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Ivan

Klíma.:

UŽ SE BLÍŽÍ MEČE
/K prameni inspirace Franze Kafky/

no svých tiestadvaceti let - stečil jsem uf ebs::ilvov8t obor bohemistiky a 11terárr..! vědy nE; _pražské 1.miverzitě - jccm nem€1 Mi tušení
o díle spisovatelei v jehož jméně fH? křížily oba jazyky, jimiž se jcštř
za mého dětství v Cechách mluvilo: Frenz - ts.fl!a. 'i, kteří rám pfednáleli dijtny světové 11 tentury začátkem p&éesátých let, r.epovažoveli
za nutná se o tomto pražském rodák.on ani zmínit, te by jej kdo zařadil
do čějin ěeské 11teretury, bylo nemyslitelné.
V roce 1957 vyfla v Praze BLtclopie ecsiti novel vfznamných eutor-*;
našeho století, uzavírala ji Y.e.fkova prol&a V tres taj^ecké kolonii. ryl
;iEem až do té doby odchován výtraOuě realistickou pmzcu, ph?s'to, erf.'bo právě proto, n2 mě _poslední povídka sntologie ZBpieotílll. velmi rnocrf. lepochyhova.l jsem, fe ee její poselství éotýká mfho vlastnilm ovuCu. tebyl jseD sn.ad Jeitř před několika lety podoben nevinnému vojáko
vi, který měl ulehnout Da lofe popravčího stroje'? emili ti. v uniformě,
kteří veleli popraví, stejně logicky a bezchybně zdlvodněno svoje vra
žedná počínáni? Fevydiva.li je .rovněž za Akt sJrevedlnosti? 1ebyl jsem
právi tak zúraanl zacbráněn, odYOlán z předsíně plynové komory stejr.ě
jako byl odvolán k amrti od.souzený vojáěek?
četl l^em spouatu knih, jež pflnaňely nejhrůanějěí pocrobnoeti o
vraledné instituci táboraa má myal se ul vzpír&la je přijímat. Obraz
pustého údolí s mu!ícím •trojem a jeho fanatickým cbeluhovatelem ee mi
však.vryl do pamltia nep^amatoval j^em se, le by mě kdy nějak.4 literární
dílo pfedtm tak aaúáhlo. Takové bylo •' p^rnú setkání s k^a.tk:cvakým
avlte111.

I.

!ivot PrMze ^^ky, nanlífen zveněí, probíhal spofáa.ariě až monot&nnl. Vzorný chlapec, který vstudoval s odporem střední školu e bez
zájmu pr4ve. Vsornj úfedn!k, který b .z zájmu ěi dokonce s .■' .odporem
plnil své povinncsti zaměstnance pojišlovny a zvolna postupoval na febfífku byrokratického ddstojenetví. Starý mládenec, .icterýsse maruě po
koušel pfekoDat úzkost a manželetví. Zruěená zasnoubení, prázdninové
ceety striveni větlinou • rakouakých či v českých lázních. FoŠni psaní.
lysická atráznla leepavoat, boleni Uavy, hypochondrie. r:a sklonku ži
vota shoubn, plícni chol'Oba. iěkolik pfátelstv!, nlkolik zájmft, kteri
ened vzhledem k j^ho dílu pfekvapí svou z^^tostí /jako záliba v zemidllatv!, v zahhra^.lien.í, v plaYáárú/, kteri vlak nijak nevybohjí z oblaeti z,3md blh'bo oběana. Ve vífe rýl vlalný, o poli t.ické dění se
sajímal jen trpnl, 1 ltdyl ho jednou prdskA policie zadrlela na Jakési
ana.rchiat1ck6 acbdai. Byl !id, Ul v feak4 1reze a pstl německy. i-: ezdá
se •lak, ie by i^yto rozpory pfilll rulivě zase.nova.ly co jeho kažaodenníhc fivota.

Jestlife osobní 2ivot apiáovatelllv byl spíše poklidný, : elzť v.,též fíei o době, v ní! lil. }omineme-li věk dětství P. rané čospěloati

t ..fka Žil a. většinu sváho díla napsal v j^dné z nejz-ušnějšíct dějir;nýcb epoch. Kdy! mu bylo jedenatficet let, vypukla evětová válks. l
kdyv. Ka:fka sám nemusil narukovat, nemohl uniknout následkům v„ilee:uého
dění. V j'raze, kde f1l, penovaly tělko pfeCetevi telná bída a hled,

zranění, bolest, násilná smrt se plížily vlude kolem něho. :fotom ko
nečně nadeiel mír, jenž z:m.lnil tváfnost '.e.vropy. traha - Rafkovo roé.iř'tě - se stela hlavním městem nové republiky.

ned vzápětí: revoluan

v ťačersku s v Německu, sociální bouře v o&tstn.ícr: zemích, také
i.€.

v

Pr.E-

Občanská vá.lke v R.usku.
Ti^ kteří vládli perem, byli Yětfinou strlenl událos1.lti, vnějsirr,

dřním. domnívali se, 2e musí podat svidectví, vyslovovat varováni, u.kezov2t cestu z katsstro.ry, hledat leplí apoleěenalf uspořádálií. Je

jich díla jsou zahlcena pfeYratnýlli udilostai 1 idejemi. V l:atkovf
díle z toho vleho nenalezneme prakticky nic. Dne 2. arpna 1;, 14 si po
znamená vá^ do avébo deníku pouh, dvl vity. "ilmecko vypovldllo válku
Rusku. - Odpoledne jsem ae kouphl.^1/ Toto apojerú, y nimf ee nejbez-

význ^m135! oaobni údaj dos^me na roveň aYitodIJnf události, by mohlo
ěť mělo atái jako motto, jako klí& ke kal4' 11Yase o latltovl díle.
Vnijií sviť' denfho l!du byl jiný nel ten, v nimi se pohyboval on. l'ro-

ěítáme-11 jeho den!ký anebo korespondenci, lld!eme jen fasnout, jak vý

hradně byl tento velký apiao^atkl aoustfeděn na sebe, na své pocity,
bolesti, na ari nedoatatky, n^wci, eny, '1zltoat1, na neJbezvý2nemnijží
události, kter.4 •• dotýkaly jeho taldodenzúlo llvota. •Femil pro své

aoulcro.mé a vn.idlj^ tu nev41noat, která odlišuje nevýznamné spiso
vatele od epiaovateld • imaginacú,^2/ cba.rakterizuJe ho kriani Elie.s
Canetti. K.a.tka sám ai poěátkem války poznamenávái "Dezproatfeční kon

takt s kafdoóenním světem mi zbavuje možnosti širokého poř.ledu nri vt-ci,
yX
jako bych byl na dni strle, Je§tl ke vlemu ■e aJcloněnou hlavou.^,'
Chceme-1.1 pochopit amyal 1 okolnoaU vzniku Xae..tkova díla, musíree

tedy ze Yleho nejdříve pátrat po z&oneoh a f4du jebo vni^^ího světe.
Jeatlile prralaktpnníJc pl"flil ad,1111v1 poklidný !ivot, nikdy
aapoi netrpll hlady Jako tfeba Oharle^ l>ickene, ani nebyl ^veden ne.
poprartltl jako Doatojevaldj, ani neprolil ^hrdsu válahných tafení jriko
tolik & jeho vratemikd, neznamená to, le by jeho vuitmí avět. byl ne-

dr8Jftat1cký, le v nám n^^lovaly Yallnl, le v nla popn.Yěí ,eta opakova
ně nezaměřovala úatí svých blavn! do atfedu 3eho ěel.a.
V jednom tie evých dop1a11 Milenl Jeaenak, .Calka o aobě prohlaihtjez
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Jsem duěevně nemocný, plicní temoc je pouz-e duševní nemoc, která vyetoupila z bfehtl. Jsem te.kto nemocen uf čtyři pět let, od doby svých
prvních zasnoubení. r4/ latřilc ovšem ke Kafkově tiutostylizecl, fe r:.adeazovsl svoji slabost, rteBChoirnost i své nedu:;y, nemůže však být po
chyb o tom, že l-sfkova duš-€ byl& při nejmeněim tak křehká jako jeho
tělo. Ještě ne. sklonku ž1 vo te vzpomíná nE\ vr..1 třní poranění, jež mu
způsobil otec, který ho v noci zrn treet vynesl z postele a chvíli riechel ze .E&vfenými dve.l-mi na p2vleči. I.yl zre.něr ta.in, kde by oste.tní
enadno proLlédli běžný rodičovský zákrok. Stejně ho zrlPňovelo, kcyr
to otec učil nedůvěře 11 'iejít příčiny mu .:.:;fFtáv&ly skryty• ".I eCívěra^
kterov ses mi v obchodě i dome. sneš:il v.štipit k většině lidí ••• a kte
rá tt kupodivu nijak zvlá!t netífila..* tato nedůvěře, jeř se mně jako
chlapci v mých vlastních očích nepotvrzoval&, nebol jsem vlude vidtl
jen nedoatiině vynikající lidi, prominila se ve mně v ned-ůvěru k sobě
semému a t neus^tálý atn.ch ze všeho ostetního.'1!5/
"fro nivo je !ivot cosi úplně jiného nel pro viect.ny ostatní 11di, pfedevl!m Jaou pro něho peíze, burza, devozová centrála, psicí
stroje úplnl mystické vlci /a an.tefni rayaUcké jaou, 3en pro nás
oatatn! ne/, j^ou to pro něho prepodlmé hádanky a má k nim úplni jiný
Tstah nel my," ch^arakterlzuje bo Milena Jeaenská, •copak je tfeba j^ho
práce v '1&41 obyčejn4 slu!ba? Pro niho je dfed - 1 ten Jeho vlaatn! coal tak úhadnfho, tak obdivuhodného jako pro malé d!ti lokomoUTa.
llejjeednodulí vic na svitě nech4pe.^6/
Svit, který nelse iádným způsobem zbaTi t jeho tajuinostl, jemuž
nelze ani pflYylmout ani porozumět, se měn! v labyrint, je to Zákon,
do nlbol •ede mnoho dvefi, vlec^y vlak uzamčeni, věectny stri!entl. Je
to svět, který probourA! úzkost e. nejistotu. Jaké !těstí poehopi t, že r* f
země, na ní! atojíl, nemaže týt větii, než co zakrývají obě chodidla.""
"On ae c.ťtí uvězněn ne. té to zemi, je mu těsno, propuká v něm autek,
octablost, n^roci, l.ílené pfedetevy vězňů, žádná útěcha ho nem-lfe utf:11 t, práTi proto, le to je jen útlcha, k:febká, blevu rozbolavuj.ťc! útě
cha proti dan4mu faktu uvlznlni ••^ SYlt je hora tak atmá, le se nedal

zlézt, ^tdyb7a lcn!el po rovinl, usiloYlll ee snaill jít kupfedu a pfeeto nepo^tupovel, byla b7 to zoufalá vic, ale protole Iplbál po a^trmém
svahu, aai tak 8t1'1l4^, jako ty
ae jevil pfi pohledu zdola, mO.le
být ta n^whouenoat zpO.aobena tak, jen sklonem terinu, a nemuaíl zou
fat. "9/ Svit bude lefkort vidy hrozit tím, !e ho zničí, a on pfed nim
bude prchat, "ssÝ!rat dYefe 1 okne na závoru pfed evltem,^10/ bude se
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vždy znovu odhodld.vat k zápasu s ním. 11 ňikóo ee nemůže epokojl t pouLým
poznáním, nýbri ae musí snažit podle nět.o j ednet. K tomu se mu vňak
nedostalo sil, musí ae proto zničit, 1 když hrozí nebezpečí, že se mu
sni pak nedostane potřebných sil, nezbývá mu však nic jiného než tonto
krajní pokus."11/
V tomto zápase lt&..fke nikdy nenajde dosti potřebných sil, opřtovpni bude couvat pfed vrcholem, jel hodlal zlézt. Rude to vnímat jako pokofující prohru, jako pro Jev neschopnosti dozralí a osamostatnit se,
vystouplt z hranic ne-dospinosti, kde se aspcň poněkud ci tí chrněn.
ttJá nikdy nepro!ijll mužný věk," stěžuje si, "z cítěíte se proměním rovneu v bělovlasého starec.” 4/ Ve věku d vecctideví ti let si poznranenává:
"Také jsem se pove:oval vzhledem ke svému opcvrženíbodnému dčtsktforu
zjevu za nehodná toho, abych ai utvářel seriózní, odpovědný názor na
velkou muhiou budoucnost. ta mi obvykle připaóala tak rieemolná, 2e ke.fdý krlček kupfedu mi připadal podvrlený a :pfíltí krok nedoseli teiný.” '/
V lafkoTl chování jelti na sklonku jeho f.ivota snadno postřehne
me ryay cblapect,, nedoapllf at)'Usaee, leny, kteri chtěl získat, snelil se vždy ohromit popiay •Tich muk^ ariho strachu, avé alaboeti, své
bolesti, oaaaloeti, aYých n^wc!. Snali •• dojmout, nikoli y mubl impom nt. Y al doj^m4a derúkoria úpise ze saČ4ttlcu .roku 1912 vysvětlu
je, jak pn nedoatatek ■li auael Ylechny ev.S aá311y 1 radosti obětovat
avému pse.ni. •M.aj roavoj je nyní dokončen, a už, pokud motu poaoudi t.
nebylo ponecháno nic, co by ae dalo obltoTat, musím ae pouze zbavit
sri práce t dfadu.•• • abych mota zaaít opravdový livot, v nimi ^zároveň
s pokroku t 116 prici, bude tonelnl ú tváf schopna pfiroseni a^tárnout«^14/

Jak vlak rlme, l'.at'ka •• nikdy neodhodlal dobrovolně vystoupit ze
svfho zamlstnání, atejnA jako se neodhodlal zeložit rodinu anebo do
končit byi jeeiné ze svých roisáUeJlíct. děl.
Svoji neichopnost odtodlat se k ěinu, J1ml by rozhoduJíeím způso
bem zmlnll okolnosti aYého livota, Kaafka nahrazuje usilovnou renex.ť.
Jeatllle
obluti aini drtivá neh7bnf a trifí v tvá!' liTOtu si pf1pa44 bezmocný, • okaaliku, kd7 •• t li"fO'tll obrit.ť zády, eŮY' •• jeho
p4nea Brilantnílli dedwcceJli předvídá Ylechny varianty situací a pfipranje sú aebe na Ylechna dali! - tentokráte ul urěiti úepllnějií atfetintt{ •• 11vot^ DTojzna!noat a rozpornoat SYěta, ■lofitoat věcí,
vle, co ee jeho dule vzpíral pfijmout, ae d' y myllenkácb rozložit, po
psat a tím ufiini t, kdyl ul ne úpl.nl nelkodnjm, tedy aapot přijatelným«
I Ylaatn! ,, ae dá, 3ak •• jeltl zmíníme, takto rezložit na. alofku by

„
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tosti, s níž člověk sot:1'..ls£í, jíž etrard, již uznává, a na druhou ěást,
které se děsí anebo jíž opovrhuje.
Jenomže se opětovně ukazuje, jak v životě bývá vše alolitějlí
nef je s to .postihnout nejrozumnějíí dedukce. Stokrát se pfiprav.! na
menželetví s Felicií ll. či na sccůzku s Milenou J., zddvodní ai všech
ny ergumerity pro 1 proti, připraví si kež-dý krok, ale váechno se hrou
tí, jakmile to zečne uskuteěňovst, a tím se jsn ještě více obnaiuje
bolestná nepřítomnost člriu. "Vidí dvojí& to první je pokelné, Uvotgn
naplněné, bez jisté' pohoáy nemoiné rozjímání, uvažování, zkoumání,
PrýŘtěni. Jejich počet a možnosti jsou nekonečné, čokonce i kopřiva,
&by &e uchytila, potřebuje poměrně velkou trtlimu ve zč.1, ele tyto
finnosti nepotřebuj! vůbec fádné místo, i tam, kde není ani sebemenší
trblinm, mohou žít ve vzáj^mém prolínání po tisících a tisících. To
je to první. to druhé •lak je okamžik, kdy je ělověk předvolán, aby
skládal účty, nevvypraví ze sebe ani hláaku, je vrčen zpátky do ruzjímán.1 atd., jenže t.a n^m3e uf nejmenlí Yyhlídky, nemaže ae y tom uf
jen ‘tak: plácat, ztllbe a a klením •• potop!."15/
"tizavfieno&t renue, jeetlile 31 neprovltrá žááný čin," uva.hJe
jeden z l:^a:fkoTých nejoblibenějlích autora lierke^^rd, "zplodí rie^>
len!hodnou ráSt.^ 161 laf'kaneschopen eálti k nikomu z lld! kolesa sebe,- obrac! ji proti aobi. Chová zál\ něi aYému vznfení, Wai arénu
tilu /J4, lesní zvífe, jsem byl tenkrát stifí v leae, lefel jsem ni
kde ve ipine.vé já.ml - lpine.vé jen následltera m4 pfítomnoaU, pochopitelni."171; , vilěi své elabosti, vděi aWtaa saralatn^d, riči svému,
ataromládenectví, v-iai své existenci, kterou pociw.je jako vinu, aailuje vie, na čem mu záleli, BYého ducba, ari schopnosti, sv-Oj talent,
své dílo. Idčí svoje Ulo • zamý§lí znifi t 1 vle, co nepsal.
!liYOt neoplodněr.ý činem a vzpírající se reflexi ee &táYá atál.e
neuctopitelnějfi, nedefinovatelnější, Lepfátelětějěi, vzbuzuje úzkost
e únevu.
Z4p1ay v Deníku, l)Op1sy felinii i Dopisy Mileně 3eou plny tito
,1navy 1 úzkosti. vzkosti nevidoucího dítfte, jak Je pfílil
Ye
velk4m ••itl a úskoati vidoucího, 3el •• bojí doayalet, dokonat, zainit v čin to, co chápe. ''Je t.1 38 let a. jai tak unaven, jek •• snad sW
ř!m vdbec nelze unav!t. Jiebo apri.vnljia nejel Ydbec unavený, eybrl ne
klidný • bojíš ee udilet 1 jen krok na t4to se111, která j^ aama put,
proto 1141 Ylsatrll vldyck7 obl noh7 stlroveň •• nducbu." 181 "Je jen
jiatá, !e ndilen od Tebp nemohu !ít jinak, nel le dú etr,chu ůplnl
ze pravrlu1 víc r,e prsYdu8 nef si pfeju1 A. dělám tQ bez donucení^

^al,
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s rozkoří. V'l.'^vú ae do něho... Se strachem je to skutečně zvláštní,
jeho vnitřní zákony neznú, znám jen jeho ruku na svém Lrdle, a to je
•kutečnl jto pejstri1nljl!1 co 4aem kdy zkalil :nebo co byc.; motJ zařít.•i
V!ect .no táhne la^J:ku peyč s tohoto světa, tam, kde s1 věci i 11cskf:
vztahy podrlují avoji mystiku, tam, kde on sám rozhoduje o podobě vtc.:r ,
kde nmfe být nejen od8OU$eným, ele 1 aoudcem, kde může být zvěří 1 lov
cem, králem 1 poalem, kde mlle být aspoň na chvíli štasten, pokud ee
mu daří nvztyčit svit v ěámtota, pravdl a neproměnlivoetl.^20/

II.
Je zajímavé, fe tWrce, o jeol dile bylo napaáno tak mnot:o knir.
a pojedn^d, který zlákal ne3ednoho autora k epigonství, jen! povaloval
literaturu. anebo aapopoň 'f'laa^d pa^d za aejv^Uí smyal avého f:ivota,
nenapaal nel llělkolik e^datvých odataved o 11ten.^tufe, o av4m li terimú:
pfes vidf!
tevypro^okován, nedo^tazo^ru, lifta ani ve svých dopiaecb n^aaá ve
zTytu hovo!it o nil^ oo •• bnproatfadnl netj:Jt4 aeho oaoby. Ide3e,
filosofické eyatétlmy^ ^krdb7 Uch Irových daU,ají vnl jeho bezproatfeén!bo s4jmu ate3nl jalo váldú b1 tvy, proslovy poli t11m anebo cizí re
voluce. l'.atka, j^rnl •• tak ěa^to podaouva3í alo!i 'W ěi ^ra.fhovan4 myf-lenkoVIS zAlmiry, kteri údajnl aalit:rovával do avých ob^ra.za, nebyl ani
v ne3menlím Ideovým eutorem. 0 81'4 achopnoati -teoreUcky myslet •• vždy
vyalowTal pfezíravl. "Jiemú paalt ani pro Tici nauěená ani pro vlci
pfeětenl, ani pro Ylci p.roi1t4 ani pro vlci alylené,
pro lidi ani
pro ud4loet1j mám pocit jalo bych nezalil nic, n^auail se nic • oprav
du v.ím o mnoha věcech 11íň nei pclmlrný llolatk, e co vím, vím td povrch
ně, fe každá druhá otázka je nad mé síly. Jsem Descbopen uvatcvat, moj<
rozva!ov4ní neua^tál.4 nentí na Čiatou seCh některé izolované věci mr.žt..
v j4^d.n uchop!t, ale Jaem zcela neacbopen aouvialého nepferulevrmého
uvalován!. iedok4h ani poMdnl ^^rt\ň't pfíblb, ve akutdnonil dokážu
atllí ml.vri.t^^ tt21 / hto ^ebech^^k'ter1a^tik11 paradoznl 1'Ykl.4d' do dopi&i:c

• nimi ládá Felicii llaueru.YOu o ^rukU. O rilco poadlll si poznamenán do
den!Jau "Tlfkoat.1^„, kteri rám, tdyl aluna • lidmi, pramení ee akute!noaU, Že moj^ ayllaní, anebo apťle obaah .Sbo vldolll! je úplni al.Lt?.vý, to ni nevadí, pokud ee t.o tjk4 •I ^NMho, j^^ dokonce oběaa sám
se sebou apokojen, jfflle rozho'fOr • li^dmi Tyiaduje acb.opnoet pointovat,
učrlet jednolitost i aouvialoat fK1, tyto lcYality ee u 111 nenajdou.
takdo ee nechce ae mnou válet v oblacích alby, a 1 pokud nllkdo chce,
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r: emů?:e vyr.n&t mltu z mé hlsvy." 4
Tyto charakteristiky vlaatního myllení, 3^kkol1v Jaou - jako
všechna ka.fkova záporná sebeoeenění - silně nadsazeny, muaťme chápat
jeko přízneC Kafkovy nechuti k aloži tějěím teoretickJm úvahám. I kdyf

měl lafk.e zálibu v loe,lckýct .rozborech a těl.ilo ho zvažovat rds11é mov..!losti životních situecí, zdroj jeho inspirace tkvll věUlnou ve evětě
jeho záži tkl, dělo by se říci základních existencionálních zážitkd,
nikoliv tedy v oblasti zp.rostředkov&né, v oblasti idejí. Je ovšem
pravda., 2e tytn záll tky na sebe braly al snově obraznou podobu a on
z těcbto obrazů - ai vědomě čl podvidomě,- potom skládal novou skuteč
nost, nový svět, který se často natolik vzdálil své pllvodn! inspiraci,
re ztratil jednoznačný význam a adělnoat bezprostředního ÁfitkU.
Knofství zdánliví nelogi^^ch epoJen!. vztanl a symbolů svádlla pak
k nejmznějlím ěasto scale protichůónýa vjkla4ůi, kteri hledaly a n&cházely v díle ideová 11.try, jel bylo IIOšno Yy'lultit • spitni tak najít
původní ideu, nábof.enakou ě1 ^lozofiekou. Protole takový pfíehp
chásel ze záltladniho n^^chopení zpdaobu,
r:^a.tta tvofil, uzavíral
i cestu k přijetí a k pol'Ozumhi •yalu lebo díla.
Vratme •• t próze. kterou jrae za!nil1 na •^aaéa poěátku.
Fovíaka V treataneekf kolonii j^ •polil • Prominou nej.rou^Qejfi!
Ufto.oů dokoněenou praví. Jelí obsah ee zdá alolitlll!, "sašlt.rovanijl.í9 ne! ob11ali .Prominy. Híeto dije je vzhledem t oeta^^a la^o^yta
pracen nezvykle exotické, popis ■uěívíb.o a^roje a leho ^mgod.n! avou
podrobností jako by vyjeYOVal autorův aadlnana. F.ezvykll 3e tekkl, le
lafke., který ae obvykle a •lUi ě1 menlí odkrytost! stotoduj^ •• avým
hrdinou, j^ro by v této pondce v4hal mezi o^biaa protugoniavý. •Jea^ze^^ kleden4 na ět^enile p^ruení z toho, že ^la.flta aá zaujal sd posta
vení kdesi mezi da.etojníkem a ceatovatel.an•*2'3/
v povídce se vyskytuje mnotatví ti!ico trozJ.ul-titelnj'ch" vztahů,
z nichl nejvýznamnijlí a také :nejalo!itější ae zdá vz^^ ddatoJrúke ke
stroji. A co vlastni ú ayabollcont onen hrizný atrofl Co pfíkevy,
které se do nlbo vkládajíl Proč je cestovatel nedokáf.e pfečiat? Pro! •
se atroj porouchá práYl Te chrllit kdy ai na 3eho° poatel ulehlle důatojníťi Jarý význma mají upearúiq, kteri putu'i cd odaousence Je ddatoJn!kovi a zase nazpátek? Proč dliat.ojník volí ^wt Jen proto, !e ae na- '
dočká cestovatelovy podpo.ry"I Pro6 ae hrob s^tariho v^l tele :cela absurd
ně naeháví y Č'-!jomi"f Co znuiená nllpill na. jeho h.robfi
Tato povídka eeopravdu doěkela co neJproUchildnlliíclr výkladů.
; á ee prý chápat jako obraz krutého zákona. Jako zpodobení dehwasnize-
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ce válečné společnosti. V obrnzué podobě prý u.lceintje, jak ne.ěe strojo
vá civilizace splývá c berbarskou tradicí i zrůdné plody tohoto sply
nutí. Symbolicky zpočcbňuje akt vlastního peení jako krvavé sebeoběti.
Pobra.cuje krutou archaickou náboženskou tradici. Mučící stroj se dá
dešifrovot jaku oltář, kde je člověk obětován ve jménu zrůdného ido
lu - Zákona." Zničení přístroje ttae ukazuje jako pfedpokl&d pro pf!chod
nového věku, který je tumánnějií i raeionálnějží.n24/
!ie. zmíněné povídce náe na první pohled zeraal cosi je§tě neobvyklejlHhc než je exotičnoet miete /které je. ostatně’ stejně neurči té ja
ko Cějištt větěity Kafkovýct prÓz/, totiž onen i"&nt&.stický, do největ
ších podrcbností ropsrrný popravčí etroj. Y Kafkově díle se přecc jen
zřídka kdy setkáváme s ja.kimkcli v technickým cilem. / Aeroplány v Ert:&cii jaou vlastně reportážní črtou, která vznikla na pf!mý popud Raxe
Broéa.251 ./ Objeví-li se telefonní centrála, ě1 stůl a reggulátorem ja
ko v AmErice. či mifící pfíatroje v Návltlvi na dole, ■á tu techn1ck4
dílo jen podru!nou, ilustrativní úlohu.
náhle víc nel tfetina textu
jedn4 z nejrozaát.lejfíích pr&z se ett.birvá popisem zrO.dnfbo stroje a jeho
fungování. Autor sice ne několika místect. popis pfel'llSuje, ale opl'.tovni •• k němu vrací, jako by nutil myllenlcu, le privI atroJ ja 'I pencice tím neJddleli tijl!m, •Se ostatní je' 3en pedrulnf. f.elze pochybovat
o tom, !e vlt§ine Kafkových pruz ěerpá své podnlty s 3eho ne3niternlj- .
lích profi trl, pro ně hledá obrazné vyjádfení. Ja1c,au pro!itku mdle
odpovídat obra.e muě!cH.o atroje?
V jednom dopi&e Milenl Jesenské /1 kdy! dopis je pozdě31íh.o data
nelli vznik povídky/ pravdlpodobni nalezneme odpovl!. •víš, cbci-11
napsat nlco takoYého jako to, co náaleduje, blílí ae ul meče, jejich!
hroty mi vlncovitě obklopuj!, pomalu k tělu, Je to nejdokonalejlí mu
čení; jekmile mě jen škrébnou, je to už tak strašné, fe hned v pr^úm
výkřiku, vňechrio i:radim, tebe, 6ebe, viechno ••• •26/
Čeho se zmíněný dopiE týkál Ovšemže toho nejzikladnijříbo, nejboleitniJšíro problému Kafkova f.ivctai manlelatví. úbn.s, který pouiivá
v dopise, Yirnl pfipomíná obraz mučíc!ho ^tro3e - bude tedy uiltečn4
vlimnout ai Kafkovy fivotni aituace v dobl, kdy poTÍdka V treatanecktf
kolonii vznikala.
První raínky o této pr&ze se objewjí • Kafkovi :Deníku na podzim
roku 1914, tedy zároveň se žínkami o počátečních kapitolách Proceau•
Vzniku obou dll bezproatfednř pfedcházely v Kafkovi oaobn/!m fiYOti
dYl ud4loat1, Jež ho ne.doamrti poznnmenaly. Po dveu letech známosti
s Felicií rauerovou se to tif.: Kafka rozhodl, fe se zaenot:bí e. opravdu
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to 1 .června v I1erlínl v Comi Bauerových učiní. Ale již o šest tydnú
poedlji, opět v Eerlínf, se koná y ho tel u Askenische >:of poOi vrlé seze
ní, jehož se kroml lafky a Felicie zúěaetnilo jelitě několik osob, víme
urči tě, !e mezi nimi byla felicllna aeetra Erne e t.rite řlochová - řr:11c11na a v té době ji!'i. 1 r.sfkova pfítelkyně. re svém Seníku tn:ťko tt;tc sezení ne.zýv-á tribunálem • Cč ae na. tomto sezení Jednalo :.f-ejmě o
Ba.f'kově budouc!m manželství. Snoube.nka pfecl evldky pfednecla své oba
vy, své výtky budoucímu Ženichovi a hlavni "zveřejnila* svoji předsta
vu společného živote Te připa.čala !1:.fkov{ malomištácká a nepřijatel
ná. J.echce manželství za. cil a naplnění livot!l, odmíá představu měět--4.ckiho domova. "rejen2e takový domov nepotřebuju, tr..kový domov mt primo děe.ť • ' 27/ Svůj odpor ee snaží zdůvodnit vlastní rozpolceností. ''Ve.
mně totiž vždy byla, e dosud jsou, dvi já, která spolu nevzájem boju
jí. Jedno z nich l^ cc nejvíc takové, jaká by sis pfál.a je mít, a kdy
by se ještě trochu rcstvíjelo, mob.lo by doeihnout to má.lo, co mu chybí,
aby splnilo tvá pfán!. liic z toho, coa mi vyěl^tala v hotelu Aekanische
Hof se k němu nevEtahovalo. To c!ruh4 já vlak nemyalí .na nic-liného neĚ
na práci, ta je jeho j^di^ným &ájm^^ Tato 4^i já jeou spolu spojena
zápasem, ale nen.( to obJ!^jni boj, y nlal ee navaáj^ zasahuj! pěsti.
Prvn!
3^ dviell Dt 4rult4^, níku.7.^ #• nedokiže pf^wci, naopak Je
potlleno, ltdyl druh4 rltlaí, a 1cdyl •• s44; le drah, prohrival, p^rvnť
pfe4 ním poklekJle a nebere ohled nel na niho.^281 To vie oriem anoubence adll.ť al o ětvrt rotu pozdiji. Nhw tribunilu 11iaí. Je zaskočen
apoleěnoaU, kterou Felicie pfizvala, FlCel vS&lt rie se Yzdoru, spíte
proto, fe neměl, co by podetatn4bo naa!U, "Pochopil jsem, le vlechno
je ztre.ceno..., mohl jew &ach^rúit altuaci 3en niJ^akým úiaanýnl '72ná2 I
ním, ale nebylo takov4 vyzn^í, kteri bych moll udilat.
:o-asledkem tohoto "procesu" bylo, le po kritkl době ieeti nedll se
:c:2SDoubení opft zrušilo. ta.fka jeětiS navitív! Feliciiny roč.iěe, pp.k
posílá dopia na rozloučenou. Sám jej cha^&tarizujes *&eě zpocl tibeaiice.Ened na to odJíldí se avja pfítelm Ernat^ lreissea /reiae byl
rozhodným odptrcem jebo zásnub • FelicJ.1/ na dva týdny k 110f1. Vleatní
zaanoubení charakterizuje •^Xatka. Te
deníku. etroěnia "lyl ^v4zM na
rukou 1 nohou jako zloaJ.neo. Kdyby mi poeadili do kouta apoutaného akuteaným fetizem a pfede al ^wúatiH policajty a takhle 111 nechali, abyc.:
se díval, nemohlo by to být horlí, A to bylo 11ej^ zaanoubeníi vlictní
se anaf111 pflvéat al k 11Yetu, a kdyl neusplll, mit al, lalcý j^em.
Y. nejméně ze všech, eamozfejml zcela oprámlni, proto!e nejvíc trpěle.
Co bylo pro ostatní poaíjejíc! ud'1oetí, pro ni znMenalo hrozbu."31/

