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1. Úvod

Ve své diplomové práci nazvané Hledání ztraceného já  v díle tuniského spisovatele 

Alberta Memmiho jsem se zaměřila na analýzu románů Solný sloup, Agar a Škorpión od 

současného francouzský píšícího tuniského spisovatele Alberta Memmiho. Ústředním 

tématem spojujícím všechna tři díla je hledání hrdinova ztraceného já. Cílem mé práce je 

proto analyzovat z hlediska etnického, kulturního, tradičního, náboženského a jazykového 

pocit odcizení ve třech vybraných románech Alberta Memmiho. Memmiho hrdina tápe 

v prostředí značné etnické a kulturní nejednotnosti, která vyplývá nejen ze spletité historie 

území severní Afriky, ale především z francouzské koloniální nadvlády v 19. a 20. století. 

Období francouzské kolonizace podstatně zasáhlo do života obyvatel Maghrebu. Problém 

odosobnění a ztráta vlastní identity v kolonizované společnosti je proto jedním z hlavních 

témat, jemuž se maghrebští autoři věnují.

Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, které postupně seznamují s 

problémem ztráty jedincovy identity a konečně se věnují samotné analýze Memmiho 

románů. Analýza hledání hrdinova ztraceného já  je provedena z pěti nej významnějších 

hledisek.

Kapitola nazvaná Literatura v oblasti Maghrebu mapuje vývoj literatury v oblasti 

severní Afriky od přelomu 19. a 20. století a ve stručnosti čtenáře seznamuje se složitou 

situací, do které maghrebská literatura zapustila kořeny. V rámci podkapitol je  představena 

osobnost maghrebského spisovatele jako jedince, který si musí doma i ve světě svou 

literární činnost tvrdě obhájit. Kapitolu provází některá nej důležitější jména maghrebských 

autorů, jenž se nesmazatelně zapsali do dějin severoafrické literatury. V závěru kapitoly 

věnované obecné charakteristice literární činnosti v oblasti Maghrebu jsou představena 

nej častější témata, kterým se maghrebští literáti věnují.

Zastavit se u obecné charakteristiky literatury z oblasti severní Afriky považuji za 

nezbytné, neboť tento literární proud stále ještě plně nevstoupil do povědomí veřejnosti a 

společnost si zatím málo uvědomuje kvality, které díla z této oblasti přináší. Českému 

čtenáři se dostane do rukou publikace severoafrického spisovatele jen zřídka. O malé 

možnosti přečíst si takovou knihu se můžeme přesvědčit, nahlédneme-li do jakékoliv 

veřejné knihovny. Městská knihovna v Praze nedisponuje téměř žádnými tituly 

maghrebských autorů, a tak není divu, že se s nimi široká veřejnost nemůže blíže seznámit. 

Tento stav vyplývá především z malé překladatelské činnosti. Ve Francouzském institutu je
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sice možnost vypůjčit si díla maghrebských autorů, avšak pochopitelně pouze ve 

francouzštině. Čtenář, který tento jazyk neovládá, má tedy opět cestu k publikacím 

uzavřenou. Ani nabídka Francouzského institutu není však vyčerpávající, nebot romány 

Agar, Škorpión a doplňující titul La terre intérieure jsem si musela objednat z Francie. Na 

českých školách není v rámci hodin literatury či francouzštiny dán maghrebským autorům 

prostor, a proto ani mnozí studenti francouzského jazyka na vysoké škole neznají jména 

nej významnějších severoafrických literátů.

Protože je maghrebská literatura úzce spjata s historickým vývojem této oblasti, 

považuji za důležité seznámit čtenáře s etnickou a kulturní situací Tuniska - rodné země 

spisovatele Alberta Memmiho. Třetí kapitola mé práce je proto zaměřena převážně 

faktograficky. Stručně shrnuje nej důležitější okamžiky z tuniské historie, které se 

v Memmiho románech odráží, a podává přehled etnického složení země. Právě pestré 

etnické prostředí je jednou z příčin, která způsobuje Memmiho hrdinům pocity nejistoty a 

ztrátu vlastní identity. Každé z etnik je v románech zastoupeno konkrétním hrdinou a 

sehrává významnou roli v procesu odcizení. Také prvky místní kultury ovlivní Memmiho 

postavy zásadním způsobem. V rámci podkapitoly upozorňuji proto na rozmanitost 

nej důležitějších složek několika kultur, které se na území Tuniska střetávají, a mezi nimiž 

se Memmiho hlavní hrdina nedovede rozhodnout.

Ve čtvrté kapitole mé práce se již plně zaměřuji na osobnost tuniského spisovatele 

Alberta Memmiho. Uvádím životopisné údaje, shrnuji literární tvorbu a životní události, 

které ji nejvíce ovlivnily. Představuji Memmiho složitý původ, jenž významně přispěl 

k rozpracování tématu odcizení, jemuž se Memmi ve svých románech věnuje. Vedle 

autorova etnického původu uvádím i společenské události, které ovlivnily volbu Memmiho 

hlavního tématu.

Analýzu pocitu odcizení provádím na základě tří románů -  Solný sloup, Agar a 

Škorpión. Pátá kapitola se proto soustředí na obecnou charakteristiku těchto děl. Stručné 

nastínění obsahu a hlavních myšlenek každého románu má za úkol usnadnit orientaci 

v dílech. Romány představuji nejprve jednotlivě, v závěru kapitoly je porovnávám a shrnuji 

jejich společné prvky. Všechna tři díla spojuje základní téma hledání ztraceného já, a také 

mnohé myšlenky, místo, na kterém se příběh odehrává, klasické symboly a někteří 
hrdinové.

Těžiště mé diplomové práce je v šesté kapitole. Na základě pěti vymezených rovin 

-  etnické, kulturní, tradiční, jazykové a náboženské, provádím analýzu pocitu odcizení ve 

třech vybraných románech Alberta Memmiho. Analyzuji chování hlavních hrdinů
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v domácím i cizím prostředí a poukazuji na problémy plynoucí ze života v kolonizovaném 

světě. Etnický původ je základní charakteristikou každého jedince, proto rozpracovávám 

etnické odcizení jako první. Ačkoliv jsem rozdělila analýzu podle pěti nej významnějších 

kritérií, všechny úrovně odcizení se překrývají a vzájemně podmiňují. Nelze je proto 

chápat odděleně. V rámci analýzy se snažím upozornit na nejednoznačné, často 

protichůdné pocity, které se odehrávají v nitru Memmiho hrdinů, v průběhu života se mění 

a nezřídka si protiřečí. Nikdy však nevyústí v jednoznačný definitivní postoj. Hrdina 

zůstane nakonec vždy odcizen druhým a především sobě samému. Každou pasáž 

věnovanou některé z rovin odcizení završuji dílčím závěrem, ve kterém shrnuji stručně 

důvody odcizení a způsob, s jakým hrdina k problému přistupuje. Myšlenky obsažené 

v dílčích závěrech shrnuji ještě jednou v celkovém závěru diplomové práce. Práci jsem se 

rozhodla napsat v českém jazyce. Citace z děl ponechávám ve francouzštině.
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2. Literatura Maghrebu

2.1 Počáteční situace na literárním poli Maghrebu

Název Maghreb (arabsky maghrib — západ1) označoval původně severoafrická 

území na západ od Egypta, tedy Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi a Mauretánii. Dnešní 

vymezení Maghrebu se zúžilo pouze na tři arabské státy. Jsou jimi Maroko, Alžírsko a 

Tunisko. Francouzsky psaná literatura Maghrebu se zrodila po druhé světové válce a své 

kořeny zapustila do etnicky a národnostně pestrého socio-kultumího prostředí. Původní 

obyvatelstvo Berberů se zde mísilo nejprve s Araby a Židy, později i s Francouzi, kteří 

okupovali území severní Afriky od počátku 19. století. Vznik francouzský psané 

maghrebské literatury vyvolal v Evropě okamžitě celou řadu rozporuplných reakcí. Někteří 

nevkládali do literárních schopností domorodých obyvatel příliš velkou důvěru a k nově 

vznikajícímu proudu se stavěli odmítavě. Jiní naopak považovali francouzský píšící 

maghrebské autory za důkaz úspěšné asimilace Francouzů v severní Africe a předpokládali, 

že by tito autoři mohli obohatit a rozvinout frankofonní kulturu. Rovněž samotné původní 

obyvatelstvo se stavělo k nově vznikajícím francouzský psaným dílům a jejich autorům 

rozporuplně. Psát jazykem kolonizátora a zároveň protestovat proti evropské nadvládě? Je 

vůbec možné spojit tyto dva protiklady? Otázky tohoto druhu provázely frankofonní 

literaturu maghrebských spisovatelů od jejích počátků. Někteří Alžířané nahlíželi na své 

krajany píšící jazykem kolonizátora s odstupem. Uvyklí neustálé evropské nadřazenosti, 

považovali nevědomky i vlastní literární tvorbu za méně hodnotnou, než je ta, vycházející 

z pera kolonizátora. Jiní ani nepokládali díla psaná ve francouzském jazyce, vydávaná 

v zemi kolonizátora a oceněná evropskými cenami, za výtvor reprezentující místní kulturu. 

Tato díla vnímali jako jeden z posledních pokusů evropských kolonizátorů udržet svůj vliv 

na severu Afriky.2

Sám Albert Memmi zaujímá k problematice francouzský psané literatury velmi 

střízlivý názor. Ten, kdo chtěl v polovině dvacátého století přispět na literární pole vlastním 

dílem, měl dvě možnosti. Buď mohl psát francouzský, nebo mlčel. I prostřednictvím jazyka 

kolonizátora mohli maghrebští autoři vyjádřit specifičnost a originalitu domácí tvorby, 

odlišit svá díla od literatury evropské a vytvořit prostor pro svébytný druh literární

1 Fryčer, J.; Kyloušek P.; Hrbata, Z., aj. Slovník francouzský píšících spisovatelů, s. 51.
Déjeux, J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 11-13.
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produkce. Okolnosti je donutily vzdát se svého mateřského jazyka a psát francouzský

r 3(především v Alžírsku).
Jestliže se autoři chtěli dostat do širšího povědomí, museli tak učinit. Samozřejmě

trpěli vědomím, že tvoří pro cizí publikum a doma zůstávají bez odezvy. Vzdát se cizího 

jazyka by však znamenalo ztratit dosavadní možnosti. Negramotnost dosahovala v těchto 

zemích velmi závratných čísel, tudíž kdo uměl číst, ovládal zároveň i cizí jazyk. První 

místní intelektuálové získali vzdělání na francouzské univerzitě, a proto zvolili 

francouzštinu i pro svou tvorbu. A kromě toho arabština nebyla v té době natolik 

rozvinuta, aby plnohodnotně postačila kvalitní literární tvorbě. Memmi uzavírá tuto 

problematiku slovy: „Je suis devenu un écrivain de langue française et je  ne 1 ai jamais 

regretté; j  ’aime cette langue et je  me dirige au mieux dans cette culture.

První francouzský psaná literární díla vznikala tedy na severu Afriky v prostředí 

značné nedůvěry a rozpolcenosti. Avšak i přes četné obavy můžeme dnes s jistotou 

konstatovat, že se v oblasti Maghrebu zrodila specifická literatura, jejíž kontinuita 

zachovala a rozvinula až do dnešní doby. Tvorba je reprezentována díly vycházejícími 

z pera původních obyvatel Tuniska, Alžírska a Maroka, kteří se narodili v arabsko- 

berberském či židovském prostředí. Přestože tito lidé zvolili jako vyjadřovací jazyk 

francouzštinu, jejich styl se nese ve znamení maghrebského myšlení.

2.2 Formování kořenů francouzský psané literatury Maghrebu

Nelze předpokládat, že by se literatura v oblasti Maghrebu objevila po druhé 

světové válce zcela najednou a bez jakékoliv tradice. Již dříve vznikala na severu Afriky 

díla psaná ve francouzštině. Jejich autory však byli sami Francouzi, kteří se v oněch 

místech na nějaký čas či natrvalo usadili, nebo jejich potomci. Ti se zde sice již narodili, 

avšak jejich původ byl evropský. Na severu Afriky se spojovala dvě kulturní dědictví, tolik 

atraktivní pro člověka ve vleku romantických myšlenek koncem 19. století. Řada Evropanu 

považovala zvláště Alžírsko za zemi plnou antických odkazů, přijížděli proto do Maghrebu, 

aby pátrali po svých nikdy neexistujících latinských předcích a ukojili tak sve romantické 

touhy a ideály. Jiní se vypravili za lákavou kulturou Orientu, jejíž tradici zde rozvíjela 

arabská část obyvatel.

3 Memmi, A. Ecrivains francophones du Maghreb : Anthologie, s. 14.
4 Memmi, A. La terre intérieure, s. 235-236.



Jedním z francouzských spisovatelů, který uvěřil v budoucnost severoafrické 

literatury, byl Robert Arnaud, známý pod pseudonymem Randau. Tento africký Rabelais, 

jak ho mnozí nazývali, se postavil do čela proudu alžírských spisovatelů a b j 

autonomii alžírské literatury. „ Il doit y  avoir une littérature nord-africaine originale parce 

qu'un peuple qui possède sa vie propre doit posséder aussi une langue et une littérature a 

lui.“ 5 V roce 1920 vyšel Manifest Alžířanů, požadujících mimo jiné právo na vlastni 

literární tvorbu. Během let 1919 a 1920 vypracoval Arthur Pellegrin svou studii o 

severoafrické literatuře, která podle něho čerpá svou inspiraci zpráva na existenci všeho, 

co se řadí k severoafrické kultuře. Jedním z jejích prvků je literatura „ ...une litté 

qui ne demande à la Metropole que la langue française pour exprimer l'Afrique du Nord  “

6 V roce 1920 byla v Tunisku založena Společnost severoafrických spisovatelů -  Une 

Société des Écrivains de l'Afrique du Nord, jejímž hlavním činitelem se stal již  zmiňovaný 

Arthur Pellegrin. Společnost začala vydávat časopis Nord-Africains a později La Kahena. 

Ani Alžířané nezůstali stranou a ve stejné době založili Asociaci alžírských spisovatelů, 

jejíž myšlenky prezentovali v časopise Afrique. O tom, že pevně věřili v k 

budoucnost své literární tvorby, svědčí i založení alžírské ceny za literaturu.

Na počátku 20. století můžeme pozorovat první znatelné snahy vedoucí k 

emancipaci frankofonní severoafrické literatury, která šla ruku v ruce se snahou vymaň' 

z koloniální nadvlády. Místní obyvatelé si velmi dobře uvědomovali, že dokud bude sever 

Afriky pod vlivem Francie, domácí literatura nebude mít šanci vymanit se ze závislosti a 

prorazit jako samostatný svébytný proud, o čemž svědčilo literární pole, stále j 

poměrně chudé na místní spisovatele. I přesto si Gabriel Audisio dovolil nazvat generaci 

alžírských spisovatelů počátku 20. století „ École d  Alger , Albert Camus jako „É 

nord-africaine des Lettres “ s. Faktem zůstává, že v letech 1920 -  1945 můžeme napočítat 

přibližně dvacet významných maghrebských autorů píšících francouzským ja  y 

v oblasti prózy, v oblasti poezie o něco méně. Největší zastoupení našla maghrebska 

literatura v Alžírsku.
V letech 1945 -  1950 se literární tvorba na severu Afriky posouvá kupředu. 

Neustále vzrůstající snaha po samostatnosti se odráží ve vzniku četných periodik.

V Alžírsku jsou to Fontaine či ľ  Arche pod vedením básníka Jeana Amrouche nebo časopis 

La Forge, jehož zakladatelé chtěli sjednotit nejlepší francouzský píšící spisovatele

5 Déjeux, J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 16.
6 Tamtéž, s. 17.
7 Tamtéž, s. 18.
8 Tamtéž, s. 18.



severu Afriky a publikovat překlady děl arabsky píšicich autorů. V Tunisku vzniká už j 

během druhé světové války La Tunisie française littéraire, na jehož vedení se podílí rovněž 

Jean Amrouche, stejně tak jako na periodiku Quatre Vents. O snaze prosadit vlastní identitu

a literaturu svědčí rovněž zakládáni klubů (le Club des amis de Lélian), asociaci 

(l'Association des écrivains algériens), kruhů (Cercles des A m i t i é s  franco-musulmanes) a

pořádání literárních konferencí.
Na severoafrickém literární poli se profilují noví autoři a mezi nimi Albert Memmi.

V padesátých letech se objevují Memmiho první romány — v roce 1953 La statue de sel 

tři roky později román Agar. Koncem padesátých let můžeme hovořit o úspěšné 

slibném vstupu maghrebských spisovatelů na světovou literární scénu. Albert Memmi se 

k první generaci severoafrických spisovatelů vyjadřuje v úvodu své publikace l Anthologie 

des écrivains maghrébins d'expression française vydané v roce 1964. První g 

maghrebských spisovatelů podle něho potvrzuje a konečně veřejně ukazuje světu k 

krásu a originalitu oblasti severní Afriky. Je to právě domácí literatura, která muze přispět

k vymanění se ze závislosti na Francii.
„ L ’événement a une importance capitale: pour la première fois, VAfrique du Nord 

se voit enfin assumée. Acceptée, revendiqueé ou discutée, elle cesse d  être un simple 

ou un accident géographique. Ces nouveaux auteurs ont aux prises avec leur pays com 

avec l'essentiel d'eux-mêmes. Autochtones, appartenant à ces populations qui n ont pas 

d'autre pôle d'attraction, ils en partagent le drame. Colonisés, il leur a suffi de s expr' 

non pour témoigner sur la colonisation mais pour révéler l univers intéricui et extérieu 

colonisé [...]. Ce n'est évidemment pas un hasard si cette première génération de 1952, 

éclôt à la veille de l'indépendance du Maghreb. C est qu il fallait oser enfin s en prendre à 

sa propre vie, à celle de ses concitoyens, aux relations avec le Colonisateur. Il fallait en 

somme découvrir et affronter son véritable domaine, son objet spécifique.

S přibývajícím množstvím literární tvorby se začíná úzce profilovat maghrebský 

spisovatel. Tento jedinec je se severní Afrikou spjat svými kořeny, náboženstvím a životní 

filosofií. Přestože se někteří francouzští literáti angažovali ve prospěch literatury Maghrebu 

či zde napsali některá ze svých děl (Albert Camus, Gabriel Audisio a další), jejich poslaní 

směřovalo do Paříže a k severoafrické vlně zkrátka nepatří. Byl to právě Albert Memmi, 

který definoval ve svém díle V Anthologie des écrivains maghrébins profil maghrebského 

spisovatele. Společným znakem všech je frustrace a revolta. „Ces écrivains maghrébins ont

9 Memmi, A. L'Anthologie des écrivains maghrébins d'expression française. In Déjeux J. Littérature 
maghrébine de la langue française, s. 24.



vécu la situation coloniale en colonisés: ils on, annoncé et préparé, dans une certaine 

mesure, la constitution de leurs communautés en nations: enfin les écrivains européens

n ont participé ni de l 'un ni de l autre.
V roce 1954 propuká alžírská národně-osvobozenecká válka, která se pochopitelné

odráží i v literatuře. Ta podává svědectví o nelehkém osudu hrdinů odboje a o složitém

životě na pomezí dvou jazyků a kultur. Díla Mohammeda Diba, Kateba Yacina i mnoha

dalších přispěla k vytvoření specifické formy alžírského románu a k proniknutí alžírské

literatury do Francie i do Evropy. Rovněž rozvíjející se poezie sehrála důležitou roli pn

emancipaci alžírské literatury. V roce 1962 získalo Alžírsko samostatnost, Maroko a

Tunisko již o 6 let dříve.
Po roce 1962 dostala v Tunisu nový impuls arabsky psana literatura, v Maroku se

ke slovu dostává generace mladých, poměrně radikálně smýšlejících spisovatelů, kten se

snaží rozbít zavedené struktury francouzštiny. Své názory publikují v nově zalozenem

revue Souffles. V Alžírsku proběhl ještě v roce 1962 salón alžírske knihy, o rok později

byla založena Unie alžírských spisovatelů -  ľ  Union des Écrivains Algériens, která začala

odměňovat alžírské spisovatele vlastní cenou.
Od počátku 20. století do šedesátých let prošla literatura severoafrických

spisovatelů vývojem, který šel ruku v ruce s protikoloniálním bojem. Poté co z  y 

všechny tři země Maghrebu nezávislost, pustili se autoři, jejichž počet stále narů 

procesu integrace vlastní národní literatury na pole světové tvorby. Právě pomocí li ry 

mohli navázat kontakt se světem a představit mu svoje domácí prostredí. Nejbohatsi 

literaturou celého Maghrebu se stala literatura Alžírska, kde dospěl proces pronik' 

francouzštiny do školství a administrativy nejdále. Již krátce po první světové 

vycházela díla místních autorů, kteří přijali francouzštinu jako výrazový prostředek y 

vytvořit samostatnou národní literaturu. V Maroku se francouzština ve státní sp 

uplatnila méně, proto zde i literární pole bylo o něco chudší, než v sousedním A 

Vůbec nejméně početná byla francouzský psaná literatura tuniská, která se o svou pozici 

vždy dělila s literaturou arabskou. Tento stav vyplynul ze silné orientace Tuniska na Blízký 

východ, dále pak z poměrně malého vlivu francouzštiny na místní školství. V padesátých 

letech byl Albert Memmi jedním z mála spisovatelů, kteří se věnovali literární tvorbě a 

dostali se do širšího povědomí veřejnosti, přesto se i v Tunisku začalo literární pole

10 Memmi, A. Ľ  Anthologie des écrivains maghrébins . In Déjeux J. Littérature maghrébine g
française, s. 24.
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postupně zaplňovat. I když zde ještě dnes má převahu literatura arabská, rovněž literatura 

psaná francouzský se v současné době může pochlubit velmi kvalitní a v Evropě již 

známou tvorbou.

Po vytvoření tří nezávislých států na severu Afriky se někteří skeptikové domnívali, 

že místní literatura již nemá světu co říci. Válka skončila, jaký další motiv tedy povede 

místní spisovatele k publikování svých děl? Přestože se někteří autoři na čas odmlčeli a jiní 

odešli do Francie, frankofonní literatura Maghrebu si i nadále razila cestu. I po získání 

nezávislosti je téma člověka v kolonizovaném světě stále aktuální, píše se o životě 

v bilingvní společnosti, hrdinové románů se snaží nalézt vlastní identitu a smíření sami se 

sebou, autoři se vyjadřují k otázce Palestiny, k problémům exilu, k dialogu mezi Západem 

a Orientem, jiní píší o reflexi vlastního dětství, v Alžírsku zahájila nezávislost novou vlnou 

poezie. Ještě koncem 60. let se v Alžírsku i Tunisku koná několik literárních kongresů, 

autorů prózy, poezie i dramatu přibývá, v 70. letech získávají maghrebští autoři literární 

ocenění le prix Goncourt, v letech 80. se na literární scéně objevují první ženy. V současné 

době svět již považuje frankofonní maghrebskou literaturu za svébytný originální proud a 

zahraničí se s díly seznamuje prostřednictvím jejich překladů. Těch je v České republice 

zatím málo. Český čtenář tak má bohužel jen mizivou možnost seznámit se s tímto novým 

a zajímavým druhem světové literatury."

2.3 Témata zastoupená v literatuře Maghrebu

I přes veškeré rozdíly mezi francouzský píšícími maghrebskými spisovateli můžeme 

v jejich dílech vystopovat některé společné rysy, jako je například výběr tématu. Jak jsem 

již naznačila v předchozí kapitole, v období koloniální okupace se stal ústředním námětem 

většiny děl odpor proti koloniální nadvládě a vztah k rodné zemi. Souhrnně můžeme tento 

proud označit za literaturu boje a vzdoru, která přináší svědectví o životě v kolonizované 

zemi a snaží se upozornit okolní svět na domácí problémy.

Jiným proudem je literatura etnografická či dokumentární, která mapuje 

geografické prostředí země a zachycuje celou řadu kulturních aspektů, mezi které patří

" Fryčer, J.; Kyloušek P.; Hrbata, Z., aj. Slovník francouzský píšících spisovatelů, s. 52-54.
Déjeux, J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 26-33.
Petrová, J. Pocit vykořeněnosti jako dědictví kolonialismu. K problematice francouzský psané literatury 
Alžírska a Tuniska, s. 7-2 1 .

9



jazyk, zvyky místní společnosti a život v komunite, náboženství a problémy vyplývající 

z náboženské odlišnosti, a samozřejmě tradiční uspořádání rodinných vztahů. Hlubším 

smyslem takto tematicky orientovaných děl je opět hrdost místních obyvatel na své kořeny, 

ochrana domácího prostředí a snaha představit rodnou zemi zahraničním čtenářům. Vztah 

k domovu je často spojen s tématem odcizení a hledání vlastních kořenů ve světě, který se 

člověku stává nepochopitelným z důvodu přítomnosti několika odlišných etnik, kultur, 

jazyků a náboženství. Takové odcizení vede jedince postupně ke zpochybnění společenské 

a náboženské hodnoty své vlasti. Při zpracování tématu odcizení se autoři často uchylují 

k autobiografii, ať už úplné či částečné, která se jeví pro takovéto pojednání jako 

nejvhodnější forma. Pro kratší zamyšlení vyhovuje tvůrcům žánr eseje, pro obsáhlejší 

pojednání volí román.12

Téma hledání vlastních kořenů se uplatnilo v maghrebské literatuře v období 

protektorátu, ale zdaleka nevymizelo ani po získání nezávislosti všech tří států. Autoři si 

stále kladou základní otázku po vlastní identitě: „ Qui suis-je, moi, Nord-Africain, dans le 

monde, parmi les miens, par rapport aux autres?“ 13 Řada jich odchází do Francie, stejně 

jako se hrdinové jejich románů vydávají do světa, aby snad tam, daleko od domova, nalezli 

odpověď na svoje otázky. Tak tomu bylo nejen u Alexandra, hrdiny Memmiho románu 

Solný sloup, ale rovněž hlavní postava románu Les Chemins qui montent alžírského 

spisovatele Moulouda Feraouna opouští rodnou zemi. Obvykle však ani mimo domov 

nenachází tito hledači sami sebe a uzavírají se do věčného koloběhu bloudění. Prvky 

hledání ztracené identity a odcizení sobě samému můžeme nalézt i v nejnovějších dílech 

současných frankofonních magrebských spisovatelů. Lze očekávat, že tento námět bude 

inspirovat místní populaci dlouhá léta.

12
Déjeux, J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 38-40.
Petrová, J. Pocit vykořeněnosti jako dědictví kolonialismu. K problematice francouzský psané literatury 
Alžírská a Tuniska.s. 13-21.
Déjeux, J. Littérature maghrébine de la langue française.s. 42.
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3. Tunisko

Tunisko je nejmenším státem na severu Afriky, a přesto se může pyšnit nesmírně 

bohatým kultumě-historickým dědictvím. Je to země odlišných etnik, která se na tomto 

území potkávala napříč staletími a každé z nich zanechalo v Tunisku specifický odkaz. 

Pohovořit o etnikách žijících v Tunisku a upozornit na specifika místní kultury považuji za 

nezbytné z důvodů snadnější orientace v tuniské společnosti, a také pro pochopení 

problémů, které v tomto etnicky a kulturně pestrém prostředí vyvstávají. Právě tyto 

problémy se stávají námětem tvorby mnoha maghrebských autorů, tak jak je tomu i u 

spisovatele Alberta Memmiho.

