kteří se hlásili k německé národnosti se

stali  německými státními příslušníky, ostatní  byli  obyvatelé  Protektorátu.  Protektorát

měl autonomní status, svá práva musel vykonávat ve shodě s politickými, vojenskými a

hospodářskými potřebami  Říše.  V jeho čele  stál  státní  prezident,  zastáncem říšských

zájmů byl protektor, jmenovaný Hitlerem. (Schelle, 2010, s. 38-39)
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Doba  okupace  se  dá  rozdělit  do  třech  období,  kterým  se  budu  věnovat

následující podkapitoly.              

1.1 První období

V prvním případě  se  jedná  o  období  od  počátku  okupace  v březnu  1939  do

konce  září  1941,  kdy  došlo  po  nástupu  Reinharda  Heydricha  k radikalizaci

protižidovské  politiky.  Můžeme  mluvit  o  postupném  vylučování  židovského

obyvatelstva  z veřejného  života  a  posléze  i  k pozvolné  segregaci  od  české,  ale  i

německé populace. Protižidovské zákony a nařízení byly vydávány ústředními orgány –

jak německou administrativou, tak i místními orgány. České úřady se aktivně podílely

na  vydávání  nových  nařízení  a  zpočátku  docházelo  ke  sporům  s německou

administrativou, kvůli situaci konfiskace židovského majetku. Nařízením z 1. září roku

1941,  podle  nějž  všichni  Židé starší  šesti  let  jsou  povinni  nosit  židovskou  hvězdu,

vyvrcholilo toto období protižidovské politiky. (Láníček, 2016, s. 70-71)

1.2 Druhé období

Za druhé období považujeme příchod Reinharda Heydricha do Prahy, vyhlášení

stanného  práva  a  počátek  deportací  na  východ  a  do  Terezína.  Konec  této  fáze  se

vymezuje ukončením vlny deportací na jaře a počátkem léta 1943. Po tomto datu zůstali

na území Protektorátu jen Židé, kteří žili ve smíšených manželstvích, a také míšenci

(Mischlinge). Úřady dál vydávaly nařízení omezující život Židům a deportace byla na

denním pořádku. (Láníček, 2016, s. 71)

1.3 Třetí období

Poslední období lze vymezit na jednu stranu ukončením deportací či na stranu

druhou  osvobozením  Čech  a  Moravy  v dubnu  a  květnu  1945.  České  obyvatelstvo

nepřicházelo  do  kontaktu  s židovskou  populací.  V předchozím  období  mohly  být

představy protektorátního obyvatelstva formovány na základě dvou faktorů – osobního

styku a vlivem médií, kdy po roce 1943 byl velmi omezen přístup k informacím. Ty

byly podávány buď vysíláním stanice BBC v Londýně, anebo protektorátními novináři.

(Láníček, 2016, s. 71)

1.4 Antisemitismus za druhé světové války

Roku 1924 vydává Adolf Hitler základní dílo nacismu – Mein Kampf. Navázal

tak na díla, která vyšla ještě dříve a viděla Židy jako pohromu lidstva. Nacisté užili
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všechny protižidovské stereotypy minulosti v propagandě, jejímž nástrojem se stal tisk,

školství, věda a umění. Měli podklad pro likvidační proces. Můžeme je shrnout do čtyř

bodů:  Definice  Židů (norimberské  zákony z roku 1935),  Vyvlastnění (zbavení  všech

práv  a  svobod),  Koncentrace  (zakládání  ghett,  koncentračních  táborů)  a  Likvidace

(emigrace a fyzická likvidace).

Celkový počet zavražděných Židů činil šest milionů. Ze čtyř bodů protižidovské

perzekuce, které uvedl Hilberg, byly první tři v minulosti úspěšně v praxi vyzkoušeny.

Čtvrtý se nikdy předtím neuskutečnil v takové míře jako za druhé světové války. Poprvé

se Židům nenabízela  ani možnost záchrany. V této době nerozhodovalo vyznání,  ale

původ.  Porážka nacismu však neznamenala zánik antisemitismu. V roce 1946 došlo

v Polsku k několika pogromům proti Židům, kteří se vraceli z koncentračních táborů.

Totéž nastalo i na Slovensku v Topolčanech.

Po skončení druhé světové války byl roku 1948 vyhlášen židovský stát Izrael.

Antisemitismus se ale projevoval dále. Židé byli podezřelí z podpory sionismu a Izraele,

které byly označeny za nástroje imperialismu. Počátkem padesátých let došlo ke krutým

zásahům  proti  židovské  inteligenci  a  umělcům,  kteří  rozvíjeli  židovskou  kulturu

v jazyce  jidiš.  Nejvýznamnější  z nich  byli  popraveni.  Také  bylo  odhaleno  domnělé

spiknutí proti Stalinovi, iniciováno židovskými lékaři.  Perzekucím Židů zabránila jen

diktátorova smrt. Podle Sovětského svazu se v řadě podřízených komunistických zemí

uskutečnily procesy s výrazně antijudaistickým zaměřením.  Nejznámější soudní líčení

tohoto druhu u nás je Slánského proces, kdy byl výslovně zdůrazněn židovský původ

naprosté většiny odsouzených. (Pavlát, 1997, s. 100-103)

1.5 Židé v Protektorátu Čechy a Morava

V  prvních  letech  Protektorátu  německé  úřady  podporovaly  vystěhovalectví

židovského obyvatelstva. Za povolení k emigraci se platily vysoké daně. Zbylý majetek

byl předán do správy německým bankám a později byl zabavován ve prospěch Říše.

Roku 1939 se ze země vystěhovalo zhruba devatenáct tisíc Židů a v příštích dvou letech

se to podařilo už jen necelým sedmi tisícům populace. Od října 1941 bylo vystěhování

zcela zakázáno.
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Protektorátní útvar byl zřízen na českém území, které zbylo po mnichovském

okleštění Československa. Bylo zde soustředěno na 70 % průmyslové výroby, včetně

zbrojního průmyslu. Německo chtělo nejdříve využít všech rezerv českého hospodářství

pro svá válečná tažení, a teprve po ovládnutí Evropy hodlalo přistoupit ke konečnému

řešení české otázky  – germanizace českých zemí a zničení  českého národa.  (Kárný,

1997, s. 60-61)

Protektorátní vláda přijala soubor protižidovských opatření dne 17. března 1939.

Zakázala, ve všech veřejných a zdravotních orgánech i zařízeních sociálního pojištění,

lékařskou  praxi  lékařům  neárijského  původu,  a  také  zastavila  praxi  neárijským

advokátům.  Vládní  nařízení  stanovila  dlouhou  řadu  povolání,  která  Židé  nesměli

vykonávat.  Například nesměli  být redaktory,  lékaři,  veterináři,  nebo vystupovat jako

umělci.  Židovské  podniky  mohly  být  zrušeny,  likvidovány,  anebo  arizovány,  tedy

převedeny do nežidovského vlastnictví. Dále začalo vyvlastňování židovského majetku

– věci,  cenné papíry,  peníze,  to všechno už nepatřilo Židům. Každý pokus uniknout

vyvlastňování znamenal zatčení, týrání a koncentrační tábor. (Kárný, 1997, s. 62-64)

 

Židé měli postupně zakázaný vstup na některá náměstí, do určitých ulic a parků,

do  zahrad  a  lesů.  Nesměli  navštěvovat  divadla,  kina,  knihovny,  sportovní  podniky,

lázně,  nádraží  či  plovárny.  V  hromadných  dopravních  podnicích  směli  jezdit  jen  v

posledním voze. Nákupní doba byla omezena na dvě hodiny denně. Byly jim odebrány

telefony, rozhlasové přijímače, jízdní kola i domácí zvířata. Nesměli opustit bydliště po

osmé  hodině  večer  a  nesměli  se  bez  dovolení  stěhovat.  Židovské  děti  nesměly

navštěvovat německé školy a postupně se tento zákaz rozšířil i na školy české. Platil

zákaz  i  soukromého vyučování.  Na podzim roku 1941 vstoupilo  v  platnost  veřejné

označení Židů – žlutou šesticípou hvězdou s nápisem Jude. Nikdo nesměl projevovat

Židům sympatie. S tím, kdo neposlechl, se nakládalo jako se Židem. (Kárný, 1997, s.

64-65)

Dne 17. září 1941 dal Hitler pokyn k tomu, aby Židé z Říše a Protektorátu byli

vysídleni  na  východ.  Říšský  vůdce  SS  Heinrich  Himmler,  který  byl  pověřen  tímto

úkolem,  zorganizoval  zhruba šedesát  tisíc  Židů z  Německa a  Protektorátu,  aby byli

deportováni do ghetta v Lodži. Odtud měli být roku 1942 posláni do míst vyhlazení dále

na východ. Do transportu si Židé mohli vzít pouze zavazadla o celkové váze 50 kg na
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osobu. Dne 10. října 1941 bylo v Praze na poradě u Reinharda Heydricha rozhodnuto,

že  před  vyhlazením  českého  židovského  obyvatelstva  na  východě  je  nezbytné  je

soustředit  do  ghetta  na  české  půdě.  Tím  ghettem  se  stal  Terezín.  Jednalo  se  o

soustřeďovací  a  průchozí  tábor.  Po  přemístění  všeho  protektorátního  židovského

obyvatelstva do Terezína a potom dále na východ plánoval Heydrich přeměnu Terezína

v německé sídliště.  Funkci  průchozího koncentračního tábora pro protektorátní  Židy

plnil Terezín až do 28. října 1944, kdy odtud odjel  poslední deportační transport do

Osvětimi. Terezín byl vydáván za tzv. židovské sídliště, údajně příprava na poválečný

židovský stát.  Pobyt  v táboře měl  vězně co nejvíce  zlomit  a  snížit  jejich počet.  Od

července  1942  se  zhroutily  základní  životní  funkce  města.  Lidé  tam žili  bez  vody,

světla, hygienických zařízení, spali na holé zemi, trpěli nedostatkem jídla. Pobyt Židům

aspoň zčásti zpříjemňovalo umění. Hrála se divadelní představení, koncerty, přednášelo

se či vznikala a výtvarná díla. Památným představením byla Prodaná nevěsta Bedřicha

Smetany. Hrálo se u polorozbitého klavíru bez světel a jiných efektů, herci vystupovali

v  šatech  se  židovskou  hvězdou  na  prsou.  Oblíbená  byla  i  dětská  opera  Brundibár,

složená  vězněným  skladatelem  Hansem  Krásou  na  text  Adolfa  Hoffmeistera.  Tyto

inscenace byly přerušovány neustálým odchodem umělců do vyhlazovacích táborů. Hry

musely být znovu nacvičeny v novém obsazení. Bez ohledu na přísný zákaz probíhalo

za zdmi Terezína vyučování. (Kárný, 1997, s. 68-73)

Na konci války – v dubnu a začátkem května roku 1944, na základě Himmlerova

rozhodnutí  soustředit  v  Terezíně  všechny  židovské  vězně  z  různých  koncentračních

táborů,  putovaly do ghetta  transporty smrti.  Skončilo zde putování  vězňů, kteří  sem

mířili ať už pěšky nebo v nákladních vozech. Vězni se stávali oběťmi strážců SS, kteří

na  pochodech  smrti  zastřelili  každého,  kdo  nemohl  vyčerpáním  dál  pokračovat  po

svých.      S příjezdem ostatních, kdo pochod přežili, se v Terezíně rozpoutala epidemie

skvrnitého  tyfu,  které  postihla  více  než  dva  tisíce  osob.  Většina  obyvatelstva  na  ni

zemřela.  Ghetto  nakonec  osvobozuje  5.  května  1945 Mezinárodní  výbor  Červeného

kříže. 

Konečnému řešení židovské otázky nakonec podlehlo šest milionů evropských

Židů.  Největší  ztráty  utrpělo  Polsko  a  Sovětský  svaz.  Z  židovského  obyvatelstva

v předválečném Československu bylo vyhlazeno kolem 272 tisíc mužů, žen a asi 78

tisíc dětí. (Kárný, 1997, s. 77-82)
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2 Holocaust na Slovensku

Situace v Československu po Mnichovské dohodě roku 1938 znamenala nejen

geopolitickou změnu ve střední Evropě a důkaz dominance nacistického Německa v

této  oblasti,  ale  i  překvapující  rychlou  a  zásadní  vnitropolitickou  cenzuru  v  jeho

dějinách. (Nižňanský, 2016, s. 37)

Hlinkova slovenská ľudová strana využila oslabení Československa a vyhlásila

dne 6. října 1938 autonomii Slovenska. Pod tlakem přistoupili na tento krok i ostatní

politické  strany  na  Slovensku  –  s  výjimkou  sociálních  demokratů,  komunistů  a

židovských stran. Autonomistický režim velmi rychle představitelé HSĽS přeformovali

v režim jedné strany a jedné představy o politickém, kulturním a náboženském vývoji

ve státě.  Autonomie Slovenska znamenala i postupný vývoj antisemitismu a útoky proti

české komunitě na Slovensku. Z politického hlediska byla nejdůležitější  událostí pro

vývoj  situace  na  Slovensku  Vídeňská  arbitráž  (2.  listopad  1938).  Nejen

Československo, ale i slovenská autonomní vláda díky ní utrpěla po Mnichově svoji

první porážku. 

(Nižňanský, 2016, s. 37-38)

Pokud bychom měli zmínit některé ze zásahů proti židovské komunitě v tomto

období,  můžeme  je  rozdělit  na  zásahy  ryze  antižidovské  a  na  zásahy  všeobecně

antidemokratické. K zásahům antižidovským patřila například deportace víc než 7500

Židů, dále hospodářské zásahy – nedělní zákaz prodeje, který znamenal, že ortodoxní

Židé nemohli prodávat v podstatě dva dny v týdnu, protože striktně světili sobotu. Dále

kontrola  živnosti  a  s  tím spojené  zásahy do živnostenského  podnikání  a  zásahy do

výkonu povolání notářů, soudců a jiné. K všeobecně antidemokratickým zásahům patřil

zákaz politických stran – kromě HSĽS. Strany se mohly buď připojit k HSĽS anebo

jejich činnost byla zastavena. Platil zákaz sportovních organizací – včetně židovského

spolku Makabi.  Probíhaly zásahy do samosprávných orgánů a ve volbách do sněmu

Slovenské  krajiny  dne  18.  prosince  1938,  byla  vedená  antičeská  a  antižidovská

propaganda. (Nižňanský, 2016, s. 38-39)

15



Předseda autonomní vlády Jozef Tiso nařídil dne 4. listopadu 1938 deportovat ze

Slovenska nejprve nemajetné Židy, poté to pozměnil na cizí státní příslušníky. Židé měli

být  deportovaní  do  jižních  oblastí  Slovenska,  které  ve  dnech  5.–10.  listopadu 1938

obsazovalo na základě Vídeňské arbitráže Maďarsko. V první části deportace měl Tiso

rozkázat deportovat pouze nemajetné Židy ze Slovenska. V druhé části nařízení bylo

uvedené, aby Židé, kteří vlastní více než 500 tisíc korun byli dočasně internovaní, aby

nemohli případně odnést svůj majetek do zahraničí. Nařízení se týkalo i Židů německé,

polské, maďarské a rumunské státní příslušnosti.  Celkově bylo vyvezených přibližně

3650 Židů, společně s Bratislavou víc jak 7500 Židů. (Nižňanský, 2016, s. 40-41)

Většina akademiků napříč společenskovědnými disciplínami se shoduje na tom,

že antisemitismus byl jedním z pilířů nedemokratického režimu na Slovensku v letech

1938-1945.  Historik  Ivan  Kamenec  ve  své  knize  Po  stopách  tragédie hodnotí

skutečnost, že už v průběhu podzimu 1938 se ze židovské otázky stal jeden z největších

vnitropolitických problémů v době, kdy Slovensko bylo ještě autonomní stát. Holokaust

na  Slovensku  nezačal  deportacemi,  ale  byly  vyvrcholením  tragédie,  jejíž  základy

musíme hledat o několik let zpět. Katastrofu umožnila skutečnost, že se antisemitismus

stal  součástí  oficiální  ideologie  a  židovská  otázka  nejfrekventovanějším  problémem

vnitřní politiky slovenského státu v letech 1939–1945. (Kubátová, 2016, s. 85)