a,

•ri^
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Tento obra? není tek příliš vrdilen výcr.ozímu obre.u povídky
V treetaneeké kolonii, kde "byl kromf důstojníka a cestovatele jen od
souzenec tupě vyUížející člověk s ěirokými ústy a zpustlými Ylaay i
o-.liěejem a voják drzí cí těžký řetěz, k nlmuč se sbíhaly menší řetězy,
jimiž byl odsouzený spoután na kotnících a zápřctíck... odsouzenec vy
padal ostatně tak psovsky oOda.ni, aZ. ee zčálo, že by ho mohli nechtt
volně pobíhat po stránnícl. a před ze.ěátkem popravy by s-tačilo jen zepískat a on by přiAel..^n;Ct
I }il&vní postavy -povídky
v ť.e:nikovérn záznamu nechá.zíroe. í-scvsky oddané':o oasouzence, hlid.sčE, svědky, pro něž to vfec ;,no bylo jen
pomíjející zálefitosti, 1 LlevrdLO odptrce, jer;t cítí v chování očsouze.nce trozbu.
Až puntičkářská dťkladnost, s níž čůetojník popisuje erOj stroj,
•• zdá ••Iděit o tom, ie jeho lUevním vztahem je právi vztah ke stroji.
Ale tento vztah z^akrýri jen jiný a oeudovějiís vztah důstojníka k odso1,
2enému. Tento Ystah j^ vleobjímajíc!, nebot dO.atojník nevyetupuje vťči
o4aousen,m.u 3en jako jeho kat, byl pfedt!m 1 jeho f.e1obeera a soudcem.
J>f-1 prvním pferulen.ť zevrubného popisu stroje ae právi tuto akute!noet doYÍdúe a tía jako bychom ae - navzdory tak odl.ii:n4 ecenf rii
od.tli. v •'-klaní aituaci Proeesu. Ddstojník toti! cestovateli sdllí
od.aouenc,c,YO pnvinllli. Spo&!welo v tom, le kdy! ho jeho netřízený
biaov.ái, Tykfikli "Zatoa ten b.iě nebo tě eežeru, • jlnýal alovya provi
nil •• pouze tím, le se elovní vj'hrdfkou bdánil fyziclému násilí. Dov!dúe •• rovněl, !e odsouzenec - podobně jako Josd t. v Procesu nezná arl.j l"OE&udek. •Pylo by zbyt^ná ohlaiovat jej. V!dyl bo zakusí
na Ylas^dm tlle, .., tvrdí ddatojník. Obvinlný eni net11il pfile!itost
•• obhajoYat„ Jen! k tomu prý dO.vodu. "Záaa.det, podle níl rozhoduju,
zn.!l Vine. je vfdy nepoctybná ... ,4/ Dústojníklv výrok támeř doslovně
opakuje Josef K. malífi Titorellimu v Procesu, totiž, fe •soud, jakmilf.
nikoho oblalu3e, je pevn, přesvěděen o vině obblovan6ho.";5/
Joaef K. ni.kdy nedostel. pfílefitoat, aby se opravdu hájil. Tekl
Franz r^a.tta blb^ av4ho berlínak4ho •tribunálu^ mlěel. Odaou&enci v
poYÍdce d4 dokonce 4o úak vrazit plstěný Ipalík. ,a1c tedy odaoWc.enec
1 ■Yldak-ceatontel naslouchaji .ralčky vlcnému, nadlen4mu 1 hrdzn4mu
ddatojdikovl výkladu. DozYldí ••• fe poprava t.rvá dYarulct hodin. Pryjcb laat hodin lije prý odaout.enec skoro jako dfívi do&t neuvěfi teln4 p.rohl41en.ť vzhledem t mukám, jim! je odeouzenee Yyataven, e.le' ěasový ů4aj jeko by se Y&tahoval k jlntf slcuteěnosti, snad dvanáct hodin
trvala súnubní hostina, lest týdnů trv&lo, než la.fks dospěl k názoru,
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že etev, v němž se ocitl, znamená pro nětc smrtelné nebezpečí/. jie
jak potom kolem řeeté hodiny mul ztichne! l tomu nejznbedněnřjřírau
z.afce sv!tritl"'61 !lihem dalších !est1 hočin už e;e nic nedfje, ocsouzenec jen svými ranami lu§tí zniní svého rozeudku. :rcton:: t o Khrány nabod
nou a hodí do jámy, kde nebou :ples,lale do zkrvavené vody e. vnty. 1 a.k je
sond skončen ••• ,/;? ?
Zatímco soud v frocesu je úplatný, nízky Ei nlY.3tý, důstojník je
ne.prosto oddaný své věci, své pravdě. I když to, co popisuje, se jeví
jako hrůzná, krvavá vražda, důstojník je přesvědčen, že r.ájí osvědčený
a tradiční obřad nejvytfií spravedlnosti. J^akrtlle pochopí, če E..e věe
obrací proti němu, fe jeho pokus zectovst obřs.c., zf;cL:rlnit stroj e
tím 1 ''odkaz starého velí tele' selhal, píše jeko posouzení evé vir:y
pozoruhodný ortel& "Luct sprsvenlivl" äIe ceßtcve.tdl, jemuž dá přečíst
tAto dvě slova jako evé poslední memento, je stejně nepře-čte. "fi.of'.ná,
věfím, fe to t&n atoJí.ft)e/
i

Kdyl důstojník pfipravil atroj k vlastní zlcáf:e /stroj, samozřej
mě nemaže pfe!ltat jeho smrt, Jako nelze uzavfít manfelství be£ er.1L,-

to partnera/ a chce ee začít svlékat, nahmatá dva dámské kapesníčky,
které a4 &a límcem. Vezme
a bodí odsouzenci. Je to jeden ze dvou
letmých, 'W'81f enoYých odkad na ženaký livel a tím na skutečnou,
reálnou Inspiraci t4to poY!dky.
ta oUzku, a kter.fa t.i-dinou •• 'I táto próze Kafka ztotolnuje,
milfeme odpovidit e jiatotoua • odeouzencea:. S t!m, jen£ byl pfiveden
bezmocný, zatíleil/ vinou, kterou ani nezná, která ani neexiatu3e, před
svého soudce 1 kata zároveň, pfed atro3, jenf ^wguje podle starých,
nečitelných, nedelUrovatelnych přítud, podle praiti.rých, ale nepfátelekýeh zákonů. Jelti Tlak jakobi zázrakesa, ahodcu okolnoetí, díky
zásahu vnějlí aíly ae krutá logika soudu zvrátila a zaaálla iiil.obce.
Cbět unikla. I kdyJ Její útlk je pouze r-odm!nečný. leunikne z Ostrov&,
z něho odjífdí Jen host, jen evěček a oběi tedy neunikne ani z dotiahu
mučícího stroje ani jeho etoupenců, na ni! se vztahuje proroctví na
náhrobní de^c^ t čajovní.
hana Kafka jeltl atačil n^&oěit na lo! za a'f'jm pfítelem. Odj!f.dí od Uibun'1.u oawbosen, jalt •• domnívá zbaven rozsudku, soudce 1
• svých ■ut, odj!!d! k mofi, tte.ri ae tak výmamnl objevuje v závěru po
vídky. Ale jeho hrdina, jeho pfílt! hrdina, jemu! propůjč! iniciálu
svého jména, ul n^mikne z ^rukou katů, ltteri jen o
poaději za
ním Tylžle onen podivný tribunál, jen! a n!m vede jeltč podivnějií procea.
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.Kafkovy Deníky stejně jako Dopisy z t4to doby svědčí o tom, jak
velice vznik Procesu ovlivnily záUltky, které daly inspiraci 1 povíd
ce V trestanecké kolonii. Rozhodnut! zasnoubit ae, k němul dlouho
eměfoval, v něm zároveň vyvolávalo mučivou úzkost, jel v jet.o Dení
cích nacházela výraz již měsíce přede dnem obřadu, a to nejen v jeónoznačnýcri výrocícb, e.le především v úzkostných obre.2ech, ěasto jen v
několikeřádkovýcb rozbězích k aremetické práci či k prtze. rvakráte
v březnových zápiscích se opekuje úryvek o studentovi, ktereto v noci
vzbudí služka, eby k němu uvedla cizíbo - i když estim ne nepřátelské
ho - hosta. Ve třetím úryvku je příchoz!m, jenf students. ve tmě jeto
lofnice vyruší, sama elužk&. Jiný, o nico pozdější úry-yek se z^dánlivě
týká jiného t4matu 1 hrdinj’, zato se ul J)rvtli objeví kfestní jméno
hrdiny Procesu.
Oryvek o koč!m Joserovl vypríví o ■uli, kteey natolik ztlouetl,
že n^whl chodit do schodů. !ehdy au 3^ho llecht!cký pán pfidilí nový,
pfíz^mí pokoji kdy! jej Josef obdrli, j^ tak dojat, že aá alt.y v o
čích a avértu pánovi políbí ^ruku. Jen!e brsy pozná runjhody noriho
pfíby^x. "Joa.r ze BYého lúlka mohl Yicllt všechno a kaJdj s venku
mohl vidět jeho. To ho trápilo •• ., vě!nl poso.rovúú, ^••I byl podro
ben, blízkost nepf!jemntťho domovn!ka., Ylechen ten ruch u veh.odu e na
námAst! ••• “ ,:,/ Jose! se nakonec rozhodne proait o návrat do starého
pokoje, kam ho přece mohou vynéet.
Vlechny tyto útržky pfíbihů malí cosi společného s úvodní situa
ci pmcesu, díla, je! bylo aapo!ato o nlkolilt mlaíal posdljl. Vnljlí
podo'bnoet je na prmí pohled zfejmáa kdosi leli na ltlžku • je vyrufien,
je obtělován. Ještě a.ni tltopa po hlídačích, soudu, svědcích, doaorcl.
Dokonce ti, co vyruěují, motiou být :trcinovi přátelsky neklcněni, vyruAení l!i vyrušování mlfe být dO.aledkem pfizně, ale o amyalu té to si tuace nemů!e být pochyb.
Postel, ldlko pro kald,ho ělovlka stlleaňuje 1ntia1tu, pocit
bezpeč!. Pro K^to, kterj jeltl na aklo^ra. liTOta Yzpo^ra.íd • t^zní
na to, jek bo otec za treat Yyneal & poatele a nechal at!t na pavlaěi, jehol po celý !iYOt aulovala neapanat, letuj •Idy aa nejYyilí
blaho povaloYal klid, t!cho a odloučenost a neaaialnikri't ai zazname
nal do Daníku ě1 napsal do dopiBu, kol1lc hodin atrivil na ld!ku, m6la
poatel Ypravdl aymbolicki význam. Ve vltlinl Jeho atife3ních prací se
na. lů!ku odehrivsjí klíěori ac,ny. Z poatele prokl!iul otec Jif!ho DenC,emanna, na lt\lku ae promiňuje ffehof Samaa
brouka, na lůftku je za.sti-
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Žen Joaef .lt., na 1-0.!ko posílá topič },rlft Rcssnienno při jejict prvr.d2;
setk'-n!, Jarasdoxnl •e nazývá postelí misto,
nf-H: má ulennout odsou
zenec V trt^taneckf kolonii, ne lůžku přijímá Josefa K. advokát i;uld,
2 lůžka zf^j^I právS vstal malíř Tiwrelli, r.eoo't vitá Josef& K. v
noční koliU, atejně tak v posteli pfijíniá k dlcuhému slylíerú s taro sin
zemlmiřiěe I. y Zámku. 5:en ee oetetně hledáním ltlžke, začíná a velkou
acénou nabízen, m.1lost1 na lillku opět uzavírá.
Ve chvíli, kdy álověk ztrácí toto poslední útočiště, kdy je vypu
zen ee sriho doupite, zůstává obnažen, vydán ne život & ns smrt, Jeho
vlastní existence je ohrožena.
"Lylo kolem p!lnc ci. l ět mužů mt crželo, z.e nimi festy- natahoval
ruce, aby mě uchopil. "hechte mě," křičel jE€D & ot.-ičal sf: prudce v
kruhu, č!mi j8em zp1180 bil, !e vši ci,tii Uftovpili • Cítil jt;f,m, ř.E tu
pílsobí nijaký sá.kon, viděl jGem, le tDto moje poslední úsilí přinese
úspěch, vidll ,eem vlechny mu!e se zdviienýými psžemi klopjut zpět,
pochopil ^••^ le •• na mě v ol^žlku všichni dohromady vrhnou, obrá
til jaea
vctadu^^ a
jsem vzhdru po torném schodišti.
V nejvylfim pÓachodí atála v otevřených dveřích illoje sterá matke
se snikoú v ruce. ^iod!vej se, podívej se,” kfičel jsem ještě ze
spodního patos, 11 přilil ai pro mil „
"Kdo? ido?^ •eptala •• nto3e matka, ’’'kdo by si pro tebe mohl pfi"ít,
8y u1"
tšeet ni!," odpoYldil 3eem bez dechu.
uznál je?^ •ep^alfi se moje matke.•
.,Ke, cizinní, 11 řekl. jaa,a., •
..."E^eliyeli ul na to,^ fekla moje matka. Jdi do svého pokoje.
Jdi ^p4t, připravila jaa ti postel.*4C‘/

••

n

!ale
pod.atatn4 aiat ilryTku, kte.r-J se objevuje v leníku ještě
o m?a!c pozdili ne! úryvek o kočím Josefovi. Lrzy na to již vzniknol;
první .st^rinky o Josefovi i.
Větlina Týltladil l:rocesu, snad ovlivněna rrodovým míněním, 2:e Irocea je apodoben!m principu aoudu =e.t!mco Lámeic principu milosti, se
aouatfed.11^ »• urlení Yiny Jeaeta r. 1 ne delifrování podivní deto.rmo'laM identlty aoudu. Joeat '• prý byl obviněn za neachopnoet láaky,
l)za llvotnť^sial>oatr.a p^tairnoat, která ho činí pfedatavi telem mo
derní, atfedoatannk4 apoleČnoaU,.,41/ za to,^f-e vedl prázdný, nudný
a atereotypú liot bes 14ak7 a uli tku^42/, &a to, le "neniluje, ni• .'.\‘

v*' .

ledy n^loyat; ani 't •l^nl !.,, ani ke ••• matce, ani k samlatnání
nemll 31nl Tstah nel vatah rutiny a korektnoatl.*4'1 Ale at ui vinu
Joae.ta I', nal4sal1 y jakfkoliY oblasti, vykladači Procesu jekofto ro
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mánu o vině, souéu a trestu mohli Jen těžko vysvftlit, proč Josefe r.
soudí a zřejmě odsoudí soud tak ubobý, nízký, úpletný a nekompeten tr„:r. J.t už. j6 vina Josefa E. vňeobecně lidská, metafyzická e.nebo existenciální, m:ife ji tento ubohý soud vůbec pochopit, ns.toi soudit
Vřtěirm pokus:- vysvětli t tento rozpor vyznívá násilně. Jak jins,k nznačit .Buberovo tvrzení, !e Kat'ka. byl pfi svém obrue soudu ovlivnfn žalmem dve.eosraclesátým, jenl "se zabývfi Bo2ím soudem nad oněmi
Božími eyny, kterým Búh svěřil vládu nad světem lidi e. ktef! ae svému
poslfní zpronevěřili e."souó111 nesprávně"x/ anebo 1 BrodSv výklad,
j cri7- steví ne přečpok.lsdu, ře l' ro ces je vlastně obrazem procesu, kte
rý s Josefem r... udilá jeho vlastní svědomí.455
Proti podobným výlladQm mlfeme vést nejen námitky logické /proč
evidomí, které je zjevně lepiti částí Josefa r. by milo být zobrazeno
právě tek odpudivě/, ele pfedevlím uměleckét jsou v rozpo.rll a Kafko
vou tvůrěí metodou. !a, j&k jsme ul fekll, apoč!vala " obrazném vyjádfení jeho neJosobnSjlich pro!itk'l a poci tl a nikoli v v bl.edán! aymbolť
ěi obrazných 51.ter pro abstraktní a teoretick4 konatrakce.
Ci tovan4 úryvky • K^atlcova Duí tu avldč! o tom, !e K^fk^ eri za
snoubení od po!átk\t vnim.al jako hro&bu evfmu aoukzomí, av4 Intlmiti.
Jeho ••ota mile. být rozmetána, Jeho doupl otevfeno cizím krok-dia* .Do
jeho noci, noci jeho paaJ:í a krátkého, tak nejietého sp^úku. mlly denni nahlížet cizí oči.

Vr:pomerune na obnzy, Jcteri Kafkovi sfejml vnukalo R;aenouben!.
Cbrazy noěníeh ruliteld. Frotlífeného lůžka. Obru spoutanébo vlzn*.
Obru Itva.nce, obrů tribunálu. Nikde sni zm.Lnka o vinl. Jen blídači,
jen ruAitel,, pfihlilitelf. .Dezmocný, tr,píc{ vlzeň. Jen obrazy ohro-

iEné ho aoukromí.
Jeho intimi'tl hrozilo nebezpečí, a 1 kdyl se zdá, že je aspoň ne
chvíli zechránEn /zasnoubení je zru!eno/, Ea.fke. ví, le z kruhu, do nl,_
bof vstoupil, nen! východiska. Frooea ee Jednou začel a u.I jej nelze
ukonči t, uf nelze uniknout koneěnému ortelu.
x/ Buber jde jelti 4il. K^a.t1(a -eri znal orientální mýtua o toa, le "Osu
dy ■vita J■ou neblar.e ov11vnonny ^^hy 3ednotl1vých aoutvladí, jeJichl moci •• vlak 4okáie vymknout ělovlk 1 tterl •• %uvití a^rýtému nejYyllímu avlUu a doaáhne eno'fllzrozerú.•• V l'roceau lefka mýtue proměnil ve emyalu av,bo pohledu na avlt tak, le ■privedllTOu
ob!alobu nech, pfednUet nepffktupnou nejvylli Inatencl proatřeďnictvím nedbal4ho a n1San4bo aoudu. Poetibu tímto Bou.dem •• ■dfe vy
hnout jen ten, kdo na základě nejvlaatnljlího aebepogntlní pravdfkl
epln! poladavek doznán! tím, fe je realisu3e v jeho pfffO.vodni po
době, sebevyjuniníma tím vstoupí, do vni tfku zikona."*47

!:rz; po torr, co se ; rft..r vrátil :.. oerlir-EKh.o "tribunálu", zsě!ná práci na. Irocesti.
Yrofitek mučení, jef předchází ezekuci, je rozložen z dvantcti
hodin /V trestanecké kolonii/ do dvnnácti měsici a bere na eebe podo
bu procesu, který s obviněným vece tajesný a nepřístupný tribunál.
stejně jako v povídce o trestar:ecké kolonii otázko viny r.en.í pfedměte.m
zkoumání, kdo je o bfelován, nemá ur. prakticky naději na. osvobození.
lodstetrjý je tedy mučivý proiitek probíbajicího procesu, z něho2 už
není úniku, v nčml eni r.ejlepěi obl.e.jcba nemá naději ne vyslyšeni.
Proces se otevírá 1,ř povědomou scénou: cizi mufové vtrt:nou Cc by
tu v okamřiku, kdi Joee.f t'. spi, tírtto Ektrem zneevčtí jev-o soukromí.
ZneevČcení se stále cbši.rtjěji & bolectntji předvádí nejrJ.znějšíro avěókJm. V tlvodn.í.ct scénách se nedozvíme rdc c vině, o cUarakteru soudu,
či o zákonech, jimiž se spravuje, 2atn se setkáváme se etá.le novými
svědky hrdinova ponitení. Vcházejí r.lídsěi al. JoEefa :r.. očekává óozorce. Objevuje s^ bytná. • Stařene odnaproti pflvleče jeitě jakébosi star
ce • oba pozorují okcem vie, co se v bytě Josefa K. odehrává. V rohu
pokoje, kde Josefa. K. čeká a.ot:orce, ee nečekanf objevují tti mladíci.
V oknf naproti ee brzy ukáfe tfeti stafec. n^ryě odtamtučt" zeYolal
na ni Josef £•• Cít! jee zs.skočen e. obklíěen. fihotěruí, bezohlední 11d4." fekne o pflhllžItlUch. JeLo pon!fení n^arňetá. Ve tfecb mladících
pof;nává tfi kolegy z prfce. Ještě jeho odchodu z domu pfihlíží 0ten
velký člo Tik a plevou bradkou.". l:. ke svým tfem drul:nům prudce vyhrk
ne: "redívejte se taml aniž a1 povtiml, jek podivní ae vyJ!má taková
mluva ^Č1 aamoatetným mutům.-r.46/
Proces pokračuje. Joeeta K. vyrozuměj!, Se se y jeho sál.eUto&ti
bude konat jak4a1 malé vyšetfování. Vyletfo^to!, jak víme, se nekoná^
a nikdy konat nebude. Vyšetfující soudce pronese eotva nikolik vět,
z nich! dokonce vyplyne, fe m!stc r.. očekává jakéhosi malífe pokojů.
Z1Jto se koná dloubá strastiplná ccste. k scudu. let jej t. nejde, musí
se doslova prodrat zástupy lidí, prolézat domy, vnikat do clzíct. bytů.
fatonec, ačkoliY tvrdí, le- tledá jskétoei truhláře Lanze, muže, jehol
si Y^tyslel, no zavedou do podivnlbo abromáldiní, která se koná v jed
nom & bytd v páti^ poschodí Č1n!4tu, Obytný pokoj je k pra■Jmutí zapl. nln lidmi. Sto3í nejen na podlaze, ale Jeltl úplni zabírají galerii
pod itrop^, kde hl1d4 mohli atát jen aehnuti a nari!ali hlavou a zády
o atirop^ 1147/ Je^tlite z&tčení přihlíželo jen několik fwnild, nyní
jich přítomno b^epoč^t"X/
x/ Itejnou acenflrii, i kdy! v poněkud jiné aituaci nacházíme v povídce
V trea^wecké kolonii. Velí tel dal pro svá at.romáždžní poatevit geler11, kterou vity cbsadí diváci.
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1 f.
K. pronese feč, v níž rozeb€re si't.ut:tci. C::eiw projev nls m"ifce svyT.l
o'bsebem anebo přesněji některými svými podro bnostmi fřelívnpovst, iieméně
nef. místo, kde jej pf-ec.náši. JeLo řeč se dá sr.rno1,;.t do někclika bodU.
1. K. prohlásí, le Wbec není ten, za ker.o jej mf,:jí.
2. K. tvrdí, i.e celé říťení bude mít smysl pouze teliós, pokuc. jej on
sám uzná. Je ochoten no uznat jen ne okamiik, e tc ze soucitu.
3. I. odejme vySetfuj!címu eoutci jakýsi sešit, v něruf údajně mají být
jeho spiey, zjistí však, fe se jedná o dlužní knihu.
4. K. protlačuje: "Co mě potkalo, je ověem jen jednotlivý případ, a
n e?ií zvláět závešný, pro to že já sám si jej r.ijej: ;:;\lfiě.1; nepřipouš
tím, tle je to věc příznačné. pro f.ízeni, jek se koná proti mr.otým.
!'e. ty zde g to jím, nikoli v ze Eebe. t1
5. 2. připomene okolnosti Ylllstního zetčení; skutečnoet zatčení samc
o sobě je mi k smíchu, ale to sem teš nepatří. tyl jsem ráno přepa
den v posteli••• V&dlejlí pokoj byl obsazen dvěma hrubými hlídači.
ICybycb byl nebetpečný lupif, nemohla se učinit lepě! opatfení.n
r.:. si etifuje na násilnost tohoto aktu a jeho zvefejriiní před 11noha
svědky. Cčele11 toho bylo "ror.šífit správu o mém zatčení, poškodit
mou vefelnou vá!noet."
6. XoneSnl I. ódbaluje, le Eet jeho sa.tě^^na 1 801-dem atojí celá orgenizace, tteri m, za cíl zatýkat nevinné, zahajovat nesmyslná fízení,
kter4 $• úplatn4. Iroto "maJ.! nevinní lidé, místo aby byli vyslech
nuti, být ponižováni pfed ce1$1ll1 at.romáfrlěníml." IShem tohoto f'výalecbu'i dochází k nlkolike vyru§ením, zptsobí je lascivní chování
jakési pradleny. Lidé v míatnoati reaiují ne r.-ova slova velmi
bouflivl. faávln vlak K. zjistí, le -věichnl přítomní, al odpovída
li na jebo slova příznivě fi nepřízr.ivě, mají na límcích k&bátu ob
dobné odznaky. Teprve teš, kCyž vliectmo skončilo, i. pochopi, Že
mluvil ke svým nepřátelím. ’VŽdyl vy jste všichni ťřeon:.ci, jak vi
dím, vldyl vy jste ta úplatná bande., pro ti které jsem mluvil. •
M3!eme •• puit, jak to, fe K. V'lbec pftistupujE na jednání, když
je poYalován za nlltobo jiné-o. Jak to, fe fízení bude mít amyal, jen
poku4 j^j on uaút A ke komu chov4 aouní t, který ho vede k tomu, ie
na fízen! pfiatapuje? Proě aoudce m!ato vylletfuj!cích spiaů má dlulní
knihu? Lze.pfecepfedpoklaldat, le •pnn! prokurista velké bankyby lcterý vede spoffdant staromládenecký !ivet, není dluiFíkem.
Jelti pfekva'—• *
plTlji zní X.-OYO prohliien! o tom, že Jeho pfíped je jen jedním z
mnoha, !e j^j bere jako záatupný a příznačný. .Až do této chvíle se
zdilo, fe K. $• celou d.le!itoat! ohromen, f.e se stal předmětem jaké-

017

17
bosi záheť.r.é!:o, neobyčejného řízení a fe neví nic o tom, fe by ae tako
vé řízení 11 konalo proti mnohým,, • .A proč- se soud aelel v aoukrom&m bytt'i'
Proč. namísto aby se podrobil výslechu, K. pronái.í oblalobu? Proč vlicr.ni přítomní m&jí odznaky, alek. s1 toho viJ.mne al v semém závěru? Jaký
smysl má náznak milostné či aspon smyslné scény mezi pradlenou e. nezná
mým mu.ten uprostřed promluvy Jwsefa K.?
t.enr'1že sice být pochyb, že autor ve sc4ně výslechu obre.zně vyjadřu
je jakousi svébytnou eko.teěnoat - mno!ství svévolných či dokonce navzáje{!
si odporujících fructti, událostí
výroků je překvapující. irávě erivole,
anebo zdánliv.i svévole, s n.í.f Ke.!kB- k sobě pfifazuje zcels ocllehlé prv
ky /cout e. obj'tnou mistnoet, obytnou místnost a calérii, vyěetfujícího
eoudce e pradlenu, soudní spi&y a účetní Joáhu, tajnou org^dzaci vedou
cí proces t3 eouci t obželovanébo k soudu/ často vedla k mylným výkladě.
Pokusme se nyní na zákledě toto, co jne pověděli o ia..ťkově bezpro
střední Inspired k F.rocesu zbavit tyto texty on4 zd^niiv4 erivolnosti.
Berlínským zunoubezúm všechny n^&.fkovy obavy o 11to tax styl, i o
molno^t po nocích patit pfeetoupily z rorlny relexe do roYJ.ny livotniho
zá11t1cu. Jeho nový atav byl r..arlc zvefejnln. Po kruti prolivanám období
les ti týtinO. se ob3evuje neochotni, zrád.n$ lenich opit y Berlínl,
&áleli toat •• znon ZYefejňuj^ pfed syldky /tentotrite y hotelov4 úatnoati/. Kaa!'ka 1IU1 pocit, le se ocitl pfed trib^^d^^ 1111! vlak. SYoji ob
hajobu ai pfef!kÍYá nejspíl v duchu. Zálitek cizího vefe3116ho míeta a
cizích Udí, kteří jsou sezerd přítomni /"Ale to, fea dovolila •vé •••tře
I., kterou jsem v té chvíli sotva zn&l., nby byla přitom, to nemůžu pocho
pit. ,.4 S//, bo bluboce zaaáhne. Stopy v§ech těchto proll tJtil najdeme i v
pr4vI popisovaných ecčnách Procesu. Dlcuhf Kafkovo putování do berlínské
ho hotelu se stalo pfedobrazem putovánf Josefa r., kdyl bledá míeto, kam
byl pozván' k malému vylíetfavtn!. Josef K. v§ek na rozd!l od ťrar.tze IC21'ky
vyufije sezení tribunálu, e.by pfednesl svoji obhajobu. Vzhledem k tomu,
fe Josef K. nesná ani obviněn!, ani chera.kter podivného soudu, &kuame
ěíet jeho feě jako' cbtajobu Franze Katky.
První Kafkova námitka samozfejml znía nvý^^ ten, za koho mi po'faluj^te. Jej^^ Thodnt aanfel ani netou!:!11 po spdaobu livota, po nisal tolll.í
moje anoubenka. Vale fízen! ae mnou je proto neni9lnl, ale UIUiá^ria j^
podwlu31 ee, proto!e a ní mám eoucit. Chcete mi pf1po11enout, le j^^
dlu!n!k, ale dosud jsem se j.!11 nestal. /Pfedatava. l^d '\by jako' velk,he
dluhu r.a.ncovi aplývalAi "Te! přijde nutnoet bilancovat, i,. ten pokus o
!en1tbu. A při velkjoh Čáatkách, a nimi! zde tfeba polítat, je tomu tak,
3eko by nikd7 nebylo bývalo ani neJmeni!ho siaku, vlectno j^ ječen 3ed1-