3.1 Etnický základ Tuniska

Etnikum chápeme jako historicky vzniklou skupinu lidí, kterou spojuje společný 

původ, zvláštní kulturní znaky (jazyk), mentalita a tradice. Příslušníci daného etnika mají 

etnonymum (vlastní název etnika, jméno, kterým je označováno) a povědomí vzájemné 

sounáležitosti a zároveň odlišnosti od jiných společenství.14 Jestliže někteří obyvatelé 

Maghrebu nedovedou přesně definovat svoje etnické zařazení, mají na to jistě právo. 

Území severní Afriky jim totiž svou pestrou historií k nejistotě vždy zavdávalo příčinu.

Současný spisovatel a novinář Paul Balta charakterizuje Tunisko jako otevřenou 

dlaň, která přijímá i dává, která se nabízí každému, kdo její nabídku respektuje. Tunisko je 

podle něho křižovatkou, na které vanou větry ze Středozemního moře i z Afriky. Je to 

země, na jejímž území se vystřídala po staletí celá řada dobyvatelů -  Féničané, Římané, 

Vandalové, Byzantínci, Arabové, Španělé, Turci, Malťané, Italové a Francouzi.1' 

Seznámíme-li se blíže s tuniskou historií, můžeme zodpovědně konstatovat, že na půdě 

dnešního Tuniska se od příchodu původního berberského obyvatelstva skutečně vystřídal 

nemalý zástup rozličných národů a etnik. I když je Tunisko nejmenším státem z celého 

Maghrebu, jsou jeho dějiny velmi bohaté, a tato země zažívala od pradávna doby rozvoje a 

vzestupu, stejně jako nepokoje a války. Pro ilustraci pestrého etnického vývoje dnešního 

Tuniska je užitečné seznámit se ve stručnosti s nej významnějšími okamžiky z historie 

tohoto státu, které znamenaly příchod nových obyvatel a podrobení těch původních.

14 Ilustrovaná encyklopedie. I. díl, A-I. s. 332.
15 Fauvel, J.J.; Chambadal, S.; Matthieu C., aj. Tunisie. s. 83.
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3.2 Z historie Tuniska

Zhruba okolo čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem přichází do oblasti dnešního 

Tuniska kmeny berberského původu. Ve dvanáctém století př. n. 1. připlouvají k tuniským 

břehům féničtí obchodníci, kteří zanedlouho ovládají pobřeží severní Afriky. Tento 

semitský kmen sídlil původně na území dnešního Libanonu a Sýrie a do Afriky si přivezl 

svou původní kulturu i náboženství. První fénickou osadou v Tunisku se stala Utika, daleko 

větší ohlas však získal městský stát Kartágo, které si podmanilo původní berberské 

obyvatelstvo z celé oblasti severní Afriky. Ve třetím století př. n. 1. se Kartágo ocitá tváří 

v tvář římskému nepříteli. Po punských válkách Římané Kartágo zničili, podrobili si místní 

obyvatelstvo a na území Tuniska vytvořili novou provincii zvanou Africa proconsularis. 

Na západ od této provincie se nacházela Numidie, země berberských kočovníků, která 

zasahovala i do dnešního Alžírska. Rovněž Numidii si Římané podmanili. Již v prvním 

století našeho letopočtu proniká do provincie křesťanství a ve čtvrtém století je oficiálně 

uznáno státním náboženstvím. V pátém století pak ovládl celou severní Afriku germánský 

kmen Vandalů. Nadvláda Vandalů trvala přibližně sto let. Vládnoucí vrstva začala 

nepokrytě vykořisťovat římsko-berberské obyvatelstvo, což vyústilo ve vleklá berberská 

povstání a náboženské bouře, které trvaly i v následné době byzantské nadvlády. V šestém 

století byla totiž část území připojena k Byzanci, avšak vnitrozemí zůstalo Berberům, 

jejichž povstání přetrvávala i nadále.

Sedmé století významně ovlivnilo oblast celé severní Afriky. Z Arabského 

poloostrova sem pronikl islám a s ním přišli i Arabové, kteří se ukázali jako nejvlivnější 

dobyvatelé. Měli podporu části berberských kmenů, které nesouhlasily s byzantskou 

nadvládou. Místní berberské obyvatelstvo bylo z většiny arabizováno - přijalo arabštinu i 

islám, ale nejen to, někteří se stali jeho šiřiteli v podobě dalších výbojů. V průběhu 

následujících staletí se u moci vystřídalo několik vládnoucích dynastií. Za vlády dynastie 

Hafsovců, která byla u moci od třináctého století, se stal hlavním městem země Tunis.

V šestnáctém století bylo Tunisko španělským protektorátem. Ještě v témže století se však 

stalo osmanskou provincií. Turci měli v Tunisku rozhodující slovo až do století 

devatenáctého. Tehdy o nadvládu nad Tuniskem soupeřila Francie, Itálie a Velká Británie. 

Právě u Francie se Tunisko silně zadlužilo. V březnu 1881 překročila francouzská armáda 

tuniskou hranici. Ještě téhož roku země kapitulovala a stala se francouzským 

protektorátem, který trval následujících sedmdesát pět let. Podepsáním dohody ve městě
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La Marsa v roce 1883 země svoji závislost jen oficiálně potvrdila. Veškerá moc byla 

soustředěna do rukou francouzského generálního rezidenta.

Tunisko se tedy stalo francouzskou kolonií. Na jedné straně se sice otevřelo 

západnímu světu a kultuře a v jistých oblastech zaznamenalo vývoj a pokrok, na straně 

druhé se však země stala levným zdrojem nerostných surovin a domácí obyvatelstvo 

nemělo zdaleka takové výhody jako Francouzi či Italové nebo Malťané, jejichž počet 

v zemi nebyl zanedbatelný. Snahy vymanit se z koloniální nadvlády zformovaly v roce 

1907 národní hnutí Mladých Tunisanů, jejichž hlavními představiteli ’?yli Béchir Sfar, Ali 

Bach Hamba a Abdelaziz Thaalbi. Tlumočníkem myšlenek této organizace se staly noviny 

Le Tunisien založené Ali Bach Hambou. Inspiraci pro činnost hnutí hledali jeho členové 

v obdobných národnostních proudech Turků i Arabů v ostatních oblastech severní Afriky. 

Hnutí Mladých Tunisanů se snažilo šířit osvětu ve větších městech a bohužel se nevyhnulo 

četným násilným incidentům -  vzpourám, stávkám a potyčkách, na jejichž základě byli 

čelní představitelé organizace uvězněni, noviny zlikvidovány a zaveden stav obležení. 

Snahy o prosazení národních zájmů tím však neskončily. V roce 1920 založila tuniská 

inteligence stranu s arabským názvem Destour ( tj. Ústava). Její požadavek konstituce však 

nebyl brán na vědomí. Naopak. Mnozí členové této a dalších národnostních organizací byli 

uvězněni a napětí se tím vystupňovalo. Stalo se nakonec podnětem pro založení nové 

strany -  Le Néo-Destour, dožadující se ve svém programu plné nezávislosti Tuniska. Do 

čela se postavil mladý právník Habib Bourguiba. Strana zaměřila svoje působení převážně 

na lidové vrstvy a vydávala časopis LAction tunisienne, avšak již v roce 1938 úřady její 

činnost ukončily.

Druhá světová válka přinesla Tunisku nové pozdvižení. Poté co Francie 

kapitulovala, spravovala Tunisko kolaborantská vláda ve Vichy. V roce 1942 vtrhl do země 

Mussolini se svou armádou. O rok později sváděli o Tunisko tuhý boj spojenci. Země byla 

totiž strategickým bodem pro vstup do Itálie. Nakonec se spojencům podařilo zemi získat. 

Druhá světová válka v Tunisku, tak jako jinde ve světě, poznamenala místní židovské 

obyvatelstvo. Memmi živě vnímal deportaci svých přátel a známých do vyhlazovacích 

táborů. Vládnoucí strach i nenalezenou pomoc a jistotu za války barvitě popisuje v románu 

Solný sloup.

Po válce byl v Tunisku obnoven protektorát a národněosvobozenecká hnutí 

pokračovala. Do čela se opět postavil Habib Bourguiba. Stávky, sabotáže i atentáty se 

množily. Konečně v roce 1955 se Francie rozhodla udělit Tunisku autonomii. O rok 

později, 20. března 1956, získalo Tunisko nezávislost a stalo se konštituční monarchií.
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Následujícího roku byla vyhlášena republika. Ani v dalších letech se však země nevyhnula 

potyčkám s Francií. V současné době je země poměrně stabilní republikou a radikální 

islamisté zde nemají faktickou podporu obyvatel.16

Hrubé nastínění vybraných historických momentů mělo za cíl doložit, jak se dnešní 

nezávislé Tunisko utvářelo ze sledu vnějších invazí, které se zpravidla, tu více, tu méně, 

neobešly bez bojů. Tuniskou společnost můžeme tudíž považovat za výsledek působení 

různých etnik, a proto bývá pro Tunisana tolik těžké přesně definovat svoje já. Albert 

Memmi se narodil v roce 1920, tedy v době, kdy začínaly národnostní boje, a prožil druhou 

světovou válku, kritické období pro židovskou populaci. Hledání vlastní identity mu bylo 

dáno již do kolébky. Abychom ještě lépe pochopili etnickou složitost tuniské společnosti, v 

následující kapitole se věnujme jejímu současnému složení.

3.3 Komunity žijící v tuniské společnosti

Jak bylo již řečeno v předchozí kapitole, tuniská společnost se formovala na základě 

postupných invazí. Prapůvodní berberské osídlení zalily vlny migrace Féničanů, Římanů, 

Vandalů, Arabů, Turků a Evropanů. Nárůst a pestrost populace zapříčinil i obchod 

s černými otroky a zajatými křesťany. Tunisko bylo po staletí také zemí otevřenou Židům 

a obchodníkům ze všech koutů světa -  Malťanům, Sicilanům i mnoha dalším národům. 

Téměř většinu společnosti tvoří ve dvacátém století Arabové.

3.3.1. Arabové

Vpád Arabů do oblasti dnešního Tuniska v druhé polovině sedmého století 

znamenal definitivní konec římsko-punské minulosti. Nicméně proces arabizace a 

íslamizace Maghrebu probíhal postupně a za definitivní ho můžeme považovat až 

v jedenáctém století. V této době také téměř vymizela křesťanská komunita, která 

koexistovala spolu s muslimy. Ani turecká či francouzská nadvláda nezničila arabskou

6 Fauvel, J.J.; Chambadal, S.; Matthieu C., aj. Tunisie. s. 51-81.
Séguin, Y.; Guy, M.-J., Tunisie : Guides de voyage ULYSSE. s. 19-33.
Staff, M. Tunisie. s. 17-27.
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kulturu a Arabové jsou dnes nejpočetnější složkou tuniské společnosti. Svoje zkušenosti 

s Araby popisuje Albert Memmi v románu Solný sloup. Ačkoliv se snažil této skupině 

obyvatel přiblížit, nikdy se mu to nepovedlo úplně. Přesto připouští, že část tohoto etnika 

nutně dřímá i v jeho já .17

3.3.2. Berbeři

Berbeři jsou původními obyvateli severní Afriky. Protože se po staletí mísili 

s četnými národy, které přicházely na severoafrické pobřeží, jejich geografické hranice jsou 

nepřesné. Hrubě můžeme vymezit jejich oblast výskytu od marockého západního pobřeží 

k egyptské oáze Siwa, od severu Tuniska až po oázy ve střední části Sahary. Berberské 

etnikum si své nynější označení nese ještě z doby římské expanze na území severní Afriky. 

Latinské slovo barbarus 18 znamená cizinec, cizozemec, nevzdělanec, Neřek a Neříman. 

Termín tedy zahrnuje ty, kteří stáli mimo řecko-římskou kulturu, méně civilizované cizince 

stojící vně římských hranic. Cizince mluvící nesrozumitelným jazykem.

Berbery nelze považovat za konkrétní rasu. Je to směs mnoha etnik, jejich 

společným jmenovatelem je, alespoň zpočátku, jazyková spřízněnost a nomádský způsob 

života. Berbeři se jakožto etnikum museli vymezovat vůči mnoha národům, které chtěly 

získat jimi osídlená území. Už od antiky Berbeři čelili asimilaci, a jestliže se jim alespoň 

částečně podařilo odolat punskému, římskému a byzantskému vlivu, příchod Arabů 

v sedmém století přemohl jejich odpor. Od počátku dvanáctého století téměř všichni 

Berbeři konvertovali na islám. Plošné arabizaci unikla pouze hrstka těch, kteří uprchli do 

hor, kde i nadále pěstovali svůj vlastní jazyk a zvyky. Tuniští Berbeři se během staletí 

masově přizpůsobili arabskému způsobu života a kultuře. Jen v těch nej odlehlejších 

končinách země si nepočetná skupina příslušníků tohoto etnika uchovala svůj jazyk, zvyky 

a tradice.19

Ztělesněním tohoto původního severoafrického etnika je v Memmiho románech 

Alexandrova negramotná matka, která symbolizuje tradiční domácí prostředí a zároveň 

ostře kontrastuje s evropskou civilizací. Pro Memmiho základní téma hledání ztraceného já 

má tato postava klíčový význam.

J Staff, M. Tunisie.s. 51.
19 Kábrt, J.; Kuchařský, P.; Schams, R., aj. Latimko-český slovník, s. 64.

Josephy, M. Berbeři už nejsou žádní barbaři. In National Geographic Česko [online.] [cit. 25.2 2006]. 
Dostupné na: WWW: <http://www.national-geographic.cz/detail.asp?id=390>.
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3.3.3. Židé

Bylo by marné hledat konkrétní rok, ve kterém přišli první Židé do oblasti severní 

Afriky. V určení přesnějšího období se prameny rozchází, avšak jisté zůstává, že židovská 

komunita je v Tunisku jednou z nejstarších, jak dokládají náhrobky na místních hřbitovech. 

Předpokládá se, že první Židé se na území severní Afriky dostali spolu s Féničany.

V pozdějších staletích země zaznamenala další vlny imigrace, a to převážně ve čtrnáctém a 

patnáctém století, když byli Židé vyhnáni ze Španělska. V severní Africe sehráli 

významnou roli v oblasti obchodu, finančnictví a rovněž vykonávali některá svobodná 

povolání. Podle islámského zákona spadali Židé do kategorie dhimmis, která této skupině 

obyvatel definovala konkrétní legální status. Ten zaručoval náboženskou svobodu, ochranu 

života, majetku a židovských svatyň. Avšak vedle těchto relativních jistot byly oficiálně 

uzákoněny i jisté formy diskriminace vztahující se k mnoha oblastem života.20

Vyhlášení nezávislosti Tuniska, vznik samostatného státu Izrael a postupný vývoj 

arabsko-židovského konfliktu měly za následek odchod mnoha Židů ze země. Jejich počet 

je v současné době oproti Arabům zanedbatelný.

Židovská komunita, její náboženství a tradice hrají v románech Alexandra 

Memmiho důležitou roli. Judaismus v arabském prostředí, druhá světová válka a celkově 

složité postavení Židů v tuniské společnosti jsou významnými zdroji odcizení, proto se 

s nimi setkáváme v celé Memmiho tvorbě.

3.4 Tuniská kultura

Kultura každé země je souhrnem materiálních a duchovních hodnot vytvořených 

obyvateli na daném území v procesu historického vývoje. Jestliže se na území dnešního 

Tuniska vystřídala takřka nekonečná řada etnik, je i kultura této země velmi pestrá a 

bohatá. Přestože v Tunisku již dlouhou dobu převládá kultura arabská, i ostatní místní 

etnika si kontinuálně zachovávají svůj folklór. Navíc i evropská kolonizace zanechala na 

území severní Afriky značný vliv, a tak ačkoliv převažující architekturou jsou tradiční 

muslimské medíny s bílými kupolemi mešit a věžemi minaretů, můžeme v Tunisku objevit 

též četné zbytky římských staveb, tradiční hloubená berberská obydlí a několik

Staff, M. Tunisie.s. 52.
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křesťanských kostelů. V typických arabských tržnicích souk lze narazit na nespočetné 

stánky s typickým místním kořením, ovocem a arabským pečivem. Tato exotická směsice 

barev a vůní Evropana zpočátku zaskočí.21

Nedílnou součástí každé kultury jsou rovněž zvyky a tradice, jazyk a náboženství. 

Pro berberské etnikum je jejich jazyk nenahraditelný, neboť sjednocuje a předává 

berberskou kulturu, která si až do dnešní doby podržela některé typické prvky. Vedle 

arabštiny uslyšíme v Tunisku proto i další jazyky a záhy po příjezdu pochopíme, že 

kulturní dědictví této země sahá hluboko do minulosti napříč mnoha národy.

Je-li Tunisko křižovatkou na pomezí několika etnik, vyžaduje jeho kulturní 

různorodost notnou dávku tolerance nejen pro soužití starousedlíků, ale i člověka 

přicházejícího z jiného kulturního prostoru. Právě hrdinové z románů Alberta Memmiho se 

s překážkami tuniské kulturní rozrůzněnosti snaží vyrovnat.

Fauvel, J.J.; Chambadal, S.; Matthieu C., aj. Tunisie, s. II, IV, VIII, IX.
21
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4. Albert Memmi -  život na křižovatce několika kultur

4.1 Život a dílo

Albert Memmi - tuniský spisovatel židovského původu zaujímá významné místo na 

poli frankofonní maghrebské literatury. Nejenže můžeme Memmimu zcela právem 

přiřknout prvenství na tuniském literárním poli, ale dokonce ho můžeme označit za jistý 

kulturní symbol Tuniska, jehož význam překročil hranice země. V Memmiho bibliografii 

nalezneme prózu i poezii, je autorem řady románů, esejů i sbírek básní, mnohá z jeho děl 

získala literární ocenění. Základním tématem jeho tvorby esejistické i románové je 

problematika národní identity, hledání kořenů v prostředí smíšených kultur, kulturní a 

ekonomické odcizení Maghrebu. Právě životní zkušenosti přiměly Memmiho rozvinout 

problematiku odcizení a hledání sebe samého, neboť byl již od dětství s těmito problémy 

konfrontován.

V osobě Alberta Memmiho nalezneme dotek tří kultur. Pocházel z židovské rodiny, 

jeho mateřským jazykem se stal tuniský dialekt hebrejštiny a vzdělání absolvoval téměř 

celé francouzské. Být Židem v arabské zemi pod francouzským protektorátem muselo 

nutně rodině působit nemalé problémy a Memmi svoje složité postavení vnímal už od 

dětství. Nashromážděné osobní zkušenosti proto vepsal do svých románů, z nichž nejvíce 

autobiografických prvků obsahuje román Solný sloup.

Albert Memmi se narodil 15. prosince roku 1920 v židovské čtvrti la Hara 

v Tunisu.22

„ Tout cela, c 'était La Hara. Appelons tout cela La Hara, la vraie et la fausse; la 

faim et la misère des corps, la puanteur et la maladie de cette étroite enclave, ce pauvre 

territoire enserré comme une tenaille molle dans la ville arabe, à l ’endroit précis où 

tomba le gourdin de Sidi Mardoum, pour laisser au hasard décider d ’une place pour les 

Juifs; le réel sordide, mais le rêve et l ’espoir jusqu’à l ’hallucination; angoisse et félicité 

indissolublement mêlées, comme, au creux d ’une tempête, la terreur de voir s'effondrer les 

murs de la maison vermoulue où l'on se sent tout de même chaud, La Hara-angoisse et La 

Hara-refuge. “ 23

Složité životní podmínky, charakteristické vůně, místní tradice, strach, který zde 

panoval, tím vším se Memmimu vryla nesmazatelně čtvrť La Hara do paměti a její kolorit

23 Déjeux J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 303.
Memmi, A. La terre intérieure, s. 27.
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prostupuje autorovy romány. Memmiho otec pracoval jako sedlář, stejně jako otec hlavního 

hrdiny Alexandra z románu Solný sloup. Matka berberského původu se až do konce života 

nikdy nenaučila francouzský a také ona se stala v Memmiho dílech specifickým symbolem.

Jestliže se La Hara stala zdrojem autorových rozličných pocitů, druhým místem, 

které formovalo Memmiho představivost, byl otcův obchod.

„Le magasin de mon père, c'était l'autre grotte magique où s'est élaborée ma 

sensibilité, s 'est nourrie mon imagination, s 'est construit mon esprit, j  'allais dire mon âme, 

si l'on peut encore employer ce mot désuet... C'est au magasin de mor. père que j 'a i  écouté 

la plupart de ces histoires qui ont bourgeonné en moi, qui ont donné une bonne partie de
a 24mon oeuvre...

V období dětství navštěvoval Albert Memmi školu zřízenou Izraelskou aliancí. 

Některé zkušenosti, pocity, myšlenky a zážitky z tohoto období prožívá i hlavní hrdina 

Alexandr v částečně autobiografickém románu Solný sloup. Po ukončení základního 

vzdělání započal Memmi středoškolská studia na tuniském francouzském gymnáziu. 

Jedním z jeho učitelů byl i alžírský básník Jean Amrouche. Ten se stal později jeho 

celoživotním přítelem a předlohou pro jednu z postav v románu Solný sloup. Gymnázium 

znamenalo velký předěl v autorově dosavadním životě. Seznámil se zde poprvé hlouběji se 

západní kulturou a bylo to právě gymnázium, které Memmimu ukázalo cestu ze čtvrti La 

Hara na alžírskou univerzitu, kde se věnoval studiu filosofie. Filosofie byla pro Memmiho 

jasnou volbou. Dala konečně jistý řád jeho myšlenkám, věčnému bilancování života a často 

kladeným otázkám. Memmi se přirovnává ke chlapci, který miluje matematiku, avšak do 

této doby mohl počítat pouze na prstech. Nyní konečně dostává do rukou tolik užitečný 

nástroj, který povznese jeho matematické schopnosti na vyšší úroveň.25

Během druhé světové války, v roce 1943, musel Memmi nastoupit do pracovního 

tábora v Tunisu a přerušit studia. Na konci druhé světové války odjíždí do Paříže. Na 

Sorbonně úspěšně ukončuje studium filosofie. Ještě v Paříži uzavírá sňatek s Francouzkou. 

Téma smíšeného manželství podrobně rozebírá v románu Agar, který však nenese zdaleka 

tolik autobiografických prvků, jako předchozí román Solný sloup. Tato problematika je 

částečně rozebírána i v románu Škorpión. Po uzavření sňatku odjíždí zpět do Tuniska, kde 

vyučuje filosofii, vede psycho-sociologickou laboratoř a přispívá do týdeníku ľ  Action. 

Poté, co Tunisko získává samostatnost, se Memmi usazuje natrvalo v Paříži a v roce 1973 

získává francouzské občanství. Od svého usazení v Paříži se Memmi angažuje v mnoha

24 Memmi, A. La terre intérieure, s. 20.
25 Tamtéž, s. 63.
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institucích. Vyučuje sociální psychiatrii v ľEcole Pratique des Hautes Etudes, působí 

v Centre National de la Recherche Scientifique a v Centre universitaire des Etudes juives.

V současné době vyučuje sociologii kultury na univerzitě Paříž X-Nanterre.26

Vedle již zmiňovaných románů Solný sloup, Agar a Škorpión je Memmi autorem 

celé řady esejů (Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisatur, Portrait ďun ju i f  

atd.), pojednání (La terre intérieure), básní (sbírka Le mirliton du ciel) a mnohých dalších 

publikací. Vedle vlastní produkce věnuje pozornost také ostatním maghrebským autorům.

V dílech Anthologie des écrivains francophones du Maghreb a Anthologie des littératures 

maghrébines mapuje maghrebskou literární situaci a podává ucelený přehled tamních 

nej významnějších spisovatelů. Na otázku „Proč píšete?“ odpovídá Memmi zcela jasně a 

jednoduše. „Parce que j'adore raconter des histoires... [...] J'aime conter et, puisqu' i ly  a 

des gens qui aiment m 'écouter, tout est bien ainsi... “ 27

Celý svůj život naráží Albert Memmi na problém odlišnosti, na odcizení se 

prostředí i sobě samému. „Kdo jsem? Kým jsem byl doposud? Kým bych se měl stát, 

abych úspěšně zvládl život v prostředí, které se přede mnou otevírá? Jak smířit ve svém 

nitru Západ s Orientem?“ Tyto a podobné otázky se vinou Memmiho životem jako 

pomyslná nit tvořící hlavní osu jeho literární tvorby.

4.2 Albert Memmi a téma odcizení

Jak naznačují Memmiho biografické údaje, spisovatel žil již od dětství v prostředí 

značně nejednotném etnicky, kulturně i jazykově. Život ve čtvrti La Hara nebyl v žádném 

případě jednoduchý. Ve vzduchu viselo neustálé napětí a nebezpečí, které však 

nezhmotňovala konkrétní osoba, vládce nebo diktátor. Bylo to nebezpečí anonymní, 

ošklivé strašidlo bez tváře, ve kterém se spojoval francouzský kolonizátor, Arabové, 

Sicilané, místní armáda a policie. Arabové představovali v zemi většinu obyvatel, 

Francouzi zase sílu. Ale kým vlastně byla nepočetná skupina židovského obyvatelstva 

v Tunisku a jaká měla vůbec práva? Je zřejmé, že Albert Memmi musel svoje postavení ve 

světě hledat a obhajovat již od dětství. Avšak i přes všechny problémy, které život ve čtvrti 

La Hara přinášel, má Memmi toto zvláštní místo svým způsobem rád a stále ho chová

~6 Déjeux J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 303-304.
Memmi. A. La terre intérieure, s. 156-157.
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v srdci. Ostatně jak sám říká, úzkost je jednou z nejčastějších nemocí, která postihuje 

obyvatele severní Afriky.

Do nepříjemně napjaté atmosféry každodenního života vtrhla druhá světová válka, 

která přinesla další velké rozčarování. Obyvatelé místního ghetta byli vydáni napospas 

obludnému nepříteli. Netečnost Francie vůči místnímu židovskému obyvatelstvu přinesla 

Memmimu velké zklamání a přiměla ho znovu se ponořit do úvah nad hodnotou vlastní 

existence, nad svým významem v takto charakterově pokřivené společnosti. „Nous eûmes 

l'impression ďune imposture: ces gens qui nous méprisaient, qui nous opprimaient sous le
' r (< 28pretexte de nous protéger, nous abandonnaient dès le premier danger véritable...!“

Memmiho pocity osamocení se ještě umocnily v době, kdy odešel od své rodiny a 

domácího prostředí jako poměrně mladý studovat do Francie. Jeho úvahy nad vymezením 

svého já končily vždy na rozhraní několika etnik, národů a kultur. Albert Memmi považuje 

sám sebe za Tunisana židovského původu. Ač není vyznavačem judaismu, v jeho žilách 

koluje židovská krev po otci. Ač žije nyní ve Francii, tuniská čtvrť La Hara se 

nesmazatelně vepsala do jeho duše. „Je suis resté sujet tunisien, tout en vivant en France. “
29

Pravdou zůstává, že i arabská kultura formovala jeho zvyky již od mládí. „Nous étions 

des Arabes par la nourriture, les parfums, la musique, la jurisdiction, la vie quotidienne; 

nous étions pauvres comme eux. [...] Nous étions des Arabes juifs ou plutôt des Juifs 

arabes. “ 30 A tak nám osobnost Alberta Memmiho představuje pestrou směsici několika 

národnostních a kulturních vlivů, jejichž složité hledání se muselo nutně projevit 

v Memmiho literární produkci.