V centru dění stojí  politik,  kněz a předseda vlády – Jozef Tiso.  Pokud jde o

typologii  antisemitismu  na  Slovensku  v letech  1938  až  1945,  převážně  většina  děl

zdůrazňuje nerasové, náboženské předsudky přiživované nepřáteli  vůči Židům. Podle

Eduarda  Nižňanského  není  možné  analyzovat  politicky,  vládní  mocí  organizovaný

antisemitismus Slovenského státu bez odkazu na předválečný antisemitismus, který měl

celkem čtyři roviny – křesťanskou, národní nebo jazykovou, ekonomickou nebo sociální

a  politickou.  Židé  stáli  na  straně  Čechů  a  Maďarů  a  byli  proti  Slovákům,  které

ožebračovali (těmito obviněními si pomáhala upevnit svoji pozici Hlinkova slovenská

ľudová strana). Podle Nižňanského se právě původní předválečný antisemitismus stal

základem pro přípravu  a  realizaci  vlastní  slovenské  politiky  antisemitismu,  která  se

projevila už u takzvaného umírněného křídla v HSĽS. (Kubátová, 2016, s. 88-89)

Období  Slovenského  státu  můžeme  rozdělit  na  následující  časové  úseky:  1.

podzim 1938 až léto 1940 (od vyhlášení autonomie až po slovensko-německé rozhovory
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v Salzburgu), 2. léto 1940 až po přelom roku 1942 až 1943 (od rozhovorů v Salzburgu

až po relativně rychlý rozpad režimu), 3. od přelomu roků 1942–1943 až po léto 1944

(od kapitulace Itálie až po vypuknutí Slovenského národního povstání), 4. od září 1944

do jara  1945 (od  okupace  Slovenska  německou  armádou  až  po  konec  Slovenského

státu). Jak je vidět, periodizace kopíruje zásadně vnitropolitické a zahraniční události,

které měly vliv na postoj většinového obyvatelstva k státem často zveličované židovské

otázky. Ta byla na Slovensku prezentovaná jako problém, který se většiny populace

bytostně  týká.  Autonomní  vláda  zastávala  názor,  že  židovskou  otázku  třeba  řešit

vyrovnáním  podílu  mezi  počtem  židovského  obyvatelstva  a  jejich  podílem  na

hospodářském  a  sociálním  životě  státu.  Radikální  skupiny  okolo  Hlinkovy  gardy

považovaly toto řešení za nedostačující. (Kubátová, 2016, s. 91)

Období  autonomie  Slovenska  byl  kromě antisemitismu překrytý  ještě  jednou

rovinou  –  čechofóbií,  která  vyvolala  čistky  například  ve  školství,  administrativě  či

u  strážců  zákona.  Jelikož  silný  protičeský  vliv  přinutil  mnoho  Čechů  odejít  ze

Slovenska, Židé se ocitli v pasti. Nejvíce se to projevilo začátkem listopadu 1938, kdy

v reakci  na  ztrátu  částí  území  ve  prospěch  Maďarska  slovenská  autonomní  vláda

deportovala asi 7200 Židů, nejvíce nemajetných osob a cizích státních příslušníků, za

nové slovensko-maďarské hranice. Protože jich však maďarská strana nebyla ochotná

přijmout a slovenské orgány jich zase nechtěli pustit zpátky, na nové hranici postupně

vznikly dva tábory, ve kterých se soustředilo několik stovek židovských osob různého

věku a pohlaví. Byly to první tábory na území Slovenska. Většina obyvatel na první

deportace  reagovala  souhlasně  a  začala  příprava  židovského  zákona,  který  vstoupil

v platnost  na  začátku  června  roku 1940.  Pocit  ohrožení,  umocněný ztrátou  území  a

vypuknutím nového světového konfliktu, všeobecné zklamání z demokracie a naopak

naděje  v autoritativní  formu vlády a  sliby,  že slovenská vláda  poskytne  obyvatelům

židovský majetek, to všechno přispělo k tomu, že se režim mohl těšit z akceptace ve

společnosti. (Kubátová, 2016, s. 91-92)

Slovensko-německé rozhovory v Salzburgu v roce 1940, které byly vyústěním

vnitropolitických konfliktů mezi  umírněným a radikálním křídlem ve straně a vládě,

rozpoutaly  transformaci  režimu  směrem  k totalitě.  Rekonstrukce  vlády  a  zavedení

takzvaného slovenského národního socialismu přineslo také radikalizaci protižidovské

politiky.  Ta  se  projevila  zrychleným vydáváním dalších  zákazů  a  příkazů  –  včetně

17



soupisu  židovského  majetku,  takzvaného  druhého  arizačního  zákona  a  židovského

kodexu,  který  ze  židovské  otázky  udělaly  sociální  problém.  Ten  pak  režim  řešil

deportováním 58 tisíců vlastních obyvatel do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Periodické situační zprávy z různých míst Slovenska ukazovaly také posun ve vnímání

židovské  otázky.  Podstatně  méně  otevřeně  se  ve  společnosti  mluvilo  o  osudech

deportovaných Židů,  otevřeně však projevovali  zájem o židovský majetek.  Obrat na

východní frontě z přelomu roku 1942 a 1943 se podílel  na rychlém rozpadu režimu.

Politické a vojenské porážky nacistického Německa vedly ke kompromitaci režimu a

jeho  delegitimizaci  v očích  společnosti.  Rozsáhlé  protižidovské  nálady  a  násilnosti

pokračovaly i těsně po válce. (Kubátová, 2016, s. 92-94)

Židovská otázka a její osudy na Slovensku v období druhé světové války tvoří

specifickou  a  neoddělitelnou  součást  dějin.  Antidemokratický  a  totalitní  charakter

režimu Slovenského  státu  se  nikde  neprojevil  v takové  podobě jako  v cílevědomém

hlásání  antisemitismu a v jeho uplatňování.  Na tuto skutečnost doplatily  nejen tisíce

Židů,  ale  i  široké  vrstvy  slovenské  společnosti.  Hlinkova  slovenská  ľudová  strana

udělala  z protižidovské  doktríny  trvalou  a  organickou  součást  svého  politického

programu.  Dokonale  přitom  využila  a  zneužila  jednak  citlivé  slovensko-židovské

nedorozumění a konflikty, které vznikly v předcházejícím historickém procesu na poli

hospodářském,  nacionálním  a  náboženském.  Slovenský  stát  se  dostal  pod  kontrolu

nacistického  Německa  a  to  žádalo  uplatňování  rasistických  kritérií  vůči  neárijským

občanů.  Úplné  zbavení  majetku  tisíců  Židů  a  jejich  deportace  do  nacistických

vyhlazovacích táborů se totiž nakonec stali určujícím hodnotícím kritériím celého řešení

židovské otázky na Slovensku v letech 1938 až 1945. Postupné vyřazení tisíců občanů

z hospodářského, společenského a veřejného života,  odebrání základních politických,

občanských i lidských práv muselo zákonitě vést ke katastrofě. (Kamenec, 2020, s. 289-

290)
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3 Komparativní čtení

Ve své práci bych nejprve začala postupným představením vybraných děl, které

jsou  seřazeny  na  základě  roku  vydání  –  od  nejstaršího  po  nejnovější.  Následující

kapitoly se týkají komparativního čtení, analýzy a syntézy dat vzhledem k vybraným

motivům.  Každá  kapitola  nese  stejný  název  a  díla  jsou  analyzována  z hlediska  pěti

vybraných motivů – interpretace, postavy, jazyk, styl, motivy. 

4 Romeo, Julie a tma

Jan Otčenášek byl totálně nasazen v Česku a ke konci druhé světové války byl

pracovně  nasazen  v továrně  Avia  Letňany.  Tato  zkušenost  ho  inspirovala

k tvorbě románu Kulhavý Orfeus. Ve svých prózách, které píše realisticky, podrobně a

volně, usiloval o postižení společenské dobové problematiky prostřednictvím generačně

typizovaných postav.  (Janoušek, 1995, s. 159-160)      

Námět novely je jednoduchý – tragédie mladé lásky chlapce a dívky na prahu

jejich dospívání. V Otčenáškově pojetí je něco, co je vlastní jen této tragédii, jen době,

v níž se odehrává.  Toto něco je dáno už v samém názvu novely.  Tma jako symbol

nacistické  okupace  a  také  následků,  které  zanechala.  Příběh  je  výsekem  ze  života

jednoho  činžáku  v  Praze  a  vedle  Ester  a  Pavla  tu  příliš  postav  nenalezneme.  Jan

Otčenášek, ale ztvárnil neobyčejně daný příběh. Soustředil se na téma, které vyžadovalo

jemný a hluboký pohled do lidské duše, a také na psychologii svých hrdinů. Odhaluje

proces myšlenek postav,  jejich city a situace,  jež jsou vyvolány novými okolnostmi.

Autor vychází z několika základních situací, zastavuje se u hrdinů a odhaluje v jejich

reakci bohatou stupnici různých citů, které se navzájem prolínají – city lásky, radosti,

zoufalství, strachu, naděje, smutku, odvahy i zbabělosti. (Rzounek, 1985, s. 90-91)

Hlavním motivem, který tvoří kostru příběhu, je láska. Ta probouzí v milencích

dospělost.  Tento cit se ale zároveň propojuje s jiným prožitkem – nemyslet na sebe a

myslet na druhého, bojovat proti tmě. Toto vědomí se netýká jen Pavla či Ester, ale

každého obyvatele. Po veronské tragédii se zde odehrává nová tragédie nešťastné lásky

– česká. I Ester umírá na prahu dospělosti jako tenkrát Julie. Starý námět se převtěluje
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v nový obraz, který razí cestu naší próze do hlubin myšlení a cítění člověka. (Rzounek,

1985, s. 91-94) 

4.1 Interpretace

Děj začíná seznámením mladého studenta gymnázia Pavla s židovskou dívkou

Ester,  ke  kterému  dochází  jednoho  dne  na  lavičce  v parku.  Na  první  pohled  dívka

mladíka svou krásou neupoutá:

Temné oči na něho hleděly rozevřeny nesrozumitelným strachem a skoro s nepřátelskou

odmítavostí, až ho pronikl lehký stud. Bezděčně zavrtěl hlavou a uhnul rychle pohledem.

Ne, na první pohled ho nikterak neokouzlila, všiml si dokonce, že má trochu široká ústa

a pár  pih  na nose.  Jakýsi  nafoukaný a ufňukaný žabec,  pomyslel  si  a  zvrátil  hlavu

nazad. (Otčenášek, 1958, s. 19)

Pavel se dokonce vyleká, když zjistí, že je Ester původem Židovka: 

Vydechl sevřeným hrdlem a naprázdno polkl. „Vy jste…? “

„Jsem. Co na tom? Teď jste se asi lekl vy. Bojíte se?“ (Otčenášek, 1958, s. 22)

Ester se svěřuje Pavlovi se svým příběhem. Nenastoupila do transportu a nyní

má strach, aby ji nehledali. Zároveň má obavy o rodiče, kteří odjeli do Terezína před ní

a dlouho se jí neozvali. Chlapec se jí rozhodne pomoci a nabízí jí úkryt u sebe doma –

za otcovou krejčovskou dílnou. Pavel si je vědom rizika, které podstupuje kvůli dívce,

ale nechce dovolit Němcům, nebo komukoliv jinému, aby jí ublížil. Poté, co je Ester

v úkrytu,  dochází  k atentátu  na  říšského  protektora  Reinharda  Heydricha,  a  na

atentátníky je vypsaná odměna a je vyhlášeno stanné právo:

Druhý den odpoledne hlásily  všechny tlampače městu,  že  ráno 27. května  1942 byl

spáchán v Praze atentát  na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Čísi  tvrdý,

striktně neosobní hlas, hlas-stroj rozsévaný tlampači po ztichlých ulicích, se rozléhal

mezi stěnami činžáků, ozvěna jej lámala. (Otčenášek, 1958, s. 29-30)

… na dopadení pachatelů… deset milionů korun… nad okresem oberlandratu… civilní

výjimečný  stav…  zákaz  vycházet  z domu  od  jedenadvacáté  hodiny…  uzavírají  se
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veškeré… kdo se… v uvedené době objeví na ulici, bude zastřelen… (Otčenášek, 1958,

s. 30)

Za okny domu se rozpoutává heydrichiáda a nacisté ještě více pronásledují Židy,

dělají prohlídky domů a zakazují noční vycházky. Pavel se neodvažuje nikomu – ani

rodičům – povědět, koho to ukrývá u sebe v pokoji. Oba rodiče ale poznávají, že se syn

chová zvláštně, lže jim, odnáší si jídlo do pokoje a je podezřele tichý. Mladík postupně

tráví s dívkou více času a dvojice si k sobě nachází daleko hlubší vztah:

Nepoznával v tom okamžiku její oči. Leskly se horečkou, hleděl do nich zasažen divnou

září, tajil dech, když cítil její tělo, teplé, dosud rozpálené tancem. Hruď se jí vzrušeně

pozdvihovala.  A pak ho prudce objala.  Přitiskla  ho na sebe s cizí,  netušenou silou,

zarývajíc se mu rty do úst. Přivřel bezděčně oči, neodvažuje se pohnout.

„Ty můj… “ zaslechl  v ohromujícím snu šepot  plný  něhy i  bázně,  „můj… nikdy  mě

neopouštěj Pavle! Chtěla bych se v tobě schovat před vším… “ (Otčenášek, 1958, s. 63)

Pavel se snaží Ester alespoň o trošku ulehčit život mezi čtyřmi stěnami. Nosí jí

knihy, oblečení, jídlo, hraje s ní hry, tancuje a společně si povídají o minulosti a plánují

budoucnost:

„Co budeš  dělat,  až  bude  po  válce?  Myslím  –  kromě toho,  že  budeš  mou  ženou?“

(Otčenášek, 1958, s. 66)

Zároveň jí  neříká o situaci,  která  nastala  venku – bojí  se,  aby se dobrovolně

nepřihlásila úřadům a neohrozila tak jeho samotného i rodiče – za tuto skutečnost hrozí

trest  smrti.  I  přes  veškerou  snahu  o  zachování  tajemství  je  však  zázemí  úkrytu

prozrazeno, nejprve to pozná Pavlův otec, který si tajemství nechává pro sebe a neříká o

něm ani své ženě. A poté také tovaryš Čepek. Ester se žitím na malém prostoru trápí a

několikrát přemýšlí o odchodu. Je zoufalá ze situace, kdy nemůže nic dělat a jen čekat

na Pavla:

Rozdělila si den do drobných úkonů, aby se nezbláznila pocitem zbytečnosti, ztracenosti

ve čtyřech kalných stěnách. Ráno se pokoušela cvičit: pět kroků sem a zase tam, pak

poručila malátnému tělu, aby udělalo dvacet dřepů, rozhýbala trup a ruce, ale moc to

nepomáhalo. Pak uklízela: snažila se udržet pelíšek ve vzorném pořádku, ale nebylo
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toho moc k uklízení a kromě toho musela být co nejtišší. Co zbývá? Čekat a zase jen

čekat. K zbláznění! Ale jemu se ke své trýzni nepřiznala, nechtěla mu přidělávat starosti.

Zatít zuby a mlčet! (Otčenášek, 1958, s. 73)

Poté, co je dívka spatřena kolaborantem Rejskem, se chlapec rozhodne ji odvézt

k tetě na venkov. Přijel by za pár dní na prázdniny a byli by jen spolu. Zlom nastává

následující  den, kdy nacisté prohledávají  domy ve snaze odhalit  ukryté parašutisty a

venku se rozpoutá kanonáda pistolí a samopalů. Rejsek dostane strach, že vojáci přijdou

na to, že v domě ukrývají Židovku a chce jí vyhnat pryč. Ester je donucena ukrýt se

u Čepka, ale  uvědomuje si,  do jakého nebezpečí  uvrhla Pavla a všechny nájemníky

v domě, a proto se odhodlá k zoufalému činu. Vyběhne na ulici, kde ji zastřelí nacisté:

Zastavily se v trávě v kruhu kolem ní. Chvíli postály: pak ji jedna nacvičeným, pomalým

pohybem převrátila  naznak,  tváří  k slunci.  Kdosi  překvapeně  hvízdl  a  řekl  klidným

hlasem  už  docela  beze  zloby: „Schau  mal,  Ernst!  Da  ist  ja  eine  junge  Jüdin…“

(Otčenášek, 1958, s. 125)

4.2 Postavy

Hlavní postavou je osmnáctiletý student gymnázia Pavel, kterého čeká maturita.