'•ho

ný velký dluh ••• " píle .1.a!ka v závěru svého bopiau otci./ iepov:-:i?tji
teké to, co se pfihodilo, . za nic nenapravi telně osudového - tekovi vě
ci ee přece pfihodí mnohým • za ně t?ké mluvím. ti. ejdo těe.něji zní o bL2- j
be právě tam, kde brán! so^^romí. "Zs.tfeni samo o sobě je mi k smíchu • •
ale byl jeem ráno přepaden v posteli!Konečně odhaluje v těch drurýci
zaujaté posluchače, ktefoí se proti němu spolčili. Jakýkoliv dohovcr s
nimi nemá smysl. "Vy lumpové, nechte si evé výslechy 1" Jakc by pohozeny
klíě /podobný dvěma dámským ltapesníěkdm v povídce V trestenecké kc lonii/ k zdánlivi bizarnímu přelíčení se sálem po dvakráte miL.le predlfne, která sem původně K. vpustile a která tec někomu padne do náruči.
Tato rekonstrukce má jediný smysl : \lká.zet, jek ze. zctánll ví nalo&iclcym e bizarním dijem pln$rm snových_obrui'i ee skrývá mučivě oschni
záfi te-k. ČizEruost, enovost, nelot7ičLOSt tak fe.sto kon trestu.ji ci r,
Keafkovými pfísnS logickými dedukcemi a chladni věcnými popisy vzniká
právi tím, jak tyto pŮYodni dije a zd.litky se mísí do své vlastni obre.mf podoby, jak svit původníeh sálitkd, osobních zkušeností prolíná
do svita obrasrébo podobenatv.í, ozvláltňuje jej, mini jej z obyfe;né
metafory Č1 alegorie privl do povfatzlé ka.tkonlté podoby. Toto •z.ájemné
prolínání neni ovlem j — adrojra zvlil^tlú anod p-aaobivceti a neléb.a•o^ti ta1koya •Ylta, ale 1 jako neddalednoati • .Prominuje totll ettnovi?
ti, s nlbel •• pfíblh s44 bft vnr4vla anebo nlj^tf probl'^ nani^rin
Jeetlile Josef X. vznikl jako obrazil/ dvo3ník .Pranse Kafky a jeho
tBjemný proces 3^aio obru ne3o110bnlllíbo •proeeeu", nebylo mo!no onu
dvojakost udrlet „ cel4 wshon akla4bf. Joaef X. je sice rovně! ste
rým mládence a zaatáTá podobnou profeai jako 3eho tvůrce, chybí mu
vlak pfi nejmenlía celt jeden rouilr, chybí mu ono druhé já, které nemyalí nel na ••' p^ení, druh4 li, • níml l'rans K. úfe^^k a anoubenec
bojoval, pfed níml poklekal, kvftll :olmuf ee vzdal nadfje uzavfít smír
ně svůj procea. Josef K. nemůfe mít své drubé Já, nemůže Je aspoň xít
odkrytě, nebol tím by jebo tvůree zveřejnil to, co mělo zistat &kryto t
dal by v plen to, cě •• nejYic atrachoval, evoji intitai tu. Iroto Josei
K. sdle být j^ eúte!nýa podnbenatví® F^ranze X. a jeho proces jen vel
mi obr^^rn, Y^elai Yz^l^enta podobenatvÍII liYo ra!ho procesu, který
rranz K.
Pranz i• a4 pně lplt &• av,m ao^ukroaí, na sv&■ dosavadním zp1aobu !ivota., v nlal aapon Yeeery patf.f výhradní jemu, -ale proě by měl ne
nia^ takovéa lplt Joeaf í-1 Yran^ 1. ^aú podstatu svého proceau, ale
jek 31 d sn,t Joad X. '? fo, co pro transe K. je vysvitli telné a prů
hledné, Joutu 1. •• j^n jako neprůh.ledn, a nevysvitli tein,. T&-n, kd.f
Franz K. tulí původ evého utrpení, Jose! K. •• setkává e tajemstvím.
i
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i.čjrf Franz K. :;.,á^así c to, aby dokázal vstoupit do takového fivota, ja
sy ostetní /1 on sám/ povaluj! aa zákon, se cítí ro&dllen na dvě zápesi cí bytosti, Josef f... lede. vyslechne knězovo podobenství o strážci 6
muí! před zákonem, kteří jsou spolu spojeni protichúdnoet! svých záj;aů, te:d? aáprsem, v něniž ten druhJ,
ttm, jenž touií vstoupit, nikdy
nedokáže prvního přemoci: tem, kde , ranz K. bojuje o svoje psa.rd, o
smysl Evétio živote, o svoji svobodu, Josef K. bojuje jen o svoji po
věst, usiluje jen o návrat k předchozímu Životu, o němž lze říci nejv-:-ěe, že byl spořádaný• .ranz R. zná svij tribunál i obtelobu, Josef
ť.. evilj tribunál ani obžalobu nezná. ,, i.dí co' po nicl., etále znovu se
?ckovd'H postihnout jejich podste'tu. ..rann t. tuší osudovost sváno pro
vinění, o r.ě vede svoji pfi, .;osef t. zmi leda svoje: zahanbení, e to
se snaží ze sete setřist. tle ja.ke Franz K. nem.že přežít bez úhony
evoj e provinění, nemůže se cspravcdlni 't v oč.t ch •těch, kteří uznávají
jiný řád hodnot. jiný r.ákon, ncemůže Jor.ef X. přežít svoje zahrmbení,
sv-j stud.
.
"oto nedásledné, nellplnf pfevtěleuí anebo neopak to, fe taťka ee
ve svém hrdinovi nedovedl dostatečně sám od sebe oddllit, vyavitluje,
proč Josef K. v závěru románu pfece Jen jako by nesl nico z pocitu
viny Franze I. za to, že Yldy "dvacaterou ^rukou vJí!dll do livota a
nadto k nechvalnému účaufl, jako by byl na druh, atraliě obda!en actiopnosti zahlédnout aspoň v saém kenci svitlo, jef vychází ze zákona,
svitlo, po němr vlastně nikdy nepátral.
rroees všek r.eni románem o odkrývání vinyi daleko spíie ukazuje
hrdinu jako člověka neskočeného, znáailňovanébo, jako obit, ne jako
viníka. Josef X. nehledá svoji vinu. naopak hledá, jak by ee obhájil.
A protože jeho nevina je fejmá /obvinění nikdy nebylo ani vyaloveno/,
hledá především místo, kde by mohl obhajobu pfednéat, hledá ty, kteří
by ji mohli přednést.
fa Jo seto vi K. vykonají or-tel nikoli pro to, f.e by byl vinen, hle
předevši.m proto, fe eoud je takový, jeký Jes zaujatý, hluchý, Depfíatu;,ný, neotřesný ve svém a&bevidomém pfesvidčení, fe v oltamliku, kdy vanese obvinění, ob!aloYaný je vinen a tedy odaouzen. !e tedy, jak sp.rávni
po chopí Josef X. j edeD jediný kat by mohl nahradit celiělt,ý soud. "49/
Soud, jakkoliv je taj^mý a jeho vrcholky pro Joaefa K. nedosti!né, ne:skrýYll v sobě nic metatyzickéhos je to soud lidaký, 1 kdy! je
nadán jakouai vludypf!tomnohl!. Soudci jeou jelitní, chlípní, úplatní
a ubozí - jejich moc tkví v lejich instituci^ v jejich hieraroliii, v
jejich množetv!, v jejich •kvýtlm vlivu 1 v neochotli anebo neschopno
sti neelouchet slovům obvintnéno. Jose! K. je do poslední chvíle pfe-
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svEóčen o své nevint. "Jak n:lf.<? člcvěic Dit vét-ec vinen. Vžčyt jsme zde
vi1ct.n1 lidé, jeden je.ko druhý ••• 11 Ale ví, Ae vlichni, n,kňo mrjí pr.rlíl
v fízení, jsou proti mně zaujetí!"!. Má postavení je pořád iiesnadnějli."'52
Bloudí vlak stále beznedějněji labyrintem, v něji se mění v&e, s ěím
pflchází do styku, a tím ztrácí poslední zbytky životních jistot. :x,vede už jen stěží uhájit svoji vážnost, věc.o:n.í, ie kdosi s uim vede pře
líčení a fe yšichni o líčení vědí, v něm vyvolává úzkost a mučivý pocit
pronásledování. tsiluje ovleni dozvčdlt se něco bližÉího o svém provi.nění• 1 nnjít někoto, kdo by rněl vliv na rozeudek e. kdo by tedy měl vy
slechnout 1 jeho obhajobu. .le jere úsili. je bezvýsledné. '.:eto bezvýslednost, skutečnost, Že Joie:f t. nahlédl merncst své snahy ob± éji t 6€
aspoň částečně vycvětlují náUou rezicnaci, s r.i ž Josef .t. přijímá,
s níž dokonce očekává své kety. JoEef ... 6e vlak nebrání svfm katlliu i
proto, fe v suu§ pod.&tQtě Životního pocitu Franze !. je vepeáne. nemofnost vzájemného lidského pochopení a tedy usmífez.í a tedy 1 milosti.
fa:, j dvou já t jeho nitru se neuúfe nikdy ekoněi t, ti dva nemohou být
531
změnlnl elli uamfeni, pani! by byli zničenitt.
Zatímco Joeef K. hledá
unik s proceau, který mu pfipadá absurdní, Franz K. ví, že pokus o únik
j e marrný, le emrt pfinese svým způao ben úlew, konec zápaau, který vyf erpává jeho aíl7. Prana K.
pfipraTen dobroYolnÖ kráčet do opuštěné
ho lomu a tam z^fít, eie protoae Jose! K. je s nía neroslučriě spjat
nejen Bvýi zápasem, ale i Tfdoa!m, !e jeden bez drui.ého nemůže Mt, umíri v loau Josef v., jen! ee nedo&Yěděl nic o svf vlni, uaírá pouze
a pocitem hanby. Njako by ten stud Lo mil pfelít."

x/ l této eituaei se Ka.fka vrecí čestěji 1 v jinývh evých p.rÓzách.
V povídce Rána na vra.ta Je hrdina bezdlvodně jat a veden pfed soud.
"Pofád Jsem jeltě věf11, le by stačilo Jediné slovo a já, obyvatel
města, budu - a k tomu 3elitl a poctami - vyevobozen ze zajetí t!ch
venkovaa.^ 50/ Avlat v okemžiku, kdy překroč! práh místnosti, kde
ae má konat aoud, podlehne dojmu, I^ už nemá vyhlídku na p.ropultirú.
A konečný 3akou jinou a1 tuaci zachycuje rozaáhlý pfíblh, který vyprirl ••111ll1'1ěi
!aarnabálovn aeatra Olga? Její rodinu odaoud! ce14 vesnická poapolitoat 3en proto, le ae jeden jej! člen zachoval
o4111nl, nel •• chovali ostatní v takové situaci. I tady se zdá, le
by ataěilo ján1n4 alovo, kdybf ae bylo podafilo je vyalovl t, "byli
by n,a l^nepatfl hluboce uct!val1, poni'fad! •• nú to vlak nepodafllo, uainlU definitivní to, co doposud činili jen p.rozatim, vylou
čili náa z kUc4ho apole!enatn„ n5i/ V Známku stá tento ' soud" nejvienljlí a nejYlednijlí tnili podate.ta eporu a pfedeviím nepfekon&teln.4 vzdalenoet mezi obit! a soudem a tedy 1 osudovost rozsudku
jaou Y!dr ateJné.

IV.
Celý Xe.fk.lv život jako by ee zmítal mezi dvima úzkos^^i úzkosti
ze samoty a úzkostí z intimits, která by ho mohla pfiprevi t o jeho
svit, o možnost psát. 2novu & znovu touží uniknout ze ssmoty, "která
mf\Je koněit jedině potreetáním.w541 Lčiní dokonce třetí pokus o zasnou
bení, ele k Julii Wohryzkové bo nepoutá zřejmě nic jiného než právě
urputná toul:a skoncovat s osaměním. VßecLny jeho pokusy, jak víme, skcn
ěily nezdarem. *éměf osmatřicetiletý učiní ještě jeden vášnivý a úporný
pokus uniknout evémn cse1Tlt')cení, spolužít s milcv2.nou ženov a ték nápl
ni t s-roj ži vet, tQk vstoipl t do t:á.kone.
Seké jeLo posledti velký ci tc-vý vztah ee cepo-čal obvyklým způsobem:
téměf denně putovaly dopisy mezi Kera.nem e Vídní, mezi Franzem Katkou
a ěeskou novinářkou, pfeklaCa.teJ.kou e spisovatelkou Milenou J esenekov.
Ale na této vnějlí ahoó.l podobnost s pfedeělýal vztahy přestává. V Mi
lení Jesenské K^tka prvně nachází I enskou bytost, která je s to nahléťnout do jeho svita 1 pochopit jeho -psaní /Mdlena byla jeho pfekladatelkow', kteri mu rabíaí svůj vlastní bohatý avlt, kterll tedy nebyla jen J
lenou, "její11! prostřednictvím by Xatke. vedl dialog sám se sebcu,n55/
^•to Wau bylo y pfipadl Fellcie l:.auerori. Jenfe tato lena .. Živoucí
ohe•• « při tom nelvýl J eemná, od vilná mouclr4,*5E; tato fena, kterou,

jak se mu z(M, by ,enad mohl opravdu milovat a zaloli t a n! domov, se
111! od vleen fen, a nimiž se pfed tím stýkal, jak aY,ým postevením a
pO. rodea, tak svým věkem. r.11ena je vdsná, Je ?eška, je o třináct let
mladl! netli on. }fes tyto pfekáfky se jecích vztah rychle vyvíjí, po
nfkolilca týdenní koreaponúenei se obe setkávají ve Vídni e stráví tu
čtyf-i dny, v niehf Katka jako by ztratil vlechnu svoli ázkost, zapomněl
na avoji věčnou únavu i r.a své choroby. ttcelý den běhal nahoru dolů,
chodil na slunci, ani jednou nezakaflal, strašně mnoto jedl a spal jeko dudek, byl prostě zdráv. "^ / Kaflte se vrací z Vídně jako očarován e
promlnin. Je Dá.hle pln odhodlání, chce získat Milenu na celý lln»t.
On, který v!eyckj dával pfednoat doplsIÍDl pfed osobním aetkáním, 114hle
pílei •Vlechno paení 111 pfipadá bezcenné, také
Bejlepl! by patrni
b7l.o, abych jel do Vídni a vzal TI a setou, snad to tak, udilám, pfesto, I^ to nechcel."58/ Je pfipra.ven svou milenku un4st, vy^at ji z
ná^ru!í 3ejího mu.le. brzy začne plánovat nová setkání, tentokráte v pohrani!n!a mletečku Cmtlndu, Ul v dopisech, jiail ech-asn upfeaňuje, ••
vlak začíná ozývat stará úzkost. Strach z Intlmníbo setkání, átracb
s "pdlbodiny v posteli". "Pryě a tím, atrašně se toho bojím."59/ úz
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kost nairůetá a &pdaobuje neepavoat. Konečně i-a.i šest týtntL pa víden
ském eetkán.! ae oba opit uvidí. Je to "Eejneftestnějčí setkání, k jt-:kému mohlo doj! t," charakterizuje je ve svých vzpomínkách K.ilcr.itf.
dcera. "Vitální, prudká, válnivá Milena e nemocný, opatrný rt ne.pr..}sts
nevášr.ivý Kafka. Nastane se nic - nestane se eni to, co bv se &nBC
mohlo stát.•60/ Cd neilastnébo setkání v Cmt.ndu ee ut v dopisech opet
ozývá známý Kafka, jenž nezadr!itel.ně klesá zpět do svého utrpení
/"láska je, že jai 111 nožem, kterým v aobě ryji,"f1 i;, je.ni se vrticí
do své sarnoty. 8Káš také pre.vdu, stavit-li to, co jsem učinil teč ť.:;
jeCné fady e těmi starými věcmi, nemohu než bft stále stejný f.. :iro7ívs t to té f. Změnilo se jen to, fe už má.m zkušetcEt, že nezačnu křič t.,
teprve až bu.aou nasezeny ěrouby^^ 62I J eětě několik měsíc;' pokračují;
bolestná korespondence, dopisy plnf strachu, sebeobviňování, zsoufalstv:! a sklealosti. Fek ae Katka rozhodne pferu§it 1 vzájemné dopiscvání. lávret do samoty Je dokončen. "Tento pomeznCUaJ mezi semotou e.
epolečenatv.ím jsem pfekročil jen zfídka, jen velmi zf.ídka^^ J&ká t:.iE x/
voucí krian4. 11eml byl v porovnán! a í11 Robinaoniv ostrov. *• 'J' Foslecrd velká dílas l'oupl, Umllec • hladovění • pfedevším Zámek jsou díl2vzéllá z t4tQ velké pfedamrtné cpultlnoati.

v.

O

Výchez{ s1 tuace Zámku, poslední 2 ve^lkých /a nedokoněenýcn/ laikový"h prací, je opačná ielli v Procesu. irocea ae otevírá ráno, Zámek
večer. Josefe K. zastihnou v poatell jeho měatakého bytu, zeměměřič K.
pfiebáú do cizí veenice, aby si llfko ter:rve ziakai. i,ocl eb, který
eefer.e, je- b.ícr.ý, jen slam.n.ík, který si polofi na. ile\1? hospodskiho I0kilu, kde dosud sedí hosté, tedy nenalezne ila.tím žádné soukromí. t'..
vlsk je skromný, ulehne na slamník a 1.t&ne. '.le uf za chvíli na to je
vyburcován. Jakýal mladý úfedník ho !Uá, aby předlolil povolení k
noclehu. r. je pfekvapen. " jeho odpovfdl •• dá aoudit, fe netuAí,
v jitém míati se oc1tl, niccm4nl a1 počíná rizni, mladíka odbude e oznúií mu, fa je ilealalfiěem a aem ho povolal aám hrabl.
Jenfe je K. opravdu zemimlfičem: Y.d,12 na do teil úfeOníka. telcfon
po kritJciz nedorosgumlni potYrsu3e aemiměfičoYU totoino^t, 2c1á se, fe
je zaskočen nejen úředník, ale 1 eám r.: *7alt tedy :i:ámek bo jmenoval
zeměnlřičem. Z jedn, strany J^ to pro nlho nepfísnivé znuení, nebot
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to naEvěúčuje, te c nám t6 zámku vňcli všechnc, co potřebují, ie zvá
žili poměr sil a e úsrn.tvem přijímej! boj. f druhé streny je to ale
příenivé ztsim.er,í, r.i.ebc-t to podle- jeho rah.oru dokazuje, fe hc, po0oenui! 2 re Ee mu C:or;tE;.LE; vtt.fí svobody, než se zpočátku mohl nadám. A
4estli r:0 sr.ed hodlají natrvalo udržovat ve strachu tírt., fe s tak r:epochybnou duchovní převahou uznejí Jeno ...emámeřičst.ví, pak ge ="1j\ a '
Ci to ve.ná pasáž je typickým ’’kafkovským textem", v uěmž se skrývá
mnoho zdánlivých nelogičností. Iroě je K. o „romen tím, že ho oa zámku
u.zmtli zeměměřičem'? };uč jím opra'\’čhi je a pak není důvodu., E:by byl pře
kvapen, anebo se ze něho vyčává, ja& všr..k po tom vysvětlit, že na zúmku kdosi přijal či dokonce podpořil jeL.o pocivoť".' t'iait vylolit vftu, že
přijímají jebo boj? Jřiiel K. do obce měřit anebo bojovat?- A ptiŠel-11
bojovat a ztt zeměměřiče se jer. vydává., v čem bude jebo boj spočívat?
tonečriě proč skutečnost, že na zámku uznali jeho zeměměfičetví, má
svědčit právě o duchovní převaze zámku? Bem-lfeme pochybovat o tom, !e
tek, jako v předchozích prÓzácl,, o nichž jme uveĚovali, 1 tedy jsou
"nelogičnosti" 2p11aobeny prostoupením dvou rovin, roviny bezprostřed
ního zážitku a obrazná roviny, do níl ee ptvodní zážitek proměnil.
Z toho, co se o K.-ovi dozvídáme vzápětí, m-a.!eme u.soud.it, fe se
zfejmi vydává za někoho, kým není. /I tady Y&nik4 ope.ěná situace ne!
v Procesu. Josef K. je eoudem povefován za nikoho, kým není./ Ve ves
nici nikdy nic nezměfí. t;emá přístroje. Y.luví sice o svýel původních
pomocnících, ale ti se nikdy neobjeví. 1'rohodí dokonce větu o své fenl
e dítěti, sle 1 toto sdělení má zfejmi za cíl podet klamr.ou ini'orme.ci
o jeho totožnoati. K. opravdu přičEl do vesnice nikoliv mlfit, ale bo
jovat. V tom pf!pe.dě kdosi I. oěekával, a to nikoliv jako zeměměfiěe,
nýbri jeko soupefe, očekáve.l ho vlak e duchovní pfev&hou 9 & úsměvem,
k němu f. t-o j ebo pfe.veha eváděle.. iimtc soupeřem - jek st poztěJI uka
zuje - js vysoký Úředník, muž, s nímf se .K.-ovi nikdy nepodaří p.romluvi t, mus, jehož Kafka, bezve.ůič zn:itký čečtiny, obCaflI ned jiná výmluv
ným Iménero: Klamm. froč vlak tento vysoty zámecký noámoctáf mil nad K.
-pfevabu aueLovní, nikoliv, je.k by moh:to plynout z jeho postaveni v ú
řadu, pfevatu mocenakou? Jeetliže t. uvaluje o ducbovn! převaze soupefovi, poukazuje především na to, !e očekávaný cápaa ee bude odehrávat
v jiné nef v mocenské oblasti. ievíc pfeCpoklad o ■oupefovi pfevase
neznačuje, fe 1 K. ví, a kkým bude zápes evádětu
Je načeee otáze.t se ne to neJpodstatnějěí, co bylo cílem zeměmiiičcva boje? •»roč se oďkuctsi vynořil, proč vážil dalekou cestu právi
do tichto podivných e pochmurnýcl míst, aby tam svedl evůj boji
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Ul ávodní svána, scéna tak proticn:1Cná úvodní scéně Jrocesu na
povídá o cíli boje, jenž K. hodlá vést. [. tude: zápasit o to, aby u
nikl osamocení, aby 2ískal místo me.zi lidmi, eb;; se dokázal vřadit
do jejich společenství. Víme už, co tim rozuměl k'ifkc: nalez t o dvshu
k životu ve dvou, nalézt sílu k epolu?..ití se fenou, překonot úzkost
ze sdíleni Intirolty, založit .rodinu a tak nnplnit vlastní fivot, tak
vstoupit do Zákona.
Sak jako k povídce V treste.I1acké kolonii e k I' i-ccesu daly podnět
zážitky z aktu zasnouben! /a jaho Cipftté-hc zrušení/ s F licií Icuerovou, podnětem k iiapeání Zámku se stal tolestný ;;roži tc. r:eúspěšnS láeky k re:ilenf Jesenské, lásky, která "byla nejsilnějším, nejhlu.bším a
nejotřesnějším záiit.kem Kafkova živote. 11f5/

Zatímco hrdinové obou prvních próz jsou však jen obětmi, které
tou!! uniknout avému "sudu, lcte:ri touží zechránit své fi vo ty, tedy
nedotknutelnoat svfho já, avého eoukromí, své eamoty, hrdina Zámku
vstupuje do pfíbihu • opafným zúěrernu chce vystoupit z vězení své
osamocenosti, chce avobodn§ utvářet aWj osud, pfelconat vleehny pfekážký, tteri mu brán! vatoupit do Zákona, tedy vstoupit na Zámek.
Jako •• blh^ proceau, y m^arném hledáni viny, soudu a. mo!noati
obhajoby naplnuje osud Josefa K., tak se v maarn4m ale úpornfm úellí
proniknout na sámek anebo aspoň promluvit a mocným KleDWem naplňuje
osud klemn4bo zemlmifiře. t.
Frotofe r. na rozdíl od pfedcl.ozích hrdinů pficnází s llmyslem
svéet boj o evdj oaud, objevují ae v jeto chování rysy, jimil se od
pfedchozích lafkorycb hrdind odlišuje. K. dokonce promýllí strategii
avého postupu w.č1 sámku, sní o tom, jak ze dvou mobých osudů, kteri
ee mu z3^Ynl nabízej!, totil být vesnickým dělníkem postaverým na roveň obyěejným vesnillu!lm, anebo naopak kýmsi, kdo stojí mimo, sned
nad ostatními, ale jenl je zcela odkázán nf! milost či n^^lo8t zámku,
si vybere osud veenlckého Cělnike• "louze jako vesnický dělník co mot:nti nelvíce. vaddál^nl sámeckýa pánwn je s to na Zámku něěeho dosáhnout."
Sni o to^, le se eblíli • Yeeniěany-"a tím ae mu rázem otevfou viecbny
ceavy. "66/ V bo31 se zúec^d áfady al X. alibuje úepich, nebe\ ony
•al byly eebelépe organizovány, měl7 za ákol. v2dycky jen tájit odleh
lé, nend1teln4 s'1elitoati jménem odlehlých, neviditelných pánů,
kdelto t. bo3oval sa nlco nmnejvýl fiv,ho a blízkého, za sebej kroml
toho to ěinil, eapoň ee zeěátku, z vlastni vůle, nebot on byl útoční
kem.^?/
K. uailuje 11We tvrdohlavěji o setkání a mužcm, jenž zřejmě roz-
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o jei.o oa-udu, sni o svém střetnutí s nim jako o ct.víli, v níf

prožije pocit svobočy. " ♦ostači mi vidět, jak na nfj má sleva zapůso
bí, b i?.ev..a.p\sobí-li nebo nebude-li mS vůbec poslouchat, budu mít z
toho eepoň ten prospěch, Ěe jsem svcbodllě promluvil před moctiýa mu?!em. > -'í sárcveň vieic tu.aí, že i;ini toto setkání by ne.motlo, jako nic
vnl'FjěíLo by nemoklo, pro-minit jeho osud, rozhočnout jeho zápas.
V jedr:é z nejsilněJších eeén knir,y ee .K. ro};hodLe vyčkat Kla:ama
ne. dvoře hostince, kde uZ jsou. připraveny saDě, jež mají Klamma odvózt
zpět n2 2>ámek. ř.le Elemm se riehodlá s K. setka.t. Když l. ani na opěto
vané v-Szvy ;odří zer.éro úředníka tv.r neopustí, kočí musí koně ze 6aní
opět vypřáhnout. ť • však stále vyčkává. ť-'á pocit 'jako by te? s tÍi
•byl přerušen věecnen etyk a jako b_y te? byl ovšem sv:bolriljěí než key
jindy 2 mobl n& tomto jemu jioek zakázaném místě vyčkávat, jek dlouLo
etce, a jako by si tyl tul,le svobodu vybojoval tak, jako by to sotva
kdo druhý svedl, a riikco se lo uesměl dotknot.t či zahnat _to, ba ani
promluvlt na něj; avSak - to přesvidčeni bylo při nejmenfiím stejně ailné - jako by zároveň nebylo nic neemyalnějA!ho, nic 2oufaleJi!ho De!
tato svoboda, toto čekání, tato ne.zranitelnost."
ZCá se vlak, le mocný llamm, jeho! smi ?. jen jedlnkráť ztblédnout ěpehýrkou, není jedinýrn, kdo byl pfe4em zpraven o Jeho pfije.t:du,
kdo ho oěek,Yal. .. kdo sfejml rozhodl, 1e X. nebude na sámku nikdy pfija t. Druhou osobou, kteri •• zdá X. očekávat, je Yýěepní trída. E'a i..-ovu poznámku, !e ho zná půl hodiny a le jí ani neatačil povidit, Jak
to s ním vlastni 3e, Frída pfekvapivi odpovídá" "l'okUd jde o Yám^ •ím
plece všechno, jete zaěmiřič. l{?C/ Frída, která al do "'.Wto chvíle byla
Klemmovou milenkou, ihned přijímá r..-ovu výzvu a miluje ae a ním, když.
pfedtím vypráskala hosty bičem z lokálu.
Okamžikem1 kdy r. doeáSl spojeuí a Frídou, o cl! nepoctybni uailoval, a kv011 němu!, můžeme se domn!vet, ee objevii právě tam, kde j^
jako by začínel jeho páo, Kačír.ají se muka jeho bloudění, jeho marné
ho, zou.teléLo usilování zvládnout vlastní osud, prorazit z obklíčen!,
v němě se ocitá, ze samoty cizince, jel se stále více podobá osudovému
prokletí. Ul sám profitek miloetnéto epo3en! je plný dvojaleych a proticbdd.ných poci tů. Uaka ae nepoěía! v místi klidu a Int^ilůty^ • posteli
anebo aspoň v oddllen4m proatoru, ale na semi ve vjěepu "• loufičkách
piva a vlelijaké nečiatoti" a K. pf1 miloetn4m •pojéní "neopouitil po
cit, fe bloudí nebo ae ocitá v tak vadálené clslni 3eko jeltl nikdo
pfed ním, v cisinl, kd^ ani vzduch na4 itejn«t alolení jako yzduch doaa, kde ae človlk samou cizotou muaí udusit, a proti 3ejímul neuyslnému vábení ee pfeato nedá dllat nic nel jit dál, dile bloudit." / Liakr
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mezi 7r!dou a 1. se odehráYá lirdzn5 odkryta očím přir„liieču - přede
vším obou pomocmíků, j^’to Tefejná ziležitoet, která lrotí pohltit
poelední zbytky intimity a svobody, jel K. měl. le.FríCinu výzvu 'také
pfijímá n4hradn.ť míato Ikolníke, s^tále j&čtě pln oď,otlá.ní nějak utvlfet svůj osud, i kdy! :tí,m, Se pfijímá náhredn.ť povolání, volí zjevnějen jakýsi náhradní iivot. Láske. která se zdála otevíret cesty, -pomá
hat v zápase, •• naopak atavi proti K... í&yíc Láake vystevená očím
všech, vystavena skoulkám a átrapás se rychle vytrácí. JtriCa vyfíté
K.-ovi neupřímnost, i:iltnljst, cítí se být Jen 2;áet&vou v jeto boji se
zámkem. Navrhuje r.-ovi, aby epolu uprcWi nao j1Y--ní Francie, dn Šponllsks. n / t e:r. to v Kafkovli tvorb! napros to ceo tvykle- konkré tid úclsj j skc
by af nalétevl odkazoval k reálnému prožitlcu, jen! stojí ze celou obrauiou roYinou pfíbťhu/, K. vlak o&útá. ,tik je něco, co se příčí je
ho povaze. Je ul tak zaklet čo avého boje se zemkem? i ebo spíše tuší
marnost takoY4ho útltu, 3*ako marnost každého vnlJl!t.o gesta?
clzineo, lttert a1 aspoň na sačátku :iíakal 3akýsi reepekt a n:
záyial4 poata^^d, ß«:eycü^ •tá7" Ye Yeanici naprostým vyděděncem, a
kdyf, pfi tahové jlnýdi vydldlnci, naYltÍY.í oatn^dzovanou rodinu F.binatólon, Fri.da ho opodU^
1ápa4ié aho4y
oaudent lt^a.tkova vm^^11 k fr!ilenl JeaenaJtf a os:
dem •ztahu serním1t18e i« ke iuarmao^I ailencé Frídl, vedly af vyCavetEle a prvního vyklada,lie_ r.^anová díla Maxe Eroda Je zá-rlru, le •v románě
Zimek nacházíme podivní skeptický a pejorativtú odr&z miloatnfho vzta
hu Ka!'ky k Milenl^^ Milena vyatupu3icí v ro^nulni ve velice t.kerikovn.né
podobl jako "Prída", po^dk' ro%hodn, k.roky, aby iafku /K./ eachránilE;
spe3u3e ae 8 n!a; sakl.,44 • ním v chudobl a odříkání, ale rsdostnl a
odhodlani dom4cnoat, chce být navldy jaho a právi tím ho pfivéet zpát
ky k na1v1 tě a bezproatfednoeti opravdového li vote - ale tned, j2.k z.

