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Význam beletrie jako historického pramene je sice obecně uznáván, její využívání 

v tomto smyslu je však zatím v našem prostředí velmi omezeno, historikové moderních dějin 

toto pole obvykle ponechávají historikům literárním. S potěšením jsem tudíž přijal vedení 

bakalářské práce Tomáše Vrchlavského, který ve svém zájmu o známého českožidovského 

spisovatele, významně těžícího z autopsie, začal hluboce přemýšlet o jeho inspiračních 

zdrojích a jejich možném využití pro hospodářské a sociální dějiny. Dílo sice nebylo 

extrémně náročné co do rozsahu pramenných zdrojů, převážně – ale nejen – literárních textů, 

ale kladlo značné nároky na kontextualizaci textů (vybraných jako markantně sociálně 

ekonomicky výpovědné) a pochopitelně na jejich kritiku a interpretaci.  

Základem práce se staly povídkové soubory „Jak jsem potkal ryby“ a „Zlatí úhoři“, 

které tvoří nejnosnější a také nejčtenější část Pavlovy tvorby. Z tištěných pramenů těžil autor 

z vydané korespondence, ponořil se však i do Pavlova fondu v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví. Vstupní kapitola ukazuje, že autor se velmi dobře srovnal s relativně 

bohatou literárně vědnou literaturou, která se mu stala užitečným pomocníkem.  

Dílo je logicky strukturováno. Je věcně uvedeno pěkně zpracovaným biografickým 

nástinem nepostrádajícím kritické porozumění člověku, jenž byl osudnými událostmi druhé 

světové války a následným politickým vývojem vtlačen do rolí ne zcela korespondujících 

s hodnotami vyznávanými rodinou, z níž vyšel. Těžiště práce spočívá v analytické 

přesvědčivě tematizované kapitole pracující se „vzpomínkovými“ literárními texty. Samotnou 

tematizací prokázal autor cit a smysl pro Pavlův svět sevřený nacistickou okupací do 

antisemitských nařízení přecházejících plynule k politice exterminace. Pochopil, že červenou 

nití Pavlovy jsoucnosti, je jeho příslušnost marginalizovanému a posléze systematicky 

vyhlazovanému židovství.  

Ekonomickou situaci a sociální aspekty jednotlivých literární tvorbou ztvárněných 

historických období autor pojal chronologicky. Předválečný život středostavovské židovské 

rodiny s jeho ekonomickými a sociálními atributy nalezl v Pavlových povídkách dostatek 

prostoru, aby mohl být podkladem zobecňující konstrukce, která spolu s vývojem válečným 

přináší řadu pozoruhodných postřehů a charakteristik, které v hospodářských a sociálních 



dějinách pro naznačený specifický segment společnosti zpravidla absentují. Silné jsou i 

literární reflexe zkušeností poválečných. Naznačují rodící se prozření komunisty vstoupivšího 

do strany bezprostředně po válce s vírou v lepší svět. 

Závěry práce považuji za relevantní. Klíčové je poznání, že identita Pavlových, 

formující se téměř klasicky v židovském malopodnikání je konglomerátem příslušnosti 

k české společnosti a křesťanskými hodnotami orientovaného způsobu života „s nějakými 

zbytky židovství, židovskou mentalitou a obchodnictvím“. Ten koreluje se závěry práce PhDr. 

Ing. Lenky Burgerové, PhD. analyzující vývoj židovského obyvatelstva v Teplicích na 

poměrně dlouhém úseku jeho vývoje 20. století.1 Střídání autoritativních režimů židovskému 

obyvatelstvu systematicky zužovalo prostor pro svébytný rozvoj a Židé resp. lidé židovského 

původu jak bezprostředně před válkou, tak po ní jsou opakovaně stavěni před alternativy 

nových identit, často dokonce resultujících i ve změnách příjmení. To je i případ Oty Poppera 

– Pavla.  

Práce je psána přesvědčivě, velmi pěkným jazykem, třebaže v některých pasážích  

zbytečně obšírně. To však nic nemění na skutečnosti, že Tomáš Vrchlavský prokázal vysoké 

kompetence v práci s prameny a textem.  

Závěrem shrnuji, že předložené dílo odpovídá nárokům na bakalářskou práci 

kladeným a proto je doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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