Kromě přípravy na maturitu a chození do biografu s kamarády se věnuje i astronomii,

rád by jednou studoval hvězdy. Žije se svými rodiči,  které nazývá starouškové. Jeho

otec pracuje jako krejčí a vlastní dílnu. Rodiče se bojí, aby se do něčeho nezapletl –

matka mu často připomíná, že mají jen jeho. Pavel po něčem touží, ale sám neví, po

čem – je na rozpacích z děvčat, žádná ho nikdy neokouzlila a zároveň neví, jak se k nim

má chovat. Zdá se otrávený životem v Protektorátu Čechy a Morava:

Ale co! Přitáhli, odtáhnou, spojenci jim to nakonec stejně nakreslí a bude pokoj. Ale co

já? Člověku je jednou osmnáct, strašně cosi chce, aniž rozezná co, je to jen jakési veliké

chtění a žízeň v těle,  jitřivá touha nedosti  zřetelná,  ale silná,  až bolí.  Protektorát  je

otrava, škola je otrava, co dělat? (Otčenášek, 1958, s. 15)

Poté, co potkává na lavičce v parku Ester, poznává úplně nový cit. Nejprve je

zaskočen – po zjištění, že Ester je Židovka, poté nastává soucítění a okouzlení. Odváží

se k hrdinskému činu – nabídne dívce útočiště u sebe doma. Chce ji ochránit za každou
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cenu. O svém činu nepoví ani rodičům, ani kamarádům. Rodiče o něj mají  strach a

neustále se ho vyptávají:

Běží ulicí a podle něho otázka. Co je s tebou? Ach, kdo má pořád ty řeči poslouchat?

Zbytečné,  ošoupané  jako  prosezené  kalhoty.  Tátovy  pohledy!  Utíká  jim,  poklusává

rozpálenou ulicí jen tak nazdařbůh, kam ho nohy nesou. (Otčenášek, 1958, s. 33)

 

Sympatie,  které  z počátku  Pavel  chová  k Ester,  se  postupně  mění  v lásku.

Dvojice  se  do  sebe  zamiluje  i  v čase,  kdy  lidé  umírají  a  venku  panuje  strach  a

nebezpečí. Kdykoliv Pavel odchází od Ester, tak si plně uvědomuje blížící se nebezpečí,

ale poté, co se vrátí k ní, se jeho myšlenky ubírají úplně jiným směrem. Je jiný, než byl

do té doby, co ji poznal. Láska ho změnila:

Když se vracel domů, zdálo se mu, že jsou ulice plny denního světla. To byl ovšem klam.

Světlo bylo jen v něm a kolem tma. V tom světle byl silný, udivený energií citu, která se

v něm uvolňovala. Bylo mu nejasně líto toho minulého Pavla, který ji ještě neznal, toho

všedního, praobyčejného, vyčouhlého holobrádka. Jak vlastně žil? Žil vůbec? Chodil do

školy,  četl  knížky,  sliboval  si  cosi  od života,  po čemsi  neuměle toužil,  měl  obyčejné

kamarády. Byl prostě jiný. Byl jiný než teď. (Otčenášek, 1958, s. 47)

Poté, co otec a Čepek zjistí, že Pavel ukrývá ve svém pokoji židovskou dívku, se

chlapci uleví. Spřádá plány i na převoz dívky ke své tetě na venkov. Bohužel k tomu již

nedojde a dívka je zastřelena. Po smrti Ester přemýšlí o koloběhu života, vzpomíná na

jejich první setkání a rozjímá o hledání cesty:

Ty musíš žít, zaslechne v sobě hlas. Zná jej. Leží dosud naznak, pootevřenýma očima

civí do okna. Všední den se za ním klube z předjitřních červánků, obyčejný den na konci

příběhu.  Stokrát se vracel po jeho niti  zpět k oné nenápadné lavičce v parku a zase

vpřed až k nepochopitelnému okamžiku… Nic se vlastně nestalo: vzal za kliku, vstoupil.

Pokoj  byl  prázdný!  Nic!  Vlastně  ani  potom se nic  nestalo.  Zbylo jen  hledání  cesty,

hmatání v prázdnotě. (Otčenášek, 1958, s. 126)

  

Druhou hlavní postavou je dívka Ester, která je Židovka. Její rodiče nastoupili

do transportu do Terezína a po dlouhou dobu se jí neozvali. Nyní se má i ona dostavit
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do transportu s předepsanými padesáti kily na osobu, ale rozhodne se tak neučinit. V

parku se seznamuje s Pavlem, kterému od počátku důvěřuje a rozhodne se u něj nějakou

dobu setrvat.  Čas, který tráví ukryta v malé místnosti, věnuje přemýšlení o rodičích a

také vzpomínání na dětství. Když byla mladší, scházela se s mladíkem jménem Jaroslav,

ale poté, co vešly v platnost zákony namířené proti Židům, se s ní rozešel.  Postupně

vzpomíná na změny,  které  nastaly po vpádu německého vojska do země – nesměla

chodit do tanečních ani do školy, kamarádi ji už nenavštěvovali, známí raději uprchli

pryč, začala nosit židovskou hvězdu. Alespoň každá večerní návštěva, kterou jí Pavel

dopřává, na chvilku v Ester zažehne jiskru naděje,  že se blýská na lepší časy. Sama

nedokáže pochopit, proč jsou Židé tolik nenáviděni:

Proč  pronásledují  nás?  Protože  jsou  zvířata.  Vymysleli  si  takové  ničemné  teorie  o

rasách a teď řádí. Jako ve středověku. Tenkrát se tomu říkalo ghetta. Ale teď už přece

není  středověk.  Je  dvacáté  století.  Nahořkle  se  usmál.  To je  pravda.  Je.  Ale  žijeme

v divné době. (Otčenášek, 1958, s. 97-98)

Ester si zoufá i díky Pavlovi, protože tuší,  že jí neříká pravdu a zatajuje jisté

skutečnosti. Poté, co se dozví o situaci venku, chce odejít a neriskovat cizí životy:

„Já už nemohu mlčet, Pavle…  bylo by to zlé. Já vím všechno, slyšíš? – všechno… i to,

že tě zastřelí,  když mě tu najdou, i  tvého tátu i  mámu, všechny… chce se mi křičet

strachem… nad sebou… Ale to se nesmí, nesmí stát… “ (Otčenášek, 1958, s. 99)

Následně, co venku vypukne hon na atentátníky, a Němci prohledávají  každý

dům, se Ester rozhodne opustit svůj pokoj a vyjít vstříc jistému osudu, který ji čeká –

Němci ji bez váhání zastřelí. 

Také Otčenášek má v novele odpůrce Židů, který sympatizuje s Němci a souhlasí

s nastoleným režimem. Zbrojí proti jakékoliv pomoci, která by se nabízela pro židovské

obyvatelstvo.  Tou postavou je  Rejsek,  jenž je  vdovec.  Syn padl  na frontě v bitvě u

Charkova za Říši. On sám zahlédne ve skrýši skrz okno ukrytou Ester a pozná, že jde o

Židovku. Poté, co vypukne hon vojáků na atentátníky, kteří zabili Heydricha, dostane

strach, že se Němci dozví o úkrytu Židovky a rozhodne se jí udat. Obyvatelstvo domu
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se proti němu postaví, ale Ester už nemá dále chuť se skrývat v malé komůrce, a proto

sama odchází ven vstříc tragickému osudu.

4.3 Jazyk, styl, motivy

Jazyk je spisovný, objevují se zde hovorové výrazy (brejle) či hanlivé označení

nacistů (náckové) a Židů (židáci). Je zajímavý i fonetický přepis, který autor použil pro

Wehrmacht – vérmacht, a také pro lady – lejdy. Dále jsou tu výrazy, které jsou zastaralé

a v dnešní  době už se nepoužívají  – archaismy (apatyka,  hoře,  robátko).  Častý je  i

výskyt citoslovcí a to z důvodu navození atmosféry tehdejší doby, kdy například autor

napodobuje  zvuk  kulometu.  Vypravěč  se  nebrání  častějšímu  užívání  zdrobnělin

(slečinka, záhybek, ulička, pelíšek) a nedokončené výpovědi čili  apoziopezi.  Dochází

také k familiárnímu oslovení, kdy Pavla rodiče oslovují – Pavlíku, anebo když naopak

Pavel oslovuje důvěrně své rodiče – starouškové. Hojně se vyskytují i fráze z pohádek –

devatery  hory, devatery  lesy,  víla, skřítek, stařík  z pohádek.  Dochází  zde  k častému

opakování  slov  (bolest  myslet,  bolest  dýchat,  bolest  být),  obrácenému  pořádku slov

(Taková coura nafintěná), dále pak k užívání přímé řeči a řečnických otázek, na které

nečekáme  odpověď  (Co  všechno  viděli?  Co  slyšeli?).  Objevuje  se  zde  mnoho

básnických  figur  –  přirovnání  (Staré  domy  jsou  jako  staří  lidé;  uháněl  jako  vítr),

personifikace  (mlčí  Vega  ze  souhvězdí  Lyry),  oxymóron  (vábivé  syčení  ticha),

eufemizmus  (ženu  mu  zhasla  v 1938).  Pro  básnické  figury  je  typické  i  používání

metafor  (Huba  nevymáchaná).  Je  zde  užita  apostrofa  –  oslovení  neživé  věci  či

nepřítomné  osoby (vy  bachraté,  oslizlé  koule…).  V textu  se  nachází  i  časté  popisy.

Jazyk je promyšlený, odráží atmosféru tehdejší doby, výrazy jsou zdůrazněné a vstupují

často do kontrastů s ostatními slovy. 

Časté  jsou zde užity  německé  výrazy a  věty,  které  autor  nepřeložil  –  Meine

liebste Monika! Vyskytují se i výrazy typické pro tehdejší dobu –  protektorát, válka,

protektorátní  vláda, vůdce, fronta, kulomet.  Krejčovský dělník  Čepek s oblibou říká

protentokrát, což bylo za druhé světové války s oblibou používáno. Znamenalo to, že

Češi věřili  v dobrý konec a věděli,  že území Protektorátu Čechy a Morava nepotrvá

dlouho. Jsou zde zmiňovány postavy, které skutečně existovaly – Reinhard Heydrich, na

kterého  je  spáchán  atentát,  a  také  Hermann  Göring.  Heydrich  v průběhu  vyprávění

umírá na následky těžkých zranění a venku nastává štvanice. 
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V díle  se  vyskytují  kontrasty barev – bledá tvář  Ester,  vstupuje do kontrastu

s černými  vlasy  a  oči  Ester  jsou nazvány černou nocí.   Navzájem se prolíná  světlo

s tmou – ta je i v názvu díla – Romeo, Julie a tma. Pojem tma zde symbolizuje temnou

dobu Protektorátu – období, kde vládl strach, nejistota a umírali  lidé.  Dále se střídá

kontrast střídáním dne a nocí, kdy přes den musí Ester být potichu a nepohybovat se

kolem oken a v noci naopak nesvítit.

Hlavním motivem novely Romeo, Julie a tma je láska:

Každá láska má své dějiny. I když docela krátké. Jakési dějiny v kostce. Má čas růstu a

zralosti. Má slunečná návrší, strmé pády. Své deště a sněhy. (Otčenášek, 1958, s. 47)

 

Láska,  která  i  hory  přenáší,  první  láska,  která  rychle  započne,  ale  o  to  dřív

skončí – tragicky. Oběma hlavním postavám je osmnáct let. Ester v příběhu vzpomíná

na Jaroslava, se kterým se dříve stýkala a zažila první políbení, ale nikdy ještě necítila

to, co cítila k Pavlovi. Oba dva se do sebe nezamilují na první pohled, ale až v průběhu

času, kdy se Ester schovává u Pavla před německými vojáky. Bojí se, že svým činem

Pavel  riskuje  nejen  svůj  život,  ale  i  život  svých  rodičů  a  Čepka.  Poté,  co  je  úkryt

prozrazen a venku vypukne heydrichiáda se rozhodne utéct  ven a obětovat pro svou

lásku život.

Dalším motivem je touha. Pavel neví, po čem touží, je to cosi neuchopitelného a

nepopsatelného. Život v Protektorátu tráví normálními aktivitami jako každý jiný kluk.

Chce ale zažít něco víc. Poté, co se Pavel seznámí s Ester, už ví, jak chutná milostná

touha.  Touha v každém  dotyku  dívky,  v každém  polibku  a  v každém  společném

úsměvu. Touha po vášni a lásce se nám střídá s touhou Ester, která touží znovu spatřit

rodiče, a také vidět denní světlo – od neustálého ukrývání za zdmi domu je bledá a

unavená.  Také  je  zde  touha  obou  milenců  být  jednoho  dne  spolu  –  plánování

budoucnosti.

Často se objevují náboženské motivy. Pavel s Ester často rozjímají nad existencí

Boha. Pavlova matka si čte Bibli a rozmlouvá se svým Pánem při modlení, zároveň po

vypuknutí  heydrichiády  naříká  slovy  –  Ježíši  Kriste.  Na  druhou  stranu  Ester,  při

ukrývání v malé místnosti,  rozjímá nad potopou světa.  Protiklad ke křesťanství tvoří
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judaismus. Ester je Židovka a zmiňuje,  že její  otec chodil  jednou za rok na  kadiš –

židovský chvalozpěv v závěru bohoslužby.

Hojně nalezneme v textu i obrazy starého domu. Ten se vyskytuje na začátku

příběhu,  kapitoly  i  v závěru.  Jde  o  symboliku  uplynutí  času  a  jeho  vliv  na  život

obyvatel. Každý dům má svůj příběh, je jen na nás, jestli ho chceme vyprávět či nikoliv:

Staré domy jsou jako staří lidé: plny vzpomínek. Mají svůj osobitý život a tvář. Jejich

puchřející  zdi  vsákly  již  snad  všechny  pachy,  které  přebývají  v blízkosti  lidských

příbytků. Dávno z nich vyprchala nic neříkající vůně malty a vápna, tak příznačná pro

ty moderní a někdy i trochu fádní krabice na předměstských pláních, které se dosud

nevzmohly na své dějiny. Zdi starých domů jsou živé. Jsou oživeny osudy, které se mezi

nimi odehrály. Co všechno viděly? Co slyšely? (Otčenášek, 1958, s. 11)

Staré domy jsou jako staří lidé: plny vzpomínek. Mají svou tvář, svou vůni. Jejich zdi

jsou živé podivuhodným způsobem. Co viděly? Co slyšely? Ledacos do sebe lety vsákla

jejich oprýskaná omítka. Ano, ty zdi jsou živé příběhy lidí, které se mezi nimi odehrály.

(Otčenášek, 1958, s. 126)

Poslední motivem, který bych ráda zmínila, je motiv strachu a nenávisti. Jedná

se o strach,  který nastává v první okamžik,  kdy Pavel potká Ester.  Neví,  jak se má

chovat    k Židovce pociťuje strach z toho, že se jí může něco stát.  Tento strach se

postupně mění ve strach o rodiče, které by svým činem mohl ohrozit. Opakem Pavlova

strachu je strach Rejska, který se zase bojí o to, že by skrývání Židů mohlo znamenat

trest smrti – má strach sám o sebe. Celý tento motiv je doplněn o nenávist,  která je

namířená  proti  Židům –  vidíme  ji  v chování  Rejska,  v  norimberských  zákonech,  v

pronásledování nacistů anebo v malování židovské hvězdy a hanlivých nápisů na dveře

židovského obyvatelstva.

 Novela  disponuje  mnoha  odkazy  na  jiná  díla.  Nejvíce  se  tu  setkáváme  s

dramatem  Romeo  a  Julie od  Williama  Shakespeara.  Samotný  název  hry  je  použit

v názvu novely a doplněn o výraz tma. Otčenášek použil monolog jedné z postav hry na

začátku díla v citaci:
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Leč budu vyhnán! Co mi platna moudrost, 

když nedovede Julii udělat, 

vévodův ortel zrušit, přenést město? 

Čert vezmi moudrost! Neříkej mi nic! 