r..

mesl

Zftěne souhlaait a uchop! podávenou

rvrwcu,

tláaí ee dřivějěí spojení,

která tu !enu ovlimují /zúek, lidový pl1vod, společnost, EVláětě vĚak
ta.jemný pan n^amm, v aiml je tfeba epat.fovat pfepjatý a zdémordzovE.ný
pfísrak legálního wlelax/, jéhol Milena vni tfně neopu8tila/, vyaněné
ItSat! rychle končír protole X. •ne.nf pro poloviěatost a chce mít Fríóu
j^ro men!elku 3en pro aeb^., ůe ona bo &raauje, obraí ae Epátky ke
atéfe Zúlcu, • níl vylla,.^ "72/

x/ r:a^a opraTdu usnival jakouei PolakoV\t nactfu.enost. "Ona je živoucí

ohen," píle t:,rodon, "jakf j»em je!ti nikdy neviCll, který navzdory
vf.emu plane jen pro nij^• Ovšem jaký mul j^ také on, le to dokázal
vyvolat.^56/ dtud 31atl prem^d ono jinak nevysvětlitelné uznání
"duchoní pfevahyl' v úvodní paa4.!1 r.á6.mlcu.
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Spojení, která Erod činí, jsou riak pfílit pfímofará a nevysti
hují vřechny složitosti metoCy, ja.kóU ICa.fka pfeměňuje avpje fivotní
zážitky v obrs.zncnt tk4ň příbětu.
2 tc.bo, co víme o Ke.fkovi 1 jeho vztahu k Mileně Jesenské, míižeme
zouci t, fe byl dalek toho, aby toužil svij vztah k ní zobr ..zit pejora
tivně, eby se na ni snc!i1 uvrhnout vinu ze. to, fe jejich Vitah tak
rychle 1r.troekotal. Vědomí, fe nedokáže ve &vém fivoté cokoliv - a ne3raénč ze věebo své milostnf vzte.Ly - dovést ke zdárnému konci, ,.o před
určovalo k tomu, aby vinil ze řtrcskotání vzáje:nnéto vztehu výhradně
ee;be. CetE.tně dopisy Mileně pc r:.eštastném či ceucovém setkání v Cmtndu
jsou tono dokladem.
; áměrem Zámku zeji s té nebylo pejoratině zo breti t milistnj v"" tab
k nějaké fen,, ale, jek jsme již řekli, znovu pojednat velké livotn.í
Kafkovo těma. Kafka /právě v případě Mileny Jesenské/ po2.nává. a a ním
to poznává i jeho hrdina zeměměfiě K., že hlavní -pfekáikou v osudovém
zápases v 2ápese a mučicú strojem, e neznámým tribunálem, v zápe.ae
se zámkem, v zápase o vstup do Zákona nejsou vnějlí nepfátelé, vnějli
okolnosti nejvčt§í překáfkou. 1'ou je hrdinova slabost, 3eho nezpfieobiloat pfek.ročit práh, jenž si sám vytyčil, neáchopnoat pf^&uvi t ono
druh4 já, aby
dovolilo vstoupit tem, odkud rl, le ntA1;b..aai\elnl iryaká. záf.
z. hrdinO Zámku 31^tČ Frída nej2jevn131 :utupuje '-"llenu, ona je
tou, za níl se K. vydává, kterou nactáz{ připravenou pfijmout 3eho lás
ku. Ale nepochybně F;ileniny rysy nese také hrdá, stateěn, a nepfistupná
H1101 e / jej! jméno vzniklo zfejm$'lll pfeskupen!m hlásek aloTa Mllene/ a
koneěně Milenu zaatupa3e 1 úfedník Itirgel, Jeni ve velké, Ypravdi kl!^
čori scéni nabízí K.-ovi naplniní vlecb jeho tuleb, nalúzf mu vstup do
zámku, právě ten vstup, jenž mu mohla nabídncut a otevfít jen milovaná
bytost.

K. věak nevstoupí, tebo\ je příliš sláb.
Jeho svláftní, zneklidňující slabost, jel K. spfí:.muje s Josefem

K., poznáváme ul na počátku románu, když ae I. zdá jeltl pln odhodlání
k bo31. Jako Joaef IC. támii' omdlí pfi 8ft návltlvi aoudn, tancelUe,
, K. při své ceatl po Barnabálově boku pocítil, •še pfea nejYětl! námahu
nedokále udrlet s Bernabálem krok, £• pfek4.lí Barna°'lo\1. Ye vnlném potybu a fe za norniilních okolnost! by u! na t4to podruitn4 vlci auselo

vše Ktroakotat."75/

Tak už v poěátcích pfíb8hu zazní zloviatný motiv, který Jako by
pfedznamenával marnost X.-ovy náme.iy, jeho stpaau a který neplno zazní
v jedné ze ri4věrečných ecén Zámku.
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Opultln u! Frídou, K. neustává ve svém zoufalém, vyčerpávajíc:
úsilí domoci •e přijetí na zámku. To několika probdělých nocích je
lán do boetlnce, aby ri.avětí Yil referenta, jen! má pro něho nějakou
vu. K. ee vlak zmýlí a vstoupí do falešných dve.ří. ry se však překv
pivě ukáží být jeho dvefmi. _,fedník Bflrgcl ho pozve dovnitf', dokorjc
k aobi do postele a. s nevyavětli telnou milosti voetí s ním rozpráví,
zvolna mu o®aluje nejen tajemství sámeckého úřadování, ale 1 tajem
ství o K.-ovf zápese, o 2-ápase, v němž se objevují "pfílefitoeti, k<
jediným slovem, pohledem, náznakem d;'\věry lze dosáhnout víc nei do
životním vyčerpávajícím nrunáhánlm.* / _eto scéne se etále zřetelněj
ze srény, v ní! se pojednáveJí úřetr..í postupy, měn! ve scénu milostn
nakonec uf Jen zbytky úfednické dikce / etraa, organizace/ velmi cha
zakrývej! její podstatu. A tek se /jak nevzpomenout na Kea!'kovu situai
y ^Cmtlndu/ náhle, v jedinám okam!ilcu pfed K., leni je k smrti zadlenj
téllif neichopný mímat, rozevírají ťvefe, které a! doeud byly pevnl
uzailěen7. "Ovlem jakmile už je strana v pokoji, je to ve^el tlé," pro
mlouvi ke x.-on, jen! s ním leií • posteli, tento podivný úřednik.
•Jak dlouho vydrfíl vzdorovaťt ptáš ae aám aebe. lebude vlak !'d.ného
vadora, to }• 3aan4 • • . nikdy neapat.fen4, a~tltl.e oěekiYená, vpravdi
!!zniTÍ o!eki^rina a s^e po z'1tonu rosumu nedosažitelná atre.na eed!
zde. 'Cil a't'Ou mlčenlivou pfítomností zve, ebyate vnikl do jejího ubobfho IlYota, pfiěiňovel ae tam jako ve vlaetním a anáiel utrpení jelích
ma^^ch po!e.dsvlr'l. Toto pozváni za tiché noci je aWdná. l'oslechnete
Je a vlaabi pfeatanete být tífední osobou. V té i1 tuaci bude pomelu
neemofno odmítnout jakoukoli prosbu. xfesnl yzato, zou!áte si; pfesn6
VEato, l■ te ne^^rni llaaten. Zou.!'áte si proto, ie becbnnnost, • n!f.
tu sedíte a čekáte na p.roabu strany a víte, fe bude-li jednou vyslove
na, musíte ji splnit, 1 kdyby, aspoň pokud to sám odhadn&te, pfímo
rozervala úfedn.í orgsnlzecl••• l. přesto j6me ftastni. Jek aebevra.žedné m1!e být ětěstíl Vždyt bychom si mohli dát tu práci e zetajit
at^ml pravý atav věcí.^« KemůŽeme^^ Musíme jí berie vií letmosti
k aobl
ukázat, co ae stalo, z jakých ddYCdll ee to atelo, jak
aimoffdn^ vzácn4 a 3ak jehineěně velká je to pfíle!i test, musíme uká
zat, jak ee ■ice strana k tel pfileli tosti dot4pala a vellterou besmooí,
j!I nen! aebopna I4dn4 j111, bytoat nel práTl jen atrana, jak vlek te!,
jeatl.11i •• j! 3en aachce, pane zemlmfiěi, nlle ovládnout vňe a nemuel pro to uainit nic Tic, 11ež nějak vyjádřit BYOU p.roabu, jejíl
eplnliÚ J^ ul přichyatelno, ba aemo a^abízí, to věechno je třeba ukázatj je to tiflcá hodinka 'úfedníkova. "75/ Ale práYl v této chvíli, kdy

•• dvefe doširoka rozeůely, "I. spal, uzavřen všemu, co se Ollo."

f. utrrtil Evoji jedinečnou přílefitoat. nrěieené síly etafí jen po
urči tcu mez, kdo za. to mlže, fe to právi je 1 jinak významn4'?" vypro
vází ho až e tklivou a cr.áppjicí teakliYOetí .Llrgel. "Ne, za to nemů
že nikdo. fsk svět sá":n sebe opravuje ve svém běhu a udrluJe rovnovátiu. Je to výborné, zas a ZF.S nepoehopi tělně výborné &afízení, 1 když
z Cru1:é strany také bezútěšné. r-ru, jděte, nevím, proč se na mne tak

čí

vate^

"7E/

Touto nr. prvý pohled tak podivnou a temnou. ve skut€ěnoet1 Yěak
prů.i-.r-ečnou e patetickou scénou se končí boj zataěměfiče %•• Slabým a
nemocným není dopřánc, Eby neplnili svá r,řár,í, aby se stali plnohod
notnými členy lidského společenství. 2'imtc zpi.&obem udržuje se ve
světĚ rovnováhe. Jělesné síly stačily K.-ovi po urči tou mezi opustily
ho ve ctvíli, káy dokcřán rozevřenýma dveřmi Zákona mohl spatřit
jef zevnitř tryekhls., aby mohl dokonce vstoupit, kdy byl očekáván,
nepochopítelnf, záeračně e. ilastnl očekáván.
Zdá ae, že Brod se mýlí 1 v tom, fe staví irocea a lámek do pro
tikladu jako zpodobení dvou vůdčícb principal aoudu a miloati. Zámek
daleko spíte než románem o milosti je románem o stracené, promrhenti
milosti, o ztracené pfílefitoeU, o prohraném boji.
Zemčmlfiě K. na rosd!l od Joaef^ 1. ovla •Yl'\3 z'paa dobrovolni
vyhledal, znal tedy 1 BYoje aélMn.í, ^vn31 dnu • jak by tedy mohl sdatat nepotrestán? A opravdu trest, který bo poaUhne, je krutf3,i
nelli trest, který postihl Joeefa K•• Ten wúri ozáfen 3ábleaky avltla, kteri nehledal, ele kte.re ^tilédá. 2eměmifič r. koněí svůj zápes
o2:á..fen záblesky světle., jei hledel, ale jel nezahlád.tt.
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Jestlile jsme se e.f. dosud pokoušeli ukázat. jak zOár.11vi tiiko
"deiifrovetelnéff obra2y mučícího stroje, věuclypfítomného soueu Č1
záhadného J rocesu nebo Zámku mají základ v Ka1'kových klíčových iivotníeh situec!ch, nebylo to proto, abychom anillll obecnou platnost .. ' •
těchto obrazu, ebychom popfeli, že se fasto dotýkají zárledníeh aitu2
c! lidské či spoleěeneké existence. lr4v& naopak, opravdovost, • ní!
Ketk& avé f.ivotn! situace prožíval, mu umo!nila, eby v nich odhalil
jejich obecnost, mDOhorozmlmoat a rozpornost, kteri aůaUvaly vftlině lidí skryty. Jistčie r:elze emj1 sl povídky V treste.Deeká kolonii
omezit ne podobenatví o vls.atrdch záanubácn. Kafke pouae do dllaledlcu
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prožil pocit z h.rozíei ztráty svobody, pocit, jenž je nepochybně anáit
věttině snoubencd, a :tomuto pocitu dal výraz v přiferném obrazu ocEouzenee na. loři mučícího stroje. V pnsts.vení felicic, která e:e poprávu
do2sCovale něěeho, co bylo tradiční, obecně přijímané, ale co ori eám
1.1ov2žoval za emrteln6 ohroženi^ vycítil jeden ze eákladtícb existenciálrdcb rozporů. -:1ovlk se mi,e v nejlepěi vůli. ve shočě- s trodicí i
s obecný!'n souhlasem 1 s vlastním pfeavědčením cložadovet něčeho, 00
druhý vnímá jako smrtonosné. Od tohoto poznání už je pouhý krůček k
d-5st-ojrdkovi - f&n2tikovi emrtonosného stroje, mechanismu, který obslu
huj e, který miluj c, který s přesvědčením bájí, a ne. ziě j ž je připraven
čestně- zemřít, jenem krůček k gcuóu., který- ač r„izký, úpletný, ubohý
vražedný se může cítit anebo může být i obecně přijímaný jako oprávniný či dokonce spravedlivý.
Katka profi val aYá životní eelhání j&ko abaolutní. Zatímco lidé
pro svá selhání nacházejí omluvy, jsou ochotni uvlfi t, fe moliou přeruliit zápasy, do nlclil vstoupili, že mohou vystOYpit z procesů, do
nich! se zapletli, mohou pfestat být milGCi, manfel1, otci, pfeatet
být viníky, Xatka viděl, !ev okam^^U/ kdy vstoupil do svého procesu
či zápasu, ul je3 nemdle opuatit; 11c •• nedá pferuAi t, od ničeho, co
bylo zspo!ato, se. lled4 odejít. Pro;u jednou zahájenf pokračuje 1 mimo
nás, bez naieho vldo^ť. I tato aituece je základní lidskou situecí,
Katka ji jenom absolutně prolíval a tedy 1 takto zobrazil.
Vltiina Xatkových obrazd se tedy vyznačuje al jasnozfivl obecnou
platnosti nikoliv proto. le by to on sám od nich vyžadoval, že by je
k tomu úě elu v^ymý 11 el a aastrojo val / j ako to činili tak mnoz! jeho e
pi gonJ/ • ale proto, le dokázal tluboce, bez vy otáček, bez lllevy profit
rozpornoat a tedy 1 obecnost kaldé situace, do níž vstoupil. Z tohoto
profitku se pak rodily obrazy tak silné a zdánlivě tak v2dálené svému
původnímu podnětu, ie větiinou tento podnět zcela ztretil zřetelnost
či dokonce svaj pdvodní význam.
Tyto obrazy Katka !^pal jednak z oblasti tradiční / ;;;.e zvířecí
f!le, & okru.hu klaaick' mytologie/ 1 jednak a pf-eváfnl z oblasti součnsnfho svita, £• ari besproatfedlú &kulenosti. !tak se v jeho díle objevu
je al mytizovaný úfad, aoud, atroj, zákon, zámek a pfedeviím pak l::rC1ne., jenl v aobl neas ne3en autorovy oaobní vlaatnoati, ale tak, znaky
tak charakteriatick, pro Yltlinu lidí moderního svita: oaamllost, po
cit vydanosti tváf! v tváf moci a jejím elužebníkOm, pocit neukojitel
né touhy po evobodl a márcveň po nifem absolutním ve světě, s něhož
byl vypuzen enebo v nimf byl eapoň zpochybněn lůh, touhe po zákonu e
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řáču, pocit trvalého ohrožení ěi vzájannéto odcizení.
ak tedy vzniká nová obrazná, můžeme fíci mýtick' skutečnost,
Itterá nabízí řadu nových významů, :.oto určen! neaá za c!i jen kvali!ikovet, ale napomůže 1 správně .Kafkovo dílo pfijímat, nepodkládat mu
to, co v něm jen stěfí ari'l.že být, to tif interpretaci svita. ’ť^ýtus, *
řečeno slovy předního českého 11 terárníto teoretika, •1 akutečnost nepo
chybně osvětlu_;l.F^^ , ale naprosto Ji nevysvětluje, nebo\ nemá naproeto
nlc epolečného s ukájením racionální potřeby a nesonž! Se jakékoiiv
důsledky vypočitatelně oCvodit z jakýchkoliv přičin••• Jednosuše a
::--rostě: filozofie s věda jsou soustavy oc.povčdí na otázky, jež polol.il
rozum. If tm a umění nejsou soustavy odpovědí, nýbrž scustsvy prožitk-1. *ít je dřivější a nákladněJčí než se ptát e konkluovst. • 77/
Kafkova urputná soustředěnost na vlsstuí osobu, na Ylestní pro
fi ttky spolu s ebsolutn.ím nárokem, který kladl na sebe, na svoji práci,
na amysluplnost Ylaatníbo byt!. jeho nevledni ichopnoet znovupro!!vat
vlRatllí konfiikty v obrazné rovině to před^určovhly k tomu, aby vyttYořil dílo. jež jakoby v protikladu k obecně panující extraversi obrace
lo poi:ornost člověka k nejzákladnějlím otóskám jeho existence, od srelativizování, vlech hodnot k vědomí absolutna, od prominť je! poatihu3!
ml311 evit, k promlnÚl jeho dule, od proceao.ť 3^1 se Ýedou ve avitl,t
procesu, 3 enl ae vede a ním a pouze s ním, od ciz!cb oxteld t neo—
vratnosti ortelu vlaatnťho.
Ve chvíli, kdy SÝČt tonul ve v4lean4^ 21 revoluanm opojení, kdy
1 ti, co se povafovali za spisovatele, podlehli klamné llu.ai, le dljiny jsou cosi větlího nel ělovik a pravdy a převratr.t& ideje coai dA1elitl35ího nel lidský !ivot, Kafka mapuj• a brán! nejintimně3i! lid
ský prostor, zatímco ostatní se domnívají, lé Je tfeba d'toěit na ne
besa a star3jí ae o to, aby pro blaho Cloviěenetva vzaly za sri peláce, frfnz K.efka má staroat, aby člověk nepfil!el o to nejintimnějlií,
o ev, poelední útočiště, o klid svého lif.ka.
Ve světě, kde vnějií cíle se vydávaj! za ne3Yyllí, kda se človlk
jako by ztrácel v obro't'iUm etinu vlaatniho díla a pfevratn, epochy,
se Kafka 3erl jako poaedlf podivín. Zkůlenoat, kterou Ďabts!, j^ Utimá ve srovnán! • Yellkoatí dljin, obrúy; kteri kruií, •• sdají
malicherné a ledivé ve aromin! a pestrost! livota a jeho hrdinori
em.llni opravdoví ve ari aarn6m úsilí dobrat •• odpovldi na nejob7aejnijli otázky a pfekrol!it hn.nice nejbliflího prostoru, a
v1e v 2ese, kdy se človik ui domnívá nalézat odpovldl na otázky kosaiclaiho
významu, kdy vlfí, !e pfekračuJ • hranice vesaírnéto proitoru. ile pr'-

^
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vě tím S€ fřfks. dcbíxá. základních zkušeností 1 pocitů eoučasného ělovčke.
7-i teretun obrácená ven většinou klame člověka o tom nejpodete.tnfjši-m, c něm eamém. Vpíná ho k vnějším cílům e tím v něm prohouzi !e1 ešné naděje anebo povrct.ní zoufalství. V Kafkově světě není nic ta.kovětio, je příliš niterný e opravdový. ?:;1ověk v něm, stejně jako člověk
ve světě skutečném, vede sváj zdánlivě poklidný či nicotný svůj osemělý
e spořádaný fivot sě do chvíle zkoušky. "r-ato ctvíle může být 2volena
osudem či ji ndt.e cvli vni t vlastní rozhodnutí, sle vtdy pi-ir.iáří střetm.:tí se svĚter., to j€.'st s lictrni. I.lizKS-mi či vzdálenými, známými či
jen tuěer.ými. :le ti i oní mají jednu společnou vlestriost: jsou ci!::Í.
l.icé vzhledem k hrdinovi nebývejí -.nebo e.spoň nemusí být ani zlí eni
dcbfí, jscu jen nezúčastnění. Cizí lidé obklopuji Kerla Rossmanna, od
souzence v trestatecké kolonii, Josefe K. i zeměměřiěe z., cizí 11d4
soudí, pletou se do cesty, posílají přípisy, rozhoduj! o fivotl ěi o
vnější svobodě, cizí si zůstávají ti, ktefí se milují, 1 ti, kteří
přihlížejí, zoufalství, naději, milostnému sktu, cizí lidé podobnť 1ercttm se dostavují, aby vykonali hrdelní trest. rcní v nlch nenávist,
léska en1 soucit. Jsou to herci, jeou to úfedníci. !e náhodou poelední
taťkova díla selidĎujť úfedníci. !ivot a smrt se y nich stýkej!' a pro^
plétají etejnl, jako jinde Jsou "úřad a život do &ebe^^ vpleten, tak,
el ee někdy zdálo, le úfad a život ai vyměnily m!sto."?f3/ ťfad, aoud,

zámek, to jsou místa, která ztělesňují, osta.tně ve ahoclě a obecnou zka
žeností, tuto cizotu, nepřek.ročitelnou propa.et, která se rozevírá mezi
lidmi.
Kafkovi 1'.rd1nov4 - e v tom se podobají větiici lid! aouěasn,ho
evěta - se pohybují v prostoru, v němž nemůže doj!t k setkání mezi lid
mi, v němf- dokonce 1 nejbliZli lidi mobou proti sobě vystupovat jako
nepřáte.lé, jako obel e její ket, a v němž tedy r.emůže dojít eni k smys
luplnému činu, nanejvýi k renexl, která věe.k sama o aobě také nemůže
být smysluplná. Tit-o hrdinoYá jako všichni, kdo Jsou zbaveni moinoati
ěinu, jiou vydáni na pospas silám^ které nemohou ovlivni t. kten nedo^
kážou ani pochopit a kteri ee jis muaí jeviť jako nepfátelak4. Vydaz,:J
flo'rik lije y úakoati e nejiatotf. rije y nejistotě o ••ltě kolem ■ ebe
1 o emyelu svého !ivota 1 v úzkosti o avdJ !ivot. Smyal liYOta, jeho
3ietoty - tak 3ak jsme toho denni avidky - se etále zmeniují, amrl\uj!
se do stále ekromnijlíích rozměrů, d z nich zůstane jediné, ul pouhý
lymbol aoukrom!, poslední prostor pro avo bodu či aspoň intimitu - lidskf lůžko. l. tomu lůžku pflstoupí nezvaní, cizí poslové, r.ezúěaatnění
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a nevidomít aby je sneevětlll, aby člověka zbavili posledního útočiitě, eby ho vyvlekli do chladného prostoru, v němf se bude ještě cbví11 zmítat, nel se objeví jiní poslové, stejn? cizí, nezúčastnění a nevědom! a vnzí mu do srdce nli..
Ka^tóv hrdina - ač někteří pfičítnli autorovi nejvyšžH meta.:fyzick4 zámA.ey - je pfedevi\ím hrdinou naěetio věku, bezboĚného věku, v němt
vyšl!m annyálem nad8l'i' moc byla nahreJ:ena vyprázdněnou mocí tradice a
právních a úřeťnícb norem, tedy lidských institucí. Člověk zbaven jeký chkollv pr.ostfedk’, jeký chkcli v zbreti ťe své: usilovárd o svo boOu.
a o řád nemá naděje nef tu, kterou mu skJt&. je:.c vnitrní prcst.or.
"l.spoň awboCni promluvit pfed mocným mt&em,'' espoň dát Evobodu. oprs.vdovosti evlho nitra, jakkoliv to okolní EV-ět mlže povr.lovet jen za
tvrdohlaTOet ěi dokonce za sebevrafí'edricu hloupcet. lít op.rtivóově svůj
!iwtť n'1et úplnl •^j ádll, jekkoliv je těSmcý, jakkoliv je na koce!
po^^^eniu smrteln;a ortelem, stule znovu svádět boj o to, aby óo !1vota: vnikl a-pon zábleak svitla, absolutní záře, která. prýští ze r,ákona. Takorý ,e pfedeYlí^ nysl fivota - či dokonce bo3e - zeměsčMče K••
Jako pfíblh Prom'tne-lv j e mýtem heroického období lidekjch dljln,
^•ou ptiHbÝ, 0 Joeef'oTi r. a semlmlfiči £• mýty aouča.an4ho nehe.roick4ho obdob! lldakfch dllin
A 3ako by nebylo heroickiho pl!bitu Prométheova bu íplnoati je
ho obltt a utrpent, je! zatvrzele přijímal odmítaje nabízenou ůe nedůsto3nou milost, nebylo by ne'heroickýcb pfíběhO odsouzence na lň!ku
mu!!cibe.at.roje, Josefa F. Č1 zeměměřiče E. bez úplnosti oběti a utr
pení Transe ^fty. Jen ten, kdo je ochoten dát se pfikovat. ke skále
a vydat •"' 11.astní v^ tl'noeti na pospas orlům, mdle lidem nabídnout
obeň, který by je prováEel na jejich cestáct t^^otou.
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Kafka
Franz
Zde níků x/

).le^dna 1912 /••• / Je doat snadné rozpoznat ve ^mně, že jsem sou
středěn na psaní. Když se mému organismu ujasnilo, že psaní je
nejplodnějěím. zaměřením mé bytosti, tíh1o vše tím směrem a ne
chalo lelet ladem věec^hrcy schopnosti spjaté s radostmi poníaví,
jídla, pití, filosofického rozjímání a hudby, té především. Zde
všude jsem c^hřadl. To bylo nezbytné, protože mé síly byly v &wnu tak skrovní, že jenom eouetředě^ .mo^ly aspoň trochu sloužit
účelu psaní. Tento účel jsem samozřejmě nenašel z vlastního popudu
ani vědomě, našel se sám, a te! mu překáží už jenom ^kance^lái', ta
ovšem ddklodmě. Ale" v žádném připadl nesmím. ^^^kav, le nesmáiím.
milenq, že lásce rozwúm asi tolik Jako hudbě a musím. se spokoJlt. nejpovrc^bnějš!mi přivátými úč^in.lcy, !e na Silvea^» Jaem mil
k ve!eM černý ko^n •• ipeniitem a zapíjel to ětvrtkou moštu a
1e Jsa ee v neděli
súčasikit set.k^^, kde Max pfeděí^tal
avoú *tiloeofickou práci: doc^ház k Qro^^ní, to je jasní. St.a-

ě11tf by

tě\edY,

abich z tohoto epoleěenství vylouěiÍ avou práci

v ^kanceláfi, a tím. - jelikoi d.j vývoj je dovrěen a nevidím, nic,
co •• ještě dá obět.ovat - bych uěal evdj pravj život,

t

něd

moje tváf bude koneě.Dě moei atárnout. přirozenýi zpdsóbem, spolu
s tím., jak bude postupovat má práce. / •••/
2.
bře^m
1912 Kdo mi pot^vrdi pravdivost ěi pravděpodobnost tvr
zení; že Je to jen mé literární poslaní, co se mne dllá člově
ka jinak bez zájmů a tudíž člověka necitelného.

