
Résumé
Cílem mé diplomové práce bylo hledání a analýza židovských tématu v díle Leo
Perutze. V první kapitole jsem se zamerila na život a dílo Leo Perutze a dospela
k poznání, že prestože Leo Perutz, židovský spisovatel narozený v Praze, kterému se
jeho rodice snažili poskytnout co nejlepší vzdelání, byl špatným žákem, který dokonce
nezvládl maturitu a musel si ji pozdeji dodelávat, tak jako autor byl a je jedním
z nejúspešnejších autoru v meziválecném období a jeden z nejvýraznejších spisovatelu
píšící fantastickou literaturu. Jeho díla byla tak úspešná, že se mu u nekolika z nich
podarilo dokonce prodat i jejich filmová práva, jako napríklad u jeho románu Zázrak
mangového stromu (Das Mangobaumwunder 1923) . Jako dospelý žil tento spisovatel
strídave v Rakousku, kde taky studoval a pobýval pred zacátkem druhé svetové války a
v Palestine, která se stala jeho druhým domovem. Zde taky dokoncil své nejvýznamnejší
dílo, které je zároven hlavním tématem mé diplomové práce: Noc pod kameným mostem
(Nachts unter der steinernen Brücke 1953).
V druhé kapitole, která nese jméno ztvárnení židovských motivu v knize Noc pod
kameným mostem a je zároven centrální kapitolou mé diplomové práce, jsem se zamerila
na obsah, protagonisty, prostredí, historické pozadí a židovské elementy v tomto
románu. Povídkový soubor tohoto autora nás privádí do tajemného, až magického sveta
rudolfínské Prahy a jejího blízkého okolí: na Hrad obývaný císarem Rudolfem II., do
pražských ulic, ulicek a zákoutí, ale zejména do prostredí pražského židovského ghetta.
V povídkách z rudolfínské doby ožívá mnoho historických osobností, ale stredem zájmu
jsou hlavne postavy císare Rudolfa II. a bohatého židovského obchodníka Mordechaje
Meisla, Rudolfova chránence a zároven poplatníka. Jejich životní osudy jsou vzájemne
magicky propleteny a tajemství tohoto propojení je v príbezích podáváno od konce.
Teprve postupne je rozšifrováváme a vlastne až v záverecné povídce je nám odhalena
podstata osudové lásky císare k Mordechajove krásné žene Ester, jejichž duše vtelil dle
povesti velký Rabbi Löw do kvetu ruže a rozmarýny rostoucích u vltavského brehu pod
Kamenným mostem. A ani další príbehy souboru nepostrádají tajuplné zápletky a
prekvapivá rozuzlení.
V tretí kapitole mé diplomové práce jsem se soustredila na židovské motivy
v ostatních dílech Leo Perutze.