Pavel nazývá Ester slečnou Kapuletovou a naráží tak na slavné dílo:

 

„Je to tak, slečno Kapuletová! Co dělá pan tatínek? Stále se ještě zlobí na Monteky?“

(Otčenášek, 1958, s. 44) 

Dále je zde i společná symbolika první lásky a tragického konce – kdy Romeo a

Julie,  kteří  nedokáží  překonat  nenávist  mezi  oběma  rody  v závěru  hry  spáchají

sebevraždu. Milenci představují čistou lásku, která už od počátku vedla k tragickému

vyvrcholení – tak je to i v námětu novely Otčenáška. Ester a Pavel se do sebe zamilují

navzdory nepřízni doby, kdy je jakýkoliv kontakt, tím spíše sňatek se Židy naprosto

zakázaný. 

V textu autor odkazuje i na dílo Boženy Němcové –  Babička. Ester vzpomíná

na Jaroslava,  kterého nejdříve  odmítala,  a  on ji  pronásledoval  na každém rohu jako

černý myslivec pronásledoval Viktorku:

V příštích dnech začal nenápadně brousit  kolem jejich domku, s pochýlenou hlavou,

ruce v kapsách manšestrových kalhot; cítila na sobě divné pohledy zpod nakrčeného

obočí a byla ze všeho nesvá. Tenkrát četla Babičku, stala se rázem Viktorkou a on byl

černý myslivec. (Otčenášek, 1958, s. 78)

V průběhu času Ester s Pavlem rozjímají nad budoucností a přemýšlí nad tím, co

budou dělat, až bude po válce. Dívka chce tančit a chlapec si hned vzpomene na bájnou

postavu  judské  princezny  Salome,  která  tančila  pro  svého  nevlastního  otce  Heroda

Antipu a za odměnu žádala useknutou hlavu proroka Jana Křtitele.

„Já? Chtěla bych tančit.“ 

„Jako Salome?“
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„Ale nikomu neuseknu hlavu. Tanec dá mnoho práce, ale já to dohoním. Tančívala jsem

doma, ale aby to nikdo neviděl. “ (Otčenášek, 1958, s. 67) 

Pavel zase Ester sděluje,  že by se rád věnoval studiu hvězd. Chce chodit  do

observatoře a pozorovat oblohu. Vypráví dívce o planetách sluneční soustavy – Jupiteru

a Venuši, a také o Měsíci.  Povídá jí  o hvězdných katastrofách,  o jiných sluncích,  o

Perseidách, o Cefeidách, o souhvězdí Lyry. Vysvětluje své milé, jak fungují Keplerovy

zákony  o  pohybu  planet.  Ester  jen  žasne  nad  tím,  kolik  toho  Pavel  ví  o  galaxii  a

vesmíru. 

Dalším  odkazem,  který  autor  ve  své  novele  zmiňuje,  je  aluze  na  Haškova

Švejka. Rejsek sděluje svůj názor na postavu Švejka v krejčovské dílně Čepkovi:

„Vy mluvíte jako Švejk.“

„Tak? A co vy si vůbec myslíte o Švejkovi?“

„Blbec,“  řekl  Rejsek.  „Nebezpečný.  Mnoho  našich  lidí  dnes  švejkuje.  Zahrává  si.

Národní  choroba.  Ať  si  myslí,  ke  všem  čertům,  co  chce,  trumpeta,  ale  ať  nechá

hlouposti.  Začne jako Švejk  a skončí  jako sabotér,  jako podvratný živel  na šibenici.

Škoda, českých hlav, pravda!“ (Otčenášek, 1958, s. 94)

Když vypravěč mluví o Rejskově minulosti  píše, že jeho žena byla do hrobu

dána, když v roce 1938 náhle zemřela. Nápadně tato slova připomínají verš z balady

Kytice od Karla Jaromíra Erbena a jeho stejnojmenné sbírky:

Zemřela, do hrobu dána – život šel ve starém domě loudavým krokem dál. 

(Otčenášek, 1958, s. 85)

Jašík  a  Kadlec,  do  své  novely  zakomponoval  postavu  komunisty.  Nacisté  si

přijdou do domu pro malíře, kterého odvedou. Pavel Ester vypráví, že šlo o komunistu,

které Němci neměli rádi a pronásledovali je:

„Proč ho odvedli?“

„Vím jen, co se říká po domě. Prý komunista...“

„Proč je pronásledují?“
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„Asi proto, že jsou v Rusku také komunisté. Bojují proti nim. Ale moc o tom všem nevím.

Nestaral jsem se o to doposud.“

„Rusové je nakonec porazí. Co ty myslíš?“

„Tomu věřím. Určitě je porazí. Ale kdy to bude?“ (Otčenášek, 1958, s. 97)  

Vypravěč  zmiňuje  i  vítězství  Ruska,  ke  kterému  došlo  za  ruského  tažení

Napoleona  Bonaparta,  který  podcenil  mrazivou  zimu,  která  postihla  jeho  vojáky.

Rusové jsou na takové počasí zvyklí  – jejich nepřátelé nikoliv.  Odkazy na minulost

spatřujeme i v připomínce bitvy na Bílé hoře, v jejichž následcích obyvatelé spatřují

utrpení českého národa a totéž období nazývají druhou Bílou horou. Spisovatel zmiňuje

také postavu Jánošíka, který bohatým bral a chudým dával.

Na základě tematické výstavby je třeba si uvědomit, že struktura díla je přímo

vázána na literární žánr, podstatné je, zda je dílo lyrické, epické či dramatické. U díla

epického  a  dramatického  rozlišujeme  určité  fáze,  které  korespondují  s klasickým

členěním textu a souvisejí s určitým kompozičním plánem. Expozice je část, která uvádí

čtenáře  do  situace,  seznamuje  ho  jak  s postavami,  tak  s prostředím,  v němž  se  děj

uskutečňuje. Dále se pracuje na  kolizi  –  tato  část  obsahuje  konflikty,  vzniká  tak

nerovnováha  a  následné  reakce.  Další  částí  v  textu  je  krize,  dochází  ke  gradaci.

V poslední  části  dochází  k rozuzlení  –  katastrofa  znamená  tragický  konec  řešení

konfliktu mezi postavami. Z celkového vývoje syžetu se rozvíjí kompoziční výstavba.

Kompozice díla může nabývat různých forem. Mnohdy autor využívá a střídá několik

kompozičních postupů a podob. Mezi nejběžnější  postupy patří  paralelní,  kontrastní,

symetrický, variační, paradoxní atd. Postup lineární znamená postupné řazení příběhů

v chronologické posloupnosti. Postup centrální představuje jistý ústřední bod, od něhož

se rozbíhají  různé epizody. Kruhová struktura nabízí  vývoj děje, který se stále vrací

k výchozímu místu. Retrospektivní postup porušuje posloupnost a vrací se do minulosti

a případně evokuje budoucnost.  Při analýze kompozice se pokoušíme rozložit dílo na

menší segmenty a analyzovat způsob, jakým jsou různé části složeny. Vždy je potřeba si

uvědomit  provázanost  mezi  strukturou  a  žánrem literárního  díla.  (Krč  –  Zbudilová,

2012, s. 53-54)

Novela je psána chronologicky, zároveň se v ní objevují retrospektivní pasáže,

kdy  například  Ester  vzpomíná  na  svoje  dětství  a  na  časy,  kdy  ještě  Židé  nebyli
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pronásledováni.  Jedná se o kruhovou kompozici,  kdy novela  začíná  a  končí  obrazy

starého domu. Forma vypravování je er-forma a kniha disponuje častými monology,

kdy Pavel pro sebe přemýšlí, co by nastalo, kdyby Ester objevili vojáci. Jedná se zde o

vypravěče personálního, který nekomunikuje se čtenářem, neklade mu otázky a jeho

úhel  pohledu  na  dění  v pásmu  postav  odpovídá  možnostem  vidění  určité  postavy.

Pásmo  vypravěče  a  pásmo  postav  se  prostupují,  er-forma  zůstává  zachována,  ale

vypravěč v ní zastupuje postavu, často užívá vnitřní monolog. 

Zároveň se v textu objevují i reflexivní pasáže, ve kterých mladík dumá nad tím,

jak je vlastně dlouhá věčnost. Místo a čas děje je za druhé světové války, v květnu a

červnu,  kdy  vypukla  heydrichiáda,  a  odehrává  se  na  území  Protektorátu  Čechy  a

Morava, v Praze. V závěru dochází k rychlým střídáním obrazů a častým opakováním

jednotlivých  pasáží.  Dílo  bylo  poprvé  vydáno  roku  1958  v  nakladatelství

Československý spisovatel. Úspěch Otčenáškovy novely byl dovršen i díky filmům a

několika různým adaptacím, které se objevily po vydání knihy. (Holý ed., 2016, s. 597-

598, 636)

V Otčenáškově novele dominuje Pavlova hodnotící perspektiva – celý příběh je

vyprávěn z jeho pohledu. Příběh jeho lásky a marného pokusu zachránit Ester se stává

příběhem  jeho  zrání.  Přispívá  k tomu  kruhová  kompozice,  závěrečné  odstavce  jsou

variací  úvodu.  Tímto  způsobem  se  dílo  stává  příkladem  narativně  uzavřeného

vyprávění. Smrt dívky je porážkou v boji, jenž však skončí porážkou sil tmy, jak vládu

Němců  označuje  třetí  část  titulu.  Pavlův  příběh  pokračuje  a  uzavírá  se  jeho  smrtí

v následujícím  Otčenáškově  díle  –  románu  Kulhavý Orfeus.  Příběh Pavla  je  jednou

z dílčích dějových linií.  Poté,  co zjistí  pravdu o smrti  Ester,  rozhodne se k riskantní

odbojové akci, při níž umírá. (Holý ed., 2016, s. 585)
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5 Náměstí svaté Alžběty

Autorem  románu  je  Rudolf  Jašík,  který  narukoval  do  slovenské  armády  a

později  byl  odveden  na  východní  frontu.  Zde  ho za  sabotáž  odsoudili  na  smrt,  ale

zachránila ho amnestie. Neúspěšně se pokoušel dostat do sovětského zajetí. Zúčastnil se

Slovenského národního povstání a v roce 1945 vstoupil do komunistické strany. 

Ve čtyřicátých letech začíná psát literaturu, nejprve psal poezii a později jeho

tvorbu obohatila  i  próza,  při  níž  využíval  svoje osobní  zkušenosti  z vojny.  Většinu

svých  prvotin  sám  zničil.  Za  umělecky  nejvydařenější  dílo  je  považovaný  román

Námestie  svätej  Alžbety,  který  vychází  roku  1958.  Jašík  zde  vytvořil  celou  řadu

různorodých postav a nastínil rasové pronásledování Židů za druhé světové války, které

se dělo i na Slovensku. (Mikula a kol., s. 202-203)

V tomto případě nepracuji s originálem, ale s vydáním, které bylo přeloženo ze

slovenštiny do češtiny a vyšlo v nakladatelství Naše vojsko roku 1960. Vydání autor ve

srovnání s prvním slovenským upravil a autorizoval.

5.1 Interpretace

Román  se  odehrává  za  války,  na  začátku  čtyřicátých  let  v  městě  na  jihu

Slovenska. Začíná představením Igora, který čeká před kinem na svého kamaráda Doda.

Společně  zavítají  do  krčmy,  kde  Igor  pocítí  závist  k muži,  který  navazuje  známost

s místní dívkou. Dodo mu ale prozradí, že je žena nakažená a on toto tajemství vyzradí

onomu nápadníkovi. Celá hospoda je rázem na nohách a Igor musí utéct. Pospíchá na

schůzku s Evou, se kterou se schází stále na stejném místě – na náměstí svaté Alžběty.

Eva  má  strach  z Němců,  kteří  pronásledují  Židy  a  díky  nim  teď  Židé  musí  nosit

Davidovu žlutou hvězdu. Igor se s tříděním obyvatel ze začátku nemůže smířit a Evě
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hvězdu  roztrhá.  Postupně  většinu  židovských  obyvatel  města  pohlcuje  beznaděj  a

rezignace na nezvratný osud, který je všechny čeká:

„Dlouho jsem o tom přemýšlel,  Samko. Nemá to cenu, vím. Nic už nemá cenu. Pan

Hitler je silný. Jedním tesákem se zakusuje do Moskvy, druhým tiskne krk slovenskému

Židovi.  A  víš,  jak  je  Moskva  daleko?  dýchal  zblízka  na  Samka,  který  uhýbal  před

smíšeným pachem rumu a cibule.“ (Jašík, 1960, s. 74)

Igor žije pouze s matkou, která je na smrt nemocná. Otec mu zemřel v dětství na

tyfus a kvůli tomu nemohl být vyučen, a aby sebe a matku uživil, musí dělat podřadnou

práci. Pomáhá například holiči Flórikovi, který je velkým obdivovatelem Adolfa Hitlera

a fašismu: 

„Führer je velkomyslný muž, tvůrce nových dějin Evropy,“ zakřičel jako z tribuny a měl

na jazyku: ,,Jsem ochoten obětovat za něj i svůj... na oltář vlasti jako chrabrý syn...“

(Jašík, 1960, s. 46)

Flórik vidí  v rostoucím vlivu fašismu na Slovensku pro sebe velkou šanci,  a

proto prodá holičství a těsně před zavřením ještě vyvěsí ceduli s nápisem: zákaz vstupu

židům. Igor si dále přivydělává rozvážením uhlí pro povoznickou firmu Židů Maxiho a

Samka, a dále prací  na železnici,  kde nosí  cestujícím kufry od vlaku. Právě tam se

seznámí s ženou, která se mu představí jako Erna a pozve ho k sobě domů, kde mu

vypráví svůj příběh. Vdali ji v sedmnácti letech za staršího muže, se kterým byla pět let.

Nyní žije svobodně, ale stále nemůže dohnat ztracené roky svého mládí: 

Muže si vybírá podle chuti, přivádí je k šílenství, miluje a vzdává se jim horoucně, až se

to rovná smrti. Mstí se – sobě, svým nerozumným rodičům – za nepoznané mládí, za

přetvářku, v které musela žít tolik let. Uloupili jí mládí, a ta rána se nemůže zacelit...

(Jašík, 1960, s. 63)

Igora svádí až do chvíle, dokud zapomene na svoji lásku k Evě a ženě podlehne.

Od té chvíle se chlapec trápí výčitkami:
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Paní Erna mu žhavým železem vypálila na čelo nesmazatelný znak a s tímto znamením

se bojí předstoupit před Samkovu dceru. Ach, těžko je Igorovi. Stojí na náměstí, smutný

jako před chvílí Samko v slavnostním dlouhém kaftanu. Stojí vzpřímen, těžké ruce má

spuštěny. A v jeho nitru to vře, všechno se kroutí, svíjí a bolí. Všechno! I vlastní stín,

který se táhne od jeho bosých nohou a leží  na špinavě popelavém náměstí... (Jašík,

1960, s. 72)

Zároveň se ale ujišťuje ve své lásce a citech k Evě a nabídne jí, aby se k němu

přestěhovala. Situace se v zemi pro Židy čím dál tím víc zhoršuje a Igor se snaží svoji

dívku zachránit stůj co stůj. Rozhodne se požádat faráře o pomoc a žádá ho, aby Evu

pokřtil. Ten, ale za takový čin žádá úplatu ve výši deseti tisíc. Igor je zoufalý a neví, kde

by takovou částku sehnal. Zkouší žádat o pomoc Ernu i Evina otce – Samka, ale ani

jeden z nich nechce Igorovi pomoci. Mladý muž dokonce v zoufalství rozbije výlohu

zlatnictví  a  ukradne zlatý  náramek,  o  kterém později  zjistí,  že  je  jen napodobenina.