2l.ěervna 1913 /•••/ Příšerný svět., který
v ^hlavi. le jak
osvobodit. aabe a jak osvobodit svět,
by mě to rozervalo.
A tUaickrát raději %ozerván než bo v sobě zadržet nebo poníbít.
Proto jsem pfece zde, to je mi zcela jasní. /•• ./

21.lervence 1913 Nezou:f'at, ani nad tím, !e si nezou:f'ál. Myž
•• odá, le vše už je u konce, ozvou se přece jen nov4 ally, a

x/Úeyvq z ^^by "Tagebücher 1910-1923", vydavatel Max Brod
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právě to znamená, že zijei. Neozvou-li se,. pak zde všechno
skončilo: jen!e s konečnou platnosti.
Netnohu spát. Jen sll,Y, žádey- snímek. Dnes ve snu jeem vy
nalezl novj dopravní prostředek pro st^^ svah v parku. Je
třeba vzít větev, nemusí být silná, pevně se opře o zem tak,
aby smětovala šikmo vzhůru, jeden její konec podržíme v ruce,
pokud možno lehce na větev dosedneme, jako do dámského sedle,
celá větev pak velikou rychlost:! samozřejmě sjizdí po svahu,
jelikož sedíme na větvi, bere nás s sebou, e. v plné jízdě se
příjemně houpeme na elastickém dhvě„ Ukáže se pak i možnost
použít větev k jízdě nahoru. Hlavní přednost je v tom, nehle
dě ne. jednoduchost celáho zaf:!zeni, že větev, je přece tenká
a pohyblivá, lze ji spoultět a zvednt podle potfeby, se všude
dostane, i tam, kde by člověk sotva proěel.
Být protažen oknem domu v přímení po pro-nue obtočeném
kolem krkn, a bezohledně, jako něhym, kdo nedává pozor, být
rván vzhO.ru, zakrvaven a na cáry, skrz všec^hny stropy, nábytek,
zdi, pódy, e.ž se nahofe na střeše objev:! prázdná smyčka, která
teprve pH prore.!ení ethšnich cihel zatratila i to, co ze mne
zbylo. /••• /

5 •.ledna 1914 / ••• / ^Proč se č^^ové nevyatěhg.jí ze evé strašná
země, věude by žili lépe ve srov^^tf s tím, jak žijí v so^uiaanosti e. co si v současnosti přej!. Ale nemohou; věe, co Je mož
ná, ee přece dije; možné je jen to, co ae děje. /•••/
I4.února 1914 Khybych si měl vzít život, určitě nebude nikdo
vinen, ani v případě, žehy na př^Ukad nejbližším zřejmýmm po
pudem bylo chování F. Sám jsem ai už jednou v polospánku před
stavoval acénu, která by ee odehrála, kdybych, v předtuše kon
ce, s dopisem na ror.louěenou y kapse, přišel do jejího hytu.,
byl o^dmítnut jako nápadník, dopis bych položil na stál, iel
k balkóna, všem, lct.eM by přulspicnáli a mi zadriovali, bych se
vytrhl, a pot,, co ruce, které mi držely, je^m po dr^ná mě
musely uvolnit, bych přeskočil &á?r&dli ^Qkónu. V dopise by
však stálo, !e ddvodem úho ekoku je áice F., ovbem i v pří
padě, ie ú nabídka bJla přijata, hl se pro mne nic &áaado!bo
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nebylo změnilo. Patřím dol.O, nenacházím jiné vyro^^^í. F. Je
^^^dou ta, u níž se m.O.j osud prokazuje, nejsem schopen žít
bez ni s musím skočit dold, ele nebyl bych eni schopen - a F.
to tuěí - žít s ní. Proč k tomu nevyužit dnešní noci, už se mi
vybavují řečníci dnešního rodinného večera, kteří mluvili o ži
votě a jak vytvářet životní podm^inlcy - fl;le já se upí^nám k před
stavám, žiji vpleten do života, neudělám to, jsem dplně chladey, smutný, ze mě kolem krku tlačí košile, jsem ztracen, la
pám v mlze.
6.erpna 1914 /•••/ Z hlediske literátovy je můj osud velice
jednoduchý. ^Sm.ysl pro ztvárnění mého snového ^nítfního života
posunul věe ostatní do oblasti neddležitého, a to chřaadne
strašlivým zppO.sobem a nepřestává e^bfadnoulz Nic jiného mě už
nedokáže uspokojit. Jenže moje síla k onomu ztvámhov^ní
Je zcela nevypočitatelaá, sDBd už nevžhý ^^zela, snad pf-eee
jen ještě jednou ptijde, ověem mé živo^tní okolnesti ne.jeou
pro ni pf'!znivé Tak se te.tcy potácím, neustále dolé^tám k vrchholu hory, ale nahoře se ^udržím sotva okamžik. Jiní se ^také potá
cejí, ale v nižších oblast.ech, s •větší silou; hrozí-li jim pád,
zachýtí.je příb^uzný, kterj .za'tímto účelem kráčí vedle nich.
Já se však potácím
nahofe, není to bohužel smrt, aie věčná
trýzeň umíraní./ ••• /

JO.listopadu 1914 Nemohu pokračovat v ps^ní. Jeem na k^^čné
hranící, před níž budu mohná zase vysedávat celá léta, jen
ahých se snad zhuvu pustil do nového příběhu, který zase zdstane nedokončen. Tenhle osud mě pronásleduje. Jsem také znova v,chladlj a beze sxcyslu, zdstela mi jenom stařecká láska k absoluUtnímu klidu. A jako nějaké zvíře, které se úplně odloučilo
od lidí, Z:t.lovu kroutím krkem a rád hých sE:: pokusil získat zase
F. pro mezidobí • A opravdu se o t.o pokusím, pokud mi v tom ne
zabraní nevolnost ze sebe.

13 .prosince 1914 / ••• / Nedávno u Felize. Cestou domů jsem feil
Maxovi, že na smrtelné post.eli, za předpokladu, že boleati ne
budou pří 1 íě velké, budu velice spokojen. Zapomněl jsem dodat.,
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a později jeem to záměrně opomenul, ie to neJlepěí, co jsem ne
psal, spočívá v oné schopnosti apokoJeně ^umf-it. Ta dobrá, hodně
přesvědčivá místa poje^náv&jí vždy o tom, ie někdo umírá, le
na něho začíná doléhat tíha, že v tom vidí nesprevedlnost, při
nejmenším tvrdost, a ve čtenáfi, alespoň podle mého názoru, to
vyvolává dojetí. Pro mne věak, přetože ai myslím, ie budu moci
být spokojen na smrtelné posteli, jsou taková líčení skrytou
hrou) raduji se přece z toho, že umírám v cmírajícím, využívám
tedy vypočítavě čtennářovy pozornosti, která je soustředfna na
smrt, moje mysl je mnohem jasnější než mysl čte^^^va, u něhož
předpokládám, ie na smrtelné posteli bude na^Ut, a mOj nářek
je proto co nejdokonalejší,« navíc neustává n^ule jako opravdo
vý ^nářek, ale probíhá lcráaně a ěistě. Je to jako a
naříká
ním před mat.kou, utrpení, na něž jsem si vždycky st.iioval, neby
lo zdaleka
velk4, jak se dalo soudit podle Dáf-ku. ariem Ydči matce jsem. nemusel vynakládat \o1ik waěleck4ho liaili jako v!,či čtenáf-i.

24.1edna 1922 Štlst! JRJ.edých lidi a starých ^manželd z ^mceláfe. Mni nepřistupná, s ^dyby mi bylo přístupů, b)'l.o by mi ne^Msite^ré, a přece jed^ině jím, podle evého založení, bych ae
dokázal nasytit.
V^^ní před ^^ozením. ^iat.uje-li stěhovaní du!:!, pak je
ště nejsem na nejspodnějším stupní. Mdj život je váhání ^řed
narozením.
Stát pe^vně. Nechci ee vyvíjet.
spdsobem, chci na ji
ná místo, to je ve skutečnosti ono wtoužení pa jin4 hvězdě';,
atačilo by mně, kdybych stál těsni vedle sebe, stačilo by mně,
kdybych místo, na něm! st.ojím, mohl ^^^t jako jiná mieto.
Vývoj’ byl prostý. ^dyž Jaem jeět.ě byl spokojen, chtěl jsem
být nespokojen, a vědami. prostředky, které mi poakytovala doba
a tradice, jsem se ^ral do neapokojenosti, a t 1.4 chvíli jaem
chtěl mít možnost se vrátit. byl jeem tedy m!dy^cq neapokojen,
i se nou spokojeností. Je zyl.áš^mí, le z komediepři doet.at.ečn4 ayatematiěnoati, se mdle atát akuteěnoat.-J&dj docho^mí
úpadek &ačal dit^inakou, oviem dit^wky vidomou. ^rou. Jiapf:!klad ve avalech obličeje jaem vyvoTOliTOl um.11é š^kub^mí, po Ffi-
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kopech jsem sel s rukama založenýma za hlavou. Dětineky odpor
ná hra, ftle úspěšná. /Obdobné to bylo s vývojem psaní, jenže
tento vývoj později bohužel uvázl./ Je-li možné vynutit si Umto způsobem příchod neštěstí, pak by mělo být možné vynutit si
příchod cehokoliv. temohu nijak pi'ipuetit - jakkoli mě vývoj
zdánlivě vyvrací a jakkoli je takto ieyslet vůbec v rozporu
e mou bytostí -, že první začátky mého neětěstí byly vnitlně
nezbytné, snad v nich hyla nezbytnost, ele ne vnitřní, přilétly
jako moucky a snadno jako mouchy se daly odehnat.
něštěstí n!:i. druhém. břehu by bylo atejně veliké, pravděpo
dobně vět.ší ;v dllsledku mé 6labosti/, tuto z.tušenoet přece ^mám,
^páka ee chvfje jaksi od té doby, kly jsem ji přesunul naposled,
jenže proč ještě zvětšuji neštěstí, kterým je tento břeh, tou
hou po druhém břehu. /••• /
27.ledna 1922 Špi.ndlerdv ^lýn„ Nezbytnost bjt nezávislý na ne
štěstí promíšeném smaiou, nezávislý na dvojitjcb. saních, na roz
bitém k^ufru, na rozviklaném. atolu, na špatném. avětle, na nemož
nosti Ilit v hot.elu odpoledne ^klid apod. Nelze toho dos^unout
tím, že to zanedbáváme, protože je nemožné to zanedbávat, doa^mout toho je možné jen přívodem nových sil. Zde ovšem dochá
zí k překvapením: to musí pfiznát i nejskleslejší člověk, z Bi.čeho, jak učí zkušenost, může vz-ejít něco^ z rozpaélllého prase
čího chlíva mže vylézt. kočí s koňmi.
Ubývající síly za jízdy na saních. Není možné zvládat. ži
vot ^uš, jako cviěenee zvládá stojku.
Podivná, tajemná, snad nebezpečná, snad osvobodivá útěcba
z psaní; skok z řady zabíječů, čin-pozorov^ání• .Pozorov^^ či
nu, čímž se vytváří vyšší druh pozorování, vysší, nikoli ostřej
ší, a čim vyšší, čím méně dosažitelné z místě, Jede je "f-ada",
tím. nezávislejší se stává, t.ím posl^uinějií je vlastních zák:ond
pohybu, t:Lm nevypočitat.a^lnějš!, radostnější, atrmějši jeho
cesta.
Přestože jeem do hotelu napsal. jasně av, jméno, přestože

^tak'

mi
oni už dvakrát správně napsali, stoji nicmáni dole
na tabuli Josef' K. Hl bych je použit, nebo ee mám dát použit.
jimi?

- l "POŘÁD JSEM JEN CHTĚL, ABYST
E OB
DIVOVALl MÉ HLAD
OVĚNÍ",

NEBOLI PŘI POHLEDU NA KAFKU

Philip

Roth

Věnováno a tuden tdm Pe^^y Iv^ánské uni verzi ty
v běhu 275 ^anglické literat^y na podzim
1972

•Pofád jaem jen chtěl, abyste obdivovali au§ hl.adorirú,• Nkl umělec y ^hladovění. '"Také je obdivuJew, • fekl dozorce Ylidni. •.ue neměli byete je
obdiYont, • fetl ^Wllilec v hladoTěni. "Bu, tak je
tedy neo^Ylljeme,• hkl dozorce, '"pročpak je neobdiYont?^ •rrotoie Já ^hladovět ^mua!m, neaohu Jinnek,^ hkl ^uaělee v bladověnl. •to •• podiYeju,^ lekl dozorce, "prročpak nemdžel J^inakí"
"?rot.ole,'" lekl ^uailec v hladověni, zvadl
hlavilku a • úaty ^maipw.enjai Jáko k polibku aůuYil dozorei rovnou do ucha, aby 1111 nic neuniklo,
'"pro\oie Jae& naohl najít pa^.krm, kt.eri by mi chut
nal. l.d.ybycb Jej b;yl naiel, věf :ad, te bych nebyl
dělal rozrucuch a njedl bych ae dosyta jako ty a
Yli^mi oata^ď. • To byla poaledtú slova, ale v je
ho zlomeené^ pohledu bylo Je&t.ě pevné, i kdii ne už
py&n, přeanidčerú, le hladovi dál.
Kaffk&,Umělec v hladovění

1

Jak tu píli o Kafkovi, d!vúi ae na Jeho fotografii z doby,
kdy mu bylo čt.yřicet. /tollk, co tt.a ^Jmi/ t tedy z roku 1924,
aoiM neJt:r,aněJA^!bo a neJnad.1Jnlji1ho, Jatj kdy prožil, a pfitoa t.o byl i rok jeho aarů. llá oetrou a kosUivou tyáf' hlodav
ce: V3razn4 Ucní koati jaou. tU. !Mipadnějií, la cbybijí lic^y;

-c uii jsou utvářeny e. přikloněny k hlavě jako endilaká křídla;
oči pronikavě zírají j&ko oči domácího zv!řet.e: je v nich jaký-

ei obro:nel\Ý tlid - obrovské zděšení. obrovské sebeovládání; jed^^rn azysla^/m útvarem je černy ručnik levantinskich vlaeů, př6-

t.iaknut.ý Ueně k lQDce; noa ae zn^lym židovským z^laobem u tofene rozšiluje, pf-itom. je dlo^ubj e. na ěpičce lehce stisknutý prostě nos poloYirzy tidovskýeh chlapcd, D:jch přátel rdl střední,
škole, Lebký ta^^^ tasen, byly po tiaicich lopatou vyhazov^^
z pecí; kdjby ee t:hno dožil, patřila by k nim i jeho lebka spo
lu s lebkami jeho tři mladších sester. PoJIYElet ns Franze X:a^^

Oevěčimi samozhjmi neděeí e nic vic než ponyslat na kohokoli
v Qněčimi. - abych ^^atkézoval Tolatého, prostě to dieí po evfa.

t

Ale na holokaaat zamřel pf'11il brzy. Kdyby se ho byl dolil, anad

by mu b3l unikl apolu ee evýa dobrým pHtelem a velkým obhájcam
Brodem, k"rý nakonec našel dtoěi!tě v Vlastini a byl ob-

Izraele at do-evé amrti v roce 1970• .Jenže aobi by Katka
uniknout? Zdá •• to nepravděpodobné u někoho, kdo byl tak fasci
nován atavem lapenoeti a livotn:ími. drs^haad, Jež vrcboLf emr'ti

v d&kut.ech. A pfece t.u je Karl .Roaeman. Jeho americký novic.

JeaUiže ei Katka dok:.ézal představit. Karlův ^wů.k do Amerikq a

Jeho

^taaijěí attídavé i'těetť a neitAatí, nemohl najít i s^laob,

Jak ^uskutečnit vl.aetní úúnikř Newyorská Nová škola aociálních

Vzlcumd by se tak atala J.eho ok:hhoukim Velkým přirodnim di-n-

dlem. flebo by snad diky vlivu Thomase »anna doaáhl postavení
na katedře německé literatury v irincetonu.^ OVAea kdyby

bil stlatal nažiTu, Wbec není jist,, le by knihy. Jel JAann sla
vil se evého útpěiětě v New Jersey, byly kdy vyšly tiskem; t,.y

rukopisy, jež podle jeho ptání měl .ttax Brod po jeho tmrti zni
čit, byl by nakonec motná zničil. aám, nebo by je e.spoň nadále

skl"i'val jako svoa tajnoet. Ten židovský atečenee, kteey by byl
roku 1936 pfiplul do Ameriq, nebyl by hlmllY "Dá.boženaký humo-

riata\ ale křesly, do knih ponořeni pětapadeaátileV

aládenec, dfive právník jakéhoai prafakiho aU^tfho poJi5Íovac!ho datavu, v čue Hitlerova nástupu k moci žijící ul na ponai
v Bertině - amo, i aut.or, ale Jen bratky rýat.l-e^nícn povídek

vitiinou o zvířatech, poT.ídek, o nictd v Americe nikdo nl^kd3 nealyiel a jež v Evropi četlo Jen nemnoho lidí; byl

by

to K. bez

domova, al.e i bez jeho svf^lavé cllevidomoati, byl bj t.o ^url
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- 3 bez do.mova, ale i bez jeho aladti smělosti e .eebeobnovující
energie, prosti lid, jemuž pf-4lo itěatl, tckně si zachránil
!ivet, a zdatal mu i kut'r e trochou šatatva, s několika rodinlli,ÝJŮ fotografiemi a památkami na TPrahu a e neucelenými, jeět.ě
nepublikovanými rrukopiey Amer^ig Procesu, Zlmlru e /dějí se i
věcí pedivněj!í/
dal!ícn .románových slomkd neméně pozoru^^ných nei ta bima.rmi miatroYBká clila, která si z oidipovské
bázlivoati, z perf'ekcionistick.4 poéedlosti s z nenesytné touný po aamotě e duchovní čistotě nechává pro sebe.

V 4errnnci 1923. jedenáct měeice před svou smrtí, Kafka
s j&.icychai pHěin naléz.á v ao'bě dost rozhhodnost.i, aby navždy epustil ^Prahu a ot.conq domov. Nikdy pfedt:!m se mu ani Y&dál.eně
nepodatilo tít odděleně, nemáviale na matce, na aestrách a na ot
ci, a spiaovatale^ do t.á dob7 ubyl Jindy nel v těch několika ho.
dřinách, kdy nepracoval v prAYIÚa oddllarú ^pra.lak4 ^^o^^ Nlnick4 dresové pojiltc^dy; od 4oaaiení doktorátu práT ^podle
viech spráy dbal •• všech kaaěe^tnancd nejpečlivěji aTjch povin
ností, i když be 1.a práce ^nudila^ výěe^páyala. Al.a y červnu
192) - několik měaícd po t.Oll, co vinou nemoci odelel a^ zamlethání do peme - poznal
něaeck:ú. pfoíao^of-akéa let.oviaku devatelláctiletou lidovku Doru .Dyaantovou, mbt.nanlcyni prázdninoT'ho
tábora berl^ínského Židovekéno 4oaova. Dora opuatila avou ortod^oxnl polskou rodinu a oaamoatatcila •• /kdyi jí bylo o polovi
nu a^éni nel X^fkovi/; ona a Kafka - nedávno pf-ekroěivii ětJHcátý rok - ae jeden do drun,bo klovali — Tehdy měl Kafka
za eebou už záanuby a dvěma ponlkhd konveněnějěími židovakýid
dívkami - a jednou z nich dvakrát - a rldy to b3ly z.áanubyhoreěné s uněen4 • nakonec proměnin4 v nic pfevátně vinou jeho
strachu. •Jaem duševně neschopen ae oženit.,’- píle otci v onom
pátačtyf-icetkatr^^ovérn dopise, SYiřeném aat.ce, aby jej odendala, " ••• jen co ae ros^^ton, ie •• ožan:!a, neaohu spát, ^hlava mi
ve dne y noci boM, Život •• už nedá naqvat. liYotas^ • Vyevětluje p^roě. "Oienit •• J^ mi zapeTizeno," p:!ie otci. •protože to
je 'fyoje bájeutví. Vídás v pfedetaYách rosloženou mapu ••Ita
a tou •• nep:Mě ^^e TTd.J at.!n. A
pocit, f.e jde-li o t.o,
kde
žít.,
UY&lofll\ Jea o Uch k^télněcb, je.i dy bua nepo^nýTál, nebo které Jsou aimo ^hl\J do^^u A Te ahodl • mou
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4 představou o Tvé mob^inoati není takkovjch končin anono a pf-iliš nepotěěují - manielBtvI mezi ně nepatří." Tento dopie, kte
rý vysvětluje, co vázne ve vztazích mezi Kafkou otcea: a aynem,
pocMzí z listopadu 1919; mat.ka jej po úvaze raději neodevzda
la, snad proto, te neměla odvahu, pravděpodobně proto, že ae ji,
jeko jejímu synovi nedostávalo naděje.
V dalěích dvou letech ae Kafka pokouší odrzovst milostná
vztah £ xilenou Jesenekou-Pollekovou, dycntivou čtyřiadvacátnicí, tt.eri pfelozila několik jeho po«ídek do čcštiey a je vel
mi neět.a6t.ně provd^^ ve Ví.dni; vztah k l\ileně, wskut.ečňev^ná
horečně, pf-eváině však jen y dopisech, demoralis^e Kafku ješ
tě v!c nez ta Et.rašlivá usnollbení 6 hezkjii tidovsná&i dívka
mi. TJ' v něm probouzely .jen toUhu et,t se otcem rodi.rq1 ji!
ae neodvažoval vyhovtt., tu t.ouhu, které v něm etála v ceaU
přehnaně bázlivá úct.a k otci - byl, jak fíká ^Brod, 0zaěarován
▼ kruhu rod^i.l)J" - i bypnotic.ké kouzlo jeho vlaa tní samoty; ale
dravá a ci t.ově vziaět.livá Čelu !dlena, opomíjející konvenční
&drž.erůivost, te.na p^l.rl& ^úl.ib i hněvd, budí live^lnějě! tutby
i iive^tějii a tra^cbJ. x odle pražakého kritika Rio Preeisnera
byl.la Mlena "psychopaina3 podle Kargant Suber-Jte^umaonové,
Jež iila dva rok;J v její bUzkoati v německém koncentraě^nía
táboh, kde pak roku 1944 ůlena po operaci ledvin ze^ahla. by
lo její duševní zdraví neamírnij pemé a vynikala lidakoat! i
odvwu. lililenin nekrglog o Kafkovi byl jediná významná se vöech,
jei ot.iakly průaké novÍJ>1; je napsán nárasnou prózou a at.ejal
Výrazho jaou v nčm Vjroby o ^^kovjch pfednoeUcb.. Není Jí je
ště t.řicet, 2;e5nmiébo vně malého okruhu pf-átel aotva kdo zné a piece lil+ena píle: •Jeho znAilosi zvěta byl& vijim-eěná a tů"1bon a byl •án v aobě hlubokjm a Vjji.meělJJm ewětea ••• Byla
v llěm citová jemnost. ^^mičící se &áuaěnem i děeiri nekom^romianí jaanoet 53šlení a ha druhé atrenl pf-idával k tíze nemo

ci Ctili b^táě svého aentělního
u iivota... Bapsa.l. hojvtznamnčjii ^těby nimeck.é literat.^uey poelednícb let. 11 L&e si
pfeda tavit t.ut.o vzrušenou a vsraiající ^al.adoa lenu, jak latí
např:í4 ldlkem a budí v ^fkovi etejneu bá&eň jako jeho otec
rozpro^^tená po aapi aYl1.a. Dopiay • Jei Jí psal, jaou neaouvialé jako ^^n' Jiné z Jeho publikov^nách t.sxt.6j alovo a^trach,
čaato ^^^rtené, objevuje •• at.r^é.Dku za atránkou. •Žijeme oba

- 5 T
Ty n Ví^ni, Já •• Bvýa strachem v f-'rllze ... Tou.f.í
polotit jí ^ímvu na prse; nazývá ji "Matkou Jiilenou"; nejméně
při jednom s geJich dvou kráttjch setkání je beznadějně impotentní. liakonec ji .mua.ť požádat, abi ho nechala být, s Uilena ae
tím ediktem f-:!dí, tfebaf.e ji &ármut.ek: vrhá do pustoty. "Nepil
mi." řf'iká Jí Katka, ..a \tž ee neuvidíme; tádám Tě jen o to, atqa
pokojni eplnila toto moje pfán!; jen za těch podmínek nohu pfežít; rie jiné je poUačov^da proceau. zkáz.y."'
Pak brzy v létě roku 1923 sa návštěvy u eestry, jež e ditmi trávi prázdniny u Kaltického .mo.ře, naléú mladičkou Doru 1>3me.ntovou a do &ěeic« a Ať
žije v dvoupokojová bytl
v předmietí Berlína, konečAi mimo doaa.n "drápd!, l^ny a domova.
Jak s« to mohlo atá\1 Jak do^^al
y neuci tak rychle a rúnl ..nakutečnit roschod, .tt.erl byl zcela .nad Jeho •íTy • taae aejlepi!ho zdrsTl? Ten v'laiyt pint.el dopiad, do nekonečna uvaiuJ:!cí, kte-ri,
do V1^^ b7 all. at^^ut., aby ••
ee^al
a 11iluou /pokud by •• a ai na t.aU aobot.u a nděli WbH 1111
eejít/f ten IIIlUetj ná^^ním ve qaokéa ^liaeěm, tter.t ai
— dlo^veh útrap n^m uano^ni . úlelit.i "cloYu.nau
1e1n Beuarovou pot.aJÍ
j^rUri auo^random, kde peroYllává arsm1eat7 •pro^ unlelat.vt a arguuat., •proti^; WaAťk ner.ach7Utelnoat.i a nere&h^odma\oat.1, Jehož auěivé yiz^ porálkJ
Q^rdatají z J^^a Orného nrou v neb.)'^u pím^rsdu. kt.er, stojí
mezi ' pH^ná a Jeho apaleSAťa, ieat.o ^^ka, jenoZ rom^ány a povidq pop!rsji Tšec^tt
doJeroé, lidulímé bděl4 anáAť o sM”
•• • a^avedlnoati a ap^lnlni sSYJlli
o^reuivy'f'ýai protiany,
Jež ee ryaAťvaji vi„ fele^ím a ^dkO. - tento Kafka un^^l
Pfae noc l L
zdmi Zánáu - Joser K. ae zprošluje o^íměn! - •dp^W se z toho vyhrnout, najít zpdaob !ivota zcela Tni
Juriadikce tohoto aoudu.^. ^A.no, onu zoinoat, kterou Jose! K.
v katedrále T.,tult, aale po^chopit ani uku\eěnit ji nedodle •nejde o to, ab7 pM^d bj1 poaoci mjakébo Tliw uanipuloyán,
ale.„ aby ae ^poclafilo JJ obejíV - eau aoinoet ^^ka ^uakÚt.eěv poale^Aťa rroe^ •^^ •ITnt.a.
^Ukáuale llli novo^ ceatli ^:Dere D.,^mtová 1 nebo au ji ^^.nala
. arťt ui byale ^toba ebojímo. ^Ťúet le oaa •ud^^lTá prásdneta^,
do ni! K. upírá &rak, ^kdyl prvnl vcnácí do vei a alboa a Uou
pátr, po Zúku. 1 neni o nic roslebalejli a nepochopi teímě JI:! nel

••ba
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p^edatava mladého Kafky, le b,y ae měl at.át s^těelem a otcea.;
al.e •ní vy.b.l:!dka na trvalou Doru, na lenu, domov a děti na
vidy zjevně u.f. není tou děeivou a aatoucí v,hl.ídkeu Jako kd3ei, protole "Dvidy„ nepocb3bn6 J\YrlÍ je otázkou po^Vch měsícd. A.no, uaínjící KafKa je rozhed^t., te se otení, a dopisem
iádá Doř^^ ortodoxního o\ce o jej:!
Ale hrozící smrt,
Jež v Kafkovi rozuzlila viec^bn;y kontradikce a nejistoty, se atává pl-ekálkou, kterou mu otec ti dÍYky atavi do cesty.- iádoat
^Franze Kaf]cy, um.írajicibD auie, aby mohl ve sv4 chorobě k so
bě připoutat zdravou a mladou dívbu Doru Dymant.ovou, js zaait.nutsl

Nemá-U Kafka v cestě jednoho ot.ee, vstoupí mu tam jin.f a po něm bi tem Jiatě vatou.pil dali:!. Dotin otec, jak pile
y Kafkově iivot.oi:iae »ax Brod, "odjel s dopisem k au!i, je.bol
neJvi.ee ctil a jebol aut.orita au byla nade vše, k '^^^edn^m
rab^WYi'. Babin dopis phěetl, odlolil ho • tekl jen krátce:
'Jie.'" !!.•
Klasa by a^ nedokául "Qalovit daeěniji - ěi
^aaaobl bjt od žadatele vle vzdálen. !!.• PráYi tak dl^irmi a
jiat.otně zaaaaujtc! avou dranou ^pádnoat.i Jako ta ^hrozba, bezkletba, ^kterou otec JiWhn Sendamu^Ka pro^últ k tomuto
^whnenci , jemm Je br^^no ve ant.bi 1 •Jen •• &aYÍi 4o •.,.,
anoube^llQ a poj! ^roti
l
ii ji od boku,
nebudei
Yldět jakt^
Nedostane ee ti, řinin! otcov4, e b^rn ao^aa!, le t.edy ne. ZT,Yk poaluinosti a aebe&Mk^ání; 1 jeho nellboet z cchor;,ých a ácta k aíle, k chuti do života, ke &draví.
••Tea to tu ale'deJt.e do pef-adint^ fek.l dozorce a rumělce v ^hla4oYČhi pochovuli i ae elálou. Do klece ^riak dali mladého p,ardála. I ten neJtupijlí duch aa citeině osvěžil pohledem na to
to divoké zv!.fe pfeY&luj:ící ae v t.é dávno zpuatl4 kleci. Jemu
n^ecb_Jbě1o nic. Hlídači au bez 41ouhélo ru^^ělení nosili potra
vu, která sil hnutt.nala; mui lYObadu podl.e vieho nepomtrádel:;
toto ullechU.14, vi1a poU-ebnýa až k ^amut.í opl.yYající Ul.o jako • ' by 1 nobedu uailo • sebou; Jako bJ mu Tinla kdeai
y ^^upu; a nedost •• liYOta mu aálala s t.l^UQ' tak aocnl, le
j! diváci atif.1 odolávali^
pfemo^U.. ••• ti^^l.i •• kolem
klece a nechtěli •• hnout s aíata." Jle Je tedy nej aú to vi411. Z^eevá dnata\Uác\ileU dinta mllMe, Mel. bit d^w do
^aanlelatví • chorja ■u.tea dvo^^obúbo vih, "erl plive ^rev
/•Odau.zuji ti
YOlá eUc Ji.Mho Be^ndu^Jlna, •k smrti utope-

i.a,^
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-7núa!"/ a cb.YIJe •• na 1^6iku horečberni a zimnicemi. Jiikj to
ne^^ovelri ••n ^^•l
anít.?