Ono hledání vlastního já a pocity odcizení přiměly Alberta Memmiho zhodnotit 

dosavadní život, vnést pořádek do prožitých vzpomínek a zkušeností a konečně odhalit 

svoje rozporuplné nitro. Právě románový žánr se Memmimu nabízel jako nejvhodnější 

prostředek pro utřídění myšlenek. V roce 1953 vydal proto svůj první román La Statue de 

sel, který obdržel několik mezinárodních literárních ocenění (prix de Carthage -  1953, prix 

Fénéon -  1954, prix Simba31).

Čtenář se prostřednictvím díla seznamuje s životním osudem mladíka, jehož 

vnitřní já nemůže nalézt jistotu ve složitém prostředí. Hlavní hrdina nenachází východisko 

z obtížné životní situace. Svět se mu nejeví o nic jednodušší ani po uzavření sňatku 

s milovanou ženou. Ta je jeho pravým opakem a smíšené manželství nevydrží nápor

28
Memmi, A. La terre intérieure, s. 50.

29 Tamtéž, s. 220.
30 Tamtéž, s. 53.
31

Déjeux J. Littérature maghrébine de ta langue française, s. 304.
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odlišnosti manželů. Problematice smíšeného manželství se Memmi věnuje v románu Agar. 

Ani ve třetím románu Le Scorpion, pojatém jako intimní zpověď několika postav a 

věnovaném otázce vlastní identity, nenachází hlavní hrdinové východisko z bludného 

kruhu a zůstávají v něm uzavřeni jako škorpión, který volí v bezvýchodné situaci raději 

vlastní smrt.

Romány Solný sloup, Agar i Škorpión jsou samostatná díla, avšak společné 

myšlenky, otázky a symboly prostupují všemi třemi. Čtenář může tedy sáhnout po každé 

knize samostatně nebo postupně přečíst všechny tři romány a odhalit základní témata, která 

je spojují. Všichni hrdinové totiž hledají odpověď na stejnou otázku: „Kdo jsem?“
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5. Romány Alberta Memmiho

5.1 Solný sloup

V roce 1953 debutuje Albert Memmi s románem Solný sloup, který mu přináší 

několik ocenění. Autor výstižně komentuje dílo slovy: „J'ai ď abord écrit La Statue de sel
(( 32qui est l'histoire d'une vie, celle d'un homme en Afrique du Nord, sous la colonisation. “ 

Román vypráví dramatický životní příběh mladíka, který vyrůstá ve skromných 

podmínkách v židovské čtvrti v Tunisu, avšak postupně poznává okolní svět, v jehož 

komplikovaných vztazích občas tápe a nenachází podstatu vlastního ,já “. Některé pasáže 

nápadně připomínají Memmiho vlastní životní zkušenosti, pocity a zážitky, přesto nelze 

román charakterizovat jako výhradně autobiografický. Můžeme ho však považovat za jistý 

způsob bilancování osobních prožitků a ohlédnutí za Memmiho dosavadním životem. „ ... 

c'est une autobiographie plus vraie que nature. Tous les faits ne sont pas vrais, il en est 

beaucoup que j 'a i  empruntés à mes frères et mes soeurs, à mes amis et même à ma femme! 

Mais l'ensemble est beaucoup plus vrai que ma vie propre.“ 33 V hrdinově životním 

příběhu se poznalo jistě mnoho mladých Tunisanů. Možná zde nalezli i odpovědi na svoje 

otázky.

Hlavní hrdina Alexandr Mordekháí Benillouche vyrůstá, stejně jako kdysi Memmi, 

v prostředí značné kulturní, národnostní a etnické rozpolcenosti. Ústředním tématem díla je 

proto hledání vlastní identity. Alexandr se snaží pochopit svoje vztahy vůči společenství, 

ve kterém vyrůstá, a také vůči ostatním národnostním a kulturním skupinám, které žijí 

v Tunisku v období před a krátce po druhé světové válce.

Struktura románu respektuje vývojovou periodizaci hlavního hrdiny, a dílo je proto 

rozčleněno do tří hlavních oddílů na období dětství, chlapectví a rané dospělosti. Okolní 

svět, zastoupený v útlém dětství pouze rodinným prostředím, nabývá postupně širších 

rozměrů. S přibývajícím věkem je Alexandr konfrontován se stále větším množstvím 

společenských událostí a fenoménů, kterým je třeba porozumět. Vyznat se ve složitých 

společensko-politických jevech kolonizovaného světa není vždy pro Tunisana židovského 

původu obklopeného muslimskou i křesťanskou civilizací jednoduché. Hrdina tápe na 

rozhraní odlišných etnik, kultur a náboženství, je zmítán mezi Západem a Orientem. 

Zatímco malému Alexandrovi stačilo ke spokojenosti teplo domova, přípravy na milovaný

32 Memmi, A. La terre intérieure, s. 141.
33 Tamtéž, s. 109.
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židovský svátek sabat a bezpečí otcovy náruče, dospívající Alexandr začíná vidět svoje 

dosavadní zázemí a hodnoty o mnoho kritičtěji. Čím více se před ním otevírá okolní svět, 

tím drtivější rozpolcenost pociťuje. Alexandrův život je ovlivněn kritickými pohledy 

zvěnčí, které ho soudí -  pohledy dětí z bohatších rodin, pohledy učitelů, dívek, Francouzů, 

ale i rodičů, kteří nechtějí pochopit synův rozchod s tradičními hodnotami. Během studií na 

gymnáziu začíná Alexandr palčivě vnímat svoji odlišnost od svých spolužáků, poznává 

profesory, kteří ovlivní jeho další smýšlení a rozhodování, a také prožívá první kontakty se 

západní kulturou. Jak však soustředit do jedné osoby primitivní domácí prostředí 

s evropskou kulturou, která ho tolik fascinuje? Jak nalézt kompromis mezi Západem a 

Orientem? Na tuto základní otázku nenachází Alexandr uspokojivou odpověď. Odjíždí ji 

proto hledat daleko od domova, aby se vymanil z tíživého domácího prostředí a udělal 

pořádek ve svém já. Odjíždí a je pevně rozhodnut neohlížet se za minulostí, opustit vše a 

začít znovu. Pokud otočí hlavu, zkamení a stane se solným sloupem jako Lotova žena 

z knihy Genesis.

Vedle poutavého příběhu o rozpolcenosti hrdinova já nabízí román Solný sloup 

několik základních symbolů, které se objeví i v Memmiho románech následujících a které 

plně respektují základní otázku po hledání identity. Především je to slepá ulice -  1'Impasse 

Tarfoune, ve které Alexandr prožívá poklidné dětství. Tato ulice symbolizuje tradiční 

domácí prostředí, ničím nerušený klid, ale také bezvýchodnost, se kterou odchází její 

obyvatel do života. Protikladem slepé ulice Tarfoune se v románu Solný sloup stává loď 

mířící do Argentiny, na které hrdina svobodně odplouvá vstříc světu. Neméně palčivou 

bezvýchodnost přináší hrdinovi jeho jméno Alexandr Mordekhaí Benillouche, jenž 

nedovede za žádnou cenu rozluštit a jehož složitost hrdinovi opět komplikuje snahu 

postihnout smysl své osobnosti. Třetím významným symbolem je Alexandrova negramotná 

matka ztělesňující domácí primitivní prostředí, kterému Alexandr přestal od jisté chvíle 

rozumět.

Román Solný sloup vychází ve Francii roce 1953, tedy v době, kdy se v Tunisku 

chystají národně-osvobozenecké boje a francouzská veřejnost se živě zajímá o dění 

v severní Africe. Příběh hrdiny Alexandra přináší Francouzům svědectví o životě jednoho 

mladého Tunisana, a kniha proto získala velký ohlas. Avšak v řadách domácího publika 

v Tunisku vyvolala publikace rozporuplné reakce. Pro Tunisany bylo vydání knihy v Paříži 

událostí. Autor i jeho hrdina Alexandr pocházeli přece z místního prostředí. Albert Memmi 

musel na domácí půdě román mnohokrát obhajovat, byl dokonce osočen, že nepochopil 

vůbec nic z místních tradic a mravů. Avšak ještě toho roku získalo dílo první ocenění a
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kniha byla vydána znovu, tentokrát však už s předmluvou Alberta Camuse. Počátečním 

nepochopením ze strany některých čtenářů se Albert Memmi nenechal odradit a již v době 

vydání Solného sloupu pracoval na svém dalším románu Agar.

5.2 Agar

Román Agar je sice samostatným dílem a lze jej číst bez předchozího seznámení se 

s románem Solný sloup, vychází však krátce po něm, v roce 1955, a volně navazuje na 

životní osudy hrdiny Alexandra Mordekhaíe Benillouche. Po období dětství, chlapectví a 

mládí, ztvárněných v Solném sloupu, se z Alexandra stal již muž, který musí řešit vedle 

komplikovaných vztahů s rodinou i nové problémy plynoucí ze sňatku s Francouzkou 

Marií. Zatímco v závěru románu Solný sloup Alexandr odplouvá do Argentiny, aby daleko 

od domova snad konečně poznal sám sebe, na počátku románu Agar se opět na lodi plující 

z Francie přibližuje k břehům Tuniska. Na cestě do Argentiny dělal Alexandrovi společníka 

jeho přítel, domů se však vrací s manželkou Marií. Svůj svazek zpečetili ve Francii a nyní 

oba přijíždí do Tuniska plni očekávání nového, klidného a svobodného života. Společný 

život nebude ovšem tak bezstarostný, jak si oba manželé na počátku vysnili. Smíšené 

manželství pokládal Alexandr zprvu za východisko. „J'ai eu ľ  intuition, sans ľ  avoir 

vraiment pensé, qu 'une femme de I 'autre bord pourrait m 'aider ä jeter un pont. “ 34 

Nedlouho po příjezdu do Tuniska však jejich sňatek jen potvrdí, jak obtížné je sjednotit 

národnostní a kulturní odlišnost partnerů.

Román Agar podává svědectví o postupném rozpadu vztahu Alexandra a Marie, 

jejichž láska se mění v napětí, ve vzájemné pohrdání i nenávist. Jejich soužití se stává 

symbolem neúspěšné a od začátku špatně vedené komunikace. „ Cette communication n 'est 

pas pure affaire de psychologie, de caractěres ou de tempéraments, mais elle passe par les
( (  35 •  'cultures respectives des conjoints. “ Ani poslední střípky lásky nedovedou zabránit 

rozpadu manželství. Rodina a prostředí, v němž novomanželé žijí, přispívá každodenně a 

neúprosně k zániku svazku. Oba manželé končí v bludném kruhu bezvýchodnosti, z něhož 

nakonec raději volí únik. Společný dialog mezi Západem, ztělesňovaným Marií, a 

Orientem v podání Alexandra a jeho rodiny se nepodaří navázat, přestože se o to oba

34 Memmi, A. La terre intérieure, s. 104.
35 Déjeux J. Littérature maghrébine de la langue française, s. 316.
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novomanželé zpočátku usilovně snažili. „En faisant un mariage mixte, je  népousais pas 

seulement cette jeune femme, j  'épousais l ’Occident. “ 36

Bludný kruh je dalším z Memmiho symbolů, který dokonale ilustruje 

bezvýchodnost situace. Právě v takovém kruhu plyne život obou manželů. Ostrou hádku 

vystřídá usmíření, kdy se Alexandr a Marie ujistí o vzájemné lásce. Přestože se zpočátku 

milují, velmi dobře si uvědomují, že takový způsob života nemá budoucnost. Jejich utrpení 

se hromadí, až propukne v další a ještě více zraňující rozepři. Zjišťují, že společně žít 

nemohou, ale zároveň si neumí představit život jeden bez druhého. \  tak se já každého 

z partnerů stále zmateně točí v kruhu.

Stejně jako v románu Solný sloup, i v díle Agar rozpracovává Albert Memmi téma 

hledání vlastního já ve složitých životních podmínkách. Oním hledačem je opět hrdina 

Alexandr, jehož pozice mezi manželkou a rodiči, mezi Západem a Orientem, není 

záviděníhodná. Marie se cítí v novém prostředí nenávratně ztracená. Ač nerad, i Alexandr 

si po čase přiznává, že ani on sám nedovede porozumět místní společnosti. Vždyť právě 

proto před několika lety rodnou zemi opustil.

Motiv smíšeného manželství je jedním z klíčů k pochopení tvorby Alexandra 

Memmiho. Symbolizuje bouřlivý spor v nitru jedince a zároveň bezvýchodné úsilí toto 

vnitřní rozervání překonat. Albert Memmi sám uzavřel sňatek s Francouzkou, kvůli 

kterému musel jistě čelit mnohým komplikovaným situacím. Pokud by však některý čtenář 

chápal román Agar jako autobiografii, byl by daleko od pravdy. Memmi totiž na rozdíl od 

Alexandra dovedl nalézt vhodnou formu dialogu mezi vlastním já a já jeho ženy a jeho 

svazek zdárně překonal odlišný původ manželů. Smyslem románu Agar tedy není 

přesvědčit čtenáře o nemožnosti existence smíšeného manželství, jak někteří zprvu mylně 

pochopili, ale poukázat na celou řadu složitostí, které s sebou takový druh sňatku přináší, a 

také definovat vnitřní i vnější překážky, které před manžely vyvstávají a komplikují jejich 

vzájemnou komunikaci, ale i komunikaci mezi jedincem a prostředím. Z neúspěchů 

Alexandra a Marie však může chápavý čtenář zároveň druhotně odvodit podmínky 

úspěšného dialogu smíšeného manželství.

Román Agar se plně soustřeďuje na analýzu pocitů vnitřní odcizenosti a 

rozervanosti hrdinů. Již sám název tomu nasvědčuje. Stejně jako v případě Solného sloupu, 

i nyní hledal autor inspiraci v Bibli v knize Genesis a pojmenoval dílo podle egyptské 

služky, která se stala Abrahamovou ženou a porodila mu syna. Právě tento syn vyhnal za

36 Memmi, A. La terre intérieure. s. 104.
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pár let svou matku do pouště. Jméno Agar je tedy symbolem cizinky a matky, jejíž původ 

neodpovídá kulturnímu zázemí manžela.

I půl století po vydání zůstává román stále aktuální a jeho hlavní téma je ve 

společnosti paradoxně ještě více zastoupené, než v době prvního vydání. Už v roce 1984 

ohlašuje Memmi v nové předmluvě románu, o kolik větší nárůst imigrantů a cizinců 

Francie zaznamenala. V současné době je toto číslo samozřejmě ještě vyšší a stále poroste. 

Příběh Alexandra a Marie se tedy stává symbolem snahy nalézt vnitřní jednotu a pochopit 

své já  v podmínkách naprosté odlišnosti. Mnozí maghrebští i evropští čtenáři jistě 

poznávají v příběhu Alexandra a Marie sami sebe.

5.3 Škorpión

Román Škorpión vychází později než Memmiho romány předchozí, v roce 1969. 

Jeho stavba sice odporuje konvencím klasické románové tvorby, avšak základní téma 

hledání vlastního já zůstává opět zachováno. Zatímco v předchozích dílech popisuje autor 

chronologicky průběh pocitu odcizení od jeho zrodu přes hrdinův rozchod s domácím 

prostředím až po konflikty plynoucí ze smíšeného manželství, v románu Škorpión uchopil 

Memmi stejné téma poněkud netradičním způsobem. V rámci jedné knihy dovedl totiž 

shromáždit veškeré literární žánry, kterým se do této doby již věnoval. A tak se čtenář 

během četby ponoří do esejů, kroniky, úvah, novinových článků i do útržků románového 

vyprávění. Tato žánrová směsice je vlastně dílem hrdiny Emila, který podivně zmizel, a 

nyní záleží na jeho bratrovi Marcelovi, aby dovedl chaos Emilových spisů správně seřadit a 

poskládat. V tak velkém zmatku rukopisných textů se však Marcel místy utápí a stejně jako 

on, i čtenář často tápe v množství načatých témat. Jak se v tomto zmatku zorientovat? Kam 

zařadit ten který úryvek? A co tím vším chtěl Emil vlastně říci? O pravém smyslu mnohých 

článků se Marcel často jen dohaduje a jeho úvahy střídají bratrovy reflexe.

Emil, Marcel, ale i další hrdinové vystupující v Emilových příbězích vytváří 

svébytné postavy románu. Každý z nich prožívá svůj vlastní příběh, avšak všichni společně 

ztvárňují některou ze stránek samotného autora Alberta Memmiho. A tak se paralelně vedle 

sebe odvíjí několik příběhů, jejichž hrdinové mají mnoho společného. Snaží se definovat 

svoje místo ve společnosti a odpovědět na základní otázku, kým jsou sami pro sebe i pro 

druhé.
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Původním záměrem Memmiho bylo oddělit příběh každého hrdiny typickou barvou, 

z finančních důvodů se však nakonec spokojil s odlišnou typografií písma, která alespoň 

částečně napomáhá čtenářově lepší orientaci v takto složitém díle, kterým román Škorpión 

beze sporu je.

Bezvýchodnost hrdinů je patrná již ze samotného titulu románu a škorpión se stává 

ústředním symbolem díla. Pokud je totiž ohrožen, zoufale se motá v kruhu bez začátku a 

konce, až nakonec bodne sám sebe a otráví se, aby již déle neprodlužoval svá muka. 

Škorpiónův pohyb dokonale ilustruje autorův základní pocit, který prožívá při snaze nalézt 

identitu vlastní osobnosti. Již v úvodní kapitole určí zvíře svým činem celý rámec díla. 

Dále už jen stačí dosazovat dílčí hrdiny. V závěrečné kapitole je teze o škorpiónově smrti 

poopravena a je prohlášena za legendu. Škorpión neumírá, je „přiveden sám k sobě“ - Le 

scorpion RAMENÉ À LUI-MÊME!37 A právě tím se ocitá v nebezpečí a v bludném kruhu. 

Stejně tak i hrdinové románu jsou „přivedeni sami k sobě“, k hledání vlastního já, avšak ani 

oni nenachází východisko z bludného kruhu, nemohou potvrdit hypotézy vlastní existence, 

a tak v tomto kruhu patrně zůstanou uzavřeni na věky.

„ Contrairement à ce qu 'on répète, le scorpion ne meurt généralement pas de sa 

propre piqûre. Il lui arrive, certes, de se blesser et d'un souffrir. Quelquefois même, en se 

débattant un peu violemment, il plante son aiguillon dans sa propre nuque ou dans ce qui y  

correspond, et devient tout raid. Mais il ne s'agit que d'une mort apparente. “ 38

Již známý symbol slepá ulička L'Impasse se objevuje i v románu Škorpión. Emil 

zde jako malý bydlel se svou rodinou a nakonec se vrací zpět. Jeho životní pohyb se tak 

opět klasicky odehrává v kruhu. Protipólem slepé uličky je „palác“ na břehu moře, ze 

kterého se rodina musela odstěhovat. Oním vysněným palácem byl sice obyčejný domek, 

jeho otevřené dveře však vedly na svobodu a poskytovaly vyrovnaný vnitřní život. 

L'Impasse naproti tomu svazovala a uzavírala svoje obyvatele do tíživé samoty.

Neméně významným symbolem je v románu Škorpión sklep, ze kterého vynáší 

Marcel na světlo bratrovy spisy a pomalu skládá jednotlivé části rozházené skládačky 

dohromady. Bohužel však ne vždy zapadají do sebe. Sklep zde představuje podvědomí a 

tudíž místo, ve kterém necháváme dozrát a rozvinout své myšlenky. Skladiště,/ kam 

odkládáme svoji minulost, abychom se k ní mohli zase jednou a třeba i jen tak náhodou 

vrátit. Určité věci uvidíme po čase v novém světle, zhodnotíme je aktuálním pohledem a

37 Memmi, A. Le Scorpion, s. 12.
38 Tamtéž, s. 312.
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zároveň nikdy nezapomeneme na svoji minulost, na své kořeny. Ponořit se do sklepa 

znamená vrátit se zpět do rodné země k prameni naší existence.

Vedle škorpióna, slepé uličky a sklepa se v Memmiho románu objevují i další 

tradiční symboly a motivy, jako například složitost smíšeného manželství či hrdinova 

negramotná matka.

Ze strany čtenářů bylo dílo přijato opět rozporuplně. Zatímco jedny nekonvenčnost 

románu zaujala a v chaotickém vypravování nalezli jistý řád, jiní je naopak označili za 

podivnou a složitou snahu ozvláštnit literaturu něčím netradičním. Fragmentámost a 

nesourodost jednotlivých pasáží uzavírá sice čtenáře do složitého labyrintu, avšak právě o 

jeho úspěšné projití autor usiluje. Memmiho román Škorpión představuje snahu utřídit vše, 

co leží v jeho hlavě, v paměti a ve vědomí. I Marcel dospívá na konci románu k myšlence, 

že jeho bratr nezmizel, pouze odjel, aby získal podmínky potřebné k ujasnění mnohých 

věcí. „ Pourquoi ne pas supposer qu 'il a gagné un autre pays où, allégé de nos problèmes, 

il met de l'ordre lentement dans les siens? Peut-être a-t-il simplement entrepris un de ses 

longs voyages dont il est coutumier, et dont il disait qu'ils lui servaient à décrasser 

l'âm e.“ 39

5.4 Srovnání románů Alberta Memmiho

Každý z trojice Memmiho výše zmiňovaných románů odkrývá vlastní příběh, avšak 

zároveň mají díla mnoho společného. V první řadě je spojuje základní myšlenka hledání 

ztraceného já, stejné otázky a myšlenky pátrající po vlastní identitě a v neposlední řadě také 

cyklický návrat některých hrdinů, prostředí, v němž žijí, a samozřejmě symboly podtrhující 

Memmiho ústřední motiv nenalezené a stále unikající identity.

Hlavní dějová linie každého z románů se odehrává vždy v autorově rodné zemi, 

v Tunisku. O životě mimo domov se dozvídáme pouze ze vzpomínek a z vypravování. 

Většina postav jsou Židé či Arabové, kteří naprosto splývají s tradičním domácím 

prostředím a svou etnickou příslušnost podtrhují klasickými jmény, jako například Máísa, 

Ghozala, Kalia, Katoussa či Makhlouf. Všechny tři romány jsou napsány ve francouzštině, 

avšak autor občas doplňuje text výrazy z hebrejštiny (Haggada, Halakha, sabat) i 

arabismy (djinn, rou-el-bey, halqoum) či spíše tuniskou a židovskou variantou arabštiny.

39
Memmi, A. Le Scorpion, s. 262.
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Přestože Memmi žije, píše i publikuje velkou část svého života ve Francii, zdá se, 

jako by neustále obracel zrak k Orientu, směrem k rodné zemi, zpátky do Tuniska. Pro své 

příběhy si autor nevybral ani Paříž, ani jiné francouzské město. Rozhodl se situovat 

všechny tři romány do Orientu, do prostředí, které sice opustil, s nímž však zůstane navždy 

spjat.

Jestliže se v románu Solný sloup začíná děj odehrávat ve slepé uličce L'Impasse 

Tarfoune, v díle Agar se do ní hrdina opět vrací stejně jako Marcel ve Škorpiónovi. 

Bezvýchodnost, kterou v sobě tato ulice ukrývá, je kompenzována protiklady. Lodí plující 

do Argentiny, vlastním domem Alexandra a Marie a „palácem“ v La Goulette, kde bydlela 

Emilova rodina. Cesta do Argentiny, oddělené bydlení manželů či dům na břehu moře se 

však nakonec vždy ukáží jako bezvýchodné řešení a hrdinové se ocitají opět ve slepé 

uličce. Zdá se, že periodický pohyb v kruhu je jejich celoživotním údělem.

Odjet, zmizet, cestovat, to jsou přání a domnělá východiska všech hrdinů. Veškeré 

cesty, ať uskutečněné či pouze vysněné, směřují vždy ke stejné myšlence. K myšlence 

opustit rodnou zemi, vrhnout se do nového neznámého světa a z něho se stejně nakonec 

vrátit zpět do minulosti, do míst, která jsme před časem opustili. Cesta je v Memmiho 

dílech výrazem cyklického pohybu, tak zvaného „ un a lle r -re to u rkdy se „ un aller“ mísí 

s „un retour“ a nakonec se spojují do jednoho nekonečného pohybu. Každá nová cesta do 

neznáma je pouhým zdáním, lákavou myšlenkou, která nakonec skončí návratem.

Vedle slepé uličky a bezvýchodného životního pohybu prostupují Memmiho 

romány i mnohé další symboly. Tak například Alexandrova nevzdělaná matka zastupující 

tradiční prostředí, stejně tradiční čtvrť La Hara či hrdinovo složité jméno Alexandr 

Mordekhaï Benillouche, jehož rozkrývání v sobě opět nese konfrontaci Západu s Orientem. 

Další motiv objevující se v jednotlivých románech je neúspěšná komunikace. Albert má 

zpočátku nesnáze dorozumět se s učitelem ve škole, později nerozumí své ženě a ta jeho 

rodině, a Marcel zase ne a ne proniknout do některých bratrových spisů.

Jelikož se Albert Memmi inspiroval k napsání určitých pasáží vlastním životem či 

osudy svých známých a přátel, můžeme v jeho románech nalézt pomyslné zrcadlo, které 

odráží prožitou realitu, přání i příběhy fiktivních hrdinů a zároveň zobrazuje vnitřní rozpor 

toho, kdo do zrcadla pohlédne. Ono zrcadlo je v Memmiho dílech ztvárněno symbolem očí, 

zraku. Na úlohu tohoto smyslu autor v textu často naráží. Tak například Marcel si zvolil 

jako specializaci oftalmologii, neboť jeho otec trpí zákalem. Oční choroby jsou vůbec 

v prostředí Maghrebu častou záležitostí. Strýc Makhlouf žije sám v tmavém pokoji, 

poloslepý, a stav jeho zraku se stále zhoršuje. Přesto si nezoufá, neboť právě slepota mu
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umožňuje ponořit se do svých myšlenek a porozumět mnohým věcem, aniž by je viděl. 

Více než na oči spoléhá na svůj „vnitřní zrak“. Rovněž Belalouna ztratil zrak při jedné 

z plaveb na moři, když mu oči spálily agresivní paprsky odrážející se od solného útesu. Ale 

ani on nepodléhá smutku a celý život vzpomíná na onu nezapomenutelnou výpravu. 

Odplouvající Alexandr nesmí upřít svůj zrak nazpět. „... je  meurs pour m 'être retourné sur 

moi-même. Il est interdit de se voir et j 'a i  fin i de me connaître. Comme la femme de Loth 

que Dieu changea en statue, puis-je encore vivre au-delà de mon regard? “ 40

Dobře vidět znamená v Memmiho díle porozumět - „ avoir la conscience la plus 

aiguë de soi-même“ 4I. Ztráta zraku není pro hrdiny ničím tragickým. Je kompenzována 

vnitřním smyslem, ostrým introspektivním pohledem, bystrým duchem. „ Toute son oeuvre 

était un effort désespéré pour mieux voir: il s 'y  abîma les yeux. “ 42

Z výše uvedeného porovnání je patmé, že Memmiho romány mají mnoho 

společného. Stejní hrdinové si kladou stále stejné otázky vztahující se k pochopení 

vlastního já a v jejich hlavách plynou tytéž myšlenky jako v díle předchozím i vtom 

následujícím. O interferenci všech tří románů hovoří i sám autor. „11 s'agit en somme d'une 

longue entreprise, d'un seul livre constitué par un emboîtement de livres l'un dans l'aure. 