Jediný,  kdo  nakonec  páru  pomůže,  je  Žid  Maxi,  který  vlastní  povoznickou  firmu

s Eviným otcem – Maxi má koně a Samkovi patří  vůz.  Maxi se rozhodne své koně

Samkovi prodat a peníze darovat Igorovi. Se svými koňmi se loučí těžko:

Jednomu položil ruku na hřívu. Potom se mu mazlil s hubou, dotýkal se jí jemně, jako by

se dotýkal člověka. Kůň na něj pohlížel velkýma a moudrýma očima. Maxi neměl sil

rozloučit  se s druhým. Plakal.  Plakal  bez slz,  natahoval  tváře a mrkal víčky. (Jašík,

1960, s. 172)  

Kněz nyní ani za peníze nechce Evu pokřtít  a poté, co zemře Igorovi matka,

spřádá dvojice pomocí komunisty Maguše plány na útěk. Den před odjezdem začnou

gardisté prohledávat židovské domy a zatýkat Židy – zatím jen do určitého věku. Evu

odvedou spolu s dalšími Židy do místní školy, kde stráví noc. Ráno najdou jednoho

chlapce  mrtvého  –  spáchal  sebevraždu.  Druhého  dne  se  koná  deportace  Židů  do

koncentračních táborů. Eva se loučí s domovem:

„Sbohem,  obláčku...  Sbohem,  náměstí...  Igore!  I  ty  buď...  sbohem,  protože  už  ani

nevidím na naši  věž.  Lásko moje!  Kde jsi? Bojím se,  tolik  se čehosi  bojím...  už ani

neuvidím ani toto město pod viničným vrchem, neuvidím ani slunce...“ (Jašík, 1960, s.

207)
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Němci zacházejí se Židy velice nelidsky a hrubě, to vše je patrné v momentu,

kdy si  německý major  vyhlídne  malého chlapce  a  nabídne  mu čokoládu.  Když pak

chlapec běží zpátky k matce,  zazní výstřel a chlapec padne k zemi mrtvý. Eva spolu

s dalšími přiběhne k chlapci a snaží se tělo odnést z dohledu jeho matky. Jejich hrdinný

čin je jejich poslední. Němci je všechny zastřelí. Eva ještě naposledy myslí na Igora,

zdá se jí, že ho vidí k sobě přicházet:

„Igore... zašeptala. A Igor je tady. Vidí ho přicházet po kolejích. Jde kolem mrtvého

vlaku... Igore, usmívá se Eva.“ (Jašík, 1960, s. 216)

Poté, co se Samko dozví, že jeho dcera již není mezi živými, se i díky svým

výčitkám, že situaci nezabránil, rozhodne odejít ze světa. Nasype do jídla jed a zbytek

rodiny se při večeři otráví. I Igor ztratil chuť k životu a po městě se pochybuje jako tělo

bez duše. Poté, co zabije Flórika železnou tyčí a hodí nástroj do řeky, se chystá skočit

do vody a ukončit tak své trápení. Naštěstí ho včas nachází Maguš a jeho úmysl mu

překazí. Společně odcházejí domů. 

5.2 Postavy

Každou postavu vypravěč při uvedení na scénu předem představí. Každý hrdina

má svůj vlastní příběh. I samotný román začíná popisem Igora: 

Igor Hamar je vysoký chlapec. Šíhlý v pase, ramena se mu chlapsky rozpínají, hranatá,

jako z lipového kmene vykřesaná. (Jašík, 1960, s. 9)

Igor Hamar je osmnáctiletý mladík, který se stará o nemocnou matku. Každý

den se schází  se svojí  dívkou Evou na náměstí  a slibují  si  věrnost.  Avšak Igor slib

poruší,  když potká Ernu,  která  ho nakonec svede.  Chlapec se trápí  výčitkami,  ale  i

přesto dokáže o svoji lásku k Evě bojovat a v nejtěžších chvílích ji podporovat. Sám

riskuje život, když chce nechat Evu pokřtít a utéci s ní do hor. Bohužel příběh končí

špatně a Eva umírá. Igor alespoň pomstí pár nevinných židovských životů, když zabijí

Flórika. Vykoná tak cosi jako boží soud.  
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Eva  Weimannová  je  Židovka,  která  je  zamilovaná  do  Igora.  Má  strach

z blížících se německých vojáků a její obavy se vyplňují, když je všem Židům nařízeno

nosit hvězdu a dodržovat pravidla podle zákonů. Igora miluje nadevše a snaží se mu

pomáhat s matkou, jak nejvíc dovede. Poté, co je odvedena gardisty, vzpomíná na svoji

rodinu a Igora a snaží se být silná a nebojácná. Sama se stává hrdinkou, když se snaží

zastřeleného chlapce odklidit dříve, než ho uvidí vlastní matka. Avšak Eva umírá rukou

Němců a po smrti za ní odchází i její rodina.

Jedním z nepřátel  hrdinů je  holič  Flórik,  který je ohromen Hitlerovou slávou

natolik, že začne nenávidět židovské obyvatelstvo a na svůj obchod vyvěsí ceduli, která

zakazuje vstup Židům. Zároveň vstupuje do Hlinkovy gardy a snaží se být ku prospěchu

Třetí říši: 

Flórik se vytrvale prochází po kanceláři. Když se přiblíží k otevřené okenici, prohlíží si

ve skle  černou uniformu se stříbrnými knoflíky  a lesklými nárameníky.  „Jan Flórik,

poručík Hlinkovy gardy!“ řekl by rád nahlas, úsečně a velitelsky, kdyby byl v kanceláři

sám. (Jašík, 1960, s. 119) 

Flórik není jen členem ľudové strany a Hlinkovy gardy a úhlavním nepřítelem

Židů. Postupem času se z něho stává vrah. On sám přijde zatknout Evu. Přinutí Žlutého

Doda udávat Židy, kteří nenosí hvězdy, a také zabije bohatou židovskou rodinu, které za

úplatek přislíbil  pomoc a přestěhuje se do jejich domu. Odplata za vše, co způsobil,

přichází v podobě Igora, který ho ubije železnou tyčí.

Protikladem  k Flórikovi  je  Žid  Maxi,  který  vlastní  povoznickou  firmu  se

Samkem – otcem Evy.  Maxi odmítne nosit hvězdu na prsou a nosí ji provokativně na

zádech.  Hvězda  není  ani  řádně  přišita  a  odstává  –  touto  revoltou  se  snaží  vysmát

vládnoucímu  režimu  na  Slovensku.  Na  konci  příběhu,  na  pohřbu  Samka  si  strhne

hvězdu ze zad a přišije si ji na prsa jako na znamení úcty mrtvému příteli: 

Na znamení úcty strhl Maxi hvězdu ze zad a přišil si ji na prsa. Jehlu a nit si půjčil od

paní domu. A šil, dlouho šil, přišíval – všech šest cípů, aby mu už hvězda neodstávala,

aby se nepodobala vadnoucímu slunečnicovému květu. Šil, dlouho šil, ruce se mu třásly,

ale neplakal. Myslel na mrtvého přítele, na jeho bílé svítící zuby. Svítily jako živé. Svítily
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i Róze a malému Robertovi, a z toho bylo Maximu dobře a neustále si pobrukoval: Ať se

usmívají aspoň po smrti. Ať se usmívají aspoň po smrti... (Jašík, 1960, s. 233)

Maxi žije sám, je starý a jako by už ztratil  víru v lepší budoucnost. Poté, co

přijdou Němci do jeho země, odmítne mluvit německy: 

„Es sei ewig verflucht ihr Name, Herr Hitler!“ „Ticho, proboha!“ zasípal Samko. „To

byla poslední německá slova, která jsem ve svém životě vyřkl,“ bradatý se usmíval a

prsty si pročesával bradu. “ (Jašík, 1960, s. 81) 

Německá  věta,  kterou  jsem  citovala  z románu,  znamená  v překladu:  „Buď

navěky prokleto vaše jméno, pane Hitler!“ Maxi je někdy označován metonymií jako

bradatý. Jeho život je naplněn pesimismem. Nic ho netěší, snad jen koně, které mu patří

a o které pečuje. Sám čeká na smrt jako na vysvobození: 

Noci jsou nejstrašnější. Ta samota, ty mrtvé hvězdy! Svítí a nehřejí. Jako mé srdce. Bije,

tluče a nadarmo – život ze mě už dávno vyšel, skryl si jednu ruku v bradě, jako by ji

chtěl ochránit před ostrým sluncem. (Jašík, 1960, s. 79)

Celým románem prostupuje symbolika jmen. Jména jsou to jediné,  co Židům

zůstalo  –  nabývají  lidskosti,  stávají  se  lidmi  a  jsou  tím,  co  mají  Židé  společné

s ostatními lidmi: 

Jména nejsou seřazena v zástupu.  Postávají.  Utvořila  neforemný tvar,  podobající  se

osamocenému oblaku. Oblaku samotáři… Jména postávají,  jména čekají.  Jména jim

ještě zůstala. (Jašík, 1960, s. 200) 

Román začíná citátem: „Láska je nesmrtelná. Neumírá. Odchází jen do hrobu.“

Stejný citát se opakuje, když Evu zastřelí nacisté. Autor tímto citátem naznačuje téma

románu.  Motiv  lásky,  její  oslovování  a  kladení  otázek,  které  plní  funkci  apostrofy,

můžeme spatřit i v následujících citátech: 

„Láska!  Nebyla  marná,  nebyla  předčasná?  Předčasná  ne.  Jen  marná  a  zbytečná.“

(Jašík, 1960, s. 199)
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„A co ty, lásko? Jak je to s tebou? Jsi smrtelná, jako vzpomínky, které shoří na popel?“

(Jašík, 1960, s. 201)

Název díla  –  Náměstí  svaté  Alžběty,  je  odvozen od místa,  kde se velká  část

příběhu odehrává. Náměstí se nachází ve středu města a Eva s Igorem si ho zvolili jako

místo společných setkání:

 

Náměstí se před ním rozevřelo, velké, prostranné, ohraničené nízkými domky. Uprostřed

mu  vévodí  hranatý  kostel  s věží  špičatou  a  tenkou  jako  jehla.  Věžní  hodiny  byly

osvětleny a jaksi smutně hleděly na domky, krčící  se dole, hluboko pod nimi. (Jašík,

1960, s. 22) 

Spolu se scházejí pod kaštanem na lavičce a vyznávají si lásku. Dokonce i jedna

z kapitol dostala stejné jméno jako název titulu.  Milenci často pokládají  otázky věži,

která stojí na náměstí, a nečekají na odpověď. Mísí se tady prvky apostrofy, apoziopeze

a řečnických otázek: 

Nehněváš se na nás, věži? Ty štíhlá moudrá věži… /Jsem z kamene a mé tělo je chladné.

Ale milence mám ráda, rozumím jim. Milenci mají právo zapomínat. Zapomeňte i vy na

mne, starou a omšelou. Jste dospělí, přestali jste být dětmi. A kdybych měla lidský hlas,

opěvovala bych vaši lásku. Naslouchejte mému hlasu v hodinách, v poledne, večer, když

se rozhovořím bronzovými ústy tří starých dobrých zvonů. Čekám na vás dnes večer,

rozloučíme se. Rozloučíme… (Jašík, 1960, s. 160)

Hlavním tématem v Jašíkově románu je židovství. Židé byli bráni jako občané

druhého řádu a museli se řídit pravidly tehdejší doby. Ta se vztahovala i na malé děti: 

Umazaná žíďata s hvězdami na košilkách hrála kuličky. (Jašík, 1960, s. 70)

Několikrát v díle zazní reflexe či řečnické otázky na téma Židů. Klade se otázka,

zda Žid už není člověk. Maxi se zamýšlí nad tím, jaké starosti mohou mít lidé, kteří se

nenarodili jako Židé. Stěžuje si Igorovi: 
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No... a snad se mi to jen zdálo? Běda, ó běda! Abych nosil i koně v hlavě. A to jsem

chtěl zrovna říci, že příliš přemýšlím o Židech a vycházejí mi z toho takové pravdivé

ničemnosti, vaj, vaj! Jsme my ale ubohý národ! Celý svět je naším domovem a všude

jsme cizí. Stovky let se jen přizpůsobujeme a právě tak dlouho námi opovrhují. Bože,

bože! Igore! Ani nevíš, jak ti závidím. Ty máš své město, svou zem, mateřskou řeč, a co

mám já? Rodné město mám, ale co k němu cítím? Už v kolébce mě kojili čtyřmi řečmi, a

která z nich je ta pravá, ta mateřská? Ani jedna, všechny jsou pro mne stejné. Jsem

izraelita a nejnepochopitelnější je to, že hebrejsky neumím. (Jašík, 1960, s. 80) 

Maxi svojí promluvou naráží na odvěké téma pronásledování Židů napříč celými

století.  Židé byli odjakživa považováni za špinavý národ a často nebyli vítáni. Často

jsou pro věrohodnost použity výrazy, které jsou typické pro tehdejší dobu – esesáci,

žlutá  hvězda,  konečné  řešení  židovské  otázky,  fašismus,  komunismus,  norimberské

zákony. Myšlenka komunismu je v textu zmíněna postavou Maguše, který říká Igorovi:

 

„Já se nebojím, Igore! Jsem komunista!“ (Jašík, 1960, s. 96)

5.3 Jazyk, styl, motivy

Z hlediska kompozice se jedná o román s jednoduchou dějovou zápletkou, která

nese  silné  poselství.  Je  zde  zobrazen  boj  mezi  dobrem  a  zlem.  Dílo  je  psáno

chronologicky,  s velice  málo  retrospektivními  pasážemi,  kdy postavy  vzpomínají  na

minulost. Historické události jsou zde popsané přesně a detailně – Jašík se snaží ukázat

pravou tvář  války.  Autor  sám působil  ve  válce.  Celému textu  dominují  kontrasty  –

pozitivní i negativní (světlo a tma, den a noc), místa a situace v nich,  které se nám

střídají  (nebezpečí  ve městě,  bezpečí  ve  věži)  a  odlišný přístup  postav  (Igor  –  věří

v lepší budoucnost; Maxi – postupně ztrácí naději).    

Celý  příběh  je  psán  v er-formě.  Autorský  vypravěč  je  neustále  přítomný,

několikrát zasahuje do děje, odhaluje vztah k postavám (pozitivní i negativní) a klade

otázky, na které nečeká odpověď. Přímo se obrací na Igora a vedou spolu dialog: 

Igore! Což i ty, osmnáctiletý, víš o tom, že je ve vaší lásce něco nekonečně smutného?

Tvé oči jsou zanícené. Jen takovýma očima se dotýkáš své Evy. Abys ji nezranil. Ty už
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nehledáš, tys už to nekonečně smutné našel. Víš, že je to doba, že je to čas, rzivý a

umírající čas, plížící se hlavní ulicí a uličkami města pod viničným vrchem. I náměstím.

Co to hledáš takovýma očima, Igore?

Lásku a v lásce život.

Osmnáctiletý! Jak moudrý! (Jašík, 1960, s. 156)

V textu je patrný spisovný jazyk, zřídka se český překlad (původní dílo je psáno

slovensky) mísí s německými výrazy (Schweine, Jüdische, Los, Schnell, Führer, Herr).

Někdy  jsou  v němčině  i  celé  věty  při  promluvě  vojáků.  Vyskytuje  se  zde  mnoho

jazykových prvků jako opakování slov (Dveře se zavřely, zavřely se navždy), přirovnání

(jako  by  měla  místo páteře  pravítko),  zdrobněliny  (ostrůvek, chudáček),  apoziopeze

(nedokončená  výpověď  –  tři  tečky),  slang  (vagabund,  fikslaudón),  personifikace

(myšlenky  se rojí, bzučí, bodají),  převrácené  pořadí  slov (smutný je, Dodo smutný),

apostrofy (Věž promlouvá: Jsem z kamene a mé tělo je chladné) kontrasty (Igor je pro

mne život. Igor je pro mne smrt), metafory a metonymie.

Pro Náměstí  svaté Alžběty je také typická přímá řeč,  řečnické otázky (Miluje

snad tu ženu?) a monology, kdy Igor promlouvá sám k sobě.  Většinu díla zabírají  i

popisné pasáže. Autor použil i naturalistický popis pro scénu, kdy nic netušící chlapec si

jde  k vojákům  pro  čokoládu  a  poté  je  zastřelen  ránou  do  hlavy  před  zraky  všech

ostatních. Dochází tak k autentickému navození atmosféry tehdejší doby.  

 

V celém  díle  můžeme  spatřit  i  aluze  na  další  díla  či  náboženské  motivy.

Příkladem je  v textu  zmíněna postava  Frankensteina nebo vlčice  z Božské  komedie.