A těch derit měaícA • Dorou obaahuje i další "kaf'kovaké"
JednotlivoaU: slou &imu y nedoat.atečnl v,toponém bytě; in^eci, jel mělÚhl Jeho lmbe.nl 46chod v n^.nl tnoi a -yYsil.A do berlínskýcb Ul,ic hladové c^odáby, nad Jejich! útrapami, jak ř:ík6
Dora, Kafka •popelavě ieane^; a Jeho tuberkuló^hl plíce, pro
měněn, a ztreatah! tělo. Dora peěuje o chorého spisovatele
právě tak oddaně a nělni Jako aeatra Aehoře Sauy o bratra,
ětěnici. Lhoofova eectra hraje na houale tak kráaně, !e lebof
•měl pocit, jako bl •• ph4 ním ct^tvirala ceata k vytouf.ed
neznámé potravě^ ani •• aria atan o \oa, le polle nadanou
aea^^ na k^wervatofl DořM.nou hodbou Je llebrejlt^ina, v rdi
^ftovi nablna pfod!:!U, a to takk dmd.al, le podle Broda
rozpo^znal Jeji heNc.Jté ^nadánii u Jeho rada a pod jeho vede^^
••. posdlJi M.6ila v bareciyi.^ • •
Jede Ďfta aotY& J- pro .Doru DiaantoYelt pťbo l ye vlaatních oěícb
Daleb od ^feby a otconk4ho domova Jalm
by konalal byl Te aytch lbyřice\i letedl sprolUn bonobo aebeaolklivin!, eebezpoclVbnlat a prod^dle^^eh pobídek setrvat
v zárialoat.i a aebeste^adU, Jei llo v Jeho dYacAtjch a t.foicátjch let.ech beMhla do^báli, k: l:!lenatn, úhle Jako by •• sbavil -ylepro^nikaJíe!ho pocitu so^urai, be^&aa41Je, jíi janu p^odélmut, vel.té ^reatacť fantazie ^oetau,
kán.4-m těbofe" a
"promělav% o nlkollk let CMy naf:!dil y ^^ze ^^i Brodovi,
aby po jeho earti vie^^j Jeho apiQ včetně U-í nepublikovaných
románd u.ifil; ^ni v a.rlínl, kkdJ-1 ho ^Brod uvádi J německ4mu
nakladateli, ^kt.aný IM1 áJm • Jeho dilo,
avoluje V1dhl
anzelc ěbyf povídek^ ovc^^a k ttoaaa, Jak tikká ^^d, •aniž J^
p^Mlil UlNl pfeuid6ne\ 1u, rncba ar^pllenby% Dora au p^odbá,
pi.lni oobnow..ie n4 atodiua he^ttJltJ.Jq; pha nemoc a
hou siati Jaadí 4^ berl1nat4 ^Atadeaie lido-ak;ch a ^tu41! na cy
klu phdúbek o ^^oda - a je te snaěnl j^tf
nel
odcia^.nl ulanclmllk, k\el'/ at kdyai sapaal do d^^u: "Co
apolečnébo • lidy1'
aotn co apolečnlbo aám •• aebou a měl
bych velai Uie etát v keatě •pokoJu. a t.ía, .Do amim d.ýcbat."
A dallá s-^naaeria změěny .it pokojn4 a itaatn, eoulit.í • ženou:

^^•••^

•u-
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yedle té mladé a sbot^jící drWlcy má amysl pro iert, je i
pedagogicky, a soudíme-li o tom • uvátenim jeho nemoci /a je
ho ětěet:!/, zdat..ává pohlavně zdrlenlivý. Nestal-li se manže
lem /jímž se snaiil etát ve vztahu ke konvenční Fraulein Bau

erové/, nestal-li ae milencem /jimi. beznadějně usiloval b,ýt

vedle !il.sny/ zjevni ae até.vá něčím, co je při jelo aoustevě
neméně zázračné: je otcem, jakymei otcem této sestersky 8 ma
teřsky pečující dcery. K4až ae

Ka:ťkb jednoho .jitra pro
budil znepokojptch anO, zjietil. že je na evém lůžku proměněn

v otce, ve spisovatele 6 v tida.
•Dokončil jsem stavbu avéllo doupěte," učíná dlouhá, Jem

ná i
povídka, kterou DD^^l za oné
v Berlíně, "&
&dá se, že úspiSně... Práyě ^m, kde podle lli$cb propočt6 měl
být obr^annj a^^d, b,la pMa c!roilvá a p!aěitá a doelova ji by
lo "U.ba due^'1wa • tuleněm spevnět
abi poalouiila Jako

ze4 krá.sně klenut., něně^

k takovým lii:olb

5voje ěelo. •wsel Jaea •• tad7 celé

jediky

^nú^troJ,

a noci tiaickr'\ a ti

síckrát rosbibat 4alem prot.i seněnl a b,11 jaea rád, kdJl mi aa-

ěalo krYácet, ^protože to bylo snaMlli, le sté.n, tv"ffdnou; tak

jJak tatdi

jaem,

"Doupě^

J^

auaí pf-isnat, za ob^^ky strad draza zaplatil ...

pfiběb. iivoči^cha ae ai^lně ^vlnut.ýa pocitem nebez

pečí, Jellol. život Je erganiaován na sákladi principu. ob^ran, a

jen.i ze vhho nejhlouněji t.oui! po be„peč! a klidu; suvý a
drápy - a svým !elea -

bbudl.lJee

ten ně^odayee alofitou. a d^pal-

noll ao.iataYU podze^něch a!JÚ a chodeb »čekych k trsu, aby mu
poskytly trochu duševního pokoje; i když ee Tlak tomuto doapiti datí uenši t. pocit. ohrožeí pfícnězejíc! zvenčí, samo jeho
uchová.ni a ochranu těl provázejí obavy; •tito obevy se liěi

od okyčejnich, jaou. pylnljší, ob=:lbOYě bohetéí, často dlouno

potlačov^má, ale Ye avych Dičivých dčincích patrně stejné jako
obavy,

Jel

buhí exi.et.ence •• vněJiím aYiti^. Povídka /Jejil

sáYir •• ztrativ konči Te uh^&i, kdy J^ Jů^eda^ec upou^t.án 4ale^kjmi ppodsemaími. r.^vuq, .na Jejicch.I s4kla41 •pfed^^^&á exietanci Yalik4ho níil-ete", Jel •• těl ^^^^od.áYá, a to Te ^salru obran
ného • t.hdu Jeho doupi tě.
Dalll pf,iWh polapenoati a poaed.loati tak úplně, te nelze

rospoznat poy^atua od dd.ila. A plece tato porl^dka yaniklá v Kat'ko-
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vr: obrar.noat.i u posledních •ttu^eych'" měeícd Jeho života, je
poznamenúána duchem osobního smitení a aardoníatick4bo eebepfoijetí, jakousi &^&enlivoetí v\lěi vlaetnímu d^ruhu šťlenstrl,
v "Proměně" nepřít.omnou; prordk&vá masochistická irolie té ra
né zviřecí povídky • právě tak jako "Ortelu" a "FroceaQ^ - uet1.1pu.je tu kritice vlast^n!ho já a jeho starostí, kterÁ aice hra
ničí s vjaměchem, ale ní se nehledí rozvít do obrazd naproeUO
pokoření & poráiq. • • Jda t.u riak o v:íc ne! e ae t.a:forick:4 vyjťtdtení šíleně obbaji.-van4ho já, jehož úsilí o nezřeníte^oat
vytvá.J>i obrannou eoiJBtevu, nezbytně se z.ase měnící v pře^dmit
trvakycn obav - je to i velmi nero--.ntická e bystré bajka o tom,
jak a proě je vytvářené umění, portrit umělce ee v!á Jeho d6a,ale.a, úsilím, odloučenoat.4, neuapokojenim, hou.tevnaioatt, poeedloa t.í, t.ajnh^^^t.vh, ^paraneoi®1.1 a aebenávykam, por^t.ré\ koulíciho 111slit.ele na konci ail, Kaf'ken Proaper••• Z t4t.e povíd
ky o iivotě v dih ryvirá nekoneěl\1 spočet Dázoekd. Jen nat.wc
vzp^^úte na těeSllOu blizkoat Dory ^^^t.ovi za t.ěch mleic4, kc!j
bt'ka precoYal na •Douplt.i'" " dvou nedostat.eěnl "7tepel\fca po
kojích, Jež byly jejich nedovol^tfs c!omonm. Snínc jako
jiat.ě nikdy nepotřeboval vejít de těla t, dívq, aby y Dia pfeato Jej! Děžlná přit^raoet ro^enala t^am.azii o a^^tba ^ůLk.,
Jei slibuje •uapokojenou touhu", bap^ěnou ctiiádoaV a •uluhokl a^pánek^, kteri vlak, jakmile se JÍ9 jednou pronik» a .1« pfiYl.aatněno,
nejdiai^ěji! a neJialoatněJil atracby z odplaty
a strá.ty. "Jinak ee pokoulá sbarlt tajematrl polány t.obo sv^tfete. Je na potulce, nebo srocuje na ^wutntnía doujěti! Pokac! J^
na potulce, snad by a ná mohlo dijít k dorozumění. PPokud IV
akut.ečně prcni.kle do doučte, dám au něco ze aYjch zásob a use
pOjde svou ceEtou.. Zase půjde d&l eYOu cest.ou, pěkně T)'mJ'ilenol
Jak t.u ležím Ye av, brnaadě hliIV, aaaozfejů mohu en.ít o yiu.
aol.n'^ dokonce o doroa^u:aií • tía sv!fekaa, i ^kdJl docela do
bře vá, ie •• nic takovébo nea4že •kat a že y okamiJka, ^kQ
jeden druhého uvidime, bah^, už ve chvili, kdy jen na^vsáJu
kytní^e avou pf-ítoanoní, alepl vya^^^íae dráp7 a vycea^tae suby • •••

Zs^ahl na tubar^uló&u plic a hr^u sěa1.c pŇ4 svýuž Jec!ena4t,ficáttm. norozen^inami, ).6ervna 1924. Beutilit.e^ka ^Dera
několik dallicll clnl leptá. •uaj d^rah$ t m6j ddrábi dJj dobrl^^
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1942. Je mi devět let., mému ěkoln!rnu učiteli hebnjj-tiny
doktoru Kafkovi je devětapadesát. 11.alí chle.pci, nucen! každé
odpoledne od čtyř do pěti chodit do jeho hodin, ho znají - :části
pro jeho odlehlou a melancholickou cizotu, ale především proto,
že si ne aim vyléváme svou roz:mrzeleet: mU81me ee uěi t. starově
ké kaligrafii y hodiu, kkdy bycbo% m€li z p^^ch Fhrdel křičet
venku na hf-išti - ho znají pod jménem doktor Kiške. Přiznávám,
le jeem ho tak pojmenoyal já. Při jeho kyeelém. dechu, v pět od
poledne okofeněn4m taludečními i{ávami, je podle mne to jidiš
elovo pro •vrů^t.mosti^ :vlál{ výmluvn4. Ano, je kruté, ale je
i pravda, že bych si byl vyMzl jazyk, kd.fyb;y .mě bylo napadlo,le
ee to jméno ^.mMe aUt lase.nddou. Jeem ronaslené d:!U, Jeit.i ai
o sobi nenyalia, le aluvťm phtaTěděiri, ani ae, upoň. set.ta,
nepokládám za lit.e^^^ aocnoat. ve aritl. 11, lert.y nezbraňují,
Jal:: b7 mo^hl.y, XkdJ'2 Jaea t.alc rozto^^^. Fokud mi nevěříte, zeptejt.e •• mf rodiny a učitelů •• I.kole. Ul v devíti Jsem J^eclnou
nohou na ^^^^odovi ^Yenitě a druhou y lidovakých le^dch
sídlech na catakil.lak' byeuč^ině. V.mě tf-iky už. jeea ma^M t.aikee Boréěov4b.o okruhu, zéjeádoyÝcb trup, baTicich catan!llake
hosty, a za
ceeto11 domd z hodin hebrejět.^ÚJ1 obveaeluji přáte
le Sch.lo-_8uo^ e Rat.nera napodo^^^ Ki!ky, jeho precizně a qběravě prefeaorakych s^Uobd, jeho niaeckého pf-íz^vuk:u, Jeho ^téle
i zád^um!ivost.i. •Doktor KiČkat^Yolé S^chloaa^^ a prudce ^^^ť
do novinového a ^Unku, pat.lic^w meji t.eli cukr^árcy, kter.,f Je
ze Schloss^^w něer co večer bez sebe. "'Doktor ^rana - doktor
Franz - doktor franz - Kiike. ! • kf'ič:! Retner e ten můj bac111.&tý ptíteliček, bydlící o J.'&tro nade mnou e živici ee ěokol.iadou
v méku a kofile11, neptestává ee smíchem, dotud se, jak je je
ho zvykem /právi proto .mě jeho matka poUdala, al "dú na nij
^trochu pozorV, nepoučí do kalhot. Schloaa^m využ.ívá Baine^^
va pokora ní, •-y tomu chl.aapelkOYi 'f'Ytrhl ze aeěit.u ^at. e dkolea a vyaoko Jía úval - j4e o dkDl, kt.erl
doktor
právě
ozoámkev^ant Yrát.U; .měli J^ma pfilúáno kyny^lat si Tla.e^t.zú abe
cedu aeatavenou z p^tia\fch far, kf'ivek a t.eěek. :fo J^ vleckD,
s čeho ee aklád4 abeceda,^ v^vlt.lU ^ta. "%o je celé hebNjit.ina. To je celá ^angliět.^1.Da. Přílby a křivky a teěky." Batkerova
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- l.l ebeced.n, ze niz dostal C, vypadá jako šestadvacet lebek navle
čeních do tádkj. Ji. doatal A zs bláznivě zkadef-enou abecedu, pře
vážně ins.LÍrovsnou / jak fli doktor Kifka, aoudím-li z jeho poznámey nahoŇ na stránce, zfoejmi domyeilel/ číslicí osm. Sch.lossdoEt.nl F :a to. že vůbec opomněl úkol napsat - a zřejmě au
to dělá etrešně těžkou hlavu. J€ spokojen - je seselim bez aebe - nad vtcmi, jak jsou. Mávet k:.wez pepíru fl ječet: "Kiška!
Kiške!" no ob!tastňuje až do nepříčetnosti. To bj nám věea mě
lo být pf-ánc.
Když jeem 88.k doma sám v pfiEvitu evé lampy s husím krkem,
určené pro •psací" $t'O.l. /po obědě zepnutt do záeuvlcy v kuctqni, jel je mou precovnoU/, pf-edetan našeho uprchžickéno uči
tele, tf
v otřepaném modrém obleku a vestou, u.ž není
tak strašně k allichu - nl.éit ne v dol>ě, kd,y si už celá tfída začátečník v bebrejštini, z nichž jsem nejpilnijl!, ^vr,la jméno •niba^ do paměti. PrOTÍnlloat ve mně budí a^páaal
dineká fknpazie. laeto se t$kají "lid4 v EEvropě^. Musía ho za
chrkáni. t.. Kdo jiný to dokáže"/ Dúon Scbloaa^an? xjm^no Batnerf
A ^ly ho mám zacbráni t, ne-li ^hned? Dověděl jsem ae totil
v pf-!itich dnech, že doktor Kafka nýdli "ne pókojť^ • d^té
s^tar4 židovak4 d^w :na zbědov^ama do^l.ním '1aeku Avon Avenue,
kde ještě jezdi trolejbus a kde ee pokorni šo^urají u1icí aea
£
neje^bud!! ěernoil v Newarku, %jevně ee do^rávejíci, le
jeou jeěU v lieaiaeippi. Pokoj v ^^hajmu. A parní f\vt. mé rod.in., nestojí u nic, &le tipoň Je
dokud měa!ěni platíme U-i...
cet. osm padesát ěinle; a tf-ebale naši aouaed4 nejsou bohl:ú,
odmítají nýt chodí & ^^ípají nýt poko^rní. Se slzami hanby a
z^raufku v oěicn Yri.žím do obývacího pokoje ad,lit rodičOm,
co jsem slyšel /ala nechávám e;i pro aebe, ie Jsem to alyšel,
*
^kdy! ja^ si tA1:ně před hodinou vzodu o zed ejnsgoe, v r,cb.lo£-t.i z^uráli"školku'"a co hhAf 1 bylo to přímo pod vyklád^^^ otnea
ae jm^^ zeanul,ý'cb/ :^adj učitel be^bnJit.^Uq b;ydl! y Podha.á!!u^ •
lloji ^rodiěe ucházejť dál, nei ai koho ve ekllteě^na avlti
pNdstevit.. PosYi ho na večefi, řiká mi —tta. SernT Samosfejíd a« - na páučni yečer; ^určitě anaae doúcq pfiprevellé Jídlo a hrochu áil4 apolednoati. Otec sa\!a Jde k tele
fonu a vol4 te'.u Ehodu, kt.er, bydli • aou babičkou a atar, ••
o ni a o jeji ^kritilJY t kote^ná!ích y ěint^ra na robo nali uli-
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ce. Ož akoro dvě desetiletí pf-edstavu.je můj otec tu "holčiěku",
tetií. utěinu aladši sestru, vsem tídovakýn: svobodili p,nllz. a
vdoveOm v Jew Jersey. Zatim bez á8pěcnu. Teta iroda, "návr^^^
k:a vnitřniho zařizení^ v textilním oddilení "Velkého medvěda..,
mamutí trlnice zboží & služeb v p^^^slove.L Elizabet.hu, nesi
vpředu vycpávlcy /mám tu int-o^rmaci od svého staršího bratra/ e
pf-e$ ně p^^^edné nabiran4 bluzy a podle rodinných pověstí tře
ní denně celé hodirJ:3 v koupel.ně, kde se rOzně pudruje a nahání
ei tuhé vlasy na hlavě do dramatických útvarů; přes všechnu
tuhle aaělou ok.;'.izalost má doaud poile ot.cových slov “strach.
:r. faktd tivota% At je tomtt Jakkoli, otec ae nevzdfivá a b.ledí
léčit pravidelně i
•Jen je nech, at tě pom.achlttji, Rhodo - to je docela
pocitl • Já jaea jeho maso • krev, s ta
kovými pohoritljíc^^ teWi u
v kuchyni ae dokáži níf-it ale co ai. p^^nít dtktor Ja^a?Jenle
ui je pozdě cokoli
pudníkkk. idj neo^clraditi^ly otec al'edl do pohybu maaívní aĎat.keYě pro&^fedkoyací aowa^roji a ul bz.uč! plynule bif.iti moto
ry pohoatinnnnoati
s^trdj^qni domova, U u.tký. Vrrhnout ee
tělem do tich aoakoli a po^kuit ae tak Tbee^lmo zaatavit - to
b,ch •• pr4TI tak mohl aanaži\ e sničeni n.wJeneysk4 poboět.y
Bellov, talato^md apoleěnoati Ua, !e bych nechal nez.aviieno
elo.chát.ko našehů aparátu. Tel u! al mžs u.chránit jen do.ttr
Kafka. Jen-lo on na ní
poz.v^rá odpovídá obf-adnou Ilo
nou, pfed nii ruudnu - kdo
ni biografu rld6l někoho kákule
•• k^laaět? - a epoTia
le mu bude ctí bit boatea pM. TečeM
y aé rod^ině. Sple^báa dodat, •Bude tam i l'LoJe teta.^ Zh-Jmě
jsem právě přeocsl nieo sirně ^uhorného; je podivné vidět dok
tora Kafku.jak ae uamivá. s: poyzdeebem Mká: •BBude mi potěAením
ae is ní sezněffiit..^ Sez^námit.? ^Pfedpokládá. ae o něm, že ae & ní
oteni. Jak ho
varovat.? A jak mám varovat t.et.1 R^hodu /kte
rá tak obdivuje aě i ^moje snírnký/ ohledně Jeho qaeléno decl:m,

tea

p^oclúJeMická ble4oaU., a^^nitakých zp6aob6, Jel Jemzcela
Y roapoN • Její nov^^taoaU? ti& v tvUi pocit, le y ní do
Jde k a^^^rfcení - le
YAitne polár 1 který pohlti ,aagog11, tor11 a yěeccko -, když Yid:!a 4o"ore Ka^ra, jak ai ikrábe
4o kápisnilcu nali ^wau a pod ni pfi4'ká něco nimecg.^Dobrou noc, pane doktoteN ^xatko 1 • •»obrou noc a díly, diky • ^Obracía a, h pobdžta, a
ano, ale nejae11 doat kýc^blt n^nkU
na IŮici •lylúa Schloae^^a - \oho slbduch.aJ -, Jak lil'-:!

- 13 spolut^ákO.m, ktet':! ae Te nětle lampy navzájem hledí ran&mi ahodi t
ze schod O před aynogogou /na nicM je t.alcy v proudu hra v karty,
kterou zorganizoval.i chlapci ber mizvah, ve třinácti ptipravovvní ptijmout zévazky svébo náboženství/: "Roth pozval Kišku !e_-

tó! K .1:ídlul •
A jak otec ae.fal Kafku zpracovávatl Ty jeho cestácké chvá
ly na rodinné blaho l Jaké to prý je mít dv& vynikající chlap
ce s skvělou ienul toi ai to doktor
předatavit? To vzru
šení? To uspokojení"'/ Tu pjchu? Vyprávi ho5ti o síti příbuzeych
z matčiny st.raey, apojseych do "rodilého sdru.tení víc než
dvou set padesáti lidí, kteří žijí v sedmi stétech včetně sU
tu WaehingtonS Ano.
ptibu^Id i D& Dalekém západě; tady
vidíte je jich toto^^tfie, doktore K.aatko; v,d&li Jealiif: tu ^úhu
zcela vlutrú.m ^nákladem, Tjtiak za pit dolard, je t.aa o'brúek
kaldého člena rod^i.Jv yěetně neal^uvňat a hlstorie rodin;,, kte
rou ae^pdl “•t.rjc^ Lichtbi.tu, pi ^t.Hea:lesátile tJ pa triarcba kl.8nu. Tohle je ná! rod^inný obit.^n!k, vycMzi dvakrát ročně a Je
roaeaí^n po cel.ich Spojenýeh Bt.átecb vlea příbusbya. hmto
v ráseěku, to je J14e^ln1 llat.ek lNa^nutu ^rodinn4bo a^drulent,
který • loni k^onal v ^^wěaú alini
v Bezarku k poctě u\k;y mébo otce, kdyt Ji tqlo pi^tuedIdeaát• Doktor Ka^a ae doví
dá, že moje matka bila ieat. let v je.:taf fa.Al aekre^tá.f-kou a po
kladnic! rodinného adr1.lieni• Kdj otec bil Jetoo dvouleté obdo
b! jeho ^preaide.ntea atejnlt Jako kal4t a Jeno tří bratfi • K^re
nyní čt^rnáct. chlapců z rod^i.Jly • unitormi. Hů.lip mia:íc co měaíc píie .na apeciá^^ca papíreeh, ^^enjch k dopiaalm na
jensk, adreej v &ámofí, piti a-q11 bratr&ncb v akIddě. •tóbotně,^ vkládá ae do hči matka a hladí mi Tla^y^ •Já pevně věf-á, 11 řiká otec, •le rodina je ^^ladnim kvmanem všeho.^ Dok
tor Kafka, .k:1.erý otcovým cbvalohčem DB Yl.aat.ni zboi:í nulouchal • aapJatou pozornoatí a .a
do^^ent.,, jei au byly
podány, zac^házel Ye^lai jemnt a s^ťral na ni a noa.aebyrn uuJe
t.ía präo^tfa toau, a
J' pr^ohl.1l1a vodot.iaky na avjeb.
známkách. prvni •• 117n.i 't7Jadř^e k o^^ce rodin;,; potichli
f:!ká: •So^daaía,^ a opit hledi na 11tr^ánQ nait rod^^é kniby. •byt aáal, pane doktore OfU/ uzavírá otec, •byt aáa. Je
káaen na krku.^ Dolrt.or !tetka opot.rnn, od^klád' minu n& záfiyě
vyležtěby káYov,1 at.olek Id aat.q a by^mtia pfipo&i!t!, Id je

•o-
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tomu tak. Matčiny prety ee mi ted točí v kudrnách za uěiaa;
ne !e bych eí to v té chvíli uvědomoval nebo že by si to uvědomoval& matka. Být hlazen je můj i.ivot; hl&dit mě, otce a mé
ho nrat.ra je její život.
Ailůj hrstr odchází ns schOzi akautaké ••rady", ale ne dřív,
než se na otcO.- pokyn postaví se evým Aá tlcem kolem krku před
Ooktore Rhtku a poví mu o viech dovednostech, jet zvlédl, aby
si vyglotiiil avé jednotlivé odznamy . Já Jsem vyzván, abych
do obývacího pokoje přinesl své &lbw známek & ukázal doktoru
Kafkovi aérii trojúheelníkových známek ze Zanzi^^u. •Zaw.ibarl"
uneseně f-íká otec, jako bych ve svých nece1_ých. deaeti už. byl
cestoval tam a zpétq. Otec provází doktora Kafku & mě do "slu
nečního ealÓ-nku", kde plavou moje tropické rybky v provzdušně
ném, ^^ívaném a Wgienickém ráji, který jaea jim uřídil za
t.jdenn-ť kapesné e u &Wj gelt na avá^my ^mukah. Jza^ vybíd
nut, ebyeb. pověděl doktoru Katkcrl, co v:!a o poyaze traloka
andělakého, o fWlkci hlto^una severního a o rod^mém livoti ěarn4 iivorédky. V!a totu, dost.. "Viecbno to dělá na Ylaa^d pěst, •
Mká adj otec ^fkovi. •kdyl ai pfednál! o některé z těch ribek,
je to eedsé nebe, pee doktore Kafko.^ •Usim si to ^ředst.avit,*
odpovídá Katka.
V obýTacim pokoji ee
teta Rhéda zneaad^^ dává do ^znač
ně neerosuaů.itelného monologu o "akotclqch plédech";,; Jakoby
^^eného jen k poučen! mé matlcy. Aápoň ae teta pf-i přednesu
upřeni dívá právi jen na ni. Ještě jsem neyidll, f.e by přímo
pohl4d1a ne doktora Katku; neotočila ae v jeho at.rana ani
při večeti, kdy! ae zeptal, kolik má Vel.ti medvid zaměatnancd. "J&k to mám vědět?^ odpovídá a dál konversuje e aou mat
kou ve věci kterihosi hokynáře či ře&níka, který jí pod pultem
dá, co potřebu.je, opetM-li jeho feně D3lonky. VObec si nepřicházi na ival, že by ae na doktora Kafku nedíyala z plach.o6ti nikdo takhle Y7pe.ráděl\t nemdie bit podle mého aoudu placbi -,
a doltá!i ai Jen pomyslet, fe ji něco uril!. fa_ to tía Jeho - de
chem. Tím jeho pMz'VUlcem . • _Tím jeho věkem.
ee - u.kazl.lje
••• le je to tiš, co teta Rhoda nazývá jeho •kompluea nad.fazenoetifk •Sedí ai. tady a těkule ae nám poěklebuje,• říké te
ta, same IQ'ní ponikud nadfazen.4. •to!klebuje?" nevlMcně opa
-;

kuje ot.ec. •Pošklebuje a smijky anol • odpovídá teta ^heda.
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Uatka ^krčí ramen.y: •aě tedy nenap&dlo, ze by ae smál .....Jen
eí nedělej atarosti, aáa pro sebe se tu tavil výt.eěně - na néě.
l1čet. Z^nám t.en evropský t.yp mu.žakých. Potají ai ^kašd.$ z nich
mysl!, že je tu ^^ek ^^trl, • namínitá Rhoda. "Chcei něco vědět,
Rhode?" f-iká jí otec, 11&iclání h11avu a zvedá prst. •Já si mya1:ťm,
:Le ses zamilovala.^ "Do něho? Zllláznil ses?" "Pro Rhodu je pf-iliš ticbý,^ po%hnmanává .raatka^..M&.m z něho dojem, le je trochu
bázlivec. Rhoda je živi tvor, potřebuje kolem eebe livé lidi.^
•Bázlivec? Zéd:ný bzázlivecl Je t.o proat.ě džentlmen. A he osamě
lý," fíká otec aebejiatě az^Ílldává matku sa to, že se mu t.a.khle spronevětuje a je proti Kafkovi. Teté Rhodě je fty!-ícet není to zrovna náklad zbrusu nového zboží, ěi!ll ::e tu otec am1.í hnout z sťata. •Je to dtent.lmen, je to vzdělanec a t&.lcy vém
povím,' že by dal nevím co sa pěknj domov a tenu." •tak al si
ji najde,^ odpovídá teta ^iiboda, •k^i je takový vzdělanec. •
jako;.; jemu roYDOou, aby ae na ni tkma nlieyma amu^Wma uprchlicq-ma očiaa n.e^muael divat. \Uceaea!" •To se v!, zaail.ovala ee,^
hláa:í otec a triwďfálni avír.á
koleno. •Do něbo?^ toU
.ahod.a, viakamje na no^ a tatt kolea ni praská Jako hoMc:!
^^nice.
Dfkv7^o^rau.ie nos. •takovému • t.ahěkoTi bicb. ne
dala ani den !ivotat^
Doktor
nás pfichází narit.!vit a Jde a tetou ^Rboc!eu.
do k^ina. žasnu nad jeho p.tichodem i nad tia že ona s nťa Jde;
zjevně Je v iivotě vic beznaděje, nelna kolik jsem. narazil
v tom svém akváriu. Doktor Kafka jta a tetou Rhodou na hru,
kterou uhrají v Ymce. Doktor Kafrka v ^räili večeří • mou babiěkou a s tet.ou Rhodou, a když den k^cměí, a obfoadnou ^^onou pfijízá nándasku kroupoví polévk:J', kterou mu mÁ babička vnucuje,
aby a:i ji autpbuen ěíalo osm odvedl. do svého podnájmu. Zhjmi
ho velmi upoutala babičč^a dz.^ungla květin v kofenáč!ch - a
v ddaledku tobo on upoutal babičku. Jidiš ai &polti povídali
o sahradničeni. Jednotu at.hdečníbo 4opoledne poubou hodina
po ot.evhníní tohe obchodnáho domu •• doktor Kafna objeyuje
v text.i^lnia oddělení Velk4bo udy64a; a4iluje Rhodl, le Jen
ehtě-1 vidět, kde pracuje. Toho dne Yečer ai sapieuj do demku: "Se zákamíq jedná sp.tima i vesele, a pokud Jde o
poěiná ai \ak •lkdahq, Je kdy i. Ji alylia vyavitlovat baclll.at.4 nevlstince, proi zelená a acd.r, 'nejdo11 4ohro^la&d7', Jze^
eám hot.ov Tifit., f.e příroda ae m$lí a B. d pravdu.