J'aime assez cette façon de mettre une oeuvre dans une autre et une troisième dans une 

seconde. “ 43 Romány Solný sloup, Agar i Škorpión zůstávají myšlenkově otevřené, neboť 

v závěru díla hrdina nenachází uspokojivé odpovědi na svoje otázky. Jakoby je Memmi 

hledal v díle následujícím. „J'entrevois maintenant seulement que toute mon oeuvre 

publiée n'est que l'incessant commentaire d'une oeuvre à venir, avec l'espoir insensé que 

ce commentaire puisse finir par constituer lui-même cette oeuvre. “ 44

Stejná otevřenost je patrná i v Memmiho etnické, národnostní a kulturní 

sounáležitosti. V té Memmi není striktně vyhraněný. Nezříká se kategoricky určitého 

zařazení, ani se nepovažuje za přísně omezeného stoupence konkrétní uzavřené skupiny. 

Přestože se snaží nalézt jisté osobní vymezení, stále zůstává na rozhraní několika 

společností stejně jako jeho hrdinové. Ti prožívají následkem neustálého hledání pocity 

odcizení. Analýza vymezených kategorií odcizení se stane náplní následujících kapitol mé 

diplomové práce.

40 Memmi, A. La statue de sel. 368.
41 Memmi, A. Le Scorpion, s. 220.
42 Tamtéž, s. 254
43 LIMAGE: Littératures du Maghreb; De la littérature tunisienne de langue française par Afifa Marzouki 
[online], [citováno 2006-04-20], dostupné na: <//www.limag.refer.org/Textes/Manuref/Memmi.htm>.
44Memmi, A. Le Scorpion, s. 246.
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6. Analýza pocitu odcizení v románech Alberta Memmiho

Zatímco předešlé kapitoly pojednávají souhrnně o osobnosti Alberta Memmiho a 

stručně nastiňují obsah tří vybraných románů, pasáž věnovaná analýze děl se zaměří na 

odhalení konkrétních pocitů odcizení v dílech Alberta Memmiho. Memmiho hrdinové 

prožívají odcizení v rovině etnické a kulturní. Kulturní substrát lze dále rozdělit na 

jednotlivé složky, z nichž se každá kultura skládá. Jsou jimi zvyky a tradice, jazyk a 

náboženství. Žádná z vymezených úrovní odcizení nefunguje jako samostatný celek. 

Naopak. Jednotlivé úrovně se vzájemně prolínají, podmiňují a doplňují a výsledkem je 

naprostý zmatek odehrávající se v nitru Memmiho hrdinů. Ti sami nedovedou často přesně 

definovat své pocity a nalézt příčiny svého jednání. Neklidně tápou na rozhraní několika 

etnik a kultur, aniž by se dovedli jednou provždy zařadit do společnosti.

6.1 Etnické odcizení

Z povrchního nastínění skladby tuniské společnosti v kapitole věnované Tunisku 

víme, v jakém etnicky a národnostně pestrém prostředí se Albert Memmi nalézal. Není 

proto divu, že si jako ústřední téma svých románů Solný sloup, Agar a Škorpión zvolil 

hledání hrdinova odcizeného já. Vždyť i současné dění ve světě stále více dokazuje, jak 

obtížné je překonat etnickou a národnostní odlišnost. Právě arabsko-židovský konflikt je 

toho výmluvným příkladem.

Etnické odcizení nelze chápat omezeně jako konkrétní přesně ohraničený pocit. 

Naopak. Jde o propletené a velmi složité vztahy, které mají za následek jedincovo tápání ve 

všech oblastech života. Neví-li jedinec, ke kterému etniku vlastně patří, nedokáže se plně 

asimilovat v žádné společnosti a ztotožnit se s její kulturou. Stává se hádankou nejen pro 

ostatní, ale především pro sebe samého. Umět definovat svůj původ je pro každého jedince 

zásadní podmínkou jeho vyrovnaného života, proto stojí etnické odcizení v kapitole 

věnované analýze Memmiho románů na prvním místě.

Hlavní postava románu Solný sloup, Alexandr Mordekhaí Benillouche, ztrácí 

v průběhu života jakoukoliv jistotu. Vnitřní jednotu nenachází doma ani v cizině a smíšené 

manželství jeho situaci ještě zkomplikuje. Tápe mezi Orientem a Západem. Zda se jednou 

definitivně přikloní na některou ze dvou stran, není vůbec jasné.

32



6.1.1. Kdo jsou Emil a Alexandr Mordekhaï Benillouche?

S pestrým původem spisovatele Alberta Memmiho jsme se již seznámili 

v předešlých kapitolách. Není náhodou, že i hrdina všech tří románů, Alexandr Mordekhaï 

Benillouche, vyrůstal v židovské čtvrti a po celý život ho provázela rozdílná etnika. Svůj 

složitý původ si Alexandr začíná plně uvědomovat s příchodem na gymnázium. Nezapadá 

mezi spolužáky, a proto si poprvé otevřeně klade otázku po vlastní identitě. Zamýšlí se nad 

otázkou, kým vůbec je. Hlavním podnětem úvah je jeho těžko vysvětlitelné jméno, které 

vyvolává u spolužáků nejeden posměšek. Křestní jméno Alexandr symbolizuje lesk a 

prestiž západní Evropy. Rodiče ho synovi vybrali, aby tak dali najevo svoji úctu k Západu. 

Pro spolužáky však není toto jméno ničím jiným, než směšně hrčivým zvukem trumpety -  

Alexan-drrrrrr. Proto chlapec svoje křestní jméno nesnáší.

Druhé jméno Mordekhaï dává jednoznačně najevo příslušnost k židovskému etniku. 

Alexandr v něm však vidí jasnou etiketu chudoby. Ze slova podle něj čiší špinavé židovské 

ghetto, domorodé kořeny a východní tradice. Alexandr se tudíž s nástupem na gymnázium 

naučil své prostřední jméno vynechávat.

Je ale vůbec možné, aby byla jedna a táž osoba nositelem tolika odlišných jmen? 

Jak dosáhnout harmonie protikladného významu obou slov? V chlapcově jméně se střetává 

Západ s Orientem a otázka „Kdo jsem?“ se přímo nabízí. Odpověď na ni však Alexandr 

nenalézá. Jeho příjmení pro něj není o nic jednodušší hádankou. Slovo Benillouche 

překládá z arabsko-berberského dialektu jako syn Beránkův. Z jakého kmene tedy vlastně 

vzešli Alexandrovi předci? Svoje teorie o původu příjmení chlapec neustále mění. Jednou 

spojuje svoje předky s berberským šlechtickým rodem, který požidovštila v sedmém století 

bojovná vládkyně Káhena. Jindy svůj původ odvozuje z rodu italského renesančního malíře 

téhož jména. Žádná z teorií se však neukazuje jako plně uspokojivá a jednoznačně 

pravdivá. Veškerá hledání jsou mamá. Vlastní jméno uzavírá Alexandrovi smysl života, 

stále se cítí odcizen sám sobě.

„Descendrais-je d'une tribu berbère que les Berbères ne me reconnaîtraient pas, 

car je  suis ju i f  et non musulman, citadin et non montagnard; porterais-je le nom exact du 

peintre que les Italiens ne m'accueilleraient pas, car je  suis africain et non européen. 

Toujours je  me retrouverai Alexandre Mordekhaï, Alexandre Benillouche, indigène dans
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un pays de colonisation, ju i f  dans un univers antisémite, Africain dans un monde ou 

triomphe l 'Europe. “ 45

Nejen na gymnáziu přineslo Alexandrovi jeho složité jméno potíže. Během druhé 

světové války po osvobození Tuniska se rozhodl nechat najmout do francouzské armády, 

aby tak pomstil své padlé přátele a veškerá bezpráví, která válka přinesla jeho zemi i 

celému světu. Jméno prozrazující židovský původ se však stává překážkou. Francouzi ve 

své armádě o Židy nestojí. Poručík dokonce radí, aby si jméno změnil. Jestliže se Alexandr 

až doposud za jméno styděl, nyní je na ně hrdý. Cítí však trpké zklamání. Poznává, jak 

může etnická příslušnost ovlivnit osud člověka. Tolik obdivovaný Západ ho odmítá. Původ, 

který člověk nemůže změnit, se ukazuje jako rozhodující. Činy nemají význam. Alexandr 

je ztracen. Rozešel se s Orientem avšak Západ ho nepřijímá. Kam tedy patří? Kým je?

Albert Memmi samozřejmě nevybral svému hrdinovi toto složité jméno náhodou. 

Jeho prostřednictvím dává najevo i vlastní osobnostní roztříštěnost. Ve třech slovech se tak 

spojují tři odlišná etnika.

Motiv rozplétání původu jména se objevuje také v románu Škorpión. Tentokrát 

zkoumá Emil genealogii své rodiny a snaží se přijít na význam příjmení Memmi. Na 

počátku hledání je nález staré mince, jejíž okraje lemuje nápis Memmi. Na obou stranách 

kovu se hrdě a důstojně tváří numidští rytíři. Tato skutečnost Emilovi dodává sebevědomí a 

předpokládá, že kořeny jeho rodu sahají hluboko do minulosti. Ve snaze odhalit svůj původ 

vytváří mnoho hypotéz. Podle jedné z nich patřili jeho předci k Berberům, kteří žili na 

území dnešního Tuniska spolu s Féničany, tedy dávno před naším letopočtem. Rovněž se 

odvolává na arabského historika El-Milliho, který ve svých pamětech zmiňuje jistého El- 

Mammiho, společníka vládkyně Káheny. O ní uvažuje i Alexandr v románu Solný sloup.

V souvislosti s Káhenou Emil velmi pečlivě rozebírá předpokládané štěpení rodiny do 

větve židovské a muslimské a každé z nich věnuje zvláštní pozornost. Proti své původní 

hypotéze však záhy staví další, podle které nalézá své předky v řadách Římanů a konečně 

je vyslovena i domněnka, že jeho rodina pochází z rodu italského renesančního malíře. 

Víme již, že stejná myšlenka napadla i Alexandra. Takové množství nesourodých a 

vědecky nepodložených hypotéz zahání Emila do slepé uličky. Není schopen 

jednoznačného závěru. Ani po pečlivém pátrání nedovede v minulosti nalézt jediné a 

konkrétní etnikum, ke kterému by zařadil svoje já. Jako jistý shledává pouze velice obecný

45 Memmi, A. La statue de sel. s. 109.
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předpoklad, že má jeho rodina společný původ italský a africký. Marcel, který se ve sklepě 

seznamuje s bratrovými spisy, zaujímá k jeho teoriím velmi kritický pohled.

Neúspěšné snahy Memmiho hrdinů dokonale ilustrují jejich nejistotu a rozervanost 

na pomezí několika etnik. Jméno každého člověka svědčí o jeho jedinečnosti. Pomocí 

jména se vymezujeme vůči ostatním. Cítí-li však jedinec vlastní jméno jako přítěž či 

hádanku, nemůže nikdy porozumět svému já. Proto také Alexandr i Emil zůstávají navždy 

utajeni sami sobě.

6.1.2. Kde hledat domov?

Jestliže se Alexandr cítil díky nejednoznačnému výkladu svého jména odcizen sám 

sobě, domácí prostředí mu jeho rozervanost nikterak neulehčilo. S přibývajícím věkem 

postupně sílila bariéra mezi chlapcem a jeho rodinou. Vyrostla na základě etnického 

původu obou rodičů, který chlapec nejprve toleroval a později vnímal jako velikou přítěž. 

Z etnické příslušnosti rodičů pramenily i další společenské aspekty určující Alexandrovo 

postavení, proto nelze etnické odcizení chápat izolovaně. Stalo se zdrojem mnoha dalších 

vzájemně propletených odcizení (kulturního, jazykového, aj. ...), na které Alexandr 

postupně narážel a které prohlubovaly propast mezi ním a jeho rodinou.

V raném dětství se Alexandr cítil v domácím kruhu pevně a bezpečně. Ani na 

vteřinu by nezapochyboval o jedinečnosti tolik milovaného otce, jehož schopnosti a 

vlastnosti nabývaly v synových dětských očích pohádkově nadlidských rozměrů. Otec 

představoval pro Alexandra oázu bezpečí a porozumění, stejně jako celá rodina. Skromné 

životní podmínky v židovské čtvrti a etnický původ svých rodičů nechápal Alexandr jako 

břemeno, které je třeba setřást.

Pozdější roky však přinesly zvrat. Studium na gymnáziu obrátilo Alexandrův 

pohled směrem na Západ. Usilovnou a pilnou prací postupně pronikal do evropské kultury, 

četl spisy významných filosofů a obdivoval se jejich myšlenkám. Vliv vzdělání byl natolik 

silný, že se Alexandr rozhodl stát se v budoucnu také filosofem. Okouzlen západním 

světem se však každý večer po odpoledni stráveném mezi knihami vracel do chudého 

domácího prostředí, kde negramotná matka Berberka a nevzdělaný upracovaný otec neměli 

pro jeho studium pochopení. Cítil, že se rodině vzdaluje čím dál víc. Původ, za který vděčil 

rodičům, by v sobě rád popřel, avšak mezi svými spolužáky se nevyhnutelně cítil opět jen 

obyčejným židovským chlapcem z chudé čtvrti. Rodinnému kruhu se Alexandr čím dál tím
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víc vzdaloval, ale mezi ostatní studenty z bohatých a etnicky odlišných rodin nezapadal. 

Alexandrova odcizenost se vyvíjela oběma směry: k domácímu Orientu, ale i 

obdivovanému Západu. Jeho zmatené postavení nejlépe vystihují následující slova : „A 

cheval sur deux civilisations, j'allais me trouver également à cheval sur deux classes et à 

vouloir s 'asseoir sur deux chaises, on n 'est assis nulle part. “ 46

Na gymnáziu vystupují ze stínu ostatních pedagogů zřetelně dvě postavy. Jsou jimi 

Marrou a Poinsot. Profesor francouzštiny Marrou je rozvedený, osamělý a tvrdý sám 

k sobě. Ostatní žáci ho nemají rádi, až na Alexandra. Učitelovo postavení totiž velmi 

nápadně připomíná Alexandrovu pozici ve společnosti. Marrou je Berber křesťanského 

vyznání a právě jeho etnické zařazení a životní osudy dávají Alexandrovi naději. Konečně 

potkává někoho, kdo i přes svůj chudý původ a africké kořeny dosáhl dobrého vzdělání, 

publikuje verše a vydobyl si uznávané místo v západní kultuře. Není náhodou, že si 

Memmi vybral jako model profesora Marroua básníka Jeana Amrouche, který byl jeho 

učitelem na gymnáziu a jehož roztříštěnost mezi Západem a Orientem je jednoznačná.

Profesor filosofie Poinsot je jiný než jeho kolega Marrou, pro Alexandra je 

ztělesněním „pravé“ Francie. Po jeho boku se Alexandr cítí neobyčejně silný. Poinsot se 

narodil ve Francii, je to vysoce vzdělaný muž, vyzná se v otázkách židovství stejně jako 

islámu, veškeré národní, náboženské či koloniální zábrany před ním padají. Snad právě 

proto touží Alexandr přivést obdivovaného profesora k sobě domů a konfrontovat ho s tolik 

odlišným světem, než je ten, ve kterém se společně doposud setkávali. Chce Poinsotovi 

ukázat, že není jen pilným a nadaným studentem gymnázia, ale také synem negramotné 

Berberky a nevzdělaného židovského otce. Alexandr stále ještě doufá, že je možné spojit 

oba takto protichůdné světy. Po Poinsotově návštěvě však definitivně ztrácí iluze. Poinsot 

symbolizující západní kulturu se seznamuje s Alexandrovou matkou ztělesňující Orient. 

Veškerá konverzace mezi matkou a Poinsotem se ukáže nemožná, stejně jako splynutí 

těchto protipólů v Alexandrově osobě. Alexandr si již plně uvědomuje, že se musí konečně 

rozhodnout. Buď zůstat věrný rodině a orientálnímu způsobu života nebo se vydat vstříc 

lákavému Západu. Bez váhání volí Západ.

„Les deux parties de mon être parlaient chacune une langue différente et jamais ne 

se comprendraient pas. ... Devant l'impossible union des deux parties de moi-même, je  

décidai de choisir. Entre ľ  Orient et ¡'Occident, entre les croyances africaines et la

46 Memmi, A. La statue de sel. s. 123.
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philosophie, entre le patois et le français, il me fallait choisir: je  choisissais Poinsot, 

ardemment et vigoureusement. “ 47

Díky nepříjemnému procitnutí po Poinsotově návštěvě se Alexandrovy vztahy 

s rodinou hroutí. Jestliže byl v dětství nerozlučně svázán s otcem, nyní s ním a s celou 

rodinou po ostré hádce na delší dobu přerušuje styky. Snaží se zbavit všech vazeb, které ho 

drží v domácím orientálním světě. Snaží se odhodit minulost, zapomenout na svoje etnické 

kořeny a přesvědčit sám sebe, že lze popřít vlastní původ. Rozhodne se nebýt více 

Alexandr Mordekháí Benillouche, chce opustit své staré já a začít znovu s čistým štítem. 

Lhát sám sobě však nedokáže věčně a počáteční myšlenka změnit od základu sám sebe se 

ukáže jako naivní. Svůj původ nikdy nevymaže, navždy zůstane synem svých berbersko- 

židovských rodičů.

Přestože Memmiho hrdina bojuje s rozervaností své osobnosti, nikdy nevítězí. Jeho 

vnitřní rozpor zřetelně odráží zrcadlo, do kterého Alexandr náhodou pohlédne. Tvář, která 

se v zrcadle objeví, mu připadá cizí. Nedovede poznat sám sebe. Volí proto únik. Avšak 

problémy, které ho doma pronásledují, neustanou ani když rodnou zemi opustí. 

Alexandrovy bezvýchodné cesty plné zklamání jsou podrobněji zachyceny v románu 

Škorpión, kde se osudy hrdinů Marcela a Alexandra na chvíli proplétají. Všechny cesty 

však vedou zpět k Orientu, a tak se Alexandr po několika letech strávených v cizině opět 

vrací domů, tentokrát však již se ženou Marií. Do světa orientálních tradic tedy přivádí 

ženu ze Západu. Stále věří, že dokáže oba odlišné světy spojit do úspěšně fungujícího 

celku.

6.1.3. Pracovní tábor

K útěku Alexandra na Západ nepřispělo jen nepochopení ze strany rodiny. Alexandr 

si své etnické odcizení velmi dobře uvědomoval i prostřednictvím vnějšího světa. Jedním 

z hořkých zklamání, které vedle dalších důvodů přispělo k záměru opustit rodnou zemi, byl 

jeho pobyt v pracovním táboře během druhé světové války. Do tábora odešel Alexandr na 

vlastní žádost. Styděl se, že většina Židů musela do tábora povinně, zatímco on díky studiu 

na gymnáziu nebyl povolán. Dobrovolný odchod chápal také jako únik před 

nepochopením, které neustále prožíval v prostředí rodiny a známých. Odešel s naivní 

myšlenkou pomoci svým lidem v boji proti nepříteli. Byl ochoten pro ně nasadit vlastní

47 Memmi, A. La statue de sel., s. 247.
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život. Těmito argumenty alespoň obhajoval své rozhodnutí navenek. V Alexandrově 

podvědomí byl však uložen hlubší záměr, proč se sám od sebe vystavil tak velkému 

nebezpečí, kterým pobyt v pracovním táboře bezpochyby byl. Za jeho statečností nebylo 

nic jiného, než snaha dokázat sám sobě, že se Alexandr Mordekháí Benillouche dovede bez 

problémů zařadit mezi tyto prosté, nevzdělané, židovské muže nesoucí stejný etnický 

původ jako on a může jim být jako jeden z jejich řad užitečný.

Pobyt v táboře však Alexandra den ode dne více a více utvrzoval o opaku. Přestože 

se snažil, mezi muže se nedokázal začlenit. Několikrát všem mamě vysvětloval, že i přes 

svá studia bydlí v chudé židovské čtvrti, jeho otec je obyčejný řemeslník a matka se celý 

život stará o početnou rodinu. Nevěřili mu. Nápad dobrovolně odejít do tábora shledávali 

jako pošetilý a snad se Alexandra i trochu báli. V Alexandrově přítomnosti umlkala 

veškerá konverzace, aby snad někdo z přítomných nepronesl něco hloupého. Alexandr byl 

podle nich vzdělancem a tedy člověkem na míle vzdáleným těmto prostým lidem. Nakonec 

si i sám Alexandr musel přiznat, že mezi ním a nevzdělanými židovskými muži stojí 

nepřekonatelné zábrany. Nedovedl s nimi spát v jednom stanu, nerozuměl jejich zvykům. 

Pokaždé, když se jim pokoušel přiblížit, zůstal nakonec stát stranou. A pokud náhodou 

s muži rozprávěl, cítil se nesvůj a napjatý, jakoby ani neměl stejné etnické kořeny jako oni. 

Až na pár drobných výjimek muži na Alexandrovy rady nedali, přestože se jim vždy snažil 

dobře poradit a pobyt v táboře tak usnadnit a zpříjemnit. Nedokázal ubohým vězňům 

poskytnout náboženskou útěchu, když o ni žádali, nedokázal je přesvědčit, že je jedním 

z nich. Cítil se osamocen mezi svými lidmi, stejně jako kdysi na dětském letním táboře, 

kde zakusil pocit odcizení vůbec poprvé. Alexandr si nakonec musí přiznat, že pokud by se 

snažil být jedním z davu místních židovských mužů, hrál by před sebou samým pouhou 

lživou roli. Popřel by tak svoje přirozené já.

Jestliže přišel Alexandr do tábora se záměrem nalézt své místo mezi místními lidmi 

a pochopit konečně, kam patří, již po několika dnech se cítil opět odcizený. Znovu se 

potvrdilo, že tváří v tvář vlastnímu etniku stojí stranou. Jisté je, že do prostředí Orientu 

nepatří. Ale co Západ? Budoucnost ukáže, že i Západ Alexandra zradí. Francie ho zklame, 

když upustí od předválečných slibů, které dala židovskému obyvatelstvu Tuniska. Navíc 

Alexandra nepřijme kvůli židovskému jménu do armády. V krizové situaci volí Alexandr 

tradiční řešení a z tábora utíká. Útěk ho má jako vždycky zachránit před palčivou, 

neřešitelnou situací.

Po návratu z pracovního tábora má Alexandr dost času na zhodnocení dosavadního 

života. Jeho myšlenky se neustále točí okolo jeho já, které nedovede za žádnou cenu
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vymezit. Drama mezi Orientem a Západem se zdá být beznadějné. Jediným východiskem 

z bludného kruhu se zdá být opět útěk. Odplouvá proto na Západ, aby se po čase opět vrátil 

zpět domů.

6.1.4. Alexandr a Marie

Pokud Alexandr předpokládal, že nalezne v Evropě očekávané útočiště, pochopení a 

svou vnitřní jednotu, mýlil se. Paříž nebyla místem, kde by mohl trvale zakotvit. Život 

v příliš hlučném, živém a pro Alexandra drahém městě se zcela vymykal jeho dosavadním 

zkušenostem z Tunisu. Jestliže se nemohl Alexandr zařadit do tuniské společnosti, v Paříži 

na tom nebyl o mnoho lépe. Jeho oči se stále obracely zpět k Orientu.

Ačkoliv Alexandr necítil potřebu zakotvit v Paříži natrvalo, přece zde nalezl 

někoho, kvůli komu stálo za to tuto metropoli navštívit. Seznámil se zde s Marií, svou 

budoucí ženou. Odlišný etnický původ obou partnerů však jasně předznamenával, že jejich 

manželství bude muset čelit mnohým překážkám.

Alexandr byl tmavovlasý snědý mladík z Tuniska, jehož chudá, nevzdělaná 

židovská rodina bydlela původně v úzké, špinavé uličce na okraji ghetta. Ať už si Alexandr 

tuto skutečnost připouštěl či nikoliv, jeho osobnost v sobě nesla dědictví tradičního 

Orientu. Marie byla naproti tomu světlovlasá, nakrátko ostříhaná studentka. Od 

korpulentních tuniských žen ji odlišovalo nejen vzdělání, ale také její štíhlá postava. Marie 

pocházela z Alsaska, jemuž historie přinesla střídavou příslušnost k Francii a k Německu. 

Obyvatelé z této oblasti tedy za druhé světové války netrpěli zdaleka tolik jako židovské 

etnikum, ke kterému patřil Alexandr. Ten proto velmi oceňoval, že stejně jako on i Marie 

odešla dobrovolně do pracovního tábora. Alespoň jedna událost z minulosti oba partnery 

spojovala. Zatímco se Alexandr rozešel s náboženstvím, Marie patřila ke katolické církvi.

Z povrchní charakteristiky manželů bychom jen těžko vyčetli stabilní pilíře, na 

nichž mohli Alexandr a Marie svůj vztah vystavět. Oba byli tolik odlišní, a přece si 

zpočátku od manželství slibovali mnohé. Jejich etnický původ se však zanedlouho ukázal 

jako významná překážka, jejíž nepřekonatelnost plodila další a další odcizení. Přestože se 

Alexandr snažil povznést nad domácí kulturu a tradice a ulehčit tak Marii pobyt v cizím 

prostředí, v jeho žilách stále kolovala tuniská krev. A v Marii zase krev evropská.

Alexandr poznal Marii v době, kdy opustil domov. Možná právě proto ho její 

odlišnost tolik fascinovala. V Marii viděl jediné východisko pro svůj další život. Ani na
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vteřinu by nezapochyboval o šťastné budoucnosti jejich svazku. Oba manželé se na 

společný život v Tunisku těšili. Ani Marie nepociťovala zásadní obavy, když opouštěla 

rodnou Francii. Již krátce po příjezdu svého rozhodnutí odstěhovat se do Tuniska hořce 

litovala, zpočátku však dovedla svou bolest a stesk ovládnout či skrýt. Tunis nepřipomínal 

Paříž ani v nejmenším a místní obyvatelé jí připadali zvláštní snad úplně ve všem. Jejich 

způsob života naháněl Marii úzkost. Ani Alexandrova rodina netvořila výjimku. Marie se 

do ní nedovedla, a vlastně ani nechtěla začlenit. Primitivní životní podmínky, společné 

bydlení, pověrčivá matka, místní jídla, pachy a vůně, jazyk, nic z toho nemohla Marie 

přijmout za vlastní. V Tunisku se zkrátka cítila jako naprostá cizinka. Pro všechno tuniské 

nalézala jediné slovo opovržení -  la barbarie48.

Pro Alexandra však nebyla situace o nic jednodušší. Ačkoliv pocházel z řad 

místních obyvatel a v Paříži se po celou dobu těšil na návrat domů, po příjezdu se v této 

společnosti cítil cizí i on. Třebaže se na Marii hněval pro její opovržení vším, co v Tunisu 

poznávala, musel si sám přiznat, že ani on se zde necítí doma. Jeho známí a spolužáci z dob 

dětství vyrostli, založili rodiny a převzali řemesla svých otců. Právě před takovým osudem 

však Alexandr odcestoval do Evropy. Ve Francii poznal odlišný způsob života a krása a 

lesk Paříže mu otevřely oči. Alexandr si jen ztěží přiznával, že to, co mu dříve připadalo 

krásné a vznešené, shledává nyní stejně jako Marie ubohé, ba dokonce ošklivé. Jestliže si 

v době dětství a dospívání v Tunisu zamiloval některá místa a často se na ně s potěšením 

vracel, nyní je soudil již pod vlivem západní kultury. V Tunisu se zkrátka necítil doma. 

Marie, která na místní nedostatky hlasitě upozorňovala, Alexandra ještě více zraňovala. 