Religiózní motivy můžeme sledovat v kostele, kde se chce nechat Eva pokřtít a svěřit se

tak  do  rukou  božích.  Kapitola,  která  dostala  název  -  Poslední  večeře,  odkazuje  na

poslední večeři Ježíše Krista s Jidášem a dalšími apoštoly. Jidáš následně Ježíše Krista

zradí a druhý den je zabit. V knize je pojem poslední večeře Samkovy rodiny chápána

jako zrada  ze  strany otce,  který  se  trápí  výčitkami,  že  Igorovi  neposkytl  peníze  na

záchranu své dcery Evy a chce, aby on a jeho rodina zemřela důstojně. O svém činu

poví jen manželce a svému synovi nasype jed do polévky – i to může být považováno za

zradu, poněvadž malý Robert o činu neví do poslední chvíle. Dále pak výraz - boží oko,

které vidí všechno, co se na světě děje. Stejným okem se pak nazývá i Žlutý Dodo, který

má nacistům hlásit  přestupky Židů.  Několikrát  je  v příběhu zmíněn Bůh.  Jen ten  je

40



pravý  soudce  a  smí  třídit  lidi  na  rovné  a  nerovné.  Nikdo  jiný  o  tom  nemá  právo

rozhodovat. 

Roku 1958 vycházejí dvě prózy od autorů, kteří neměli žádné židovské předky ani

zkušenost s koncentračním táborem. Je to český spisovatel – Jan Otčenášek a slovenský

spisovatel – Rudolf Jašík. V obou případech je námět, vnímaný z pohledu příslušníka

většinové společnosti, intimizován a spojen s erotikou. Díla jsou plna první velké lásky,

která končí bohužel smrtí. V Romeo, Julie a tma od Jana Otčenáška je Ester zastřelena

nacisty v Praze při heydrichiádě. Pavel ji zrovna v ten den chtěl odvézt na venkov. Jde o

variaci  na  téma  Shakespearovy  hry,  ale  s tím  rozdílem,  že  umírá  pouze  milenka.

V Jašíkově  románu  Náměstí  svaté  Alžběty  končí  příběh  stejně  tragicky  –  obětí  je

nevinná židovská dívka Eva, která je tím slabším, pasivnějším partnerem, jehož je třeba

chránit. To stupňuje působivost příběhu. Obě prózy také pracují se symbolikou barev,

světla a tmy.  (Holý ed., 2016, s. 585)

Náměstí svaté Alžběty se tematicky, motivicky a koncepčně podobá dílu Romeo,

Julie a tma. V obou případech se jedná o mladého hrdinu, který se zamiluje do krásné

Židovky,  lásce  však  brání  doba  a  příběh  končí  tragicky.  V čem  se  díla  odlišují  je

prostředí, ve kterém se odehrávají – Protektorát Čechy a Morava (Praha a pavlačový

dům) a Slovenský stát (slovenské město). Všechny hrdiny spojuje společný motiv lásky

– k rodičům, přírodě, životu a především láska k druhému člověku. Obě ženy – Ester a

Eva se v důležitých  momentech  zachovají  statečně  a  jsou  ochotny se obětovat,  aby

zachránily druhé. 
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6 Romeo (povídka ze souboru Vajíčko)

Ludvík  Aškenazy vstoupil  roku  1942  do  československé  vojenské  jednotky

v Sovětském svazu a bojoval s ní u Sokolova. Poté, co absolvoval školu, byl přidělen

jako styčný důstojník první československé armády v SSSR ke štábu prvního a čtvrtého

ukrajinského frontu.  Během války obdržel  vyznamenání  za statečnost,  jak  ze strany

Československa,  tak  ze  strany  Sovětského  svazu.  Na  konci  padesátých  let  se  stává

spisovatelem z povolání. Po okupaci v roce 1968 emigroval s rodinou do Mnichova a

později se přestěhoval do severní Itálie.

Specifickou Aškenazyho literární činnost stmeluje poetická obraznost, lyrizace

dějových prvků, sugestivní náznak, laskavý humor, jemná ironie a smutek. Aškenazy

tvoří  drobné  literární  útvary  jak  pro  dospělé,  tak  i  pro  děti.  Psal  krátké  moderní

pohádky:  Osaměný  létající  talíř či  Praštěné  pohádky,  ale  i  rozsáhlejší  pohádky

(Putování  za švestkovou vůní).  V další  tvorbě postupně přibývá prolínání  reálných a

fantazijních  elementů,  asociativní  spojování  rozmanitých detailů,  které  rozvíjejí  rysy

příznačné  pro  dětskou fantazii.  Vyskytuje  se  to  například  v dílech  Ukradený  měsíc,

Milenci  z bedny a  jiné.  V divadelních  a  rozhlasových  hrách  se  objevuje  záliba

v nashromáždění poetických detailů – Vendulka, Pašije pro Andělku. Dále do významné

spisovatelské dráhy autora patří povídky – Psí život a Vajíčko.  Ludvík Aškenazy psal

po odchodu do exilu  i  německy a  často se  vracel  k  námětům svých českých prací.

(Janoušek, 1995, s. 19-20)
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Pohled na holocaust dětskýma očima je v řadě knih využit jako hlavní motiv.

Jedna z povídek ze souboru  Vajíčko obsahuje  povídku s názvem  Co je  lepší?  Ta je

situována do koncentračního tábora,  kde rozhoduje o životě a smrti doktor Hengele.

Dva lékaři a přátelé, Rosenfeld a Poláček, jsou při selekci rozděleni. Poláček je mladý a

zdravý doktor,  který má rysy árijce,  putuje  tedy na  jednu stranu,  kde  jsou vězňové

určení na práci. Jeho přítel Rosenfeld, který je starý a nemocný, se dostává na stranu

druhou,  kde  jsou  ti,  kteří  budou  zplynováni.  Přátelé  se  ale  nechtějí  opustit,  tak  se

vydávají hledat jeden druhého. Každý se tak dostává do skupiny, ve které původně stál

jeho přítel. Poláček se tak dostane do skupiny s ženami a dětmi, které se ptají, zda je

v komíně teplo. Motiv vyvražďování Židů je zde umocněn právě dětskými otázkami a

také dětským nazíráním na danou situaci. Děti nic netuší a rodiče jim většinou nic říkat

nechtějí. Ironie vyplývá ze skutečnosti, že oba přátelé byli lékaři, jako doktor Hengele –

odkaz na doktora Mengeleho z Osvětimi. Poláček se s doktorem setká dvakrát, žádá ho,

aby mohl jít na druhou stranu za svým přítelem. Hengele s ním jedná jako s rovným –

nabízí mu cigaretu. Poláček je hrdina, chce zachránit přítele, nakonec umírá v plynové

komoře. Rosenfeld se zajímá jen to, která strana při selekci byla lepší. (Holý ed., 2016,

s. 827-828)

6.1 Interpretace

Ludvík  Aškenazy  napsal  soubor  povídek,  který  se  nazývá  Vajíčko.  Dílo  je

rozděleno na dva oddíly – Vajíčko a  Díra. Název díla je podle stejnojmenné povídky,

která vypráví o studentu, jenž volal panu Kohoutkovi a ptal se ho, zda je doma pan

Slepička. Tímto způsobem se bavil celý čas než byl deportován s ostatními studenty do

koncentračního tábora.  Poté,  co se po válce vrátil,  opět zavolal  panu Kohoutkovi se

stejným dotazem. Pan Kohoutek byl rád, že ho slyší a pozval ho k sobě na vajíčko, které

mu snesla slepice. 

Soubor  obsahuje  celkem  šestnáct  povídek,  které  jsou  provázány  tématikou

války,  okupace,  koncentračních  táborů,  Židů.  Povídka  To nastiňuje  krutý  výslech

vojáků  při  vyšetřování  atentátu  na  Reinarda  Heydricha.  Povídka  Lébl  ukazuje,  že  i

hrdinové  v  té  době  existovali  –  muž  si  připne  místo  své  ženy  Davidovu  hvězdu.

Setkáváme se zde i        s příběhy, které se odehrávají přímo v koncentračním táboře a

nemají dobrý konec – Zmizel jako cukrář. Některé z textů zobrazují jako hlavní hrdiny

velitele  táborů  –  Bysta.  Jedna  z  povídek  se  odehrává  ve  Slovenském státě  –  Rota,
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plakať!  Dílo  je  zakončeno  oddílem,  který  se  zabývá  osudem lidí  po  konci  války  a

únorové doby.   

 

Téma  šoa  se  objevuje  také  u  autorů,  kteří  neměli  osobní  zkušenost

s koncentračními tábory – stejně jako Rudolf Jašík a Jan Otčenášek.  Ludvík Aškenazy

za války bojoval v československých jednotkách na východní frontě a jeho rodina měla

židovské  kořeny,  avšak  žila  jiným  způsobem  než  autor  popisoval  život  Židů

v Protektorátu Čechy a Morava. Například v souboru povídek, která dostala název Psí

život, sledujeme v jedné z povídek očima německého ovčáka, jehož majitelkou je stará

Židovka. Pes a stejně tak i jiná domácí zvířata bývala Židům zabavena. Psa nacisté paní

odvedou a vycvičí ho pro koncentrační tábor, kde se opět setkává se svou majitelkou.

Dále  Aškenazy  velice  zapůsobil  komentáři  k dokumentárním  fotografiím  z války  i

z denního poválečného života – Černá bedýnka. Židovský námět pokračoval v souboru

povídek Vajíčko. vytváří distanci, obsahuje ironii a schopnost soustředit se detaily. 

(Holý ed., 2016, s. 589)

Krátká  povídka  Romeo  vypráví  příběh  o  půlroční  lásce,  která  je  ukončena

chlapcovým transportem do koncentračního tábora.  Jde o lásku mezi  českou dívkou

Julií a židovským mladíkem Tondou. V textu je chlapec nazýván Romeem. Oběma je

šestnáct let. Děj začíná konstatováním: 

Málokterá doba přeje milencům, nepřeje jim vlastně žádná. Věčný Romeo a Věčná Julie

se toulají životem, jen balkóny se mění, chův již není tolik a zášti o hodně víc. Za oknem

bloudí  ztemnělou  ulicí  zatoulaný  tank,  řvoucí  a  rozpálený.  Hledá  svou  kolonu.

(Aškenazy, 1963, s. 17)

Stejně jako u Otčenáška jde o odkaz na Shakespearovu tragédii  Romeo a Julie,

kdy  se  dva  mladí  lidé  zamilují  do  sebe  navzdory  znepřáteleným  rodům.  Vypravěč

Shakespearova Julie čeká na svého Romea na balkóně, který za ní nakonec přijde. A

jediný, kdo ví o celé situaci je její chůva. Vypravěč, který symbolizuje dobu, ve které se

příběh odehrává. 

Hlavní hrdinka – modrooká Julie Medvídková, si svého milence sama vybrala a

zamilovala se do něj: 
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Vybrala  si  ho  ta  Julinka  dobrovolně  a  bez  výhrad.  Řekla  si,  ten  bude  můj,  a  co

Medvídkovi chtěli, to bylo jejich. Zamilovala si ho pro jeho plachost a zároveň mu ji

hořce vyčítala, dlouhými pohledy, které mohly znamenat nejen výčitku,  ale bůhví, co

ještě. (Aškenazy, 1963, s. 17-18)

Půl roku se spolu scházeli a jednoho dne dostal Tonda předvolání do transportu a

ukázal ho Julii:

– Roztrhej to, řekla, – a polib mě. Ale ne, jak mě líbáš vždycky. Jinak. Ne nasucho, ale

mokře. (Aškenazy, 1963, s. 18)

Oba  dva  se  dohodli,  že  noc  před  odchodem spolu  stráví  noc.  Julie  všechno

zařídila  a  pozvala  Tondu  k sobě  do  pokoje.  Povečeřeli  sardinky s citrónem a  vejce

natvrdo se solí a drželi se za ruce. Chlapec jí vyznal lásku: 

– Julinko, řekl ten Romeo, který se pořádně nenajedl už tři dny a možná tři roky, – já tě

tak miluju. Víš? Hrozně. Ale hrozně. (Aškenazy, 1963, s. 21)

Nakonec svou lásku nenaplnili, jelikož Tonda nemohl otevřít zip Juliiných šatů a

náhle usnul. Ráno odjel do koncentračního tábora. Celou válku Julie přemýšlela o tom,

proč ji Tonda nechtěl, a říkala si, že to musí vyzkoušet s jiným, jestli na ní něco je, co

láká  muže.  Julie  na Tondu čekala  sedm let  a  v pětadvaceti  letech  si  vzala  magistra

farmacie. I Tondovi, než zemřel na kopnutí do břicha, se zdálo o nenaplněné touze – o

neotevřeném zipu: 

A Tondovi se v baráku, kde několik měsíců žil, než umřel na kopnutí do břicha, pořád

zdálo, že tahá za nějaký zip a ne a ne ho otevřít. Ani jedinkrát se mu to nepodařilo, ani

v posledním snu. (Aškenazy, 1963, s. 22) 

6.2 Postavy

Julie  Medvídková  je  modrooká,  česká  dívka  ze  staropražské  velkouzenářské

rodiny. Působí odvážně a mění své myšlenky v činy. Poté, co je mládenec předvolán do

transportu, chce se s ním ještě vidět. Většinu času mu pokládá otázky, zda se mu líbí:
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–Tondo, řekni aspoň ach nebo něco, prosila Julinka. – Nebo máš pravdu, neříkej nic.

Budeme jíst sardinky. A Tondo, líbí se ti, že jsem? (Aškenazy, 1963, s. 19)

Dívka po odchodu milence na něj stále myslí a čeká na něj, než se provdá za

jiného muže. Sama nemůže zahnat myšlenky na poslední noc s Tondou a přemýšlí, proč

ji tenkrát nechtěl. 

Tonda je chlapec světle olivové pleti a židovského původu. Chlapec je plachý,

moc toho nenamluví a většinu času mlčí. Julii ale miluje. Chce s ní strávit poslední noc,

ale vše dopadne jinak, než si plánovali. Romeo (tak je v textu mnohokrát nazván) umírá

na kopnutí do břicha ještě dřív, než válka skončila. Stále myslí na Julii a vzpomíná na

večer, kdy se spolu loučili. 

6.3 Jazyk, styl, motivy

Celou dějovou linkou nás provází láska. Dvojice se do sebe zamiluje navzdory

temné době, která vše ostatní ničí a zbavuje nadějí. Jejich láska je zde přirovnávána ke

světlu  v době  temna  –  přímo  odkazuje  na  válku.  Vypravěč  poukazuje  na  tehdejší

vyhlášky, které Židům zakazovaly mnoho věcí:

Jejich lásku někdo zapálil jako svíčku na zarůstajícím hřbitově a ten milý plamínek se

v černém deštivém větru držel a měkounce, žlutě svítil na hroby. Bylo to jediné dovolené

světlo v té době zatemnění; ani ne tak dovolené, jako zamlčené. Nehodilo se připomínat

ve vyhláškách hřbitovy. (Aškenazy, 1963, s. 18) 

Jazyk  je  spisovný,  autor  používá  mnoho  zdrobnělin  –  pokojíček,  postýlka,

tatínek, bubínek, zipík. Dále jsou užita slova, která se odkazují k reáliím tehdejší doby –

rotektorát, koncentrák, transport, tank. Aškenazy, pro zdůvěrňování lásky mezi Julií a

Tondou, užívá familiární označení – Julinka a Toník. Chlapce nazývá i Romeem. Jde

především  o  odkaz  na  hru,  kterou  napsal  William  Shakespeare  –  Romeo  a  Julie.

Zároveň se jedná i o symboliku lásky mezi dvěma milenci. Dívka se jmenuje Julie a

zamiluje se do chlapce, který je Žid. V té době, kdy jsou Židé perzekuovaný národ je

jejich láska předem odsouzena k tragickému konci – takový osud postihl  i  hrdiny v
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Shakespearově hře. Autor používá množství výrazů pro označení tehdejší doby – doba

zatemnění, nešikovná doba. Hraje si s kontrastem černé a bílé barvy: 

Bledé podzimní ráno je zastihlo na té bílé postýlce, trošku, jen trošinku pomuchlané.

Julinka byla ještě ve svých nedělních šatech z nejčernějšího sametu a ten Romeo měl

sako na ramínku a nonšalantně povolenou kravatu. (Aškenazy, 1963, s. 21)

V díle se vyskytuje i opakování slov, ukazovací zájmena a přirovnání – začal se

naklánět  jako  osud.  Nepoužívá  se  vůbec  přímá  řeč.  Čas  je  chronologický.  Forma

vyprávění je v er-formě. Jedná se o vypravěče autorského, tzv. vševědoucího, který stojí

mimo svět ostatních postav a nazírá vypravované události a děje z vnější perspektivy.