'vkw’,
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jQdnou večer v deset se doktor Karn ti teta ^Rhoda nečeuni
atevUJi u náa e v kuchyni ae koJUJ malý improvizovaey večírek všem Ee dostávfu ktvy, koláče, dokonee i náprstku whleky na o
slavu obnovené divadelní dráhy tety Rhady. Tetinu jeviltní
ctižádost znám jen z doalechu. Bratr mi tvrdí, že když jse& hyl
malý, chodíVal.a náil dva o nedělích bavit loutkami - zeměstmávala ji tehhy Správa pracovního projektů a dele Ji sa úkol ob
cházet Nei Jersey a hrát loutkové divadlo ve školách & dokonce
i v kostelích; tet.e Rhoda obstarávle všechny hl&ey, :auižaké i
ženské, a .na pomoci dalšího děvčete hybela figw.rkami.hl tla dr.áteich. V téte době bila členkou "Z.fwarekého divadelního kolekti
vu", herecké.no souboru organizovaného především k tomu, aby
Ekupirús at.évk:njicícb brál Kde je Leflli • všichni v Newarku
/jak já vyrozuměl/ byli plni naději, Že to ^wda Pilčiková
dot^me .na Brodwa.yy - všichni kroa mé babičky • .Pro mne je v to
hle obélobi dějin právě tak
uviMt, jako v 4ru kolových
ataveb na bhsích jezer, o níi ae
ve ěkole; lidi oviea
t^rdí, že tomu k:dyai tak bilo, a já Jim tedi YlfrMa, ale pěeako
je obtim, pM.znat těm vyprávl^!úm etat.ua skutečnoeti, khyi 11Yot. je takový, Jak ho vidím kolem sebe.
^Přeato adj otec, realista vein! dJ'chtiv.1, ae akleaiěkou
.na iňape y ^ruce p!-ip!j:í v kuchyni na úspěch t.eky Rhady. Jt,la
jí avěfena jedna s úhlavních úloh v t.oa ruakéa ^mhírovakh dí
le, ve Třech sestrach,které má .na ieat t.ýdn6 pndvéat ochotnic
ká skupina v Ymce v Ne.narku.. za y!e, prohlašuje teta
&a vše vdlě! .PrFranzovi a jeho povzbbuzeni. Jediná rozaluva atačila - "JediruH !• vesele volá Iiboda - a doktor K&f'ka zje.ni do
kázal btábičce vymluvit její celolivotn! názor, že ee herci jako
lidská stvotení nedají brát vilně. A jaícy on a&m Je přitom he
rec, říká teta Rhode. Jak j! otevřel oč.i pro význam věcí tím,
ie Ji tu alavnoa. Čechovovu ^hru ČeU - anoo, ěeU ji pro ni od
právní foádky po závlrečnou oponu, hnidou ěást.ečku, a čet.l tak,
le ji
nakonec rospl^ral. Tahy teta ^hoda Mká: •^Poaloucbejte, poaloucnejte - tohle je p^rvn! Hdhn ti
- Je to kliě
ke všemu. ^Poalouchejte -i' proaU myalírn jen na t.o, jak4 to hylo
tenkrát ftěer, co ^um.hl ta^tka Jak ja;_ ai lšáula ^hlavu, co
•• t.a atene a co ei vlf.chni počneme - a, a, poelo^hoajte -•
•Poaloucháu, • b—J^ ••
ot.ec • -
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^Odallc&j jiatě teč po linoleu došla do středu kuchyně. iliti
tak, ie lo zní ttrochu ptekvapeně: "'Tatínek ^rel pri.ivij pred ro
kem,"

•Pat," napomíná ji mstbl - •'náš maličk$ bude mít tvou vinou
zlé sny."
V nutaJ.ich týdnech zkoušek nejen já zjištji, že se teta
"celá změnila^. Matka Mká, !e právě- ta^ldů vyl}ads.la jako malá

U

holčičk&. *Cervené tváfe, pofád
roz^&en, červené tvál-e a všechno ji tak vzrušovalo, i koupáni." "án^ se u.klidní, jer
žádey strach,^ Mká

mdJ otec,

•a vtom to on na ni vye tkli: Nk-

ne ji o ruku." "Zzaklepe.J to na df-evo," vybízí ho me.t.ka - "Ale co,^
odpovídá otec, •on -r:!, kde au bude dobbn - přišel do téhle do-

mácnoa ti, vidi tady, co znamená rodina, a vět mi, už ee netuže
dočkat. Jen ai ho vli^Jmi kdji ai sedne ^tamhle do klubovky. To
J^ Jeho ap^l.ni!\1 een. • "^oda foiká, ie v Berldně jeltě pt-ed Hi tlerea měl mladdou příte^l.qni, trn.lo t.o celá léta e ona bo pak o^pustila. ICT6li někorau jinému. ^Una-rilo Ji čekat.pr "Bua be& etaro-

ati," fíká otec, •• pra-rou-,chvili ho irochu popoženu. Nebude

na a-rě t.1 -rěěnl a o.n t.o

•

J

*

pne; vl« •

Pak ai o jednoli víkend.u, aby se uyolnilo "Typit!^ každoyeaerzúch zkoušek - doktor Xa.na na ně de^ré ochodí. přihlíží Jim
v klobouku a v kabátl se sedadla vzadu v hledilti, da^ud nenasta

ne ěaa doprovodit. tetu iillodu 4omt1 -, vyjiidějí spolu do Atlan
tic Cit,. 04 cbvíle, kq doktor

pfiatál u těchto b:fíeb6,

toužil epat.fit tu elavnou prkennou prome^nádu podél mefre a toho

koně, eo skáte z vsokénc prkna. Ale v At.dnntic Cit, ee děje tieo,
o ČE?lZ ew nesmím dovědět.; za .m4 př:!t^omnost.i ae j&ná^oli rozprava

o tom děje v jidiě. Doktor Kafka posílá t.etě Rhodě ětyři dopi-

ay ve třech dnech. Bhoda k nás pticház:! na večeti a plačky aed! ai do pdlnoci v kuchyni; nai:!m telefonem volá do I^t, a adě-.

lu.je JU

/t

alsách/, to Její aatka Je doaud nemocná a l.e tedy

ona opět nu6ie pfljí t na zltoulku - bude •• aožllá m.uae\ vzdát
dčaat.i na pfedatavea!..- ne, ne^.Ue, nemdle, matka je tak nemoc
ná a ona Je tím pMliě rozrušanal Sbobeal A n-ací ae pdnlakat
ke kuchyňakému • t.olu; už tádrJI rtiovy p^udr ani tervená rtě^ra
a tuhá hnid' vlaay, be& děeati,

ae Jí
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hustě Ježí Jako nov, koi\l.
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a týdně rozeEllabých do zidovakých domácností v esse.ukém okreee. Je léto, semestr skončil, ale já zOst.al při ěkole, sil
ve svém pokoji v &ěetě, a snatii ee paát povídky; tiví ■ě ml.adj profesor a^ličtins a jeno žena výměnou zs hlídáni dětí;
říkám té sympatické dvojici, která mi taky pftjčuje • na nájem
né za. pokoj, proč nemohu. jet. domň. U jejich stolu e večeří ne
umím mluvít o nitem jiném nel o svých plačtivjch evárech • ot
cem. "Poa^^ej se, at mi nechodí do cestyt^ Ječím nt5. svou mat
ku. 11ile miláčku, ao ee to děje?" ptá s.e U. •Co to všechno má
^zn&mens t.?"
Úplně stejné otázkyzky jakými já kdysi mořil et.e.ršího bratra,
jEou mi nyní kladeny ze stejného zmatku a nevinnosti. "Orl tě
má rád,^ryavětluje mi matka. Jenle právě to ze věech myelitelJ\Ých věcí jako Iq mi uzavíralo ceetu. Jinl drtí rodiěov^li kritiěneat - mým útiakil je otcovo skvěl' ^aíněrú o mně! Ydie být
pravda /a md:.a Vllbec pf-ipaatit/, ie no zaě!^Dám nenávidět prbvě
tu lilku? za to, le ai
qnáiíl To phee nedáv, earyal
- ta nevděčnoe t l Ta hloupoa t l Ta zvrácenou t. ! 'B:/t milován Je
tak sje^YD4 poiehnánl, to prav, po!e^bnání, • chvála Je tak v:ác»$ dar; atači ai poalechnout pozdě večer ■é 11ejblilli přálala
z literárního časopisu a divadelnine kreu.f.ku - vyprávějí o rodinnéa životl horory, je.:, mohou soupeřit a Ceatouvlelikého tě
la, pň.jíidějí zpátky z prázdnin nervově otřeseni jako vjbiebem
^granátu, vracejí Ee do Akoly jako s vá^lky. Co by dali za to,
kmýb7 ai mohli nazout ■oje zlaté trepky 1 "'Co ee děje?* proat
.si aatka o vyayěUerú; ale jat 110 mohu v,svět.lit. kdy! ani zpl.ne nedokti.i uvěMt, že se tohle a ^námi děje, a nevif':ím tak doeela ani tomu, že já jsem ptíčinou, aby se to dálo. Jak to, ie
mi ti, kteří společně odstranili váoe^hny překážky z mé cesty,
náhlnáhle připadají jako definitivni f,řekážkaf Není divu, le je
mdj hniT nezbytně f'il trován dětekýEi el.zami hanby, sutku a
bezrad^!l.Oflti. Co všechno j2me apoleěně ustabiii za dvi 4eaetilet:!, dliuhá jako atole ti. a h1e, jak Já to mwslm sbofit - ve jminu t.yransk, potřeby toho, čemu říká.:.: ..nezn^islo^t" J ř^odil
jeem ee. jak mi nt:li, a pupeční iň^\rou kolem
a ah.jmi ••
pokaždé be^^la uškrtía, ai •• budu enůit. uniknout. ze av, _minu.loet.i do av, bu.doucnoeti ••• Katka ponechává kosunik.ačni lin
ky otevf-aby • poa:!16'. za knou do mista •tf I.koly atruěn4 adlleni:

sa

u-ku
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Naalouc^háme e bratrem z naii ložnice dveřmi, které on po
tichu o'tevTf'el dokof-án.
•Zažila jsi kdy •••?" f:!.ká v pláči t.et.a ^Bh.ode. "Zažila jei
kdy...?“
•Uboiátko," fí.ká moje matka.
"Kdo?" !ep^tám bratrovi. "Teta ^oda nebo - •
•Pstl" napomimíná &ě. •au.a zticha.I"
V kuchyni bručí mdj otec.
tox." Slyiim ho, jak vat.6vá, obeház.í kuchyň a opět usedá opět. bručí. Nasloue^^
t.ek napjatě; že slitím, jak jsou dopiei akládár,Jt & rozkláháhy,
zssouv^hy zpátky do obálek a znovu vytkhov^hy, aO, hyl.J' ještě
jednbu zahloubáni a nechápavě pročí^Uny.
coťl^ ptá ae t.eta !Ulo4a. •^^ cp?^
•Co tak co?^ Mká Ji mdJ otec.
•Co na to
cbcei říet?"
•Je miiugepě pfipowlt.i otec. "llico a
není v po^^ku,
t.o je fakt.^
•Jem.e ^tyl J' to ř^tola,^
\et.a
•^nikdo mi
nechtěl rifitt^
*^^iD.ko,
Y^ní a, u^a hlúna, kt.ery
z tich chvil, khy ai museli vytháorat at.ehy, nebo ^kdyl •• v plá
li bháim. a lella z J^^cbai pMfin na podlas^ vedle postele.
•Bhod^inko, nabal hysterická, miláčm„ Je t.o za
koěinko,
Je to Yiecbne sa
latkhuji &e evi postele ruču k jejízu^dvojěeti", kde let!
bratr a ta^hám za pon-l^vku.
ie mi
v livot.i tak
zmáUo, enad ani aart. fen apád udilostíl Viechno 4obré je
za okamžik zničeno l čía? "Co ae to děje?" šepotám. "Co je za
tím?"
&Oj bratr akaut ae potouchl^ uaa:ívá a oaloYuje adj azatek
pronikavým zaeiěením, jeí mi nedává odpověa, a přece Je doat&teěnou odpovidíi •Sext^

taa

zasnma

O I4ta později za třetino roku na ^dversiti 4oatávám s do
mova nekrolog o doktoru XafkOTi v;;etfil^D$ s Zidovavých zpráv,
nnin aal4bo toraiátu, zab4"aJ!cícl1 •• lldovavýai sál.ežitos^d

.059

"'Chybil nátt - " e přikl&dh ten velmi krát.lcy n1;:uolo8, Dole na ok:rt.j výstřižku připisále toul ^^ou, kterou psala sdělení mým uči teltim. a podepieov6la mé ěkolni výkezy, mým rrukopisem, kt.ecy
mi kdysi u.snad.ňowl cestu do svě^ta/ •íam.atujeě na chudáka Kafku,
Kavalíra tety Rhody7"
"Dr.Franz Kafka," zni noticka, wučitel hebrejštiry ve ěkole
talmudu a tóry při eyn^oze ve Schleyově ulici od roku 1939 do
roku 1948, zemřel dne J.června v Debotině tuberkulózním eanatoriu.
v Brov.'!lS Xille ve st.étě New Jeraey. Dr.Kafka
byl v léčení
od roku 1950- Bylo mu 7J let• .Narodil se v Praze v Če&zo$lovensku
& bjl utečencem před rne.cisty. Nikoho po sobě nezanech.évá.•
Nezanechává po sobě sni t.ádné knihy: žádhy ProcesI Zádllý
Zámek, iádně •Deníqři O llati^hy mat.Eriál. po zesnul„ ae nikdo
nahlásí, takue mizí za avěta - a Y.fJ^iůou těch imýf miluge dopiad, podnee lelících, pokud vía, mezi pemětiho^o^tai, ktar4 v záauvháách eYého ^áde^^ku ^^^^zadila aá a^taropanensk, t.e1.a, e te
dy mezi ebirkou. brodwyaqeb divadelních
pochval za prodejni úspěchy ve leliéa medridovi a nálepek na k^^y &e zámofakjch parnťkfifi^.• .
Tak po doktoři Kafkovi .mUi vš^^Cba3 st.opy. Protože oaud je
oaud, jak to:1111 tak silte byt Jinet.ř Proniká zeúaěfiě do ZúkuZúku
Orů.ká K. rozsudku eoud11 .nebo Jití ^^«unn ortelu otcovu? 11111ea
to tu ale dejte do pořidkut 'řatl do&orce a rumělce v hladovění
pochovali i ae Elámo11." Ke, k toaurproati nikdy nemdle dojít,
aby ee Kaffia kdy at.al t!Ý!, xat'kou - to hi p!ece hilo Jeit.ě podiv
nější než proměna člověn v ^bays. Nikdo by toau nevif-il, se
všech nejméni aú Kafka.

„

ffeložil -k-; citáty z -povídek Iranu :tart;y Jaou
pf'akla4u Vladi&íra
/.Povídq, Slll'KL 196-4/i • z Ue &-oda y pt-ekladu ^^řicha Fučíka /Mladá fronta 1966/.
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FRANZ KAFKA, L.P. 1982 - 1983.
• Pendlndlování mezi obecným a jeťno tli
jako by se odehrávalo Il8 skutečném
jevišti, přičemž život jako by tyl jen
obecně ^^rnačen na zadní ^Hise.

.r:..,

/1:'

Z csni'rkových sešitý'

15. prosince jsem se nedopustil ničeho zlého, nebot jsem se dostavil
pf-esně; ačkoli tea u! nevin přeenň, jestlj. v deseť nebo v jedeoOct.
To bylo uvedeno
předvolání k úřednímu jedntní v budově minister^
stve nitra. V čekárně U kachlíbá^vy ^^vedl s.i mě mladý blo^áček,
^zaměs^tnanec ni^tra Jak t^aky jinak, ttebáže to nebyl ten, který přřed
necelý misíca nolal v neprofesionál.ně nelíčenn úděsu: ale báseň
pnce mít název ^musí! To kdy! jeem ne otázzku po svém f:inlmí v poslenní
době zahanbeně
fe pro pě^aš léto napsal jsem sotva dvě W^
sni čky, a pni j^dli &4jam alespoň o jejich ná^zvy, kdyi jsem stydli vě
odmítl zapO.jěení. J' je totiž napaial sotva.

ne

Pěkná lfto bylo td, v tom pfodv^ánoěním čase, pryč. A já stoupsl
a jinjm blo^n.!ák^ opit ^t.alle Ta aaeděl obligátní pan ^orslcj 1 kterérého

zajímá Slovník českých spisoveteld poslední dva roky DIO^aš právě tak,
jak zajímal jeho eeatavnvatele pfed roky. Odlo!te ai a posac1te se,
řekl ten UtUI, ná^padně podobný Jaroalew Haškovi ^/lcq! už jsme u
těch tjoěí/ •

poslechl js^, a ^pak bylo dlouho ticho j^» " té tichi, v tá
pf-eevaté noci. A pak padla bez výdt^rahy
On řekl: F^ranz ^^kne
A já z^tuhnul^ Slyiel jsem sice od přítele, !e se UJU vyšetřovatel
při'-edstavil po čase jin$'1ll jroénetr., ale já se musel začít bét. Dvorský
coby
může mě i klovnout.

monaáčkovi to dech ne^^ezil.o, a tak j^re se^^ali vii cbni tfi
jeětč Děkolik vtefiD v mlěení. Třeskot a^^ pftnišil to ticho, ale
mlčení prodloulil. 61.o^ntl4ěelc po Jlo^uh4 chvíl vstal, pohlédl z o^kaa
do nádvoř! 1 a fekl: to uklízečka J^ro rozbila o^lalo. Smetákem.
Ulevilo ae
Yin třem zfejmi stejnou měrou, pan Dvorsky olil a
fekl; to se t^ed7 pdjdu podívat. šel a podíval se.
^Kdy! ae ^vritil k věci^ ke mni I řekl ke sni:
válto něco?
Jelikol ^i'aau let pilu báaniěky bez
neĎínil jam se o tfeskotu
skla. lekl jsems jestli tóte na 117ali toho prafskáho !idovského ně^
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me-ckého sp: sovetele, pat snad nčco ano^ 1-, on řekl: on toti ž bude Blít
vfročí 1 jak weme zjištěno. Nenavštivili vás ^^Ji tomu nějací západe
ní novináři 7 Kenavčtívili • Pen Dvoreký tedy B>ohl pokračovat, že rriají
zjištěno, že toho výročí chtějí znrožít, a že mě třeba ještě nnvftíví.
Oni /ne- ti novináři/ že nejsou proti tomu, abych se s ni:i /s těmi no^
vináři bavil. o Kni'"kovi, nle že by nebylo pro mě dobré, abych. A já tec1
vyslechnul od znalce slovníku českých spisovatelů souvěté dlouhé a
řečené dvěma dechy, které vyjadřovalo viechno to vyjádřitelné, co mě
potkává dvnnáct let. Abych ří^tf. tedy o Kafkovi, že si mě takhle zvou,
že ilěltn, ts zaměetntmí která dělán, že nesmí.ni publikovat protože jsem
podep^Q Char-tu 77. •• Ten první dech jsem tady musel pfrerušit e tím,
že to bych lhal, ponGvadž publikov&t nemohu již od roku 1S70. Druliý
dech pak dořekl, že vím dobře co všech^ myslíc

^Qízečko žádné další o^kno nerozbila. Po toroto tichu řekl pan Dvoreký 1
!e to je pro dnešek všechno, že do vánoc ee už asi neuvidíme, a fe mi
tedy přeje bohatáho ježíškae

Po čtrnácti dnech byl jsea: na Ruzyni.
V letištní hale bylo přívětivo 1 a pfítel 1 který se vráátil z pobytu
ve Spojených státech aeveromerick$ch, přivezl mi d^árek. Baseballová
čepi ěke. tff'r'Oduced for you in Taiwan :&.0.C." a prodév^á na best Pico
Boulevaard v Los Jingeles /California 90o 64/ je čeerná
ět!tku
v ^^vě iluté stojí písa,eny opět čern$111i: ^^^s. 'lo mo^cnářské sou^^barv
j‘e ji.stě náhodná. kořán přivezl pro jiného pf:!tele takovou čepičku
v barvě rudé I kde na itítk.l V)'Ved^^: kerouac. Čepičky 1Daj:! vzadu
fikovné up^ÚlŠní na způsob opasku, ^takže pa^dnou
libovolnou hlavu.

na

.. — .
Asi po třech týdnech nového roku L.F. 19E3 hovořil se Blcou par1
Dvorský, nikoli o Kafkovi 1 nikoli monotematicky, nikoli hnátce.
Mezi řečí položil mi otázku, Jestli si pan Kořán přivezl něco
z iuDerí.ky. KeodmíU jeem ^vypovídat.

Petr Kabeš
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p"itel1, pilti vwn u vclil46 •Ul.ěeno^t.l

v ltin?t:1 pane
tide. dt.tr se

e&m- & cul

ti t.e^^c, poob4zi r,f^-40-

vtá od slaw pvěin, který ele44vá:a l.l:art,elnf choro^^^ ?4ol-

ná. Mybych \fi-patft:v&l .&ábleak Móf:jCe obrqcel bych &t.t na

*Uv1te1e etálitt, "loo:.;,-1 d.it»iatery & vlll^ m edpo1'ědn6 d.^^
peěery tiellt(l. miich tM* Cm <iúle t.tr ú€-t,clnlji •• .ci •lok
vyJoi^e be^ielnos\ kkoYébo p&ůlo^d^ nebol Wt

bral • pct,az -.l&tíl bias

Jadinee^

bJ

p^lni oluek a úúosU kdo

by m ppcdoWt$l1.t l^»n^& Watil lu, tak fl^.60tlj pr &achoY'1d.
vnij&kav6 lYifndU Mioha ěa&a_ pro Joba ^úd.-rienl 'I blba

,

lak aondvraU&

peAYt & phaYN6Gld, U Yiloiebni U

jil aJon Postl't.&toJI ^Nbepaeal • eilu pro
i6

ceny^

ah It^ba ne po^ub6 Zbl.aftld • ^ADJll^oal,

kbr4 ně taiU a energii ffbilJi t..olUo

n

poki'a6GYÍ

w^trn&rd r:m&-iavie. lo Jeji o.-4-. Jcm len
mé YJ'I)3cial

•jcl, aeptIpa4aj1 '11 loU& ne^^jak^^^

Jwl,. 4

ie

vl'VLce 11

to my

^•od prbmé^"" k oaia.« Je prat'fda,
ft#-^^

Js<^. neni vy1e.uboné 1

a"vu^ v

e aoW

podil na YjÍYoh^4 I^tt
,c

:ůU^ý &ti a.lobnýe:h

v^&no^!0h ve nerne apclupi-6ci nlt^ ^116hlo ^&f~

U Mbo sulnán paoeUioa •t.ia&ne 1$nea6 t.Wtt&ol

^tok

.,.1 N^ÄvaJi lak Jak JaJaM. ^ia ... .u11, ff6J aaloll&dld

pocit - byl • ©..1 zahélba iw^ocoa. .to fl^etat ha YfJility, •
pP1ibi!nl arie nru.w,\h&.cí,re •• •héliu pro^rau.
VUenj pane a pPiteli, t.obto lota •llnf prlelo, .LUo Jll

t,fo,1

4"a,

-liloYl btl:e lilo. Jak napul •J pffltl bal' ,••

. fer,adoYOU ulici dolů briltei pot.oCy Tody •p16^üy z.\e'-U.PJy 1-ll-
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a „VUkky .bNldelnLCb ^&w. ver^.e

rU*d£. :oapailn1 Jtjlcb

Uiviw:11 klid

r-11Zb.lka& vk

EJ
Z&

jakoby ldr. •Stačilo věall olctii •oXHb^ n
pg^wu

ilvrlk^iau obluAil ůplDYou zpitAV o

t.ř&sd.itu vJ$$.felé • 4eiouc1ch naatra.ioi,fe.hb
n&nd. vyhlazováni. jednotlivců.

&ttl}jln

^bhůaí

i oeljca n4r-o46,

ffl'-O-

g

Itv.aöO l^vi. OOztrw\n& picba^nú S.....111. o Utun.rotkh a

lllett. h i:dyt
t1Q

vjm V,ZMW

••i a

»►

Jen

llouitfndla fli

jejiCh 1nt.orl-3ci • ocitn^eme &• rán^ v cl!ung.H káo divá %;věf

b(} juje m

!ivot " m ^^l ia vxtcklóhoo Y)'t1. za j)!'ařtění

njeb kosit- £ 1to^a,tct ie^^t..t6, a i.^io -.ta-.u popo&&iriLraJ' tit-H1íy6 tir&dy propagandy, kterA Dá^ pt..^WuJak U M o4.e^bl6y4

o aleo Tu

kdoai daleko, lo u,i.

JD,. h ——•

11$i •tkl^áno Jako •Pl'aftdl^Md ale

cili
pa—

a pfih.1l Já a tl:Oh uJ.J.o

hyl.)' pr^^k, ei.tll >•

&

h,
ale Jak

..eiti.1

.tůAh f!l^^..ta, km6 111\h b$t 48Ba

ze dae aaplnčn&M ^SkMn •

J4

••••• &e ftl^

....

U TíUina

ka Jil DD.... a te J^» llolml • ••

aáa 4o^& ^reidt* •

&

•nW rW, Wy .s-1e

byl zat.6N.a, a Yiaě.i 'Offliysy. io ,ř©.. iljeie

y

pr.^YIWt .....,••

Yiudo nklid^ ^mtr, rieomy •^^^ Ja^ • ,1ai..all Wo"
i.o opov:duj^ pfop^^ui Yb •• ••..© vlaa^tua t,yt-1? :ile

i

t.^

vlfflD Cbei i$'1i pfi!t.6 •

V a^,
zl'onlli

a

pc;&ef,ku NU1 Jedenou dclM Wal

&

t'8a

u •fci t:tveti na ^-.11 a D..^..rtt* •Jor •• •

lit L. ldjt

eh.TPal •••oup^^ d^onllf • pore^Mli

,e bytl a i-t • p^d<li a

m

nu.

•Jo, Jak t.ek J$M M^ala pf..l!^beftl. i 4o h^ru4»mi, k

Je Yle.^ po&jnl blffotl •JV •• Pat ^t.qMMl..ia J^bO pos^omod
v

rohu ulkoffiY^ fakOYjhle Pe^^ obtala u obe-lupue al,-
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«-pcovjcnej?*

Sel Jaas» že Jeou üeUri.

kdpevMdl Jeo^t le mu j© oobu ci© poruč it, © sajor ?>• po-

udOftlt

•tak tdM

y^^.

'I© vUe pceleifai lr.n!^fka &e aú veli-ee

neltb^ta* Jak bysto cnUl nupři.lí..ucl pl"txi &o^ee dek^n, lo
—střelil vimi r..a útf-ku7 VUil Jute k na

kn D6.lolnik

vlA^^d o41'1 lobe uralite, ie u,ete Nbnal doait «rMldl?*
UsJv J'. J© mtm vyletřevetolm u:l nfl:..olik lot.. Pgí^UI

Js©& bo, abr mi ptodekvil ff&hw prť.vedcli, k't.eritu, J3": ciee-m,g

no^il,
-To je J64en lllat.toj ilio^á'uh,* toU ^Jer 1. n&ur6il-f..

1-''tl Jws. Ae a.iJ.1!.6 jaáno

tú.i. U kdp. Je

ll^Ntl J^da ••• f.e ku ^Mf.lalfff'nj avlllovia-

A t.aM

af 11Jedfl, 'f1iq laUkel'6.ln6U roaehraehrmie, Je par—k "•
•hdí.-Yeit.e •• rd"90

••• ••^^te
k^ tU &4ad

do

yM

4obf^ clool dlr-a&nl •Jar

P^-.rua, de :taoodj, OFdgrujte •i —

^^le. —Jwd Jo lu/

•fytidlM w41i lo za f.L^náei d4fd^ ptalU'f'il pc,rU1& t..

•ltJ '-Ili

.akC {—•• dJN. nliu>hG

uvUot. ocbo i;ou4.i1.^

ktil wpl6 Ilka ja&e 16^ři," ^k_g1lil Mjol- Je
#JAUfl #jo1olaoatl.

Vlif.onlif.on
l&U

^--ft^

ro

j^Ol!Dtl

kkvl jako v-, •i o •AG .y.11...

a pfíloU, Y pot1.lMfti '1oba M 4S16

J>kaalJl flif.oneno

-6

8\-vG:Sti

tllo. 1-Toláhlo ml T

a e^art^^^ ^^>7^ oaYldlila m pu41,.

YVUIII. na
J1 Y lelffh Yl^uni a

•iklo bla4bla4

&im

a rebel"- Jn

dUaYj sebaprofle kd7f. tylo •ieemo ve pli:t • alo 1 ieb,SJ

•
s.akr

•lif.on -,ol^eauut, ie Ja vo^ o pte^^lif.on Y;tpadok, a

Akyl&Ji^i al.v po ^aamooprayf M^e utt.t.o6il a ik-
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;^1 (.;.&l. ta^ tiib^ tío.h po-4!:le<anileu dvaecti 1ct, cc
Yic od vt.liož^ -Y&u, bišJ.áawio bo& z6vYO.d.. • Mjednan ptekvapo-

ni. ueda • !i. bčbc& ^tóalébó J"ů.i tu a •• vyn\A1'&1y pf^ictlat:{co :rl41\n1 v pöfAtlt.u., pracCtYal jsem na korlam^^ei u

ky •

loti.'ťt,t^ v iiuzynl. pr&eo t.e byle celk.os r.eniro.4ú 1 Jein
^ot.ku jait00 m..: 11 a.fLiiYcnou pbt 1J«t

Me •""

oj

vft^dony

m

•tri od

Cbobamtcv. vo d.be •

r^Wtll&je a

non

n4rtu-

Jici.c.l! e ,,-Ltiťt,ťťvajieíeh lotadcl • pruu..J.1:tenj hfmotiaa nákh.láákú

klinice. &1o t.'1 t&.ité byla njjvl5t..ini evUcl.

