Malé dějiny totality aneb Se srpem v zádech
Generační výpověď Jiřího Pilouse se uměleckou přesvědčivostí blíží Škvoreckého Zbabělcům

Román Jiřího Pilouse
Se srpem v zádech z doby 
soumraku poválečné československé totality je 
zcela vzdálen laskavému pousmání za uplynuvší
dobou.

Před  čtenářem se odvíjí příběh hrdiny Pilsteina od let školní docházky, kdy do jeho života vstupuje okupace, řádně komentovaná mladíkem v pubertálním rozpuku. Pokračuje šedi normalizace, kdy se stává jazzrockovou máničkou a nabírá rokenrolové životní tempo, studuje gymnázium a vstupuje do světa erotiky.
	Erós Pilsteina už neopouští, bourbon a sex jsou mu nerozlučnými společníky. Ještě na střední škole začíná chodit na rokenrolové koncerty a účastní se každoročních Metropolitních swingových dnů, pilně cvičí hru na saxofon i na varhany ve venkovském kostele.
	Jo, a taky přišel přípis, že zastavili činnost Swingový divize. Srub vzápětí nacyklostyloval dopis členům, v němž objasnil, že verdikt je právně zmatečnej a divize činnost neukončí ani náhodou.

LITERATURA

	Přes různé peripetie se Pilstein dostává na vysokou školu a poté k pedagogické kariéře. Příběh končí večer 17. listopadu 1989.
	Pohled Jiřího Pilouse na dobu totality je upřímný a sarkastický pravdivý. Dosahuje mety generační výpovědi, která se uměleckou přesvědčivostí blíží Škvoreckého Zbabělcům anebo Pelcovu ..... a bude hůř. Stejně jako Danny hraje Pilstein na saxofon, ovšem swing a bepop vystřídal freejazzovým jamem na rozmanitých podzemních akcích a koncertech.
	„Teďka sou, vole stejně nejlepší ty Plastik Pípl.“ Ovanulo mě něco podivuhodnýho.
	Svým způsobem jde o dílo, dokumentující amorfnost totalitní doby. Pilstein polemizuje s otcem o politické situaci, zároveň usiluje prostřednictvím umění dospět ke svobodě projevu, čímž je naznačena duchovní disharmonie života v totalitních podmínkách mocensky kontrolované společnosti. Jeho románová zpověď je zároveň svébytným vnitřním dialogem o kultuře.
	Výstavbou upomíná na jazzovou fugu; už názvy jednotlivých kapitol vytvářejí samostatné příběhy. K posílení uměleckého účinu využívá autor výrazových prostředků hovorové řeči, ilustruje tak prostředí a dobu, a úspěšně tak navazuje dialog se čtenáři.
	Přeživší hutníci si jednou tejdně pouštěli přenosnou televizi, aby sledovali osmdesátidílnej seriál o tom, jak konstruktéři sestrojili modernější obráběcí stroj. V minulém díle se ukvapili, vyslali ho předčasně na veletrhu a on jim neobráběl.

Čas téměř neexistuje

K posílení sugestivity napsal Jiří Pilous svoje vyprávění ich-formou. V makabrózní stojaté tůni totalitní doby čas téměř neexistuje, a pokud jim chtějí protagonisté pohnout, musejí využít každé volné chvilky a místa k činu. Na každé narušení totalitního řádu však číhá Velký Bratr, a zbývá proto pouze možnost sebevyjádření sexem nebo uměním.
	Taky je pěkný, jak mělo v našem mládí všechno dlouhej čas. Dneska je to rychlý. Chceš některou sbalit, zaváháš pár hodin a ojede ti ji někdo jinej.
	Pilstein je pořád u žen a s přáteli, družnost jej zachraňuje od rozpadu osobností anebo zločinu. Příběh Se srpem v zádech se téměř neděje, čas vypravěče je časem vyprávění, prostým fyzickým časem. Je to dáno totalitou, v níž se vše odehrává.
	Jiřímu Pilousovi se v románu Se srpem v zádech zdařila výstižná a umělecky hodnotná charakteristika normalizační totality až po její konec.
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