Ví  o  postavách  víc,  než  se  lze  dovědět  z jejich  promluv  a  chování,  může  je

charakterizovat dřív, než se mohly projevit přímo v syžetové situaci. S postavami má

zkušenost, zná je a dokonce zná i příběh jako celek a může předem čtenáři naznačit

budoucí  děj.  Vypravěč  vytváří  své  vlastní  promluvové  pásmo,  které  se  odlišuje  od

pásma  postav  (řeči  přímé)  časem  i  místem.  Obě  pásma  jsou  oddělena,  v syžetu  je

přítomen jako hlas a jeho tvář zůstává skryta. (Lederbuchová, 2002, s. 346)

7 Viola

I autor novely Viola Josef Kadlec zažil hrůzy války. Za druhé světové války byl

totálně nasazen v Dessau, kde pracoval v továrně Junkers. Jako spisovatel publikoval od

roku 1937. Jelikož patřil k oficiálním spisovatelům za normalizace a mohl bez problému

vydávat  svá  díla,  bylo  několik  jeho  próz  rozhlasově,  anebo  televizně  zpracováno  –

Každý má svůj den, Svět otevřeným náhodám a samozřejmě Viola. 

Kadlecovy prózy vznikaly ve třech fázích, vždy v rámci dobového literárního

kontextu  a  v duchu oficiální  kulturní  politiky.  Na počátku šedesátých  let  vydal  dva

soubory  reportážních  esejů,  které  čerpají  z jeho pobytu  v Sovětském svazu a  vedou

k dobově konvenčnímu vidění sovětské skutečnosti. Ve druhé polovině šedesátých let,

vydává  dvě  sbírky  krátkých  próz,  které  jsou  ve  srovnání  s jeho  předchozí  prózou

překvapivě založeny na existenciální problematice – Den, který nebyl a Hra nehra. Jeho

bohatá  produkce  následujícího  dvacetiletí  se  orientovala  na  morální  problematiku

všedních  pracovních  a  intimních  vztahů.  V  generačních  románech  se  zabýval
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psychologizováním a kresbě vnějšího světa – Svět otevřený náhodám, Svět plný nadějí a

Dvojí světlo. Výrazného úspěchu dosáhl se svými knihami – Viola a Balada o smutném

boxerovi,  kde baladicky zpracovává protektorátní  tematiku.  (Janoušek, 1995, s.  352-

353)

7.1 Interpretace

Viola  vypráví  tragický  příběh  první  lásky  devatenáctiletého  Jana,  který  se

zamiluje do jedné z dcer výčepního. Děj začíná příchodem dvou mužů do hospody Na

Růžku, kde hospodskému Pěnkavovi a místním oznámí, že ve staré sklárně nedaleko

lesa si otevřou hostinec. Jedním z mužů je rodák z předměstí Zubař, který je znám pro

svou bouřlivou povahu a  rváčství.  Vyvolají  veliký  rozruch a  jsou nuceni  odejít.  Za

měsíc se opravdu otevírá nová hospoda u lesa a daří se jí. Jan a jeho přítel se v dusném

horku chodí koupat do rybníka v lese. Pracují spolu v jedné fabrice a znají se už od

dětství. Onoho dne se Jan jde vykoupat sám a seznámí se u rybníka s dívkou, která se

mu představí jako Viola:

Říkají  mi Viola,  křikla na mě mezi šploucháním vody a naše seznámení doprovodila

hřejivým zábleskem očí. (Kadlec, 1978, s. 26)

Viola chlapce naprosto okouzlí a hned při prvním seznámení dochází k polibku.

Slibuje mu brzké shledání. Jan na dívku čeká každý večer u rybníka: 

Ačkoli  se  počasí  v posledních  dnech znatelně pohoršilo,  co chvíli  pršelo a vál  silný

severní  vítr,  chodíval  jsem  večer  co  večer  k rybníku  a  vyhlížel  svoji  Zlatovlásku.

Nepřišla. Marně jsem přecházel sem tam po hrázi a nahlížel do míst, kde jsme ten večer

byli spolu, zřejmě svůj příslib, že se brzo uvidíme, nemínila vážně. (Kadlec, 1978, s. 32)

 Z myšlenek  na  Violu  chlapce  vytrhne  přítel  Jaroslav,  který  ho  pozve  na

fotbalový  zápas,  a  oba  pak  zavítají  do  hostince  Na  Sklárně,  kde  Jan  spatří  dívku

podobnou jeho milované – je to její starší sestra Emča, která obsluhuje hosty. Sděluje

Janovi, že je Viola nemocná, a proto nemohla dorazit k rybníku, jak si onehdy slíbili.

Vyřizuje mu pozdravy a doufá v brzké shledání. Jan se snaží na dívku zapomenout: 
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Týden  jsem  to  vydržel  a  nikam  nechodil.  Pokoušel  jsem  se  nemyslet  na  sklárnu  a

zapomenout na svůj přelud – na své náhodné setkání se zlatovlasou vílou u rybníka

v lese. (Kadlec, 1978, s. 42) 

O pár dní později, při procházce s Jaroslavem, se opět setkává s Violou, kdy ji

uchrání od chlapců, kteří ji snažili svou drzostí urazit. Dívce vyznává svou touhu:

„Hledal jsem tě. Byli jsme v neděli u vás,“ řekl jsem. „Moc jsem si přál tě zas vidět... “

„Opravdu?“ vlídně se na mě usmála. „Nebo to jen tak říkáš?“ „Proč bych ti měl něco

předstírat? Ani nevíš, jak často na tebe myslím... “ (Kadlec, 1978, s. 53) 

Za několik dní zatkli hospodského Pěnkavu za to, že se v hospodě Na Růžku

vedly řeči proti říši a Protektorátu. Místní podezřívali nejen sebe, ale také Zubaře a jeho

bratra. Utvrzovala je v tom vzpomínka na večer, kdy přišli do hospody a vyhrožovali

mu, že ho zničí. Mnoho lidí přestalo do sklárny chodit a podnik drželi jen lidé z města,

kteří sem mířili k rybníku. Jan se ale rozhodl svoji zlatovlásku navštívit a objevil ji, jak

roznáší v hostinci půllitry. Zaskakovala za Emču, která odjela za ženichem. Tehdy se

Jan dozvídá, že Viola není Violou, nýbrž Vendulou:

„Vendulo!“ volal. „Máš jít do kuchyně!“ Nejspíš to platilo mé zlatovlásce, protože hned

odspěchala  s prázdnými  sklenicemi,  rozepjatý  bílý  plášť  jí  povlával  nad  koleny

hubených bosých nohou. Takže nikoli Viola, ale Vendula. Okamžitě jsem si to uvědomil,

ale nijak zvlášť mě to nepohoršovalo. Vendulka je přece docela chutné ženské jméno.“

(Kadlec, 1978, s. 65)

Viola  Janovi  slibuje  brzké  shledání  a  dvojice  se  schází  vždy  každý  večer  u

rybníka  a  slibuje  si  věčnou  lásku.  Jan  zpozoruje,  že  se  Viola  k němu občas  chová

chladně  a  neustále  ubíhá  myšlenkami  jinam.  Chce  od  něj  slib,  že  na  ni  nikdy

nezapomene:

„Slib mi,“ požádala mě podivně zastřeným, nejistým hlasem. „Slib mi, kdyby se stalo

nevímco, že na mě nezapomeneš!“ (Kadlec, 1978, s. 78)
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Hospoda Na Sklárně mívá stále větší počet návštěvníků a Emča s Violou mají

plné ruce práce. Dívka tudíž nemá mnoho času na večerní schůzky s milencem a do

toho vážně onemocní její matka a musí na operaci. Jednoho večera dojde k události, kdy

úředníci gestapa objeví nápis na hasičské kolně:  HITLER JE VŮL a podezřívají, koho

můžou. Dokonce vyslýchají Jana a uštědří mu pár facek, aby učinil doznání. Nejasné

chování provází Chadimu, účetního, který tajně v noci jezdí na motocyklu ke sklárně a

setkává se zde se Zubařem. Chadima si u chlapce nechává své zápisky pro případ, že by

se mu něco stalo. Jednoho dne si pro Chadimu přijdou vojáci a odvádí ho pryč: 

Navždy mi utkvěla  v paměti  mírně nahrbená postava účetního  Chadimy, jak tam na

rozhraní černého stínu a ostrého slunečního světla, na zlomek vteřiny zůstal stát, aby

nám zamával na rozloučenou. (Kadlec, 1978, s. 116)

Viola se, i přes vypomáhání v hospodě a starosti s matkou, snaží s Janem vídat.

Odváží se za ním i k němu domů, navzdory nesouhlasu chlapcovy matky.  Večer jsou

svědky pročesávání lesa vojáky. Druhý den Němci obklíčí hospodu a začíná boj na život

a na smrt. Jan se snaží proniknout zadem do hospody a zachránit tak její obyvatele, ale

Němci mu v tom zabrání. Sklárna začíná hořet a všichni její obyvatelé umírají. Jan se

nemůže z této katastrofy vzpamatovat a bloudí po lese s myšlenkami na Violu. Dokonce

si i představuje, že je tam s ním, a že k němu promlouvá: 

Možná by bylo lepší nežít. Nemyslet, nevidět, neslyšet. Nebýt. Tlouci hlavou o zem, aby

se rozbily napadrť drásavé vzpomínky. Už jsem nevydržel na místě. V pominutí smyslů

jsem pobíhal po lese, volal jsem její jméno... (Kadlec, 1978, s. 142)

„Už nikdy nebudeš sám,“ slyšel jsem jako z dálky její zastřený hlas. „I kdybys chtěl, už

nebudeš sám...“ (Kadlec, 1978, s. 142)

Poslední  kapitola  se  odehrává  roku  1945,  tři  měsíce  po  konci  války.  Jan  se

odstěhoval  do Prahy a je zaměstnán v nemocenské pojišťovně.  Ve městě se setkává

s matkou a starým sousedem Kulhánkem. Dozvídá se o osudech obyvatel – Chadimu

Němci popravili, odkázal mu motorku, kterou ale Jan věnuje Jaroslavovi. Hospodského

Pěnkavu už nikdo nikdy neviděl. Říká se, že tenkrát gestapo udělalo chybu a zatknulo

nesprávného. Němci prý dostali hlášku, že se něco chystá v hospodě na předměstí,  a

protože jiný podnik než hospodu Na Růžku neznali, zlikvidovali nejdříve právě ji. Jan
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navštíví  i  sklárnu,  ale  už  ji  vlastní  nový majitelé.  Na národním výboru  se  setká  se

sestrou Violy – Emčou. Ta jediná přežila katastrofu díky tomu, že večer předtím odjela

do Berouna. Dozvídá se, že nyní je provdaná, ale na celou tragédii nemůže zapomenout.

Stejně tak i Jan:

 

„Někdy si dokonce vyčítám, že jsem tam nebyla s nimi...“ (Kadlec, 1978, s. 151)

„ Ani já už nedokážu zapomenout...“ (Kadlec, 1978, s. 152) 

7.2 Postavy

Hlavním postavou je  devatenáctiletý  Jan,  který  je  zaměstnán  ve  fabrice  jako

účetní spolu se svým nejlepším přítelem Jaroslavem. Jsou přátelé již od dětství. Jeho

otec před deseti lety zemřel a Jan bydlí pouze s matkou, které nadbíhá soused Kulhánek.

Spolu         s Jaroslavem chodí často do hospody Na Růžku, kde tráví většinu večerů a

také se chodí koupat k místnímu rybníku, kde se Jan poprvé potkává s Violou. Do dívky

se zamiluje na první pohled a další setkání zapříčiní to, že se jejich láska, navzdory

temným protektorátním dnům, více prohlubuje:

„A mě máš taky  ráda?“ vyslovil  jsem poněkud nepříhodně svou netrpělivou otázku.

Natočila  se ke mně a šimrala mě dlouhým stéblem trávy pod nosem, a já se naoko

bránil, rukama si zakrýval obličej. „Budeš se divit,“ řekla zvážnělým hlasem, „celkem

vzato  jsem  si  tě  oblíbila.  Ačkoli  se  moc  neznáme.“  „Já  jsem  se  dávno  do  tebe

zamiloval,“ přiznával jsem se. „A skoro nic o tobě nevím.“ (Kadlec, 1978, s. 74)

„Já vím jedno: kdybych tě neměl, nechtěl bych už žít...“ (Kadlec, 1978, s. 80)

I když se dvojice zná jen krátký čas, stejně k sobě zahoří  velkou láskou. Jan

oproti Viole působí více nezkušeně, mladě a zamilovaně. Chová se méně zodpovědně

než ona. Naproti tomu Viola je o rok starší, takže může být o něco zkušenější k chování

k lidem, které má ráda, a stále má na paměti, že její rodina působí v odboji (což ovšem

Jan neví), proto občas působí zamyšleně a chová se k Janovi špatně: 

„Musíš mě vidět takovou, jaká ve skutečnosti jsem. A ne jako vílu z pohádky...“

Nezbývalo,  než  abych  postupně  přivykl,  bral  na  vědomí  její  občasnou  netečnost,

uzavřenost, i když jsem se nehodlal s nimi smiřovat. Jindy mi to vynahrazovala něžnou

pozorností, bývala rozpustile veselá, plná rozverných nápadů, nebo mi zas připadala
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neobvykle moudrá, zkušená, jako by věděla o životě mnohem víc než já. (Kadlec, 1978,

s. 81) 

Janova matka je proti jejich vztahu a v dívce vidí jen dceru výčepního, která

patří  k nižší  sociální  vrstvě  než  její  syn.  Chlapec  vytrvale  bojuje  proti  matčiným

protestům, svírá ho okupace a nepříznivá doba. Spolu s Violou zapomíná na okolní svět

a snaží se tu být jeden pro druhého. Jan se přátelí také s účetním Chadimou, který ho na

motorce odváží často domů a později i do sklárny. Poté, co u Chadimy zjistí četníci

plánovaný odboj, zatknou ho a popraví. Jan tuto událost nese velice těžce. Stejně tak,

když ve sklárně díky Němcům umírá nejen jeho milovaná, ale i celá rodina. Válka mu

vzala jeho nejbližší. Jan nakonec odjíždí z města a usazuje se v Praze. 

 Hrdinka povídky – Vendulka, je jednou z dcer výčepního ze sklárny. Má starší

sestru  Emču,  která  se  v osmnácti  vdala  za  muže,  který  pil  a  po  roce  se  rozvedli.

S mužem měla syna, který vypomáhá v hospodě Na Sklárně. Ta jediná přežívá neštěstí.

Obě dvě musí pomáhat svému otci v hostinci u rybníka. Vendula se Janovi při prvním

setkání představí jako Viola, toto jméno se mu natolik zalíbí, že ji od té doby oslovuje

tímto jménem. Mládenec má pro svou milou ale i různé přezdívky, které odkazují na její

krásné zlaté vlasy – zlatovláska, zlatovlasá víla. Dívka Janovi vypráví příběh své rodiny

– o životě v pohraničí, kdy jim každou noc Němci hulákali před domem a vytloukali

okna.  Nakonec  jim podpálili  střechu nad hlavou.  Nic jim nezůstalo,  museli  se  opět

postavit na vlastní nohy. Pomohl jim strýc Karel, který v hospodě hraje na harmoniku.

Jejího otce Zubaře, který se vlastním jménem jmenuje Štěpán Rejsek, znají ve městě

jako rváče – podle toho také dostal  svoji  přezdívku: Zubař.  Dokonce Zubaře a jeho

rodinu  podezřívají  z udání  hospodského  Pěnkavy.  Jak  moc  se  všichni  zmýlili,  se

dozvídáme na konci příběhu. Rodina Violy se angažuje v odboji a v díle se tyto náznaky

objevují  celkem  dosti  zřetelně.  Janovi  připadá,  že  se  Viola  chová  podivně.  Působí

nepřítomně, rozmrzele, smutně, uzavřeně či netečně. Zároveň stále chlapci opakuje, aby

na  ni  nezapomněl,  a  že  je  možná  lepší,  že  se  pořádně  neznají.  Také  přemýšlí  o

budoucnosti,  ráda by cestovala a seznamovala se s novými lidmi,  ale brání jí v tom

válka. Vše dělá z toho důvodu, že ví o všem, co se chystá v jejich hostinci a nechce, aby

se do ní Jan naplno zamiloval. Bohužel na to už je pozdě.