Jitřila jedovatými poznámkami jeho rány a při každém Mariině opovržení si Alexandr ještě 

více připomínal, jak cizí se cítí v domácím prostředí. Navíc si velmi dobře uvědomoval, že 

i kdyby přijel bez Marie, na tuniskou společnost by pohlížel úplně stejným způsobem. Jeho 

hodnoty se zkrátka změnily. Před Alexandrem tak opět vyvstala otázka bez odpovědi. Mezi 

místní lidi už nepatří. Jako Marie ale také není. Kým tedy vlastně je? Odcizen na prahu 

několika odlišných etnik, Alexandr se cítil jako cizinec ve vlastní zemi před vlastní 

manželkou. Ani jedna strana mu jeho situaci nikterak neulehčovala. Rodina se snažila syna 

vtáhnout zpět do místního způsobu života, kam už nepatřil. Proti ní stála na druhém břehu 

Marie, která chtěla manžela za každou cenu vymanit z rodinného vlivu a žít s ním společný 

život po vzoru západních tradic. Kterou možnost si měl Alexandr vybrat, jestliže cítil, že

48 Memmi, A. Agar. s. 54.
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nepatří jednoznačně ani k jedné ze dvou stran? V takové situaci se cítil bezradný a 

ztracený.

Prvním zdánlivým řešením je opět únik. V době kdy se manželství ještě nerozpadá, 

Marie a Alexandr se rozhodnou postavit si vlastní bydlení. Získají konečně potřebné 

soukromí a zařídí si život podle sebe. Marie je myšlenkou nového domu přímo posedlá a 

nemůže se dočkat okamžiku stěhování. Věří, že mimo dosah Alexandrovy rodiny začne 

vztah znovu fungovat. Neshody manželů však pokračují i v oddělené domácnosti. Marie 

nepřestává kritizovat místní obyvatelstvo a kulturu, odmítá jakékolh návštěvy a nejraděj i 

by uzavřela sebe a Alexandra do vlastního světa mimo vliv místní společnosti. Čím dál víc 

se izoluje od ostatních lidí. Alexandr je neustále vystaven stresu. Nedovede se zavděčit 

rodičům i Marii zároveň. Je zmaten a cítí, že pokud nechce být definitivně zničen, musí si 

co nejrychleji vybrat. Neví však, na kterou stranu se má přiklonit. Nechce přece odvrhnout 

nikoho.

Zakrátko je jasné, že ani společné bydlení nemůže započatou krizi vyřešit. Kontrast 

mezi manželi je příliš veliký. Oba dva v sobě nesou svůj etnický původ, který i přes marné 

snahy nikdy nezapřou. Sloučit do funkčního svazku Západ s Orientem, světlovlasou 

Francouzku a snědého Tunisana zkrátka nejde. Na krátký čas se zdá být řešením narození 

syna. Dítě představuje spojení obou manželů, splynutí Západu i Orientu v jedné osobě. Dítě 

je jejich společným bohatstvím a představuje část obou rodičů. Ve chvíli narození syna si 

Alexandr plně uvědomuje, jak těžký musí být pro Marii život v Tunisku. Ani on nedokázal 

žít v cizí zemi bez rodiny uprostřed odlišné kultury. Slibuje si, že od nynějška udělá vše pro 

to, aby se zde Marie cítila šťastná.

Realizovat sliby je však těžké. Narození syna s sebou přineslo další spory 

náboženského a kulturního charakteru a manželé se opět ocitají každý na jiném břehu. 

Protože je Marie v Tunisku oficiálně považována za cizinku, nemá syn do budoucna nárok 

na dědické právo. Alexandr může tento problém vyřešit přijmutím francouzské národnosti. 

Bude tak podřízen jiné jurisdikci. Ale on se přece za Francouze nepovažuje. Toto etnikum 

nemůže přijmout za vlastní. Stát se oficiálně Francouzem a tedy i kolonizátorem by 

znamenalo velikou zradu vůči vlastní rodině a místní společnosti vůbec. Ani advokát toto 

řešení nepovažuje za šťastné.

Situace se po čase sice sama vyřeší nevyhnutelnou obřízkou syna, ale propast mezi 

manželi se prohlubuje. A dítě, které se zprvu zdálo jako řešení, ke krizi ještě přispívá. Jak 

chlapec roste, stále více se podobá matce. Blednou mu oči i vlasy a Alexandr má čím dál 

tím větší strach, zda ho bude v budoucnu vůbec něco s vlastním synem spojovat. Rozdíl
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mezi Západem a Orientem se opět připomíná. Proč by si měl syn v dospělosti vybrat 

kulturu po otci, když ta ze strany matky je o mnoho vyspělejší?

Smíšené manželství prochází den ode dne větší krizí, hádky jsou na denním 

pořádku. Marie cítí k místním etnikům odpor, který už před Alexandrem nikterak neskrývá. 

Společnost hodnotí veřejně jako zaostalou, hrubou, barbarskou a primitivní. Nenávidí ji. 

Hanlivým výrazem la barbarie nešetří. Její slova Alexandra zraňují. I když ani on mezi 

místní lidi nezapadá, nedovede je takto tvrdě a striktně odsoudit. Marie zahání Alexandra 

do slepé uličky, když mu otevřeně vyčítá, proč obhajuje společnos;, ve které není jeho 

místo. Tento fakt si Alexandr velmi dobře uvědomuje, ale zároveň neví, kam vlastně patří. 

Jeho deziluzi vystihují následující slova: „Ah! Si encore je  pouvais redevenir comme eux. 

Mon malheur est que je  ne suis plus comme personne. “49 Alexandr je zoufalý. Vrátil se 

z Paříže, kde se cítil tolik cizí, aby začal v Tunisku nový vyrovnaný život, a zatím se mu 

jeho plány bortí pod rukama.

Manželství se definitivně hroutí. Jestliže měli oba manželé na počátku iluze o 

šťastném životě ve dvou, nyní si již plně uvědomují, jak naivní tyto myšlenky byly. I 

kdyby se oba sebevíc snažili, nikdy v sobě nepotlačí svůj etnický původ. Krize vrcholí opět 

únikem, tentokrát však již definitivním. Manželé se rozchází. Marie odjíždí zpět do 

Evropy. Alexandr se už nesnaží svazek zachránit. Nechává Marii odejít. Přestože neví, kam 

doopravdy patří, cítí, že nemůže Tunisko opustit. Začít znovu ve Francii by nebylo 

řešením. Krize dospěla příliš daleko. Oba manželé jsou příliš odlišní na to, aby mohli vést 

společný spokojený život. Alexandr nikdy neuvidí svýma černýma očima stejné barvy, jako 

Marie očima modrýma.

Společný život Alexandra a Marie je dramatem neúspěšné komunikace dvou 

odlišných etnik. Ani jedna strana se té opačné nedovede přizpůsobit a výsledkem je prohra. 

Situace Marie není záviděníhodná. Tuniská společnost je skutečně příliš odlišná od 

evropské. Navíc je Marie místními lidmi neustále považovaná za cizinku. Její odmítání ve 

společnosti je však z pohledu tuniských etnik docela pochopitelné. Marie je Francouzka, to 

znamená dcera kolonizátora. Nemůže tudíž očekávat, že ji tamní lidé přijmou s otevřenou 

náručí. Na rozdíl od Alexandra má jeho žena alespoň jasno v otázce etnické sounáležitosti. 

Cítí přesně, kde je její domov a kde není. Tato otázka Alexandra trápí a celou situaci ještě 

zhoršuje. Alexandr se necítí svobodný ani ve společnosti rodičů a známých, ani 

v přítomnosti své ženy. Přestože se vrátil zpět do Tuniska, jeho vnitřní neklid přetrvává.

49 Memmi, A. Agar. s. 183.
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Neví, kým vlastně je. Otázka po vlastní identitě ho stále pronásleduje. Cítí vnitřní etnickou 

nevyrovnanost. Je cizí rodičům a celému Tunisku, Marii i obdivované Francii a nakonec i 

sám sobě. Nevyzná se ve vlastních pocitech, připadá si úplně zmatený. Jeho rozervanost ho 

postupně připravuje o všechno. O původ a rodnou zemi, o rodiče a přátele, o Marii, o syna 

a v nejhorším případě i o dalšího ještě nenarozeného potomka. K zániku manželství 

přispěla velkým dílem Alexandrova vnitřní nestabilita, která neunesla tíhu vlivu Marie, 

rodičů, komunity a celé místní společnosti.

Vůbec první zmínku o smíšeném manželství můžeme objevit již v románu Solný 

sloup. Alexandrem obdivovaný profesor Marrou uzavřel sňatek s Francouzkou a jejich 

manželství skončilo rozvodem. Už tenkrát komentuje Memmi tuto situaci slovy: „ ... quelle 

idée d'épouser de sa race! A quoi aboutissaient les mariages mixtes!" 50

Problému smíšeného manželství se Memmi útržkovitě věnuje i v románu Škorpión. 

Jména Marie a Alexandra jsou sice v některých pasážích pozměněna ( Alexandrovými ústy 

promlouvá Emil, z Marie se zase stává Marie-Suzanne či Jeanine), stále se však jedná o 

stejný manželský pár zatížený problémem odlišnosti. Marie je ve Škorpiónov/ vylíčena 

jako žena, která je už delší dobu připravená uzavřít smíšený sňatek. Již před časem opustila 

rodiče, náboženství v jejím životě téměř ztratilo význam a do budoucna je smířená opustit 

Francii za účelem uzavření manželského svazku. Na rozdíl od Marie z románu Agar se tato 

hrdinka zdá být připravenější na život v cizí zemi. I za těchto zpočátku příznivých 

okolností se manželství po pár letech hroutí. Teprve až v cizím prostředí Marii chybí to, co 

jí dříve připadlo tak jednoduché opustit. Vyčítá manželovi neschopnost ovládnout jeho 

rozpolcenost a nalézt pevné místo ve společnosti. „ C'est cet homme-là que j'a i épousé “ 

„Ai-je donc tant changé?“ „Non; il y  a toujours les deux en toi, mais ils ne font plus bon 

ménage... Avant, tu maintenais les distances, avec les deux. “ 51 Alexandr vzpomíná, jak 

ztracený se cítil u Marie ve Štrasburku. Celá místní společnost byla tak zvláštní, pro 

Alexandra zcela cizí. „A Strasbourg, je  découvris de très braves gens, mais d'une autre 

planète. “ 52

Svoji odcizenost a zmatenost přirovnává Alexandr opět k pohledu do zrcadla, ve 

kterém spatří cizí tvář. Oč děsivější je zjištění, že onen neznámý pohled patří jemu 

samotnému. Nemůže proto následovat Marii do Evropy. Na Západě nebude o nic menším

50 Memmi, A. La statue de sel. s. 238.
51 Memmi, A. Le Scorpion, s. 154.
52 Tamtéž, s. 207.
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cizincem, než doma v Tunisku. I po odchodu Marie cítí, že odpověď na otázku „Kdo 

jsem?“ nejspíš nikdy nenalezne.

6.1.5. Závěrem k etnickému odcizení

Hrdinové v románech Alberta Memmiho prožívají krizi, která je způsobena jejich 

nejasným postavením na pomezí několika etnik. S domácím orientálním prostředím se 

rozešli, ale Západ je nepřijímá. Snaží se potlačit své kořeny, avšak nakonec sami zjišťují, 

že ani mimo domov nedovedou nalézt to, po čem touží -  vnitřní jednotu a vyrovnanost 

svého já. Za svou nestabilitu vděčí především tuniské etnicky bohaté společnosti, jejíž silný 

vliv nelze ignorovat. Jak však odolat působení rodiny a komunity a pevně následovat svoje 

cíle, když jedinec cítí, že ani jedna cesta k odpovědi na otázku „Kdo jsem?“ nevede? Navíc 

etnické odcizení plodí další a další nedorozumění, která situaci ještě zhoršují. Hrdina se tak 

dostává do bludného kruhu, kdy, odcizen sám sobě i rodině, přátelům a vlastní zemi, nevidí 

východisko ze své situace. Ve snaze nalézt svoje já zabředá do ještě hlubší nejistoty. Volí 

proto únik, ale i ten se ukazuje pouze jako dočasné řešení. Dokud totiž člověk nenalezne 

jistotu v sobě samém, nedovede ji dát ani bližním a každý pokus o spokojený život 

ztroskotá. Memmiho hrdinové zůstávají přes veškerou snahu etnicky odcizeni sami sobě 

jako mnoho tuniských obyvatel žijících v etnicky a národnostně pestrém prostředí. Jejich 

nejednotné pocity nejlépe vysvětluje Marcelovo tvrzení: C epays hors duquel n'importe ou
r  ( (  53je  serai en exil. [ .. .]  Ce pays dans lequel je  n 'ai jamais cessé ďétre en exil. “

6.2 Kulturní odcizení

Jestliže se Memmiho hrdinové cítí často odcizeni v národnostně a etnicky pestrém 

prostředí, rozdílná kultura jednotlivých etnik jejich pocit jen prohlubuje. Každá kultura 

představuje systém složitě propletených zvyků a tradic, které její příslušníci ctí a udržují po 

staletí. Stejně jako zvyky a tradice, i jazyk a náboženství utvářejí kulturní dědictví. Kulturní 

odcizení můžeme tedy považovat za substrát, který představuje souhrn dílčích vzájemně se 

prolínajících a někdy jen těžko odlišitelných pocitů ztráty osobní identity v rovině

53 Memmi, A. Le Scorpion. s. 269.

44



jazykové, náboženské a v rovině kulturních tradic. Zaměřme se na každou z těchto oblastí 

postupně.

6.2.1. Alexandrovo vzdělání

Jak již bylo řečeno, Alexandr zahájil studia na gymnáziu, která započala jeho 

roztržku s tradičním domácím prostředím. Za možnost studovat vděčil svým vynikajícím 

výsledkům a také mecenášství lékárníka Bismutha, který Alexandrovi poskytoval poměrně 

dlouhou dobu finanční podporu. Lékárník Bismuth se stal nejen Alexandrovým 

materiálním garantem, ale i morálním vzorem. Stejně jako Alexandr, i Bismuth vzešel 

z chudých židovských poměrů a za dosažené úspěchy vděčil pouze své píli a houževnatosti. 

Tak jako byl Alexandr rozhodnutý stát se filosofem, Bismuth zpočátku toužil stát se 

lékařem, ale okolnosti ho přiměly své plány přehodnotit. A tento nesplněný sen v sobě nesl 

až do současnosti jako utajovanou křivdu a útlak. Přes všechny rady, které Alexandrovi 

v průběhu let udílí, Bismuth ví, jak obtížné je dostát svých předsevzetí. Možná právě proto 

se nedokáže Alexandrovi podívat zpříma do očí. Při každé návštěvě se jejich pohledy míjí. 

Snad má lékárník strach, aby v jeho očích Alexandr předčasně neobjevil nejistý cíl, ke 

kterému směřují chlapcovy životní plány. Bismuthovy a Alexandrovy oči se stávají opět 

symbolem nesoucím jisté poselství.

Lékárník Bismuth vidí v chlapci vlastní já, vlastní životní osud, na počátku ještě 

plný ideálů. Osudy postav lékárníka a Alexandra představují analogické příběhy dvou 

mužů odlišných generací. Alexandrův příběh je teprve na začátku, ten lékárníkův už vyústil 

v nenaplněný závěr. Z Bismuthových rad a ponaučení Alexandr pochopí, že cesta za 

vzděláním bude křivolaká, ale je ochoten vytrvat a nevzdat se. Vzbouří se, kdykoliv bude 

třeba. Je připraven si svá rozhodnutí tvrdě obhájit. Již za pár let však Alexandr pochopí, jak 

složitý a bezvýchodný je jeho sen studovat filosofii a zároveň zůstat věrný domácímu 

orientálnímu prostředí.

Bismuth je vedle profesorů Poinsota a Marrou dalším člověkem, který pomáhá 

svým životním osudem Alexandrovi uskutečnit jeho sen poznat západní kulturu a nepolevit 

navzdory tlaku domácího orientálního prostředí. Alexandr je připraven jít vstříc Západu, 

postupně se seznamovat s francouzskou kulturou a vystudovat filosofii. Na počátku svých 

studií ještě věří, že přes veškerá pouta s Orientem lze přijmout západní kulturu. Pevný 

charakter osobností Bismutha, Poinsota i Marroua mu dodávají odvahu. Ve světle
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pozdějších událostí se však Alexandrovy plány jeví jako naivní. Spolužáci na gymnáziu 

Alexandra nerespektují, západní svět poslal za druhé světové války na smrt milióny Židů, 

Francie odmítla Alexandra přijmout do armády. Alexandr stojící na pomezí Západu a 

Orientu je hluboce rozčarován. Již dávno se rozešel se všemi složkami, které tvoří domácí 

kulturu. Pohrdá primitivními tradicemi, odvrhl náboženství a místo matčina berberského 

patois hovoří francouzský. Je však možné i nadále obdivovat a studovat západní filosofii, 

když Západ Alexandra odmítá? Kolik úsilí stálo čelit výčitkám rodiny, studovat a prosadit 

si vlastní životní cestu, která se nakonec jeví jako bezvýchodná! Cesta zpátky již nevede. 

Začlenit se znovu do orientálního světa Alexandr nedokáže. Západní svět ho nepřijímá. Ale 

zůstat na místě k ničemu nevede. Situace se za daných okolností jeví jako neřešitelná. 

Alexandr se cítí poražen. Nenalezl odpověď na otázku, kde ve světě je pravé místo pro jeho 

já. Přesto však svůj boj nevzdává, odcestuje do Evropy a později se odvážně pouští do 

smíšeného manželství, ve kterém způsobí střet dvou protichůdných kultur dalekosáhlé 

důsledky.

6.2.2. Zklamání západní kulturou

Oba Memmiho hrdinové, Alexandr i Emil, nemají doma stání. Každý z nich touží 

vydat se do neznáma a objevit jistotu a zázemí, které doma stále nenalézají. Osudy obou 

hrdinů se proto sbíhají ve společné hledání vlastního já. Alexandr i Emil navštěvují stejná 

místa a v západním světě prožívají stejná zklamání. Proto když Marcel objevuje ve sklepě 

bratrovy zápisky z cest, čtenář v nich poznává i Alexandrovy zážitky. Oba hrdinové tak 

splývají v jednu postavu a jejich osudy jsou identické. S pocitem vykořeněnosti opouští 

Alexandr i Emil Orient a po čase stráveném v cizině se sem opět vrací plni rozčarování ze 

západní kultury.

V domácím prostředí se cítí Alexandr zoufale přemožen. Nemůže proto již déle 

setrvat na místě a vydává se vstříc neznámému světu. Je přesvědčen, že větší zklamání, než 

to, které zažívá denně mezi svými, již nelze nikde jinde prožít. Za odplouvající lodí 

nechává v dětství tolik zbožňovanou ulici Tarfoune, rodiče, ke kterým již nenachází cestu, 

a celou rodnou zemi se spoustou vzpomínek.

V každém novém městě však v Alexandrovi narůstá zjištění, že i přes odcizení 

v orientálním prostředí, kvůli kterému odcestoval, nedovede žít mimo domov. V Argentině 

se cítí jako naprostý cizinec. Odjíždí proto do Francie, jejíž kultura ho již od počátků studia
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na gymnáziu fascinovala a nesmírně si ji vážil. I přes některá zásadní zklamání, která mu 

západní svět uštědřil, je Alexandr i nadále rozhodnut stát se filozofem. Konečně bude moci 

spatřit na vlastní oči světově proslulou krásu Paříže, o které se dozvídal doposud jen 

prostřednictvím knih. Navštíví slavná místa, seznámí se s pařížskou architekturou a 

především pozná prestiž proslulé Sorbonny, na jejíž půdě bude moci rozvinout svoje 

myšlenky a proniknout k jádru západní filosofie.

Jestliže si Alexandr po několikaměsíčním pobytu v Paříži vzpomněl, s jakým 

nadšením a očekáváním stanul poprvé u břehů Francie, již v tuto chvíli si musel přiznat, že 

se jeho sen nenávratně rozplynul. Pařížská architektura nepřipadala najednou Alexandrovi 

vůbec ničím zajímavá, práce v Lettres rozhodně neuspokojila jeho literární ambice a vůbec 

největší rozčarování způsobila Alexandrovi Sorbonna. Musel přejít dva kontinenty a 

přeplout několik moří, aby stanul na prahu chrámu západního vědění. Doufal, že zde 

konečně nalezne zázemí, aby dal průchod svým myšlenkám, aby si splnil svůj sen a stal se 

filosofem, avšak zatím potkal na univerzitě pouze nesmlouvavé profesory, pasivní 

studenty, a zakusil jednostranný způsob výuky i nemožnost prezentovat vlastní názor. Tyto 

nepříjemné zkušenosti zcela změnily Alexandrův pohled na Sorbonnu. Po dlouhém období 

dychtivého očekávání přišlo nemilosrdné procitnutí. Výsledkem Alexandrových 

univerzitních studií bylo obrovské zklamání západní kulturou. Přestože v Tunisu neměl 

stání, v Paříži pochyboval, zda bylo vůbec nezbytné opouštět domov. Vždyť co vlastně 

hledá člověk v cizině, když to nejdražší nalézá stejně doma? A tak se Alexandr po několika 

letech strávených mimo domov vrací zpět do Tuniska, aby zde nalezl orientální kulturu, o 

jejíž hodnotách před pár lety tolik pochyboval. Ačkoliv Západ nenaplnil Alexandrova 

očekávání, jistý vliv v jeho duši nutně zanechal. A tak bude pro Alexandra návrat do 

tradiční společnosti o to těžší. Na rozhraní Západu a Orientu a po boku manželky z Alsaska 

bude Alexandr ještě zmatenější, než když před několika lety domov opouštěl.

6.2.3. Kulturní odlišnost Marie a Alexandra

Odcizení Marie a Alexandra nebylo pouze výsledkem jejich etnické odlišnosti, ale i 

kulturního nepochopení pramenícího z obou stran. Marie přicházela do světa orientálních 

tradic s naivním přesvědčením, že po boku manžela zvládne asimilaci se zdejším světem 

bez větších problémů. Jak byly její předpoklady mylné, se ukázalo ihned po příjezdu. 

Navíc i samotný Alexandr se po několikaletém pobytu ve vyspělejší západní kultuře vracel
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domů s obavami, jak dokáže začlenit nejen manželku, ale i sebe do zdejšího prostředí. Na 

rozdíl od Marie si již dopředu uvědomoval hluboký rozdíl mezi světem rodičů a Marie. Na 

rozdíl od Marie měl možnost poznat Orient i Západ.

Krátce po tradičním uvítání Alexandrovou rodinou se ocitla Marie tváří v tvář 

prostřenému stolu. Směsice záhadných barev a vůní, tolik typických pro běžné tuniské 

pokrmy, ji naháněla úzkost. Orientální kuchyně se ani vnejmenším nepodobala 

francouzské, na kterou byla Marie zvyklá. Alexandr se snažil nepříjemnou situaci zachránit 

a ochotně Marii seznamoval s názvy jednotlivých jídel a likérů. Početná rodina se mezitím 

náramně bavila Mariinou zmäteností, která si v té chvíli připadala jako cvičená opice 

vystupující před publikem v cirkusovém varieté. Vždyť ani ostatní nezakrývali své 

pobavení a napjatě Marii sledovali jako neznámého živočicha z cizí planety.

Tuniské kuchyni nepřišla Marie na chuť již od počátku, ale její nechutenství se stále 

stupňovalo. Nesnášela pachy linoucí se z kuchyně, nedůvěřovala složení a kvalitě potravin, 

kterou neustále prověřovala, každé sousto v ústech několikrát obrátila, nesnášela většinu 

tuniských tradičních pokrmů. Svým nechutenstvím a všetečnými otázkami si vzápětí 

pochopitelně proti sobě popudila hospodyni -  Alexandrovu matku. Navíc Marie den ode 

dne víc a víc hubla a dávala tak ostentativně najevo svůj odpor k matčině kuchařským 

dovednostem.

Alexandr se snažil zpočátku své ženě pomoci, dohlížel na připravované jídlo, a 

dokonce zařadil do domácího jídelníčku i několik typicky evropských potravin, o kterých 

věděl, že je má Marie ráda. Dobře myšlenou snahou pomoci Marii si však proti sobě 

popudil otce, který podle židovské víry důsledně dbal na skladbu potravin. A tak ve snaze 

zavděčit se ženě a podat jí pomocnou ruku v obtížném procesu adaptace na místní kulturu 

se Alexandr ocitl mezi dvěma ohni -  mezi rodinou a Marií, mezi Orientem a Západem. 

Zůstat uprostřed obou protikladných pólů se jevilo nemožné. Na kterou stranu se však 

přiklonit, neztotožnil-li se Alexandr plně ani s jednou ze dvou protichůdných kultur?

Ač se Alexandr snažil své ženě sebevíc zavděčit, Marii se místní kultura protivila 

den ode dne stále víc a otevřený konflikt na sebe nenechal dlouho čekat. Aby Alexandr 

Marii potěšil, zavedl ji na procházku do míst, která jako student velmi miloval, a na večer 

pečlivě vybral jednu z místních restaurací. V Marii však tento podnik vzbuzoval už ode 

dveří nedůvěru. Špinavý ubrus, skvrny od oleje, stůl plný drobtů. Bohužel i Alexandr 

zaznamenal tyto do očí bijící nedostatky, které nikdy předtím nevnímal. V tuto chvíli si 

opět uvědomil, jaká vzdálenost se rozprostírá mezi jeho dřívějším a současným životem, 

mezi jeho já a místní společností. Vlivem tohoto palčivého přiznání dolehla na Alexandra
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tíseň. Jak mohl posvědčit Marii o kráse, bohatství a vyspělé úrovni tuniské kultury, když si 

ani on sám nebyl těmito kvalitami mnohdy jistý? Toto vnitřní přiznání uvedlo Alexandra 

do stavu zoufalství, které přerostlo v rozladěnost. Tentokrát však již nedokázal Alexandr 

ustoupit. Navzdory své vnitřní rozpolcenosti se rozhodl hájit místní kulturu. Rozhořela se 

prudká hádka. Alexandr vyčetl Marii, že také francouzská kuchyně je plná podivných 

specialit, které mohou připadat příslušníkům odlišné kultury přímo odporné. Marie 

protestovala a nadále dávala ostentativně najevo své opovržení. Jestliže se Alexandr snažil 

kdykoliv předtím své ženě vyhovět, nyní stál pevně po boku Orientu. K takovému jednání 

ho vyprovokovala sama Marie. Čím více napadala místní kulturu, tím palčivěji si Alexandr 

uvědomoval svou vnitřní rozpolcenost. Ve snaze maskovat své celoživotní drama Západu 

a Orientu, přikláněl se na domácí stranu. Odlišné kulturní zázemí tak manžele zcela 

rozdělilo. Každý z nich hájil opačnou stranu mince. Ačkoliv si byl Alexandr vědom 

mnohých nedostatků v tuniské společnosti, nedokázal ji kvůli Marii odsoudit. I přes obdiv, 

který choval k západnímu světu, se stále cítil Tunisanem. Nemohl plně přijmout 

francouzskou kulturu za vlastní. Alexandr se tak ocitá opět na pomezí dvou odlišných 

kultur, z nichž ani v jedné nedokáže trvale zakotvit. Jeho rozervané já  neklidně tápe a 

nenalézá východisko.