V povídce najdeme více kladných postav než záporných. Kladnou postavou je

například účetní Chadima, který pomáhá v odboji Zubaři  a jeho rodině a zároveň se
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přátelí s Janem a právě jemu odkáže svůj motocykl a zápisky. On i další postavy spatřují

v rostoucím vlivu nacistů a Hitlera obrovský problém a snaží se proti tomu bojovat.

Nakonec jsou za své hrdinské činy potrestány a Němci zabity. Naopak jejich nepřítelem

je Sedláček, který si rozpomněl na své předky ze Sudet a začne se podepisovat jako

Sedlatschek.  Několikrát  se  také  objeví  v zaměstnání  v hnědé  uniformě  nacistického

ordnera. Je to právě on, kdo podezřívá Chadimu v plánování odboje proti velkoněmecké

říši a kdo si pro něj spolu s vojáky přijde do zaměstnání a odvede ho.

7.3 Jazyk, styl, motivy

Hlavním  tématem  v díle  je  první  láska,  mládí,  tragédie,  nacistická  okupace,

válka, statečnost a odboj. Oproti všem ostatním dílům se zde nesetkáváme s židovskými

postavami. Zároveň mnoho motivů je zde podobných. Motiv první lásky, která skončí

tragicky – opět umírá jedna ze dvou hlavních postav. Láska je zde vášnivá, Jana spaluje

touha po Viole. Zvykl si na její přítomnost, na jejich setkání, a když Viola nepřichází,

chlapec jen marně bloumá po hrázi rybníka a myslí na ni: 

Bezpočtukrát jsem procházel cestou od rybníka k okraji lesa a vyhlížel ke sklárně, všude

jsem potkával dvojice milenců, kteří se líbali a objímali, večery byly jak stvořené pro

milování. A já byl sám, nikoho jsem se nedočkal, chodil a čekal jsem marně. Až v sobotu

večer už jsem nezvládl  svou touhu, najednou jsem se rozhodl a vykročil  ke sklárně.

(Kadlec, 1978, s. 63)

 Je zde plno odkazů na nacistickou okupaci, kdy v textu několikrát zazní výrazy

–  protektorát, náckové, velkoněmecká říše, Hitler,  vojáci,  Němci  či samotný německý

jazyk.  I  když křesťanství  oproti  dílu  Náměstí  svaté  Alžběty není důležitým motivem

povídky, občas se objevuje – například, když Jan s matkou jde o svátku Nanebevzetí

Panny Marie do kostela na bohoslužbu, anebo na konci, kdy se matka modlí k Ježíši

Kristu  při  požáru  sklárny.  Kontrastem  k lásce  je  smrt.  Smrt  je  všudypřítomná  a

nevyhnutelná.  Doprovází  čtenáře po celou dobu děje a vybírá si  své oběti  v podobě

Chadimy, hospodského Pěnkavy a Violy: 

„Nevěš hlavu! Smrt není zlá, smrt je jen nezbytnou podmínkou života…“ (Kadlec, 1978,

s. 126)

53



Opět jako v Otčenáškově novele a Jašíkově románu se setkáváme se zmínkou o

komunismu. Účetní Chadima v jednom z rozhovorů s Janem přiznává, že je komunista.

Lidé to o něm vědí a pro současný režim to znamená nebezpečí. Poté, když mu hrozí

prozrazení, svěří mládenci svoje poznámky, které si Jan po jeho odchodu přečte. Najde

v nich zápis z jednoho proslovu Klementa Gottwalda: 

Lidstvo si představuji jako velkou armádu dělníků, budující velkolepý chrám Pravdy. Já

žiji  a pracuji  spolu.  Mé tělo,  stroj,  který pracuje,  odumře,  rozplyne  se v atomy,  ale

hodnota mé práce, ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já, bezvýznamný, bezejmenný

pracovník, jsem pomáhal budovat velkolepou budovu Pravdy, kterou lidstvo od pravěku

staví.  A  každý  kámen,  který  jsem  svou  prací  dopravil  k této  stavbě,  je  nesmrtelný.

(Kadlec, 1978, s. 120)

Jan znal jméno Klementa Gottwalda a věděl, že v Moskvě organizuje odboj proti

okupantům.  Zalekl  se  hrozícího  rizika  a  sešit  raději  schoval  na  půdu.  Projevy

komunismu se v té době braly jako vlastizrada, za kterou člověk mohl zemřít. 

V novele zazní dvě písně. Obě dvě vyhrává harmonika v hostinci Na Sklárně.

První  z nich  je  lidová  píseň.  Druhou  napsal  Karel  Hašler  a  je  nazývaná  jako

protektorátní. Sám autor písně skončil kvůli tomu, že zpíval protiněmecké a vlastenecké

písně v koncentračním táboře, kde zemřel.

„Ta naše písnička česká,

Ta je tak hezká, tak hezká…“

(Kadlec, 1978, s. 89)

„Napij se, bratříčku, napij,

napij se zhluboka, 

možná už se nesejdeme 

od dneška do roka…“

(Kadlec, 1978, s. 38)

Jazyk  je  spisovný,  občas  se  zde  objevují  archaické  výrazy  –  bol,  viržinko;

expresivně  zabarvená  slova  –  náckové,  prachy;  hovorový  výraz  –  fajka,  hanlivé
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označení –  svině, coura či zdrobněliny –  vlnka, maminka  a kaménky.  Autor použil  i

německý jazyk, který nepřekládá:

 

„Haben sie den Chadima nicht gesehen? Wo kann er nur stecken?“ (Kadlec, 1978, s.

114)

 

Co se týče básnických figur, Josef Kadlec nepoužívá natolik bohatý básnický

jazyk jako Jašík - oproti třem dílům se jedná o velice konvenční příběh. Příroda je ale

popsána do detailu. V příběhu zazní například oxymóron – cesta necesta; personifikace

–  měsíc  sledoval  nás;  metafora  –  jedovatá  slina, rezaté  štěstí;  eufemizmus  –  tady

ukončili svou pozemskou pouť;  apoziopeze; přirovnání – zdravý jako řípa; symbolika –

hubená protektorátní strava, temné protektorátní dny;  kontrast zlaté barvy Violiných

vlasů. Místy se opakují slova. 

Novela se odehrává během války, roku 1941 na předměstí Plzně. Střídají se tady

různá místa  příběhu.  Jsme svědky tajného sbližování  dvojice  v  lese  blízko rybníka,

navštěvujeme sklárnu či hospodu spolu s místními,  brouzdáme se polními cestami a

stáváme se účastníky mše v kostele. Poslední kapitolou nás autor přenáší do událostí ve

městě o čtyři roky později. Dílo je psáno v ich-formě a vypravěčem není nikdo jiný než

Jan. Jedná se přímého vypravěče, který je přímý účastník děje v pásmu postav – jedna

z postav,  která  příběh  prožívá  nebo  prožívala  a  zároveň  o  něm  vypráví.  Pásma

kompozice splynula a vypravěč užívá jen vnitřní perspektivu pohledu. Vypravěč přímý

při  zachování  vnitřní  perspektivy  může  měnit  způsob  vyprávění  –  buď  je  ve

vypravěčské funkci prožívajícího já, nebo ve funkci vyprávěcího já. Jako prožívající já

ztrácí  odstup  od  vyprávěné  situace,  prezentuje  ji  jako  situaci,  do  níž  je  vypravěč

ponořen, kterou právě teď prožívá – vyprávěné se stalo vyprávěním. Jelikož používá

ich-formu, může v určitých situacích promlouvat i wir-formou (vyprávění v 1. osobě

množného čísla). (Lederbuchová, 2002, s. 347-349)

Příběh  je  chronologický  s retrospektivními  pasážemi  –  například,  když  Jan

vzpomíná na seznámení s jeho nejlepším kamarádem Jaroslavem. První vydání se datuje

do roku 1978 v  Československém spisovateli.  Novela  byla  jednou  zfilmována  roku

1985, ale film ani dílo není natolik známo, jako například novela Romeo, Julie a tma či

Náměstí svaté Alžběty.
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Josef  Kadlec  dal  svému  dílu  název  –  Viola:  příběh  bezmála  zapomenutý.

Odkazuje tak na přezdívku hlavní hrdinky, kterou ji Jan oslovuje. Novela začíná citátem

od  Františka  Hrubína:  „...živote,  postůj  tedy,  ať  všechno  vidím  jako  poprvé,  jako

naposledy.“

Viola  je vlastně vzpomínka, niterná zpověď mladého chlapce. Vypravěč se po

letech  vrací  na  místo  tragické  události  z  doby  okupace,  jejíž  byl  svědkem.  Příběh

připomíná  básnickou  skladbu  Františka  Hrubína  Romance  pro  křídlovku,  ať  už

tragickým koncem, anebo popisem přírody či vykreslením první velké lásky, která trvá

po celý  život.  Novela  zachycuje  pocity  mladých lidí  z  doby nacistické  okupace.  Je

obestřena  nostalgií  vzpomínky  i  zešeřelým svitem romantické  krajiny  z  plzeňského

předměstí.  Láska mezi  Violou a Janem vznikne v mladistvém rozdychtění,  ve chvíli

rozhořelých smyslů. Celý příběh dokresluje máchovská příroda – temný večer, rybník,

les, hostinský s tajemstvím. I závěrečný dovětek,  kdy se vypravěč vrací do rodného

města,  naznačuje,  že  inspiračním  zdrojem  kompozice  příběhu  byl  Máchův  Máj.

Dramaticky vystupňovány jsou vztahy obou milenců, ale i sám děj, v němž Zubařův

ilegální  boj je vyzrazen a hospoda je obklíčena a zničena nacisty.  V sutinách domu

zahynula  skoro  celá  Violina  rodina.  Není  zde  hranic  mezi  oblastí  niternou  a

společenskou,  psychicky  motivovanou.  Příběh  osobní  prolíná  plynule  s  cítěním

historickým a společenským. (Pytlík, 1989, s. 117-118)
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8 Porovnání

Romeo, Julie a
tma

Náměstí svaté
Alžběty

Romeo Viola

První vydání 1958 1958 1963 1978
Autorova
prvotina

Ne Ne Ne Ne

Autobiografické
rysy

Ne Ne Ne Ne

Muž – Žid Ne Ne Ano Ne
Žena – Židovka Ano Ano Ne Ne
Tragický konec Ano Ano Ano Ano

Smrt muže Ne Ne Ano Ne
Smrt ženy Ano Ano Ne Ano

Spisovný jazyk Ano Ano Ano Ano
Německé výrazy Ano Ano Ne Ano

Básnické
prostředky

Ano Ano Ano Ne

Čas
chronologický

Ano Ano Ano Ano

Retrospektivní
pasáže

Ano Ano Ne Ano

Ich-forma Ne Ne Ne Ano
Er-forma Ano Ano Ano Ne

Protektorát Ano Ne Ano Ano
Slovenský stát Ne Ano Ne Ne

Citát na začátku Ano Ano Ano Ano
Zfilmováno Ano Ano Ano – povídka

Vajíčko
Ano
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Závěr

Ve své práci jsem se zabývala rozborem čtyř děl z české a slovenské literatury.

Hledala jsem podobné rysy jednotlivých děl a snažila se najít,  kde se jednotlivá díla

shodují, a kde se naopak rozcházejí. Jednotlivé aspekty jsem poté zanesla do tabulky,

která  je  k dispozici  v kapitole  Porovnání.  Zaměřila  jsem  se  především  na

autobiografické  rysy,  hlavní  postavy,  samotný  závěr,  jazyk,  časoprostor,  způsob

vyprávění a ohlasy děl. Ve stejném roce 1958 vydali autoři – Otčenášek a Jašík své

prózy  a  ani  v jednom  případě  se  nejedná  o  jejich  prvotinu.  Totéž  pozorujeme  i  u

Aškenazyho a Kadlece, kteří svá díla vydávají o něco později a ani u nich se nejedná o

první dílo. 

   Ačkoliv  všichni  zažili  období  druhé  světové  války,  autobiografické  prvky

nespatřujeme u žádného díla. Co se týká hlavních postav – dominují v tomto případě

ženy, které disponují silnými osudy. Jsou odvážné a neváhají obětovat svůj život. Na

konci příběhu bohužel umírají. V případě Ester – Romeo, Julie a tma a Evy – Náměstí

svaté Alžběty se jedná o Židovky, které jsou zastřeleni  gestapem. V novele  Viola se

jedná o dívku, která umírá nedopatřením. Naopak v povídce Romeo je hlavním hrdinou

muž, který je pronásledovaný za svůj původ a na konci příběhu umírá. Pouze u Josefa

Kadlece a jeho Violy se setkáváme s nežidovskými hrdiny, avšak závěr je také tragický

– opět umírá žena.  

Jazyk je  ve  všech  prózách  velice  propracovaný  a  spisovný,  objevuje  se  zde

mnoho básnických prostředků a pouze u Romea se nevyskytují žádné německé výrazy.

Zároveň je povídka Romeo rozsahově mnohem kratší než jsou díla Romeo, Julie a tma,

Náměstí  svaté  Alžběty a  Viola.  V ostatních  knihách  jsou  německé  výrazy  hojně

používané  pro  navození  atmosféry  a  k okamžitému  rozpoznání  záporných  postav.

Německá slova nejsou přeložená do češtiny a zůstávají výstižně v textu jako kontrastní

prvek. Autoři často používají hovorové výrazy, archaismy a řečnické otázky, na které

nehledají odpověď.  

Všechna díla se odehrávají ve stejnou dobu – za druhé světové války a tři z nich

vypráví příběh, který je zasazen na území Protektorátu Čechy a Morava. Jen Jašíkův

román  Náměstí svaté Alžběty se odehrává na území Slovenského státu. Vyprávění je
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chronologické a nalezneme zde i retrospektivní pasáže. Texty jsou psané v er-formě a

vypravěč tak zaujímá postoj nezaujatého pozorovatele průběhu děje. V případě románu

Náměstí  svaté  Alžběty a  povídky  Romeo se  jedná  o  autorského  vypravěče,  který  je

všudypřítomný a odhaluje svůj vztah k postavám. V novele Romeo, Julie a tma se jedná

o vypravěče personálního, který nekomunikuje se čtenářem a neklade otázky. Můžeme

zde však pozorovat jeho vnitřní monolog. Povídka Viola je psaná v ich-formě a příběh

pozorujeme z pohledu jedné z postav, zde se jedná o vypravěče přímého, který přímým

účastníkem děje a vypráví nám svůj příběh.

Zajímavostí je umístění citátu na začátek každého díla – citát obsahuje motivy a

hlavní myšlenku děl. Každá z knih se dočkala pozitivních ohlasů a natočil se dle jejich

předlohy film.

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala jednotlivými díly z české a slovenské

prózy.  Část  práce  jsem věnovala  historii  židovského  obyvatelstva  v tehdejší  době  a

konečnému řešení židovské otázky. Čerpala jsem informace od českých a slovenských

autorů,  kteří  se  odborně  věnují  charakteristice  Židů  na  území  Protektorátu  Čechy  a

Morava a Slovenského státu. Poté jsem přistoupila k již vybraným knihám a postupně je

představila  z hlediska  společných  rysů,  které  se  v nich  vyznačují.  Převládají  zde

společné  rysy  nerovné  lásky,  odkazy  na  jiná  díla,  použité  básnické  prostředky

v kombinaci                           s německými výrazy a symbolika hrdiny a tragického

konce. Motiv lásky je zde všudypřítomný a vždy i tento děj nemá šťastný konec. 

Závěrečná tabulka porovnání tří povídek a jednoho románu ukazuje, jak moc se

díla liší a naopak shodují.  Zajímavé je srovnání dvou děl –  Náměstí svaté Alžběty a

Romeo,  Julie  a  tma,  které  vyšly  ve  stejném  roce.  Většinou  se  autoři  jen  málokdy

odlišovali a z větší části dodržovali stejné postupy a motivy. Každý z autorů navíc zažil

období druhé světové války, ale žádná z próz nemá autobiografické rysy. Díla se sama

sobě podobají svým zvolením básnického jazyka, výběrem způsobu vyprávění, silnými

hrdiny a jednoduchou dějovou linkou, která graduje až do tragického závěru.
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