6.2.4. Marie odmítá Orient

Tradiční tuniská kuchyně nebyl jediný kulturní prvek, se kterým se Marie 

nedovedla vypořádat. Ačkoliv si Alexandr přál, aby si jeho žena Tunis zamilovala, Marii se 

toto město protivilo den ode dne víc a víc. Místní architekturou opovrhovala. Při každé 

procházce nezapomněla poukázat na nejrůznější nedostatky na ulici, které později doslova 

vyhledávala. Aby manželé netrávili veškerý čas v domě spolu s početnou rodinou, brával 

Alexandr Marii na procházky do města. Vzpomínal, kterými ulicemi chodíval jako dítě a 

která místa míval rád. Záměrně se zastavoval před malebnými domky, aby představil ženě 

tradiční prvky místní architektury. Doufal, že se tak Marie s novým domovem lépe seznámí 

a snad se ho naučí i milovat. Každá další vycházka ho však přesvědčila o opaku. Zatímco 

Alexandr nasával s nostalgií atmosféru tradičních tuniských uliček, Marie se pohoršovala 

nad nelibým zápachem linoucím se z blátivých potůčků, a protivila se jí dokonce i vůně 

tradičního jasmínu, jehož snítkou se snažil Alexandr ženu potěšit. K místním ulicím i 

domům cítila Marie nenávist, a proto když se manželé rozhodli postavit si vlastní dům,
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hlavním přáním Marie bylo vyhnout se veškerým typickým prvkům místního stavitelství. 

Doufala, že nové bydlení v evropském stylu vytvoří bariéru mezi manželi a tuniskou 

společností, vytrhne jednou pro vždy Alexandra z domácího prostředí.

Jestliže se Marie příliš nesnažila splynout s tuniskou společností, ani Alexandr 

v sobě nedokázal najít sílu a pochopit Mariinu kulturu. V prvních měsících manželství se 

sice zajímal o zvyky a řeč své ženy, a dokonce se zkoušel naučit německy. Avšak po krátké 

době ho všechna počáteční horlivost opustila. Ani Marie neměla zájem vyučovat Alexandra 

jazyk, který se učil jen ze slušnosti vůči ní. Oba manželé se celkem rádi a pod záminkou 

jiných povinností vzdali snahy plánovitě poznávat kulturu toho druhého. Předpokládali, že 

se vzájemné pochopení dostaví samo během manželství. Možná právě tato rezignace 

přispěla k Mariině neschopnosti začlenit se do zdejšího života a následně k nenávisti 

tuniské společnosti.

Opovržlivé a přezíravé chování Marie vůči všemu tuniskému Alexandra mrzelo. 

Brzy pochopil, že nemůže Marii naučit milovat zemi a kulturu, do které nepatří. Přístup 

ženy však Alexandra zraňoval o to víc, oč naléhavěji potřeboval i on sám její podporu. 

Také Alexandr měl pádný důvod cítit se v Tunisku jako cizinec. Rodnou zemi opustil jako 

mladík s pocity opovržení a s přesvědčením, že Západ je právě tím, co mu chybí ke 

spokojenému životu. Nyní se vrátil zpět po několikaletém pobytu ve Francii již jako 

dospělý muž. Není tedy divu, že i Alexandrovi působila asimilace nemalé obtíže. Zasažen 

vyspělejší západní kulturou, i Alexandr si v duchu uvědomoval některé nedostatky, na 

které Marie poukazovala. Přiznat je otevřeně bylo pro něho však náročné, a Mariino 

chování chápal jako zradu. Své vnitřní nejednotnosti si byl velmi dobře vědom, a tudíž 

nepotřeboval od Marie ještě více utvrzovat ve své rozpolcenosti mezi Západem a Orientem. 

Věděl, že i kdyby se vrátil bez Marie, jeho zpětné začlenění do místní společnosti by 

neprobíhalo jednodušším způsobem.

Již tak složitou situaci zkomplikuje ještě více narození syna. Dítě je sice spojením 

matky i otce, avšak v duchu které kultury je třeba dítě vychovávat, když ani rodiče 

nedovedou mezi sebou přistoupit na kompromis? Má se výchova dítěte přizpůsobit 

tradicím země, v níž bude syn vyrůstat, a nebo by měla společnost dát na výběr jeho matce 

a respektovat její rozhodnutí? Tyto otázky trápí oba rodiče, avšak společné, bezkonfliktní 

řešení nenalézají. Alexandr cítí stále větší strach, aby byl svým vlastním synem jednou 

respektován a milován. Přemýšlí o budoucnosti a podléhá pocitům bezmoci. Často si 

představuje sebe samého opuštěného svou vlastní rodinou, pro kterou bude možná jednou 

úplným cizincem. Jeho neklid je oprávněný. Neschopnost manželů najít kompromis mezi
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vzájemnou odlišností vyústí v jejich rozchod. Marie však neopouští Tunisko sama. Spolu 

s matkou odchází i syn. Alexandrovy obavy se naplňují.

6.2.5. Závěrem ke kulturnímu odcizení

Boj Memmiho hrdinů s tradiční orientální kulturou, ale i vyspělejší kulturou 

západní je nekonečný a pokaždé skončí uzavřen v bludném kruhu. Alexandr a Emil nemají 

doma stání a vydávají se vstříc obdivovanému západnímu světu. Po několika letech 

strávených mimo Tunisko však ani ve Francii nenalézají očekávané útočiště. Jako obvykle 

volí proto únik a vrací se zpět domů. Zasaženi vyspělejší západní kulturou, nedovedou se 

však již plně přizpůsobit orientálnímu způsobu života. Jejich cesty jsou pouhým pohybem 

v bludném kruhu bez konce. Navíc v doprovodu manželky - Evropanky je návrat ještě o 

mnoho složitější. Ani jeden z partnerů nedokáže a snad ani nechce nalézt kompromis, který 

by mohl stmelit smíšené manželství. Protože je kultura základní složkou každé společnosti, 

její vliv je nevyhnutelný. Kulturu tvoří široký soubor prvků, které zásadním způsobem 

určují rámec života každého jedince. Jít proti kulturnímu proudu dané společnosti, snažit se 

žít vlastním životem a popírat místní zvyky a tradice nelze. Jestliže Marie, ale ani Alexandr 

nedovedou respektovat svébytné projevy kultury partnera, těžko mohou žít spokojený 

život.

Marie se ocitá v novém prostředí. Ustoupit, podrobit se a zcela se vzdát v cizí zemi 

své původní kultury však není řešením. Smíšené manželství vyžaduje respekt, nikoliv však 

jednostranný, který přinutí jedince stát se pasivním zajatcem své ochoty ke kompromisu a 

prostřednictvím neustálých ústupků popřít vlastní osobnost. Smíšené manželství 

předpokládá toleranci a uznání odlišnosti od obou partnerů. Manželství Alexandra a Marie 

tedy nemůže fungovat z nedostatku vzájemné přizpůsobivosti, ale ani vlivem ustrnulé 

tradiční komunity, která se řídí striktními pravidly a nedovede se vypořádat s Mariiným 

původem. Alexandr své ženě nemůže situaci nikterak ulehčit. Jestliže doposud nevyřešil 

otázku své identity, neztotožnil se s Orientem ani se Západem, nedokáže být pevnou 

oporou druhému člověku. Vnitřně se bouří, když Marie kritizuje nedostatky, před kterými 

před pár lety odcestoval na Západ.

Kulturní odlišnost se v dnešní době stává stále aktuálnějším problémem. Vlivem 

migrace přibývá ve většině zemí imigrantů z nejrůznějších částí světa, a proto je nezbytné 

umět přijmout odlišnost druhého. Dnešní člověk je již na život v multikulturním světě
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připravován, avšak Memmiho hrdinové žijí v době kolonizace, která staví odlišné kulturní 

světy proti sobě. Alexandr má proto jasně na výběr. Může zvolit Západ nebo Orient. Jiná 

varianta neexistuje. Zůstat Tunisanem a zároveň žít podle zvyků západní kultury je 

nepřípustné. Protože však Alexandr nedokáže ani jednu stranu plně přijmout či ji plně 

zavrhnout, zůstane vždy odcizen Západu i Orientu a také vlastnímu já.

6.3 Zvyky a tradice

Zvyky a tradice jsou významnou složkou každé kultury a svou specifičností jí 

dodávají svébytný charakter. V etnicky pestrém prostředí, kterým Tunisko beze sporu vždy 

bylo a stále je, se tak na území jedné země mohou setkat tradice velmi odlišné, odpovídající 

konkrétní komunitě, která je součástí tuniské společnosti. Alexandr se proto v dětství 

seznámí s berberskými tradicemi své matky, s přísnými zvyky židovské komunity, avšak 

prostřednictvím studia také s racionálními zásadami západního světa. Vyrovnat se 

s takovým množstvím protichůdných vlivů, zůstat věrný rodině, manželce i sobě samému 

není pro člověka s nejasnou identitou vůbec jednoduché.

6.3.1. Matka

Matka je jedním ze základních symbolů Memmiho románů. Svým životním stylem 

zastupuje původní berberskou komunitu a tradiční orientální prostředí, které je jasným 

protikladem vyspělého západního světa. Zvyky, pověry a legendy zastávají v matčině 

životě důležitější postavení než racionální myšlení. Od vlastního syna dělí matku nejen 

jazyk, ale také řada tradic a pověr, které ona celý život pečlivě dodržuje. Zahouká-li sýček, 

tuší zlé znamení. Má-li Alexandr strach, nalije mu na uklidnění sklenici oslazené vody. 

Zlobí-li některé z dětí, straší jej peklem, kde mu za trest vytrhají víčka.

V dětství Alexandr matčiny primitivní obyčeje toleruje. Snaží se jim  nevěnovat 

zvláštní pozornost neboje matčinými zvyky notně pobaven. Jeho pohled však jednoznačně 

změní příchod na gymnázium a následné studium. Čím více se Alexandr dostává do zajetí 

racionální vědy, tím více mu připadají matčiny zásady primitivní a hloupé, je  jimi 

pohoršen, a dokonce se za ně stydí.
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Zcela zásadní význam pro Alexandrovo definitivní odcizení od matky měl magický 

rituál na uzdravení tety Máíssy. Tuto nervově labilní nešťastnici posedl podle místních žen 

zlý démon djinn. Bylo třeba Máíssu uzdravit. Podle prastarých zvyků se ženy rozhodly 

uspořádat posvátný rituál, v jehož přípravách se nejvíce angažovala právě Alexandrova 

matka. V zajetí domorodého berberského myšlení by ani na vteřinu nezapochybovala o 

nezbytnosti a účinnosti tohoto obřadu.

Alexandr vnímal tento tradiční zvyk jako neužitečný a činorodá aktivita jeho matky 

se mu protivila. Nesnášel pach magických esencí a zběsilé rytmy tamburín, a proto se 

rozhodl den konání rituálu strávit u přítele a domů se nevrátit dříve, než celé představení 

skončí. Rituál trval bohužel déle, než Alexandr předpokládal, a jeho průběh byl velmi 

bouřlivý. Již na rohu ulice slyšel Alexandr známé, protivně vibrující melodie, a ve vzduchu 

cítil vzrušení, které zachvátilo celé okolí. Jak omračující bylo zjištění, že ústřední postava 

celé ceremonie, žena nepříčetně tančící na stole omotaná hadry a vypadající jako přízrak je 

jeho vlastní matka. Alexandr zděšením téměř oněměl. Nevěděl, zda mezi jeho pocity 

převažuje vztek, ponížení či stud. Jako každý syn si velmi dobře uvědomoval, že matka je 

pro své dítě nejdražší osobou hodnou obdivu, lásky a úcty. Ani jeden z těchto přirozených 

pocitů však v této chvíli neprožíval. Vlastní matka naháněla Alexandrovi strach, stala se 

zdrojem opovržení, symbolem orientálního primitivismu, jedincem hodným zavržení.

„ Le tam-tam furieux, accéléra, lutta; le troupeau féminin fu t pris de mouvements 

nerveux; la danseuse, de nouveau livrée à l'écartèlement saccadé. Ses bras et ses jambes, 

sa tête semblaient obéir à des appels différents, contradictoires, partaient affolés, chacun 

dans une direction, voulaient s'arracher au tronc. Je croyais entendre et sentir le 

déchirement des chairs dans l atroce bataille contre le rythme, contre les démons, lorsque 

la danseuse fo lle se retourna : c'était ma mère! Ma propre mère, ma mère [ . . .]  Mon 

mépris, mon dégoût, ma honte se concentrèrent, se précisèrent. [ . . .]  Était-ce bien le visage 

de ma mère, ce masque prim itif mouillé de sueur, les cheveux fous, les yeux fermés, les 

lèvres décolorés? “54

Veškeré pouto mezi matkou a synem bylo magickým rituálem zpřetrháno. Alexandr 

se cítil vlastní matce zcela odcizen. Měl chuť křičet, kopat a zbít všechny hloupé ženy, 

které tento obřad zorganizovaly, avšak zároveň si velmi dobře uvědomoval, že i kdyby se 

nestal svědkem této ponižující události, v krátkém čase by jistě vyvstala jiná příčina, která 

by vztah mezi matkou a synem zničila. Jejich životní styl, názory a smýšlení se totiž

54 Memmi, A. La statue de sel. s. 179-180.
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odlišovaly úplně ve všem. Zatímco Alexandr pronikal čím dál hlouběji do západního světa 

vědy a pokroku, jeho matka zůstávala celý život v zajetí původních tradic, zvyků a pověr. 

Narodila se jako Berberka, svoje postavení v místní společnosti nikdy nezmění a přizpůsobí 

mu celý svůj život.

Alexandr pociťoval zášť vůči ženě, která mu dala život. Byla mu cizí a lhostejná, 

jako kdyby stála na druhé straně zeměkoule. „ Elle m'était étrangère, ma mère, étrange 

partie de moi-même, plongée au sein des continents primitifs. “ 55 Vlastní matka 

degradovala v Alexandrových očích v jediném okamžiku na tvora hodného opovržení. 

Propast mezi rodinou a synem se stále prohlubovala. Magický rituál jen potvrdil 

Alexandrovo přesvědčení, že se v domácím prostředí obklopen vlastní rodinou nebude 

nikdy cítil doma.

6.3.2. Otec

Jestliže se Alexandrův vztah s matkou kvůli uctívání tradic zásadním způsobem 

změnil, s otcem nebyla situace o mnoho lepší. Přestože Alexandr svého otce v dětství 

miloval nade vše, v období dospívání se mu odcizil i tento dříve tolik obdivovaný člověk. 

Důvodů pro vzájemné neshody byla celá řada a jedním z nich bylo také pro Alexandra 

nesmyslné dodržování tradičních zvyků.

Již samotná Alexandrova studia otce zásadním způsobem rozladila. Alexandr byl 

nejstarším synem a podle tradic místní židovské komunity také otcovým následníkem. 

Komu měl otec v budoucnu předat své řemeslo, pro které se tolik nadřel? Bylo jasné, že 

ačkoliv je Alexandr ze všech dětí nejstarší, v otcových šlépějích nikdy nepůjde. Kvůli 

vzdělání si proto musel vyslechnout nejednu trpkou výčitku.

Další a o mnoho hlubší roztržka se mezi otcem a synem rozpoutala v den úmrtí 

strýce Josefa. Josef byl otcovým starším bratrem a tudíž rádcem, vzorem, učitelem a 

především člověkem hodným úcty. Jeho smrt se hluboce dotkla celé rodiny. V den strýcova 

úmrtí trávil Alexandr svůj volný čas studiem v gymnáziu. Vzkazu svého mladšího bratra, 

aby se okamžitě vrátil domů, nepřikládal žádný význam. Strýce viděl pouze dvakrát do 

roka, byla to pro něho cizí osoba, a proto nechápal, proč by měl ihned všeho nechat a jít 

domů držet smutek společně s celou rodinou. Takové jednání připadalo Alexandrovi 

pokrytecké. Navíc nemá času nazbyt, aby jím  mohl plýtvat kvůli hloupým rodinným 

zvyklostem. Domů proto dorazil až poté, co si vyřídil svoje záležitosti. Že nejednal podle

55 Memmi, A. La statue de sel. s. 181.
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přání rodičů, pochopil ihned mezi dveřmi. Matka se na něho hněvala, otec s ním téměř 

nepromluvil. Celá rodina a příbuzenstvo očekávali, že se Alexandr podle obyčeje zachová, 

jako kdyby zemřel jeho vlastní otec. Svým jednáním dá tak najevo, s jakou úctou přistoupí 

jednou ke smrti vlastního otce.

Tato naivní komedie Alexandra provokovala. Navíc se z úcty k nebožtíkovi neměl 

celý měsíc holit. V takovém stavu by se však nikdy nemohl objevit v gymnáziu. Požadavek 

neholit se považoval za další bezvýznamný, ustrnulý zvyk, proti kterému je třeba se 

vzepřít. Smuteční obřad a s ním spojené rituály naháněly Alexandrovi strach a už vůbec 

nechápal, proč pro strýce truchlí lidé, kteří s ním nemají nic společného. Teatrální nářek 

žen ho odpuzoval. V duchu označil celé představení za barbarie. Stejný výraz použije pro 

místní společnost jednou jeho žena Marie, avšak tehdy jí bude Alexandr toto slovo vyčítat a 

postaví se na obranu stejných tradic, které nyní striktně odsuzuje.

Alexandrova lhostejnost ke strýcově smrti otce velmi popudila. Nabyl jistoty, že až 

jednou zemře, vlastní syn se o něho důstojně nepostará a nechá ho zemřít v osamění. 

Alexandr nechápal, proč jsou všechny tyto barbarské a groteskní rituály pro ostatní tolik 

důležité. Bylo mu otce líto, ale nedokázal v sobě najít sílu a slíbit mu, že i on pro něho 

jednou zorganizuje důstojné rozloučení. Ani na chvíli nepřistoupil k domácí tradici 

s pokorou.

Nej starší syn, který by měl být vzorem a rádcem svých mladších sourozenců, rodiče 

trpce zklamal. Alexandr se zkrátka nedokázal zachovat podle tradic, které pokládal za 

barbarské, ustrnulé a hodné pohrdání. Nemohl respektovat zvyky, které nikdy nepřijal za 

vlastní. Do orientálního světa nepatří. Propast mezi ním a místní komunitou se bude nadále 

už jen zvětšovat. Být Tunisanem a zároveň posuzovat místní společnost podle vzoru 

západní kultury není možné. Odchod do ciziny se proto Alexandrovi jeví stále více jako 

jediné možné řešení.

Vytržení z místní společnosti si Alexandr neuvědomoval jen prostřednictvím 

rozepří s vlastní rodinou. Četné pocity odcizení mu také přinesl již zmiňovaný pobyt 

v pracovním táboře. Alexandr nedokázal pochopit primitivní rituály a pověry prostých 

mužů, kteří vždy raději jednali v souladu s prastarými tradicemi, přestože jejich chování 

odporovalo zdravému rozumu, kterým se řídil Alexandr. Ten velmi brzy pochopil, že nemá 

cenu mužům nic vysvětlovat, nebo se je dokonce snažit přesvědčit, aby jednali jiným 

způsobem. Obyčeje provází jejich rodiny po staletí a vždy jim byly dobrým rádcem. 

Nezatratí je  teď jen proto, že jim  Alexandr nabízí jiné řešení. Alexandr své vědění nabyl 

prostřednictvím studia západní kultury -  kultury kolonizátora. Ačkoliv by rád, nemůže být
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pro místní komunitu důvěryhodnou osobou. Alexandr se musí konečně rozhodnout, na 

kterou stranu se přidá. Jeho rozdvojená pozice působí problémy nejen jemu samotnému, ale 

i jeho nejbližším.

6.3.3. Marie a místní tradice

Zapadnout do tuniské společnosti Marie nedokázala. Jedním z důvodů její 

neúspěšné asimilace byly právě místní zvyky a tradice, kterými nadevše pohrdala. Již po 

příjezdu ji vylekaly tradiční bouřivé pokřiky ju  ju, jimiž chtěly ženy Marii klasicky, 

srdečně uvítat. Rovněž následné návštěvy u příbuzných se u Marie nesetkaly 

s pochopením. Alexandrova teta přinesla na uvítanou sklenici marmelády a tradiční araki, 

aby Marii pozdravila tak, jak jí místní obyčeje velí. Hromadné pití z jedné sklenice a 

ulepená lžička putující z úst do úst vzbuzovaly v Marii pocit nevolnosti. Návštěvu u tety 

doslova protrpěla. Alexandr však vnímal chování příbuzných jako projev tradiční 

pohostinnosti a přestože dříve sám kritizoval mnohé místní zvyklosti, nyní se na Marii 

hněval pro její netolerantnost. Ve snaze seznámit ženu s lépe postavenými rodinami, 

představil Marii také několika vzdělaným známým. Nápad se ukázal jako 

kontraproduktivní ve chvíli, kdy si někteří muži začali Marii dobírat pro její štíhlou 

postavu, neboť podle zvyklosti byly všechny místní ženy pěkně zaoblené. Poslední ránu 

zasadil Marii nepovedený žert o právu Alexandra na více manželek, přestože polygamie 

v té době již téměř vymizela. Marie ani v nejmenším nechápala způsob života místních 

obyvatel, jejich tradiční zvyky a rituály jí byly tolik cizí, a rozhodně se jim  nechtěla 

přizpůsobit. Čím dál tím více se proto uzavírala do sebe. Alexandra mrzela Mariina 

odtažitost a trápil se, proč se jeho žena alespoň trochu nesnaží pochopit zásady místní 

společnosti. I jemu připadaly mnohé zvyky pošetilé a zbytečné, ale na rozdíl od Marie seje  

naučil přehlížet, a proto ho čas od času zaskočilo, proč se Marie pohoršuje nad chováním 

některého člena rodiny.

Snad největší obtíže Alexandrovi působil Mariin chladný vztah k matce. Obě ženy 

byly tolik odlišné. Jedna prostá negramotná Berberka žijící celý život v zajetí tradic místní 

komunity, druhá studovaná žena odvozující svůj způsob života z pravidel západní kultury. I 

kdyby se obě ženy snažily sebevíc, společnou řeč nalézt nemohly. Alexandr Marii vyčítal, 

že se nesnaží nalézt k matce cestu. V koutku duše si však velmi dobře uvědomoval, jak 

matkou v období dospívání opovrhoval a kolikrát se za její chování styděl. Alexandrova
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pozice nebyla záviděnihodná. Jako mnoho synů - manželů musel čelit protichůdným 

vlivům matky a manželky a přizpůsobit své chování ke spokojenosti obou dvou. Avšak na 

rozdíl od ostatních synů -manželů byla Alexandrova situace ještě komplikovanější. O jeho 

přízeň soupeřily dvě ženy, a každá z jiné civilizace. Jak měl Alexandr takovou situaci 

zvládnout, když ani sám nevěděl, na kterou stranu vlastně patří? S prostředím Orientu se 

necítil být pevně svázán, avšak ani Západ nenaplnil jeho očekávání. Kvůli přílišnému 

zmatku ve vlastním já  nemohl být Alexandr dobrým manželem ani synem.

Situace se nadále jen zhoršovala a společné bydlení prohlubovalo již tak velmi 

špatnou domácí atmosféru. Stavbou vlastního domu byla proto Marie nadšená a denně 

chodila na staveniště sledovat, jak práce pokračuje. I na toto místo oddělené od zbytku 

rodiny se vloudil vliv místních obyčejů. Ve snaze zabezpečit manželům spokojený život na 

novém místě, rozhodla se matka zasít do základů domu nějaké peníze a zabít na místě kuře. 

Toto jednání jí přikazovala prastará tradice. Když to Marie uslyšela, rezolutně takové 

jednání zamítla. Žádné barbarské obyčeje nesmí překročit práh jejího nového bydlení. A 

přesto se Alexandr za několik dní od hlídače dozvěděl, že staveniště navštívila neznámá 

žena, aby zde zahrabala několik drobných peněz. Alexandr muži zaplatil, aby se o této 

události před Marií nezmiňoval.

Toto jednání je ukázkou zoufalství, které Alexandr prožíval. Žil v neustálém napětí 

a strachu, kdy vznikne mezi ženami nový spor, v němž bude muset zaujmout vyhraněné 

stanovisko. Nechtěl zklamat ani jednu stranu, obě ženy miloval. Nedokázal definovat, kde 

je jeho pravé místo ve společnosti, nevěděl, kým vlastně je. Místní zvyky a tradice znal od 

dětství. Přestože se s nimi neztotožňoval, jak by si přála matka, nemohl je plně zavrhnout 

ku spokojenosti Marie. Nevyrovnaný sám se sebou, Alexandr se nemohl zavděčit ani jedné 

z žen. A tak se nerozhodně pohyboval mezi Marií a matkou, mezi Západem a Orientem.

6.3.4. Vánoce a Velikonoce

Slavení těchto tradičních svátků způsobilo mezi manželi nepříjemnou roztržku. 

Velikonoce byly pro Marii prvním velkým svátkem, který v Tunisku oslavila. Už od 

samého začátku se necítila ve své kůži a každý nový akt, který byl součástí slavnosti, její 

zoufalství ještě prohloubil. Společné pití z jednoho poháru, vzájemné polibky, to vše 

připadalo Marii tolik cizí. I Alexandr považoval některé rituály za pošetilé a ještě před pár 

lety by se proti nim jistě bouřil, ale nyní byl již dospělý. Ačkoliv pokládal některé části
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obřadu za zbytečné, raději pokorně vykonal vše, co od něho rodina očekávala, a zabránil 

tak případným roztržkám. Dospělost Alexandra naučila vydržet některé nepříjemné 

povinnosti, podrobit se a předejít tak zbytečným rozbrojům.

Čím více se Alexandr zapojoval do oslavy, tím osamělejší se Marie cítila. Z Francie 

byla zvyklá na zcela odlišné velikonoční tradice, zastesklo se jí po domově a potřebovala 

proto cítit oporu jediné osoby, která jí v této cizině byla blízká, potřebovala Alexandra. Ten 

se však nechal vtáhnout do víru oslav a na Marii zapomněl. Až večer pochopil, že zatímco 

celá rodina prožívala oslavu naplno, pro jeho ženu znamenal tento den jedno velké utrpení. 

Alexandr byl zoufalý. Nevěděl, jak má Marii uchránit před vlivem místních obyčejů. Marie 

vyžadovala život, který jí v orientálním prostředím nemohl poskytnout. V Tunisku 

uprostřed tradičního rodinného krbu nemůže žít Marie životem Evropanky. Navíc ani 

Alexandr si evropský životní styl nepřál.

Jestliže o Velikonocích Alexandr svou ženu litoval, o Vánocích bylo jejich 

manželství již v troskách a hádka, která propukla, byla o mnoho bouřlivější. 

S nadcházejícími vánočními svátky se v Tunisu začaly prodávat jedličky. Předvánoční 

atmosféra vzbuzovala v Marii nostalgii, vzpomínala, jak slavila dříve Vánoce doma 

s rodinou, a když spatřila za výlohou obchodu jesličky, neudržela se a požádala Alexandra, 

zda by letošní Vánoce nemohli oslavit podle jejího zvyku. Ukáží synovi, jak tyto svátky 

slaví křesťané. Takový požadavek vzedmul v Alexandrovi vlnu prudkého hněvu. Mariinu 

žádost považoval za zradu. Zatímco on se snaží potlačit veškeré místní tradice, protože ví, 

jak mnoho jimi Marie trpí, ona se z ničeho nic rozhodne začít ty své dodržovat. To bylo na 

Alexandra moc. Jestliže se do této chvíle snažil tolerovat Mariinu odlišnost, nyní se rozhodl 

s ní skoncovat. V prudkém hněvu vyčetl Marii její chování, obžaloval ji ze zničení vztahů 

mezi ním a rodinou a ostrou hádku zakončil výzvou Marie k návratu do Francie.

V této chvíli bylo definitivně jasné, že manželství nemá šanci přežít. Situace zašla 

příliš daleko. Ani jeden z manželů se nedokázal přizpůsobit tomu druhému. Marie proto, že 

byla pevně rozhodnutá zůstat Evropankou a nenechat se ovlivnit Orientem. Alexandr proto, 

že sám nevěděl, kým vlastně je.
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6.3.5. Syn

Jestliže manželé předpokládali, že dítě stmelí jejich manželství, opak se ukázal 

pravdou. Už v době těhotenství musela Marie čelit nátlaku Alexandrovy rodiny, která se 

jako obvykle rozhodla uplatnit několik tradičních zvyků, které doprovází narození dítěte.

Především se mělo dítě jmenovat podle Alexandrova otce, narodí-li se chlapec. 

Nej staršímu muži z celé rodiny bude tak prokázána veliká úcta. O tuto skutečnost otec 

Alexandra požádal a ten nedokázal odmítnout, přestože chtěl svému synovi vybrat jméno 

společně s Marií. Neměl však sílu odepřít starému otci takové potěšení. Když se o tomto 

rozhodnutí dozvěděla Marie, byla velmi rozzlobená. Přestože se jí Alexandr snažil 

vysvětlit, že se jedná o starou tradici, že i on je nositelem jména svého děda a navíc by 

starého otce velmi ranilo, kdyby se tentokrát zvyk nerespektoval, Marie byla rezolutně 

proti. Svému synovi dá jméno podle vlastního výběru. Celé těhotenství se Alexandr trápil, 

jak tuto zapeklitou situaci vyřeší. I on by dítě raději pojmenoval podle vlastního výběru, 

nechtěl však rodině ublížit. Chápal, jaký význam přikládá jeho otec takové tradici. 

Alexandr není jen jedním z dětí svého otce, je  to jeho nejstarší syn. Je tudíž následovníkem 

a pokračovatelem rodu, který na sebe přebírá jistou zodpovědnost. Musí dál nést jméno 

svých předků. Podřídí-li se však této tradici, ublíží Marii.

Po narození dítěte však Alexandr cítil, že právo na výběr jména pro své dítě má jeho 

matka. Podřídit tuto záležitost místní zastaralé tradici je  zbytečné. Rodičům nemusel 

Alexandr nakonec nic vysvětlovat. Jméno po dědovi dostal syn švagrové, který se narodil 

ve stejný den, protože hodinu narození svého dítěte Alexandr změnil. Alespoň jednou se 

pevně rozhodl. Cítil, že pokud Marií nevyhoví, jejich syn jejich vztah neposílí, ale naopak 

rozdělí. Ale další problémy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Vliv místní židovské komunity byl velký a Marie, která byla stále chápána jako 

cizinka, kvůli svému původu zakusila mnohé ponížení. Protože si bude přát, aby její syn 

nemusel být obřezán, rozpoutají se mezi ní a Alexandrem další prudké hádky. Nakonec ani 

syn nevyřeší neutěšený stav manželství. Naopak. Sjeho příchodem na svět se roztržky 

mezi manželi ještě prohloubí. Marie nevydrží Alexandrovy nejednotné a rozpačité názory a 

navzdory tradičnímu pokornému postavení zen manžela v afektu udeří. Takovou 

opovážlivost by si žádná z místních žen nedovolila. Alexandr je  rozčarován. Setrvat nadále 

spolu nemá cenu. Alexandr nemůže odejít s Marií do Evropy. Ačkoliv se v místní 

společnosti necítí plně integrován, ví, že v Evropě své já  stejně nenalezne.
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6.3.6. Závěrem k zvykům a tradicím

Z Alexandrova chování je patrné, jak rozporuplné a nejednotné jsou jeho vnitřní 

pocity a názory. Tradice, kterými v mládí pohrdal, se v pozdějším věku naučí přehlížet. 

Tato schopnost může sice do jisté míry urovnat jeho vztahy s rodinou, ale zároveň přispět 

k zániku manželství. Zatímco v dětství opovrhoval všemi matčinými rituály a rodinnými 

tradicemi, o několik let později se s nimi snaží smířit Marii. Jedním z důvodů rezignace 

vůči obyčejům je jistě Alexandrova vyspělost. Necítí již  potřebu zbytečně vstupovat do 

konfliktu, a proto se raději podřídí. Z revoltujícího mladíka se stal dospělý člověk. Na 

druhou stranu otevírá svým smířeným chováním konflikt nový, konflikt s Marií. A tady se 

Alexandr dostává opět do bludného kruhu. Snaží-li vyhovět jedné straně, dobrovolně 

sklonit hlavu a podřídit se, druhou stranu si tak znepřátelí. Východisko je v nedohlednu, 

zvláště když Marie a matka jsou tolik odlišné a tradice hrají v místní společnosti klíčový 

význam. Jsou neoddělitelnou součástí kultury a tu Alexandr nezmění. Mariinu kulturu však 

přijmout nechce. Rozpadající se manželství už nezachrání. Bude se však po Mariině 

odchodu cítil konečně svobodný? Rozhodně ne. S Marií odejde sice mnoho problémů, 

avšak ten základní zůstane stále nevyřešený. Kým je  Alexandr MordekhaV Benillouche?

6.4 Jazykové odcizení

Stejně jako zvyky a tradice, rovněž i jazyk je významným prvkem každé kultury. 

Pokud jedinec nehovoří řečí příslušné země či komunity, jeho vyčlenění ze společnosti je 

nevyhnutelné. V důsledku pestrého národnostního složení Tuniska je místní jazyková škála 

velmi široká. Neshoduje-li se mateřština jedince s jazykem, kterým se vdaném  prostředí 

hovoří, je  nutné nalézt snahu a příslušnou řeč se naučit. Pokud tak člověk neučiní, zůstane 

odcizen v neznámém prostředí. V Memmiho románech je jazyková bariéra jedním z prvků, 

který staví do protikladu Orient a Západ a přispívá k Alexandrově odcizení v dětství i 

v dospělosti, ale i k vzájemné neshodě mezi manželi a k Mariiným pocitům zoufalství 

v cizím prostředí. Jazyková odlišnost dala Alexandrovi mnohokrát pocítit jeho vnitřní 

rozervanost a neschopnost nalézt vlastní já.



6.4.1. Odcizení v prostředí školy

Alexandrovi rodiče se rozhodli zapsat syna do školy v sedmi letech. Na rozdíl od 

ostatních dětí, které se do školy obvykle těší, cítil Alexandr velký strach a úzkost. Bál se, 

že nebude učitelům rozumět. Neuměl ani slovo francouzský. Od mala hovořil podle matky 

tuniským patois, kterému se většina společnosti vysmívala.

„Ma langue maternelle est le patois tunisois, que je  parle avec l'accent juste des 

petits musulmans du quartier et des charretiers clients du magasin. Les ju ifs de Tunis sont 

aux musulmans ce que les Viennois sont aux Allemands: ils traînent sur les syllabes, ils 

chantent, adoucisent ou affadissent le parler guttural de leurs concitoyens. Ma correction 

relative me valait les moqueries de tout le monde; mes coreligionnaires n'aimaient pas 

cette étrangeté ou croyient à quelque affectation, les musulmans soupçonnaient une 

singerie. Pour l heure, il s agissait peu de nuances mais de rupture totale. “ 56

Před vstupem do školy se Alexandr cítil, jako by stál na okraji propasti a nevěděl, 

jak má přejít na druhý břeh. Učitel bude mluvit pouze francouzský, zatímco on pouze 

patois. Jakým způsobem se dorozumí? Alexandr si uvědomoval, že učitel se nebude 

přizpůsobovat jeho neznalosti. Věděl, že veškerá snaha musí vyjít z jeho strany. Pokud 

nechce být ve škole navždy ztracen, je to on, kdo bude muset co nej rýchlej i vyvinout snahu 

a začít hovořit francouzský. Již jako dítě Alexandr věděl, že se bude muset celý život 

potýkat a vyrovnávat se svým původem, s dědictvím, které dostal od rodičů do vínku. 

Chce-li se dostat za hranice ulice Tarfoune, bude muset překonat mnoho překážek. Svět 

nepůjde vstříc Alexandrovi, pokud se o to nepokusí on sám.

Ačkoliv Alexandr pilně studoval a za krátkou dobu patřil k nej lepším žákům ve 

třídě, jazykový deficit ho provázel ještě dlouho při studiu na gymnáziu. I zde se ostatní 

spolužáci smáli jeho nepřesné výslovnosti, přestože se Alexandr snažil na své francouzštině 

pracovat. Jazyk se stal Alexandrovým stigmatem, které prozrazovalo vždy jeho původ a 

nedovolovalo mu spontánně se zařadit mezi ostatní spolužáky nežidovského původu. A 

nejen ti kritizovali jeho francouzštinu. Také mnozí učitelé dávali jasně najevo opovržení 

Alexandrovým způsobem vyjadřování. A tak se Alexandr ocital ve vlastní zemi a mezi 

vlastními lidmi vyloučen na okraji společnosti. Vnitřní odcizenost a neschopnost pochopit 

sebe samého je v takovém případě zcela nasnadě.

56 Memmi, A.La statue de sel. s. 43.
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6.4.2. Jazyková bariéra mezi Alexandrem a Marií

Nejen zvyky a tradice, ale také jazyk vybudoval bariéru mezi Marií a Alexandrovou 

rodinou. Zatímco Marie hovořila francouzský a německy, rodina se dorozumívala patois. 1 

kdyby Marie chtěla, nemohla se spontánně zapojit do rodinných rozhovorů. A tak se ještě 

více uzavírala do sebe. Pro Alexandra byla tato situace velmi obtížná. Chtěl-li Marii zapojit 

do diskuze, musel tak nutně vyloučit z konverzace matku a naopak. Dostal se tak opět do 

slepé uličky, do bludného kruhu, ze kterého nevede žádná cesta. Nevěděl, které z žen má 

dát přednost. A oběma zároveň vyhovět nemohl. Nevěděl, zda zvolit Orient či Západ.

Pocity bezmoci, které prožívala Marie v Tunisku, zakusil také Alexandr ve 

Štrasburku při návštěvě Mariiny rodiny. Rodiče mezi sebou hovořili německy. Němčinu 

Alexandr neovládal. Tak jako byla Marie vyloučena z debaty v Alexandrově rodině, stál 

Alexandr na okraji konverzace ve Štrasburku. Jeho pocity byly skličující. V cizím prostředí 

neschopen porozumět ostatním se cítil jako naprostý hlupák. Oproti Marii měl však 

výhodu. Zatímco Alexandrova matka mluvila pouze patois, Mariini rodiče ovládali 

francouzštinu. A přece si připadal pokaždé Alexandr jako osel, když čekal, až utichne 

konverzace v němčině a ostatní začnou kvůli němu hovořit francouzský.

„ Et puis ils parlaient allemand! Oh, les malheureux faisaient des efforts pour moi, 

c 'est-á-dire qu 'ils ne parlaient en allemand qu 'entre eux; mais je  devais attendre comme 

un idiot, emmuré par sa débilité, que de temps en temps, on veuille bien m'adresser la 

parole. “ 57

Přestože manželé mezi sebou jazykovou bariérou netrpěli, narozením syna vyvstala 

otázka, jakým jazykem bude dítě jednou hovořit. Pokud má rodina bydlet v Tunisku, bude 

žádoucí, aby ovládalo místní patois a dorozumělo se s prarodiči z otcovy strany. Synovi 

rodiče však hovoří francouzský a matka navíc i německy. Jak vyřešit takový 

multilingvismus? Protože děti nemluví ihned po narození, měli rodiče čas o tomto 

problému přemýšlet. Alexandra se čím dál tím víc zmocňovaly obavy. Bál se, aby nebyl 

v budoucnu pro své dítě cizincem, aby Mariino pohrdání místní kulturou syna od otce 

nerozdělilo. Proto když uslyšel, že Marie zpívá dítěti německy, popadl ho obrovský vztek. 

Nařídil ženě, aby okamžitě začala zpívat francouzský. Marie však oponovala, že zpívá 

písničky, kterými ji její rodiče uspávali v dětství a proč by je tedy ona nemohla také zpívat 

svému synovi. Alexandr si vybavil situaci ze Štrasburku. Tak, jako tenkrát, i v budoucnu

57 Memmi, A. Le Scorpion. s. 207.
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bude stát na okraji, vyloučený z konverzace, zcela zmatený a odcizený vlastní rodině, 

zatímco Marie bude se synem hovořit německy. Takovou situaci nechce nikdy zažít. Ale 

přinutit Marii vzdát se svého rodného jazyka nedokáže.

Jestliže Alexandra dříve přitahovala Mariina odlišnost, nyní mu byla na obtíž. Začal 

dokonce přemýšlet, zda by Marie nebyla šťastnější s jiným mužem a on s jinou ženou. Ještě 

před několika lety opovrhoval matkou za to, že celý život hovoří pouze patois. Nyní 

opovrhuje jazykem své manželky. Existují mnohá spokojená smíšená manželství. Ta však 

vděčí za spokojenost ochotě obou manželů naučit se řeč svého partnera a stavět ji na 

úroveň mateřštiny. Takový vstřícný krok však Alexandr ani Marie neudělali. Již od začátku 

se snažili potlačit svoji odlišnost a předstírat, že mezi nimi neexistuje žádná překážka. 

Odlišnost nelze popřít, je  nutné s ní umět pracovat.

6.4.3. Závěrem k jazykovému odcizení

V případě Memmiho hrdinů se jazyk ukázal jako klíčový prvek pro pobyt 

v jakékoliv společnosti. Už od dětství provázel Alexandra jazykový deficit, který se snažil 

vyrovnávat. Když si však konečně díky pobytu ve Francii osvojil požadovanou úroveň 

francouzštiny, vyskytly se nové problémy — neschopnost Marie dorozumět se 

s Alexandrovou rodinou. Jestliže se v dětství Alexandr zapřel a dokázal se naučit 

francouzský, po uzavření smíšeného manželství měli oba partneři tuto snahu zopakovat a 

naučit se alespoň základy mateřštiny svého protějšku. Mohli tak částečně zmírnit pocity 

odcizení, které prožívali v přítomnosti partnerovy rodiny. V současné společnosti se každý 

člověk učí cizí jazyky, aniž by byl kvůli tomu považován za zrádce své země a kultury.

V kolonizovaném světě dnešní samozřejmost učit se cizím jazykům neplatila. Historie 

ukázala mnoho případů, kdy byli lidé dokonce nátlakem nuceni hovořit cizím jazykem a 

vzdát se své mateřštiny. Přijmout proto jazyk Evropana -  kolonizátora znamenalo pro 

mnohé stát se zrádcem vlastního lidu. Obtížné postavení francouzský píšících magrebských 

autorů je toto příkladem. Alexandr se opět ocital mezi dvěma opačnými póly, mezi 

vyspělým Západem hovořícím francouzský a v případě Marie navíc i německy a tradičním 

Orientem udržujícím si stále své patois. Protože ani jednu stranu nenapadlo naučit se jazyk 

toho druhého, zůstal Alexandr opět na křižovatce neschopen rozhodnout se, kterým 

směrem se vydá. Názorným příkladem jeho jazykové rozpolcenosti je  setkání matky a
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učitele Poinsota. Jejich vzájemná komunikace je nemožná. Každý z nich zastupuje jeden 

svět, avšak Alexandr je členem obou, Orientu i Západu, které nikdy vzájemně nesmíří.

6.5 Náboženské odcizení

Náboženství mělo v dějinách lidstva silnou pozici a pro praktikující bylo a doposud 

je velkou životní autoritou. Role každého, kdo se snažil vymanit z pravidel předepsaných 

vírou či proti nim dokonce veřejně vystoupit, byla proto složitá. Díky pluralitě náboženství 

byla víra odnepaměti také zdrojem mnohých konfliktů, z nich arabsko-židovský je velmi 

zásadní. Přestože na území Tuniska pro něho není prostor, nevyhnul se Memmiho hrdina 

Alexandr náboženské perzekuci. Alexandrův vztah k náboženství prošel od dětství zásadní 

změnou a způsobil velkou roztržku mezi ním a rodinou. Alexandr se stal právě jedním z 

odvážných, který se nebál náboženství otevřeně kritizovat. Důsledky jeho počínání přispěly 

k Alexandrově odcizení a pocitu neklidu v domácím prostředí.

6.5.1. Alexandrův vztah k náboženství

Po otci praktikovala Alexandrova rodina judaismus. Protože byl Alexandr k víře 

vychováván od dětství, přijímal ji přirozeně a rodiče by proto nikdy nenapadlo, jak tvrdě za 

pár let jejich syn judaismus odsoudí. Nejhezčí vzpomínky, které si Alexandr uchoval 

z dětství, bylo slavení tradičního židovského svátku sabat, jehož atmosféru velmi silně 

prožíval. Tuto klasickou slavnost vnímal jako událost plnou barev, chutí, vůní a zvuků. 

Díky omezenému styku se světem neměl Alexandr povědomí o existenci jiného 

náboženství. Až prostřednictvím pobytu na dětském letním táboře pochopil, že někteří lidé 

věří v jiného boha, než je ten Alexandrův.

V dětském táboře nesměly židovské děti sabat slavit. Jednou v neděli dostal 

Alexandrův přítel, židovský chlapec Mimouni, nápad, že když sabat neslaví, alespoň se 

půjdou společně podívat na křesťanskou mši do kostela. Ujišťoval Alexandra, že takové 

počínání není rozhodně hřích, neboť i křesťané navštěvují synagogy a Židé je zde vřele 

přijímají. Nápad skončil pochopitelně nezdarem. Ve chvíli, kdy měl Alexandr pokleknout 

před oltářem, cítil, že nemůže. Velmi dobře si uvědomoval, že má vlastního boha, a proto
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se nemůže klanět bohu křesťanskému. Takové chování jasně nasvědčuje Alexandrově 

pevnému náboženskému přesvědčení, jeho vnitřnímu ztotožnění se s judaismem v období 

dětství.

S přibývajícím věkem se však Alexandrův vztah k judaismu změnil. Zásadní roli 

sehrála pochopitelně studia na gymnáziu. Čím více pronikal Alexandr do opravdové vědy, 

tím více považoval náboženství za zbytečné a opovrhoval všemi rituály, které s sebou 

judaismus přinášel. Ale nejen studia dohnala Alexandra skoncovat s náboženstvím. Na 

Alexandrově rozchodu s judaismem se podílela převážně snaha vymanit se z tradičního 

života židovské komunity, popřít svůj orientální původ a jít vstříc obdivovanému Západu.

V prostředí tradiční rodiny se Alexandr přímo dusil a cítil naléhavou potřebu dát 

jasně najevo svůj nesouhlas se vším, co poukazovalo na rodinné orientální kořeny. Díky 

mnohým poznámkám a otevřeným kritikám místního způsobu života si tak Alexandr proti 

sobě dokázal popudit celou rodinu. V období dospívání se však většina mladých lidí bouří, 

a tak ani Alexandr nedokázal mlčky přejít věci, se kterými nesouhlasil. S chutí dával 

ostentativně najevo, jak hloupé mu připadají všechny náboženské rituály. „Notre culte 

local était ďune incroyable primitivitě. “ 58 Někdy doslova vyhledával situace, při kterých 

mohl vejít do konfliktu s otcem a urazit některý z pilířů judaismu. Svým chováním si 

Alexandr uzavíral cestu k rodičům čím dál tím víc. V jedné obzvláště ostré hádce se před 

otcem zapřísáhl, že svého syna nedá nikdy obřezat. Toto sdělení bylo posledním hřebíčkem 

do rakve rodinných vztahů. Alexandr se zcela odcizil domácímu prostředí.

Čím více se Alexandr snažil dokázat sám sobě, že se mu podařilo odstranit ze svého 

života veškeré primitivní pověry a náboženské rituály, tím více si uvědomoval, jak marný 

je jeho boj. Nikdy se plně nezbaví svátečních dnů, židovských zvyků a ostatních obyčejů, 

které i přes veškerý odpor jsou neodmyslitelnou součástí jeho já. Svůj původ nezapře ani 

před sebou samým. Na takové zjištění reaguje Alexandr zesíleným odporem, aby sám sobě 

i celé rodině dokázal, že dovede přijmout jiný životní styl, než je ten, který vnímá doma od 

dětství. Nejlepší způsob, jak potlačit svůj původ, je otevřená revolta proti náboženství, 

které hraje v životě místní komunity tak důležitou roli. Alexandr veřejně prohlašuje, že Bůh 

neexistuje. Toto tvrzení se nebojí otevřeně přiznat, a protože si za svými názory tvrdě stojí, 

považuje za krajně pokrytecké chodit do synagogy. Rabíni jsou stejně nevzdělanci, proč 

tedy předstírat úctu a slepě věřit v jejich autoritu. Ráj ani peklo neexistují stejně tak, jako 

duše není nesmrtelná.

58 Memmi, A. La statue de sel. s. 167.
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Celý Alexandrův boj proti náboženství není však ničím jiným, než marným bojem 

se sebou samým. Ve snaze popřít svůj orientální původ zamítá Alexandr vše, co ho spojuje 

s tradičním způsobem života. Snaží s dokázat sám sobě, že nepatří do světa primitivních 

kultů, tradic a pověr. V této době je Alexandr ještě přesvědčen, že v budoucnu přijme bez 

výhrad západní kulturu a v jejím duchu povede spokojený život prostý všech orientálních 

prvků. Naivně se domnívá, že jeho vykořeněné já  nalezne pevné místo na Západě.

6.5.2. Obřízka

Zásadní rozpor mezi Alexandrem, jeho rodinou, Marií a místní židovskou 

komunitou rozpoutala otázka náboženského charakteru. Má dát Alexandr svého syna 

obřezat či nikoliv? O obřízce diskutoval Alexandr se svým otcem již v mládí. Tenkrát se 

snažil ze svého života odstranit veškeré orientální prvky, a tak i náboženství svých rodičů. 

K otcovu velkému zklamání obřízku příkře odsoudil a zapřísáhl se, že svého syna nedá 

nikdy obřezat.

Za několik let se situace změnila. Po návratu domů v Francie již  Alexandr téměř 

nepraktikoval náboženství s výjimkou slavení tradičních rodinných svátků, ale vyskytly se 

dobré důvody, proč svého syna tomuto náboženskému rituálu podrobit. V první řadě ho 

k prosazení obřízky dohnalo Mariino pohrdání komunitou, ze které Alexandr pocházel. 

Stejně jako před lety vmetl Alexandr svému otci do tváře, že syna nikdy obřezat nedá, nyní 

se prudce utrhl na Marii, že tuto náboženskou tradici dodrží. Kde nastala tak zásadní 

změna? Nenastala vlastně vůbec nikde. Důvod Alexandrova rozhodnutí byl stále stejný -  

vzdor. Jestliže před léty chtěl prostřednictvím vzoru dokázat otci, že je  schopen oprostit se 

od orientálních tradic, nyní díky Mariinu opovržení místním životním stylem cítil potřebu 

prosadit orientální kulturu na úkor západní, dát Západu jasně najevo, že není o nic lepší než 

Alexandrův rodný Orient.

Alexandr však vykřikl své rozhodnutí o obřezání syna v afektu, jen aby ukázal 

Marii převahu. Později proto nastaly chvíle, kdy své původní rozhodnutí odvolal.

V porodnici si opět uvědomil, jak Marii miluje, a slíbil si, že nebude nikdy jednat proti její 

vůli. Navíc měl v živé paměti vzpomínky z náboženské školy Kouttab, kterou jako malý 

navštěvoval. Tenkrát se Alexandr stejně jako ostatní chlapci třásl strachy, aby na něho 

jednoho dne nepřišla řada a rabín ho nepodrobil obávanému zákroku.
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Marie považovala akt obřezání za projev barbarství a judaismem opovrhovala. I 

přesto, že Alexandr svou víru dávno nepraktikoval, stále mu byla bližší, než křesťanství, 

které poznal u Marie ve Štrasburku. Uprostřed křesťanského světa se cítil sevřený. „A 

Strasbourg, je  découvris [ . . .]  un univers catholico-gothique. Dans chaque chambre, en 

plusieurs exemplaires, des Dieux en bois, en plâtre, peints, sculptés, tissés, des crucifix, des 

coeurs sanglants ou enflammes; et surtout [ . . .]  une atmosphère oppressante... “ 59

Z Alexandrových proměnlivých stanovisek vůči náboženskému rituálu obřezání je 

evidentní, jak velkou zmatenost a rozpolcenost prožíval. Jeho nerozhodnost ve věci 

obřezání syna není ničím jiným, než Alexandrovou vnitřní nevyrovnaností, rozerváním a 

nejistotou vlastního já. Veškeré náboženské přesvědčení je vedlejší, ve h ře je  opět Západ a 

Orient. Má se Alexandr přiklonit k Orientu a podle zásad náboženství své rodiny nechat 

syna obřezat či má následovat svou ženu, respektovat její západní nežidovský původ a na 

obřízku zapomenout? Alexandrovo stanovisko je nejednoznačné. Jeho rozhodnutí jsou 

proměnlivá v závislosti na momentální situaci. Alexandr nejedná na základě svého pevného 

přesvědčení, nýbrž podle aktuálního rozpoložení. Od tradičního praktikování judaismu 

upustil už dávno, přesto není schopen zůstat netečný vůči vlivu prostředí, ze kterého sám 

pochází. Navíc Mariino chování Alexandra provokuje jednat podle pravidel Orientu.

Do záležitosti se vměšuje také místní židovská komunita, jejíž vliv na způsob života 

je velmi silný. Pokud nedá Alexandr syna obřezat, syn nebude uznán jako Alexandrovo dítě 

a právoplatný dědic. Alexandr je opět zmaten. Neví, jak se má zachovat. Pokud dá syna 

obřezat, zradí Marii. Pokud ne, zradí své rodiče a navíc ztratí svého syna. Ztráta vlastního 

dítěte ho děsí ze všeho nejvíc, a to nejen z důvodu budoucího dědictví. Čím více se dítě 

podobá matce, tím větší strach z odcizení Alexandr prožívá. Obřízka může být v budoucnu 

to jediné, co bude syna a otce spojovat. Jediný odkaz po orientálních předcích, jestliže bude 

dítě následovat matčinu západní kulturu a evropský životní styl. Navíc zdravotní potíže 

chlapce zákroku jen nasvědčují. Tuto skutečnost si uvědomuje i Marie, ale z principu 

zákrok odmítá. Je ponížená a uražená. Komunita nepovolila náboženskou svatbu, která 

mohla problém dědictví vyřešit. Marie se dokázala zapřít a prosit před rabínem, před 

autoritou, která pro ni nic neznamená, avšak komunita ji mezi sebe stejně nevzala. Označila 

Marii za cizinku nehodnou přijetí. Jaké pokoření! Už proto k obřízce nesvolí.

Situaci vyřeší zdravotní naléhavost chirurgického zákroku, ale Alexandr se necítí 

vítězoslavně. Celá záležitost napáchala příliš mnoho rozbrojů na všech stranách. Mezi ním

59 Memmi, A. Le Scorpion, s. 207.
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a Marií zapříčinila nejednu krutou hádku, vztahy s rodiči jsou rovněž pošramocené a navíc 

si Alexandr znovu jasně uvědomil, jak těkavé jsou jeho názory. Po celou dobu nedokázal 

zaujmout pevné stanovisko. Vleklý spor mu dal jasně pocítit, že jeho osobnost je  složená ze 

dvou protichůdných polovin. Má-li se Alexandr přiklonit k jedné z nich, nedokáže to. 

Zůstává vždy uprostřed zmatený a nevyhraněný. Nechce ublížit nikomu a nakonec ublíží 

všem. Jakým způsobem ze začarovaného kruhu ven, neví. Zůstane v něm patrně uzavřen 

navěky.

6.5.3. Závěrem k náboženskému odcizení

Z dílčích situací je jasné, že více než náboženský problém trápila Alexandra 

neschopnost definovat své já  na křižovatce dvou odlišných světů. Náboženství se stalo 

pouhým prostředníkem Alexandrových sporů s rodiči, Marií i se sebou samým. Pakliže se 

rozcházel s Orientem, tradiční domácí náboženství se stalo terčem jeho kritik jako jeden 

z mnoha prvků místní kultury. Jestliže cítil frustraci ze Západu, orientální náboženský 

rituál se ukázal jako vhodná schválnost vůči Západu. Zatímco v období největší revolty 

označil rabíny za hloupé nevzdělance, o několik let později přiměl Marii před rabínem 

pokleknout. Přestože před lety označil sám náboženství za primitivní kult, Marii její 

pohrdání judaismem vyčítal. Jestliže Alexandrovo stanovisko ke kultuře, tradicím a jazyku 

bylo nejednoznačné, ani v náboženských otázkách nedokázal jednat podle pevného 

přesvědčení. Dokud Memmiho hrdinové nevyřeší problém své identity, jejich život 

nedostane pevný řád.
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7. Závěr

Spisovatelé z oblasti Maghrebu museli během let vynaložit značné úsilí, aby 

představili světu svou literaturu. Pokud bychom měli vybrat rys, jenž trefně vystihuje 

charakter maghrebských literátů, byla by jím jistě houževnatost. Albert Memmi je jedním 

z těch úspěšných, kterým se podařilo získat uznání mezi domácími i zahraničními čtenáři, 

ačkoliv musel svá díla mnohokrát obhajovat jak v rodném Tunisku, tak i ve Francii. 

Přestože zvolili někteří severoafričtí spisovatelé jako vyjadřovací jazyk francouzštinu, 

prostřednictvím jejich děl poznáváme maghrebskou společnost, její kulturu, zvyky i 

každodenní starosti, a konečně způsob myšlení tamních obyvatel. Díla tak představují 

cenné svědectví o životě na severu Afriky. I přes použití jazyka kolonizátora pro svou 

tvorbu se svému společenství jistě nezpronevěřili.

Vliv dějinných událostí na literární tvorbu Maghrebu je nepopiratelný. Sám Albert 

Memmi se ve svých románech vrací k některým významným momentům z historie 

Tuniska. Podstatný význam pro formování charakteru místních obyvatel, ale i pro rozvoj 

maghrebské literatury mělo zajisté období kolonizace, které zásadním způsobem ovlivnilo 

výběr tématu severoafrických spisovatelů. Hledání odcizené totožnosti je  typickým 

námětem mnoha děl maghrebských literátů a jeho aktuálnost přetrvává až do současné 

doby.

K pocitu odosobnění vlastní identity přispělo v Tunisku velkou měrou pestré 

složení tamní společnosti. Každé z místních etnik je v Memmiho románech reprezentováno 

konkrétní postavou nesoucí charakteristické rysy svého původu. V osobnosti hlavního 

hrdiny, Alexandra Mordekháíe Benillouche, se střetává několik etnik najednou a hrdina 

mezi nimi nedovede nalézt vhodný kompromis. Zamýšlí se nad svým původem, aniž by 

dokázal přesně definovat, kým vlastně je.

Přestože nejsou Memmiho romány čistě autobiografické, spisovatel čerpá inspiraci 

z vlastního života, ale i ze životních osudů svých známých a přátel. Mnohé pocity, které 

zažívají jeho hrdinové Alexandr a Emil, zakusil spisovatel na vlastní kůži. Na rozdíl od 

románových hrdinů však Memmi překonal problémy pramenící z pocitu odcizenosti a 

dokázal sjednotit svůj tuniský původ se životem v prostředí evropské kultury.

Memmiho romány vykazují mnoho společných rysů, z nichž nej významnějším je 

vším prostupující téma hledání vlastní odcizené identity. Problém odcizení lze hodnotit 

z hlediska pěti vymezených kritérií, avšak je patrné, že se kritéria vzájemně podmiňují a
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doplňují. Ústřední postava Alexandr Mordekhaí Benillouche se v průběhu života rozchází 

s rodným Orientem i obdivovaným Západem. Jeho osobnost prochází složitým vývojem, 

přesto hrdina nikdy nedokáže nalézt odpověď na otázku, kým vlastně je.

V období dospívání prožívá Alexandr rozchod s rodinou a s prostředím rodného 

Tuniska. K odloučení přispělo mnoho faktorů. Nej zásadnějším z nich však bylo započetí 

studia na gymnáziu, které nasměrovalo Alexandrovy ambice na Západ. Studium se stalo 

důležitým mezníkem, který ukončil jednu etapu Alexandrova života -  etapu 

bezstarostného, nevědomého dětství. Od této chvíle se začíná Alexandr bouřit. Čím více se 

však snaží dokázat sobě a ostatním, že nepatří do světa orientálních tradic a židovských 

svátků, tím více si uvědomuje, jak nemožné je vymazat svůj původ. Toto zjištění v něm 

vzbuzuje další, ještě prudší vlny vzdoru.

Nejen studia zapříčinila Alexandrovo odcizení v prostředí Tuniska. Složitý etnický 

původ jasně předurčuje svého nositele k problémům. Postavení Židů ve společnosti nebylo 

nikdy záviděníhodné. Obavy z pogromů, ve kterých Alexandrova rodina žila, musely nutně 

přispět k pocitům sklíčenosti a strachu v domácím prostředí.

Třetí klíčovou událostí, jenž vzdálila hrdinu domovu, byl rozchod s matkou. Jestliže 

ztratí syn pouto v k vlastní matce, ztratí také vazbu na rodnou zemi, se kterou nebude již 

nikdy pevně svázán.

Všechny Alexandrovy snahy přiblížit se opět místním lidem a snažit se s nimi 

splynout skončily pokaždé nezdarem. Dokázaly pouze hrdinovi, že v Tunisu nenalezne 

nikdy sám sebe. Oč větší je  zklamání, když ani tolik obdivovaný Západ nepřináší 

Alexandrovi vysněný spokojený život v prostředí evropské kultury. V této chvíli se hrdina 

nutně cítí poražený. Zklamán Orientem i Západem, nenalézá východisko ze složité situace. 

Přesvědčil se, že ztracenou identitu nenalezne ani mimo domov. Přes veškeré snahy zbavit 

se pout s domácím prostředím zůstává Alexandr i v Evropě stále Tunisanem. Prostředí 

Francie vidí nevyhnutelně očima kolonizovaného, zatímco Francie ho poměřuje očima 

kolonizátora. Nemůže zde proto zůstat natrvalo. Život v západním světě však 

v Alexandrovi zanechává nutně nesmazatelný vliv, se kterým přijíždí zpět do Tuniska. A 

problémy se opět opakují jako škorpiónův bezvýchodný pohyb v kruhu. Únik je pouze 

dočasným řešením, oddálením problému, který se stále periodicky vrací. Navíc manželka 

celou situaci ještě zhoršuje. Vedle pocitů rozervanosti musí Alexandr čelit problémům 

plynoucím z uzavření smíšeného sňatku, který byl od počátku nakročen špatným směrem. 

Pakliže si Marie neuvědomovala, jak odlišný život ji v Tunisku čeká, Alexandr tuto 

skutečnost věděl již dopředu. Bohužel svou ženu nevaroval. Kdyby tak učinil, možná by si
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Marie odjezd do Tuniska rozmyslela, avšak oba manželé by se vyhnuli problémům. Kdyby 

i nadále zůstala rozhodnuta začít společný život v Alexandrově rodné zemi, byla by jistě 

lépe připravena na kulturní odlišnost, která ji zde čekala. Pro Tunisana nebyla Marie nikým 

jiným, než cizinkou ze země kolonizátora. Alexandr, jehož vnitřní boj nebyl doposud 

vyřešen, nemohl situaci řešit vyrovnaně.

Po návratu do Tuniska můžeme v Alexandrově chování zaznamenat jistý zvrat. 

Díky zjištění, že na Západě nenalezne domov, ale také díky osobní vyspělosti, utichá jeho 

vnější revolta. Zatímco v období dospívání otevřeně kritizuje místní společnost, nyní 

stahuje boj pouze do svého nitra a navenek působí odevzdaněji. Nikoliv proto, že by 

dokázal vyřešit problém své identity. Alexandr však již pochopil, že svůj židovsko- 

berberský původ nikdy nezmění, a je  proto zbytečné odsoudit svoje kořeny. V situaci, proti 

které by se před několika lety tvrdě vzbouřil, nyní jen bezradně krčí rameny. Toto 

nevyhraněné chování však ubližuje Marii a nakonec i jemu samotnému.

Každá Mariina jedovatá kritika tuniského způsobu života uvádí Alexandra do ještě 

většího zoufalství. Bohužel musí leckdy se ženou vnitřně souhlasit, ale tuto skutečnost za 

žádnou cenu nepřizná veřejně. Domácí prostředí neobhajuje z důvodu pevné spřízněnosti s 

ním, ale pouze ve snaze oplatit Marii její útočné vystupování. Jiné chování se snad v takové 

situaci nedá ani očekávat. Alexandr již poznal, že Evropa nebude nikdy jeho domovem. 

Proto také nechává svou ženu odejít do Francie, aniž by ji následoval. I přes výhrady, které 

chová k Tunisku, se proto musí smířit se životem v této zemi. Poznal Orient i Západ. Obě 

strany ho zklamaly. Třetí varianta však neexistuje.

Z Alexandrova složitého postavení v kolonizovaném světě jednoznačně vyplývá, 

jak obtížné bylo postavení člověka toužícího po změně tradičního tuniského způsobu 

života. Jestliže se rozhodl poznat francouzskou kulturu, musel počítat s následky, které jeho 

chování vyprovokuje v Tunisku, v zemi, jejíž obyvatelé pociťovali vliv Francie jako 

nežádoucí. Memmiho hrdinové se však i za cenu osobních problémů snaží prorazit hranice 

mezi dvěma odlišnými světy. Navzdory svým snahám zůstávají uzavřeni v bludném kruhu. 

Svoje já  nedokáží nikdy definovat. Jejich snaha může však představovat cenný vzorec 

chování pro další jedince, kteří se stejně jako Alexandr nebo Emil budou snažit smířit obě 

strany bariéry, mocný Západ i kolonizovaný Orient.
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8. Résumé

Dans mon mémoire La recherche du moi perdu dans l'oeuvre de l'écrivain 

tunisien Albert Memmi je me consacre à l'analyse des trois romans -  La statue de sel, 

Agar et Le Scorpion de l'écrivain tunisien contemporain Albert Memmi. La recherche du 

moi perdu des héros de Memmi présente le thème principal unissant ses oeuvres. C 'est 

pourquoi j 'a i choisi comme but de mon mémoire analyser l'aliénation dans le cadre du 

Maghreb dans ces trois romans du point de vue ethnique, culturel, traditionnel, religieux et 

linguistique. Je procède au problème de l'aliénation par l'intermédiaire du héros principal 

Alexandre Mordekhaï Benillouche qui apparaît dans ces trois romans. Il vit entouré de 

d'autres personnages dont chacun représente un niveau social différent. J'examine 

comment les héros se réconcilient avec leur milieu social et quelles sont leurs réactions 

aux éléments de la culture européenne rapportés par le colonisateur. Les sentiments de 

l'aliénation et du déracinement sont les résultats de la colonisation. Son influence sur la 

vie des héros du Memmi devient l 'objet de mon analyse.

J'ai divisé mon mémoire en sept chapitres principaux dont chacun traite de 

l'aliénation d‘un point de vue différent et petit à petit le lecteur pénètre dans la culture et 

l'histoire du Maghreb qui ont fortement influencé la littérature et l'esprit des écrivains en 

Afrique du Nord.

Le chapitre intitulé Littérature au Maghreb présente les racines et le 

développement de la littérature francophone du Maghreb du début du vingtième siècle 

jusqu'à nos jours. La littérature nord-africaine est née dans un milieu très diversifié du 

point de vue socio-culturel. Elle a connu son essor principal après la seconde guerre 

mondiale et surtout après l'indépendance des trois pays du Maghreb -  l'Algérie, la 

Tunisie et le Maroc. Ces pays pouvaient ainsi présenter au monde le caractère 

extraordinaire et F originalité de leur littérature. Quelquefois, le public européen mais 

aussi maghrébin a critiqué les écrivains qui ont choisi le français comme langue 

d'expression. Néanmoins ces oeuvres publiées en français conservent bien l'esprit 

maghrébin et elles représentent l'une des sources d'informations sur la vie en Afrique du 

Nord. Progressivement la littérature maghrébine a acquis une position stable dans le 

domaine littéraire comme en témoignent la fondation de revues, d’associations et de prix 

littéraires et surtout la renommée des écrivains. J ’en mentionne quelques-uns et j'essaie de 

caractériser les traits les plus importants de l'écrivain maghrébin. L'un des traits communs
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est le choix du thème de l'oeuvre. L'aliénation et la recherche du moi perdu restent 

jusqu 'à nos jours pour les écrivains l'inspiration actuelle. Bien que le monde respecte déjà 

la littérature maghrébine, les lecteurs en Républigue Tchèque n'ont pas encore beaucoup 

de possibilités de lire la littérature nord-africaine.

Comme Albert Memmi dont les romans j'analyse est un écrivain tunisien, je 

consacre le troisième chapitre de mon mémoire au pays natal de Memmi. Pendant des 

siècles, beaucoup de peuples ont défilé sur le territoire de la Tunisie contemporaine et 

chacun y a laissé sa trace. C 'est pourquoi la diversité ethnique et culturelle est l'une des 

carastéristiques principales de la Tunisie mais aussi l'une des raisons qui ont contribué à 

l'aliénation et à la perte d‘identité de la population maghrébine. Chaque groupe ethnique 

vivant en Tunisie est représenté par un personnage concret dans les romans de Memmi. 

Pour mieux comprendre le milieu socio-culturel dans lequel vivent les héros memmiens, 

je  présente brièvement les différents groupes ethniques ainsi que les moments les plus 

importants de l'histoire de la Tunisie actuelle. En relation avec l'histoire, j'expose la 

culture tunisienne dont les composantes (langue, traditions, religion) accompagnent le 

lecteur à travers les romans et quelquefois les héros luttent avec elles.

Le chapitre suivant traite de la personnalité de l'écrivain tunisien Albert Memmi. 

A côté de la biographie et de la liste des oeuvres de Memmi, je décris les différentes 

origines variées de l'écrivain qui l'ont obligé à réfléchir à son caractère complexe depuis 

son enfance. Juif, de mère berbère vivant dans le milieu arabe sous le Protectorat français 

Memmi, déjà comme petit garçon, essayait de comprendre son identité et de définir son 

"moi" . Dans ses romans les héros vivent quelques-unes de ses expériences, de ses 

questions et de ses problèmes de la même façon que lui. Contrairement à ses héros, 

Memmi a réussi à réconcilier les différentes parties de son identité en elle-même et son 

origine difficile à comprendre ne lui pose plus de problèmes. Néanmoins la recherche du 

moi perdu reste 1 un des thèmes essentiels de sa création littéraire. Quoique Memmi vive 

en France depuis les années soixante, il reste sujet tunisien d'origine juive.

L'analyse de 1 aliénation et de la perte d'identité concerne trois romans choisis 

d'Albert Memmi - La statue de sel, Agar et Le Scorpion. Dans le cinquième chapitre, 

j'esquisse globalement l'histoire de chaque oeuvre et je généralise les traits communs des 

romans. La statue de sel raconte la vie d 'un Juif tunisois, Alexandre Mordekhaï 

Benillouche. Le héros découvre tour à tour l'école, la ville mais aussi la société qui lui 

font peur et qui ne veulent pas comprendre son origine compliquée. Alexandre lui-même 

ne la comprend pas et il se pose toujours la même question concernant son identité sans
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trouver la réponse. Il oscille entre l'Orient et l'Occident. Ses questions, ses sentiments et 

ses expériences rappellent ceux de la vie de Memmi. Ne comprenant pas son identité, 

Alexandre part pour trouver la réponse ailleurs. Il rencontre une jeune fille française, 

Marie, et l'épouse. Les problèmes découlant du mariage mixte créent le sujet principal du 

roman Agar mais la question: "Qui suis-je?" reste toujours actuelle. Le Scorpion 

représente un grand mélange de héros, d’histoires et de confessions mais il pose aussi les 

questions les plus graves comme celle-ci : "Qui sommes-nous?". Evidemment, la réflexion 

sur le moi perdu est présente dans chaque roman : ils sont unis non seulement par le thème 

mais aussi par les symboles, les lieux et les personnages qui pénètrent à travers les 

oeuvres. Quoique les romans aient beaucoup d'éléments en commun, on peut les lire 

comme des oeuvres séparées.

Le sixième chapitre représente la partie la plus importante et la plus vaste de mon 

mémoire. Il analyse l'aliénation et la recherche du moi perdu dans les romans d'Albert 

Memmi. Je définis cinq critères d'après lesquels je procède à l'analyse -  ce sont 1' origine 

ethnique, la culture prise globalement et ses composantes - les coutumes et les traditions, 

la langue et la religion. Il est évident que cette délimitation est approximative et qu'on ne 

peut pas comprendre les catégories séparément. Il est sûr que chaque événement ou 

chaque sentiment a plusieurs raisons qui se mêlent et que l'une est conditionnée par 

l'autre. Cependant on peut rechercher certains traits communs sur lesquels on peut 

s'appuyer en définissant les cinq catégories proposées.

Comprenant l'origine ethnique comme le déterminant de base de chaque individu, 

j'introduis 1 analyse du point de vue ethnique. De ce point de vue la recherche du moi 

perdu est bien illustrée par de vains efforts pour découvrir l 'étymologie du nom Alexandre 

Mordekhaï Benillouche dont chaque composante exprime un groupe ethnique différent. 

Le prénom Alexandre symbolise le prestige de l'Europe occidentale tandis que Mordekhaï 

exprime l'origine juive et fait penser à l'Orient. Le nom Benillouche est interprété de 

différentes manières. Celui qui porte un nom si diversifié devrait réconcilier en soi tous les 

groupes ethniques mais le héros de Memmi n 'y  parvient pas. Le sens de son identité lui 

échappe. Il hésite entre l'Orient et l'Occident sans savoir à quelle partie du monde il 

adhère le plus. Le nom cause à son titulaire beaucoup de problèmes. Les Français 

n'acceptent pas l'origine juive. Si sa famille représentait pour son fils une certitude 

pendant son enfance, maintenant elle n 'est que la personnification de l'inculture, des 

moeurs traditionnelles et de la primitivité. Ses études au lycée l’orientent vers l'Occident. 

Il admire ses enseignants qui ont réussi à s'imposer en dépit de leur origine orientale.
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Alexandre voit déjà la grande différence qui s'étend entre son milieu natal et celui qu'il 

rencontre au lycée par l'intermédiare des élèves riches. Fasciné par la culture occidentale, 

il s'éloigne de sa famille de plus en plus. Petit à petit il hait l'origine de ses parents mais 

en même temps il sait bien qu'il ne peut rien changer. Il n 'est pas accepté ni par les autres 

enfants ni par les Français. Le séjour dans un camp de travail pendant la seconde guerre 

mondiale lui confirme qu'il ne fait plus partie des Tunisiens. Refusé par l'Occident et 

ayant rompu avec l'Orient, le héros ne trouve de point stable nulle part. Il s'enfuit pour 

revenir quelques années plus tard avec sa femme française. L'origine ethnique différente 

des époux indiquait d'avance qu'ils devraient faire face à beaucoup de difficultés. Marie 

ne voit dans la société orientale que barbarie. Mais Alexandre lui-aussi se sent aliéné 

parmi les siens. Influencé par la culture occidentale il n 'est pas capable de s'intégrer à la 

culture orientale. Une question épineuse lui vient de plus en plus à l'esprit. Il n'appartient 

plus à son peuple mais il n'adopte pas entièrement l'esprit occidental de sa femme. Mais 

qui est-il ? Il se sent aliéné dans son pays natal avec sa femme et ses parents.

Le héros de Memmi se trouve à la frontière de plusieurs groupes ethniques. Ayant 

rompu avec l'Orient, l'Occident le refuse. La fuite lui paraît comme la meilleure solution. 

Peu après il comprend que ce n 'est qu’une solution provisoire. Il ne pourra jamais 

échapper à son origine ethnique et à ses racines. Perdu dans un cercle vicieux il s'éloigne 

de son identité.

Quant à l'aliénation culturelle, le motif du cercle vicieux se répète. Enthousiasmé 

par la culture française, Alexandre part pour Paris, mais il y éprouve une déception. En 

plus, comment peut-il étudier la culture du pays qui a laissé mourir les Juifs pendant la 

Seconde guerre mondiale et qui n 'a  rien fait pour eux après la guerre? En pleine 

confusion, il revient en Tunisie où il est situé entre deux feux -  entre sa femme et sa mère, 

entre l'Occident et l'Orient. La lutte entre l'Orient et l'Occident est présente partout, le 

héros ne s'en débarasse jamais. Mais quelle femme satisfaire si l'esprit d'Alexandre est 

déchiré entre les deux parties du monde? Si Marie condamne rudement la culture 

tunisienne, Alexandre n'en est pas capable bien qu'il se rende compte de ses défauts. Plus 

Marie critique le mode de vie tunisien, et plus Alexandre se sent déséspéré. Il a besoin 

d'aide de la part de sa femme. Il ne peut répudier ni Orient ni Occident. Les deux parties 

luttent dans son esprit. Mais la société l'oblige à choisir.

Il est évident que les époux ne peuvent pas ou pire encore ne veulent pas trouver 

de compromis entre leurs caractères différents. Le mariage mixte est malmené dès le 

début. Si Alexandre n 'a  pas encore trouvé la réponse à la question de son identité, il ne
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peut pas servir d'appui à sa femme. Sa situation est aggravée par la colonisation. A notre 

époque on apprend à comprendre la multiculturalité. Il y a des tendances à rapprocher les 

cultures différentes. Mais sous le Protectorat, la culture occidentale était comprise comme 

celle du colonisateur. Si Alexandre n 'a  choisi nettement ni Orient ni Occident, il n’est 

chez lui nulle part et aucune partie ne l'accepte. Il se trouve enfermé dans une situation 

sans issue.

Comme les traditions et les coutumes représentent des éléments assez essentiels de 

la culture, elles ont bien contibué à l'aliénation et à la perte de l'identité du héros de 

Memmi. A travers ses origines diverses, Alexandre a connu beaucoup de coutumes 

différentes -juives chez son père et berbères chez sa mère. Mais Alexandre considère les 

deux types de coutumes comme inutiles, primitives, basses et immobiles. Influencé par ses 

études, il décide de mener sa vie d'après les règles rationnelles de la science. Les rituels 

primitifs ont rompu ses relations avec sa mère, il n 'a  plus de respect pour elle. Le rejet des 

traditions familiales a approfondi l'abîme entre Alexandre et son Orient natal. Marie juge 

les traditions orientales de la même façon que son mari -  stupides et inutiles. Mais quel 

changement est né dans l'esprit d'Alexandre! S'il méprisait toutes les traditions autrefois, 

après son retour en Tunisie il les accepte et reproche à sa femme l'intolérance. Bien qu'il 

se soit moqué de sa mère cent fois, maintenant il veut la réconcilier avec Marie. Son 

comportement témoigne bien d'une certaine maturité, il ne veut plus entrer en conflit avec 

ses parents, mais il ressent aussi résignation et confusion. Se soumettant à ses parents, il 

fait du mal à sa femme. Et le conflit entre l'Orient et l'Occident apparaît de nouveau. Plus 

le mariage déchoit, et plus il réfléchit au divorce. Mais la fuite ne résoudra pas une 

situation sans issue. Alexandre ne trouvera pas son identité après le départ de Marie.

La langue est l'élément ultérieur qui cause le sentiment d'aliénation. Ne parlant 

que le patois berbère de sa mère, Alexandre doit résister à la moquerie des élèves et petit à 

petit, il apprend le français. Malgré ses efforts la langue reste le stigmate qui témoigne de 

son origine berbéro-juive. En marge de la classe, il est exclu non seulement par les enfants 

mais aussi par certains professeurs. Plus tard, il connaît à nouveau ce sentiment 

d'exclusion à Strasbourg dans la famille de Marie qui parle allemand. Mais Marie se 

trouve dans la même situation en Tunisie. Même si elle veut communiquer avec sa belle- 

mère, elle ne le peut pas car celle-ci ignore le français. Il est certain que la langue est une 

condition assez importante pour la vie courante dans n'importe quelle société et que 

comprendre la langue de son époux détermine un mariage heureux. Marie, parlant la 

langue du colonisateur, n 'est pour les Tunisiens qu’une étrangère. La mère vivant
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enfermée dans un milieu des traditions berbères n'est pas capable d'apprendre une autre 

langue. La mauvaise volonté des époux et des membres de la famille pour apprendre les 

langues approfondit l'incompréhension mutuelle.

La religion joue un rôle important dans la révolte d'Alexandre contre l'Orient. 

Tandis que, comme enfant, Alexandre ne doutait jamais de la valeur du judaïsme, pendant 

sa jeunesse le judaïsme devient la cible de sa critique. Pour lui les rabbins sont barbares, la 

religion est hypocrite. Le judaisme sert d'intermédiaire à Alexandre dans sa lutte contre 

l’Orient. Sachant bien qu'il n'effacera jamais son origine, il réagit en se révoltant encore 

plus fort. Si c'est Marie qui critique le culte juif, Alexandre le défend de la même façon 

qu'il l'a  condamné il y a quelques années. Ce comportement témoigne de la confusion de 

son esprit. La religion ne représente qu'un prétexte pour sa révolte, d'abord contre 

l'Orient, puis contre l'Occident mais surtout contre lui-même. L'hésitation entre les deux 

parties du monde est toujours en jeu. Alexandre reste au carrefour sans prendre de 

décision définitive.

Les romans d'Albert Memmi traitent le thème de la recherche du moi perdu dans 

le monde colonisé, thème typique de la littérature maghrébine. Le héros Alexandre mène 

une lutte à long terme mais ils ne gagne jamais. Cette lutte est provoquée par son origine 

compliquée dans laquelle Alexandre ne peut pas imposer un équilibre. Les études au lycée 

ouvrent à Alexandre un nouvel horizon -  le monde occidental. Bien qu'il essaie d'oublier 

ses racines et d ’effacer son origine orientale, il comprend bien que ce n 'est pas du tout 

possible. Il lui reste à arrêter de se révolter et à réconcilier l'Orient et l'Occident. Mais sa 

situation est aggravée par l'influence de la communauté juive qui ne respecte pas sa 

femme étrangère. Marie elle-même ne fait pas trop d'efforts pour s'intégrer en Tunisie. 

Alexandre se sent aliéné et perdu à côté de sa femme. Son origine juive souligne sa peur et 

son incertitude. Les Juifs sont exposés à un danger de mort à cause des pogromes 

fréquents. Sa ville natale devient un lieu hostile. En dépit de toutes les difficultés, 

Alexandre se sent sujet tunisien mais après son retour d’Europe, il juge la société 

tunisienne avec des yeux occidentaux. Sa vie se déroule dans un cercle comme le 

mouvement de panique du scorpion blessé. Le destin d'Alexandre illustre la vie difficile 

dans un monde colonisé. Bien qu'Alexandre ne trouve jamais son identité et qu’il reste à 

la charnière de deux civilisations opposées, sa lutte assidue lui permettra d ’aider d'autres 

jeunes Maghrébins qui pourront s'inspirer de ses erreurs.
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