'•• c; U

t-nbtevn ei:i;ci Wiiké p&lit pMJtt • pt'oe*at.onl J^^ a ^mr1Q&Díkou rielijsbelii ^din. ale t.ako-.GQ. klo^ůa, l,e& &!k1LYOU^ A^ne&i
Ndoq a Urba^m j#ta GOllud ^YJ411. I '' •^^ 6Uelo

'4yJ. fna poto:i.o a rymu pAc.hlta
ttUe41 blfo^ftM 46CLNly l'&Obot,.u, JkdGdJaí ilolU"

--.Jpa^

kdo

eblcpi • U^reft1l$"0h uft1.V^k6ob kk Jak aUxli
& tnl'kt^^ al 4^ MTncd WA.ay^ &UU ,,•• a r....® opadali
bez pfff14SW •• «•1Nb&i aby r^w ... t11N4ll M ff6

111> l'ilt^fö & nich k& z^ab6 Uor6
yen4

rYJll).olo

"*• a ie no kU^Ir od a.lan als^naOII Ylt^ü. Oo-

le^cí, ?14J1oieb l&n&li a nabl^jakd^nlt
plehUi^ra^& u
m

•••PIc^ .^JMDOkfc.

kuu.ott. koii.M'Xt al u^dle. k47t,y kJ.

k^^oJ vitónich nab v,ruil os.yl^
bet.al.

ta eU6-

n

^^..u

•t.n^ •

&l.ro&-

nmei pf-od boBpp,odeu. Je k uaj ^wtoty^ kde bl^hca

<tv^u 1.el Oí^ni^ce vy^bila zaJice a 4no» t:er&tn na^padlý eutll
v aporwlené ff^I.Yt r7eh.to

Joderol,a apa4^^

Jq aat.ia o k t.Jla,

•1e to a! pffiU,

a1
nooa atrm14U nitll ublo tnpt, nmJak6 nopl^Nt&y« 5-ebM.\olo
ee b#NI, Mil hi11 upe,ttebi^ kdodld&.ala ••''• kdyl allo, a
a radám & J,.... l'Nli blUh

Df.8lG pf1J^f.aa6ú

nikdl

.1. eno

m

lo &nM •^v, Jke "l^JJs.rit ftd
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lim, jon

h

nvro&wí.iiva. r.tJ.,:;,'- oo !■••kovUx.lt &e^ki1't obsk^^

Ci1, sud gate uů:íi. t:lcuiit j^fcu cfiv, n@kt,l k tom,;a Je
atoo-nc, jtl.ttt.-o n^treJ. .1cn^£o nepřiz.t\ivj- stav at neloplil.

£it!if?«&, tc fel.ávtuJici i: ic. Jsuorwe .oe-dnilo h&ni p-0f'Mt1l eheCU.t •
Z«,\M.n&l<t &i k^tó t. • a t,uh aat dooutilo olr4t.i\. oe c pOtriOC k
btfe, t,.ty k ®ktorfe. Výsledek byl. te J.1om newcon, vtiae.j
:ptuau- a ptltelli & t.o

j©

prv&&~ m povátoswu. i:.:d;-:i te!

n! Jo &.(i, vál^ o ty

tri'i-t. propaa, Chore^Wm,

oolý

t^yby a.psza kUir uf.ul vy&trkfivil \.yta<lbt ffl.or.

&

Pr-áe1o H^Y-N 4cm. tes

t,a, •^

a x^dt

pDt;UY&liy .-oom. &c.pkf

•bd.lv^^^u llraYvoll- pfedY'411y

uro^at.ell $a ^w.tf &pl.J'WlYf koberocc, • po ohri.li

dfo.l-nut, lyl, tak Jako 'i.r^ac:dl- na ,..,,1o p^f"ed dti,^bd. Uellau
1^^ fJcrtlJlentPHll 14t;:ak^ přeln&fl'v.Dte.b pfo® loteU G-W,,sy ta-

•M ,.-ollJltoh ^doa\ Jan rG&Ulla8'.

a.

vlajo, iva91 k&Je-

'14MM uhrldy nliMjí, .ti ^dmku Mhoh .. •Inovitl

Ji a na teNlt vut zplihle vlaj..t^ a U-fflo •Pro.cla Yiliai

al k r;:tol^c.eni ani '14lekohledn.

mtlll

$9

Jeou uvřoona a

l:e1dmoa.

Ve.J.J.kt 4lch,aů.ftwa tr&if t.tlic... a diit.ou sUcaa^u

df.f t.»p mlf4a. Vod& ve Vltavl: mbSvA

i.U

knl®iMk.6 k^ilvy

hi.t^& atouUpA v Oii:ili 4o&H\hno.ui twcit11 v-auan V'u<ls&írco t:rad6-

I^ • ^^oaon siluu rod vy!etl.leeou hla.di.m>u uUJQttl hppU
afo$eila& ak!iMtU.a do U^^téU ^aoaan.t -hl..-o'f'J' e^tf^ae.

M aldi' Mld •••W 1-ů^pnll. starý mosi Jo li.dapréadaf,
Jo na ... e&a-u4

•t 4a
11fl at

pl611 Vel Wbo •n^bya11Jt.y. vpltyaji^

la arotganUi 1e4^1^ pfed •st.^Jdsl pi:_

aoJa&.6 i.r^ocmc1y vtlvi,

aeao o^WiWt.4 •luA

a U4ay ^ledt^Yfa;t li&oW!IJyt \'4 J&'1notw \rit Tťbrťllnň do
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prma

ubrevtu

vtenoláiw prehiHlorickáU© jelenu* ku třevneeh
£t:)i.ol\"ilD 2eW-wldni líiVičlwl tttmiikoYó tarVj» áedt na

ni m^?l: , ,m;\mlinc\N tí^

průuitneu dk&umi at i lotte 1il1oY4

Vlaey.
ťraciw se e;iit.. b!y^iillt.*:.:;Jlei U,U;."'VaJ v ui^ee. pt«4Y.td1

vóJiřovit-é k.rajt.{;vt pilníčky Jnito tllriujlci tarseěuJce• Bo

$cbnde-ch tf^dl:1 tiipríivy l;t,fftti rept4 dloWIÁ taila prca^^^^.
dkt'ť::v')lla rtf-scmi JUJ zťitókA do t-yl' t..a, i-c p!*e«^nji y

g&lGiícti. Cřetrdxi s ifGTe^^nlil r^t;JVUJÍ blsy.asi, & .tatalb—

tict'jm uat^vem ve’ tviři. í*re:vil Lautal • ^knJJto c."lo*ia«t.ee.
y

1tapi,oie ,• v.-er! U. a z;.e"t,o t.ok

lloYlit tAt:u Póbo jako

rybj st.er6i l^O"hley bt-Ysji siti 6^róltv^11 a Ja'.áO ptáci pelk^
,oni b_,aj{ o^1dlmi tak z^p4nl l),fftajt •ynv6 li.dli! Y těN

zlf &dyi M nl pfi^Ja4á aáhloe
110

•t 4TOll d^lltlOI% • 4^1^ W^ bdtt^&1 Ja Jie-

• av.U1 prbodcl

vý^s^

ii^ud aa voliofi o ramdill

ja

po d-roa_ po lf'eOh t polóo^^mS» sleita&ai. •sl
le\.6 1e0M i!e o doset 1^t. idadi.S1 ^aů* oba

y

kla^Yóla

u.gt,ro^Jcmt• ^5edli pe^^^ yt&opniu ^dtll, etl&Wi dli pf,^-

•glná

bed po &<Yj-Ch ovo6d^"8b P,an f1odi14k a1

vedle wbe ft mbiú Aiup^tok. fc'1

oknJi poěie^Uého ato

lu 111 úui^ji evi clo^rnti* ^tó.ic l.ártft na dlte^cc mc.ji tat

^nác\ pt.v. bfnjl. • bospodf ^teycky
.O

pro t.ebe, n,:;bfinff ant

&drrhQltYHl jo Wak. GNutr^w4t protein J^edeD

& ^niob fll"f pf9'rsii1 ^^xlen^a^_ a d^růf

•••^NRil

Jon

m

D&T1D&T1 který "• J1,GU ... pe.do^U i •xe^e^ta» ro^i b) bfl
YdOT4ni — brat4'y, m^& Gounce Jp^ res^^nl brlltfi

k""' iatca. fTobir&te o

ot.ú.l:, kYaltly pift e po.

kat o jUjob ^léW&.08t1. na laTioi

uů
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a dY'Q J1c1 de-

ce:nt.í, p6ji:&lji d.va

ll.UliOV'

Pof'rci iunky • &ltaiovGmt poz^rajiJ.

zť'1&:Y pr6Yodc6. na pJ. tleltö •lyim, Joit JN8i Z 4&DOn\ů

vU

z nJ.ch,

JeJJ,oh Juykktm. Vflepni

ffnoo

^t.oiil btl.t.vii piv, rwf>\O jo jako 4vo rcaawet.14 pQ&ft,.., llifk-61(@1^ tvO piva 6t-aV'i iitcfit

tallt

doc.o-nt.Gm,

i.t-.Soi1'

wtt.-

'"ajl n k-OJ.ot.t.lmf oj)QdtlJí Jtit;tnoc.t. privod4l Aplal111 utra
tí zn celou •tiircw. IwwmJ^^ • na uYD1n.4M ^c.W. &&utrttutís I&vici prc.

da li i přícnozi,

Ji.. to 4al, alydelc.7* hol°'bii a warxlerjlmiau.

•tc
p Je

to t nič\lGU.t vori aa t.e i^^lou^ •

inolMlft

•tt.t.jóCo n^..U>e u to, UI " n-aodil. aba uti.oj tóia u

ba • •• Y1 ,• pro.bl4ail
no

Y^kutka dialektik.

vt6epu " ^n4blo vát.iia

tradic, st»-

Oh4t.ho hl^e.tonu DO et-.llM u pul.l a Y^tfiia 4.o ot^HN mllMli.

Yjh;et^ ^••ifodle# • Jd.pf ar'ladl
k-,,..at

k
1!!Ja.C!VW-.

w.,._

l\lan

• ulal

Vlad^^CTl.
-V&flóV•*

.........••—n

Ja_ ....

fltHi Ylad^^r a podiYU, aba pak Wial e ^aatdfil k ppul.'•• Vjie^X Poft.al • colmct C^val

ia. a ,olva .tte

uU^

dt^1'oJa,& uoda-^^

k DON

ten • ^^^U

t.vapn& ^^bal ke dela.

•tak nonsv^-^ NaGmil 4eaentm... "ta baba 1.f:lofGftoYGla m
t.ia:prinoKl • s.ireJ •t.G lb( JoJfa svlle^not. lijzali nfoo o .talua oku^nbac.ch."

»oont;1 • ba— •loff xSftdJ.1, Jake „ paw,1 pfeMUi fe-

rdnkJ

. poapetaaU k yt^obo-

ikli&anUkfcll

dta e4 _t^^,ju pty • UtUPwlld.bD 11ai1m. •... poroatl611o
fAr^katn,

•J17 eta -irUtM &aplat,il ba,udlJe,^ Nptnul
bf t pnvdljpo4i>bol ekoe^
070

Jelt.l Mil to»-

¥&Uri<

clo

t.o00to meJtti.

®voj

t:y'-'C1i»tr1t r:. ío.t lni. nz tlvot

tvi n()c£l,il $.\',i- jat eni

p"YO"J —

•114.

pr$* ascitil vunongn

u*. vói enoc iratu

.fi

&

na sar,. Pro.

jodni,a & tlch iti pra-

klsr, epllWtlj* of\Oln zvl&£ttni r,ronz t!ucno^tfho ^^lf►

Ci, adaféry, mi.linu, $$)"'U«ä t6lloto Jirow&za ho viah.. Upila.

^^^a n uUci Jeho Strce, & a. t,6 se

tent.o t^ö^

MV)"&;t.ekl»

1/WD Je .^k o4liiu, od ,oa.iatr d^^va. J.c.k. Ji tulia, ale
to..11

Vilßs

bytlh Cht.,1 pe&I,. J"iiU•
v& . ie r-c

Iti;^nam

&,l& je

(>

l,räp.iin

pocb}-L00.Gillkd..

Y-bOc, a v Ja^éa, k&y&lu.

a

kó$

dö&M^ 00.j.

t.at.;.. když <tne^ p.fio^háú^

na =,ali toto llLt,t,oa kdo tJydl.'8, • posIdim

véa ti^-6 čJa:1

rt.61^ keles 114hů ut teuji Ylichnl ptedobeú obyunit

N P

t.oUto

•»

z.a.itba via. zvvaůu, od ^utua:dai.19 ^^7 ko-

v^^ al po babi.lb ai.no^m, Id

t p#lY.U

bil

• •• r-oa,aJIA ot^áka •

I

•• co Jot d^ Kiai pt-o

ü^ar?*

fllit o^^^ 114hi® pai.un blokeliT

•tw.rýeii ••-- e J6

&

poi^tflén

naacano •ó^t 111c Utw:l$hO • wou

o^^Jfllm, -.y-ieua • a notlm. vr^^l b7 • .Id YladykAI Ji.ff. beWOYM. kle.rj po
ůudvftl ^cl4a

„a. po^Unl &tte.nlibo Mh.t.a Y roce 15U

kdteanl by m.16-U bralti 4Y$ffhJ.U.f

c K-----

vla&i&.1 dfetfi ^^niěti • ^^Ql61t, ktefi

tla de

no po:^&11 cit- ttneitni podoby v :t.1A9ffliet. rysech. $a^pak ~^Mt10e..

v^tfUa

a^.,.. •^^U br «• pan at,y'8 tuch a 'ltob'Jnovo^ no^^r-

E.Id^tor

YÍ1611A a -..uu. tka&ohli lrJ .i no.Idj •

novou, Mo W, hfl

kll a

u.Id,

• ^au,,lU1a dfkh

1r7

Idlxr^wt lllit-

Jelil,.I Dai11 &hleudilota ^dku •Nlfa-.u a cleb

Jeadl Cnonokjehh M^^^6, z^ vp,GdA • Yiek^ JejiJ,1cld. hhloai

VJIYAK novo^i bolHlaj rili-1'00^ it.Ykk t.61

rad.u1- byt^raly

y

U.U,

lllh&S a

tichto auceebh, dl&.i •• ro4Uj • •nl.Ideivf.
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vt.kvótaltl a , zr1A£t.n1 t.o •Je, J^aile ptaurnal tiUi r:wr«ovAni
váiočntóhĎ, tddy a utrpení^ kdy! pf-e.iiili a 1-beref^li «o a; i.'$J-

ut;;8 lld6 upo&ali « cpr&YOYániJI, £Yl".lcbcYánit»

aortibo 1

e; krá.,§,le^w zalu'addo •

.a tuk opouštím otrub a\fjch 4oaomtck Atachd a kdchJ.Zim do

pokoje s. kfilcrvou. klenbcni. Z oba • lll.1c1 v1d.ú. Jak n vrat.
po^&novan6be •Osol

protlJliihe

ti

keUbkyM • vyt:háU zná

má iRtařoaa. k' i,Uari NdlY4 n&ci^^n6 vlcry• dlouhý pl^l
al pc Po't, a na n&h.ou. ru.lWtjmtthi &••*$ pt-ezt.Yky^ t zi:.li v
létf TYt)i&4á 1'i.eJnle not,olnA .ttl arnau 1 w4ru. f:eurA e nA-

.b.oru

k beepkdö

•V

B^»ppan,to^, • prn6

se opírA o

laiku, dlani in,

aucl,

ipltt-o^ou

nraa\lpká cosia, Zil6

•• Jako kdyby s&poalla o -kalclf trok k pf-alte^twd "44laMst1

•11 dv&rata

do-,.

Ji ••• ^»hotrál •t.o upat,

Po&OT^

U.U.cf s w.ioVauMho

^talaU ,

J^MU^

Ji u.h16úl • Ij'«f^

dl, y eep^»lff11e1U 4'1„ 1ft un4Ttk traanaje, ••^U u

ooledemtt ^ytpraYle llffatéh poouplt, kde tt,te •ilu k poll)'ba.
4 lak m ISi s.vltit.^^ •Jl^o^rn preKaJt ty dYl t.«uM -,to^

,1. \lina M laTtloo u4 le4^1^— a aktna Wnaprell,^ jed&-

•^^"•^

no^ odllkltou y prro^rnJok

J-4111.1 peridou

JadBS''ikk
let edJlždlla Ets.rUtnm de "81eUva. praooTticl ;;tfaevaci
tiniy mula\ll,)111 s bd^mi a u pfiieumOAtli oeln!ka u6ali to-

li\ Joj1 majehl., odborDl • htlMu, aabyloq u sleYk.ácll a &.i-

rícioh pf 1,a4A emia;raei, •^t.mlt 4H toúJ.n7 • uptN,fN pitoJe

.,U,

apl..-bovYaDt dYl Mvelki be411j • Ifiltl UtritA Ylai.

ponlo.Jict n

Ul^

hi'la^ hlecli • tea ytalNů. a pak fi^

kil

•Te

Jo vloctltmo, co

u

.-t.4yi pfe^ia.10 prh\ a •

tMce, let lt'fok kdy.^

,aae^ prothoroa
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.*• f.it

proch.u.zk.ftu fu ES.ar$ mo.c-L • ebt..id. Jtie& IN

nou vilu.

l<t oo tr la t.am ut o1 ... lavlě l.a a na &pá...ini cel6l\l J8^
pře,!áof11 «t'4f’cmu ud *Osla

kolébky* s rMi^rkoYilf^l hrf,lem.

b

na oliieh, jak &ous\tedlnf o^^t4Y4 dl do.a •

k tú.6e-

W.Q i'yj^ wé cedr a lasu, v pravě ruce «•ola nepr0h1ednou
i5elit.'1vcu t.aiku.kt.la na dao ^utryla touzelnot fi.&a. Jak dolekon pout auřila 4ua Yykou\ • lutyž Jce& Ji y pCJ1e4no ub.lbéll
mil&f-ovat herudovou ulici tielú a iea •eler

$1#

T.raci? Jaté *!•

ie'tf iVh)! urěuJi jo Ji měfcY4n1? liliř{ dom, k dosevu^ » mil 96-

bec dosser?
... cg ty Jsi dne« oo&l&l pro ••IJ 4.omoYl"

Púy li ,••,. co .... ..Uh y kr^uhu r.a •loln • ,,,__

ajlai a.raky • kdyt •• Yf'Ália, te

ino1-il a.a o ie

n

oupovHtiT 1e 4jAÍ pro^

yU

Pokod... vyaulU ta aDII alt...N7 $epl^—

tNt? Ze J®om ped tou •kvllota g.utbr1rdeY^tun& kloröou
fok aa^XU ni.U pAr Tit.? £•"'

n;

n^

i.e let.a J^ ^cl6a a^W.^^

milsw-1 lr.omtutiokjlllt ;sANn...kta1 a l^uř.ů^, ..^^01

ml a do^^^n^l, ,-G^utl J^den z llj"ftlf-11 uJ11el61 Pokud

byl plut.

q

tu Jeltl

u'íc

piAf' •t.&ft^dt pro 1.ůd Sln.f-

i1. M,.al. • J' d oeJ^^ Jin. ...a ,.1a"te • pftJ&U Jako p^1Jloprá"fl14b nbtupce^ ...a T!boc • na Jak clltabo T 16:lll^ 4.obl n6

nA11luPo...tvi •hll u.dr-tet, s oetyc^w a po lpUk.Acll proa^bAzí^

lld.elinoa..taů, Jal Jet.a oIJtYdl. a dlouho •^^^ ...a a kil® ;.al,1ouci •koba to ...i, abyoh na 1 povlail o^tt&t ,ontY&.U. t"1,lu T
, .. bla^"fldll. oe J ... Ylu\n6

iaiátktea J.Tf'M kbe..o

ů^v.

,..n.

»,1. ..o

to

a\č...u • .... ho-

Ua rAno. al pře udilo biů4ni na o^w lalnke» i.a 4'Ye^d d41

1.ViJo.r Jl. • J^^k

▼ř bílou čepici«

ff

uleú llnilval, kW,j all na bla^
nrno

*Xak .. aa váe jd..® podval»* klabo-il ^cviui^í & hrwX
ii.i do^ullf •
.,lifJak t,nyi u?'*
•t1©dar^i lady budou

:fi!

pcvole^n.úl.

Net. j"ai!i tJO oOlékl. tla&UťYli

:!!o

®lti dva, najoru&ík

ti. a po.rci.lk C. P^N'ttt z nich lii ..W"iil do :raky povoleni t 40m:0i proChlideo .a Poulil -'• to

,,,,.,-.o na prtt&oamoftt. oozů-

l3&tn^ ......tli* l.at,,^co t.^ vrátil d.Glé k udu pro P,.MCÍ et.rej.

WljOf' J • pfžVo-41 l^ul l e • XOl"^ultlt!il,lti tlQ^U$fiUlO& DO^Wl;U
ze ^4n1ho tra klu. JJ.uni V» ... jGl!at!ilfe l'Ul Uaj16-tk f.l4:lc

í.i

&

v)'f.!laiell$m$ ot^i&ia poz&rcvaU, '10 •• b^© t11i.. lilo m. Ji 11ic.

mdava.. M tt.lk.lka a ft^öö^^ po .lki^ktu, ll mai t..l zuldie-

lo daleko •Lo u nt ul u tich tiyéffhffh ^araioll. P..nd..i Jaa
o Ji UliLval,

m

44ftl ,O.ZV l\a ^md

podUl 4i 4^11a

••^etllult

okos J..^

Grwtja aa ni

^k641i Y &ld'tioY'81 poUJlt Jla^r •• si Ta.a1 la •t.uost. pnci a."1t p^^k O. at^^i^lllR akl-tlt ^IIDU^o.naoY^sý •tr^Aiak
od omat " rnad^^tátk. a.

uhl ^^^^hl

clftfi.

Jak jwa • -•kva^^.lk akl^eul. ^fldoucwáa ,, akce© byl pr.lvi
udr,^^dk1 PHoJeYoval • WlW M^nafiYlJl. Pre\fopAval ^kaadou bratura, J)f"ltlioktw-al kilU.Ou

biu,

.-,1-1: no 1141i^ oby

nic ne..^medbal • boi'ojlieh pi-. ^.lhrA4dach.ocenil

ko •i

pi-..4t.hl zul b&J

;-,.U
46val, !o •

Jeet. Uvu p11at V« a jll'o Hbe, a ra.t1c1.t;t je&& anle-

Ff^t^.-' VAtll • • •• Ji utiú ffANt.- barva do
l^^ Yin Mopak V&r.'4l m6J Mklide

c.^l.^& '94.H^

Ze al6tku ...... •-' bfl ...... Jbl-1, ilo

4oly aJ.o nMetaly Poo^bnooatl. Okce^^

n6he

Jua konlNlOYal

bovay,

,ac1,., byl,I m... &&Ya4-

... ...

,ou

^^^ra6M a

kraJatU

od4lle1t1 kal^

^k ,•• ... YJN1'1t-Ya1, phoe Jd dale Ilko
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Cti,

i,oVitl-.

.Iv

t1r tu;m 1..id) p ok.lizbia.Ycl, moiná, to all po- no6m

i,lui.b&vyvdal or::eje f,troío»era J^iotky 1 x od.S.ca Pot.lico. pro-

t*14dl a atHiunul zpátky^ l'14$l.od.oYalf samia@iaY6
vara

•t.au

proíe-

výa,lvttOm, 1,toJn£ l.o dopadlo a snrell^^

Cernas v

oi!re-GJ k nl"1W pcm&,upoYA-1 a,l'l!t!iiivj m.dr^uldik n. • si.cc v

ponož&leh, u t:o oatražill jl.!. ..:;;etli ••- v iee MIQ"A}&ie-ká ho
du i

tli

•Jorem , •• kt^ý

6'Yot.l

Q.i'Ut

z

Pd-O{ho •klll pas:U6-

dal na hr.t..dtul. 'fci spoCtrd U.-ii od.rllleni J$m 1ti1

vlci.

t-nibs^ vyd.anJI iie,áUnř Joitlt kdy nebo • zabr„nit1. ale tak,

Yf'tilitk11 zo !t-..oreck4ho MUtlateltt.Yi • l uentu, pr&ce• vyda
ná • rů,ujch -^^ich

^SGJ.adat.oYjok.

edici, tVoJoplo,-. 11iud1e,

p^^^&je Y ,S.4n6 chYil-1 Jna
Ueli, tl Ui a knlooYllj

•

lo Yil^olaf. ItyPi

porillik

c.

u

áeldů Afffi •kftai,

— ....itu- dabroou Mlad.a.

• Wl pelleeJtd
!iuff Jo byU •

•t^-- ii&1ottaa.

U.I^_.

*• odobria.mlo • é4eb1 M^^nlJIJ.

,alAI.

leho

L&ludok. l.d. ul pA.r tídn1 nD.041lol c1._..tu, na dw:lek • 00d Jees
nom^pal. prot.ole •• zlobila ulla tak. i.

trolie

vYfl • Jak Ji uskladnit,« U^Monl J*ea

ta.u.

pano Jon.te '"-•

íalyby ,-dobal jake •'- Je.'1nobo r^m pfi.ili uttooul ••• ^imli

a "*lelo^ pe 11a.1,

Gary Coopern. •«I by wul pf-oci

noc.o. by

&ivili by eychlo eciežli a

jo Jakgi :a.
F.4y1

jinó

m

m^t.t>ul. Ale to

fti'fvi.dky.

DakoDeo 04hli m

ak.U,1 tlc,

ttlkouj

uMY-6 Vl«1' &e

vlo-ch ••l-Ma\1, ß-4porul1k tl« Je autal M:pb:o.-t a tftdil do

Je^

obAl^k« YJ.d.&l
etl p:olo!ek,

&

le ů.l»YOk Je „lkea ^ftbt^ •••l^Ä dt'a-

tobal Mrie .H11na byl.a atdo vlul&atola '""•

soubor konflC1'4.-U • &I. jeYll 0^&J1'911Df Yhlku. i

y

jff 00,11-

YNt.och. to bylo 8100 Pot.lliM1D6, alo Duleploftlo —• lall—
peziel. Pad V. ts:1 V'lilila• le

wpoposedáTárm
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o u-ou,1.11

„

na lid

li.
"'J/i vi.\$ ňkoliři vr.o nljCö

eti véermjíka

jiélt1.

ni-

df.VG^ bAloX.^ oal.ddla se. 1"H\ltu. páA<ťv-S?„

^Jor i. rusnůúaail a pfe,
sedlk aa 4iár ^minut t.«lf.t

pr"to.sty v^iRetiilc i""Yani l\oU-

jidlom. f olos byl eoupis fuOOVti^

llfeh vlci dck.MltČ011 prot-ekol o vy1..cn^l t^oY!ti problitty

Tl^d &ú£ce:Wflýai p,otcps&n a t1cbre«r4elná pani \• propsAllna.
tis(!;^&FlJČik a. se dotázal, Joetli mt\že z.aU?1otoneYt1t. pro aut.o.

a z.a ui.dt.uiofn!:€l$- hDvor .psiolil vat.lc (:ipsrttu zi.nc1.

•'laJeztti "•

t-i vůz přiJodc.^ doporul:il m. •Jer N.

1tfo6k411. o& "'14et,o pryi/ tekl J^^

Mil. •Jolo. a lak lel u ctvíll tel^toaoY*L •Jor l • •
taU n ^^a4U hoY-oraé 1,e

"i.\

kapsy. Las^ J^ lekali, •Jr

a nadporath atfidav& blllilll k a^w • vyhl.ihU na.
Gi .... perulik C. a ^lforaon-t at.rá^6lal.V^ •edl,11 llllky,

o4 .... J^rn Je n^Uohl

••t.ft

•l^Y^ i7p^..lo

k. Jat« k4i? byli t atol plUaN.nl oúbodoa do r,oitu.
*lfou l>Jf$h mat. mil. at. rb.a
kay

bu Jidiae JA U

blcded.^ oPQUftl. llajOI' 1. po 4&111.m &olef^aa.tiu .14 palfiil-

oHlu-.
Ho,a41 ml ^tebftt evelmnf.. la&lák JAea 4on&U u &6,.>
a^té • \«m se ni obl--&tU tatudek. ^^uby J&ko rtik.aYioe. ttm $o

al W.oYilo. ff.ilit Jrs.o n xpltt v to pkt lo^-.
•Jilfl JAw

p.r4Y0 ooopílak,* feU ..... -- al

Mlad odoJdlMe O..1b-M •! Da ^UlU plYa. Je

•'lřcfNae

„U kO-

eoura^ 01.at.nraJA pfed polat.!^--.

•Oumt£J.k>^

vrtali •• ^^pon&l..tk &•• • J4 bych a 1'...

U-.Nftl IAtpilCII pú- Miílllkott. Je io ...A t^Oft'i&liia^ ale
4.e If^lla, •llfat.e ...l • i^ntaa..^

-1o pAJd^ t.fla.o.^ v,&^d J»se z nt&pr^d 1.uJky potvrz^>
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ve «stavu ncsavcnjch, vidíte» že »ot-

Lü o rmchepDosii«
V« ULDJiin.*

V^snj pane a pfít.ell, at od al^i iist.1-, .le • •• f.ft-ftt.f llá hra. Jakoito tonemine urtit.$ a loaanodbatolnf ny^l^

11.rx,

ri\mhho drnllu. a v rozu.n11.feu podo.b'-c.h, al pfllah.je, nepoctafilo ®0

N. nlk.d7

yYhoat.lt

JeJ1

vjs^B

z

úvah ud

dfJi,

I.ly,

jtik

notto J*jí VliT ru1 ht!b ud.€Ltr.sttl, Jak se uem-lrvaly. Je to i>odobn& jat'e fckuUCrtOJ.t. to nojttn alko.olll voli alUhol, cle

tót ólknbol $1 vyVrá slkobolik.a«
A do.-,tlo t-o \ak

aa.1ou. io diJitti, politika

t}.a

colf evtt.

ee id nojMt Jau.tlo tUU pnky u«y^ •obf, naaoat^^teYu6

vice li ...nl pftalakkoa hrr^ 146 • al Yhclypfi't^rnA • ne^^^
iit.olni, 1 m neJ:,Pttlli-YlJi. ue&i^^^ Jffiltl. ebu-o^^n6 ...

• aep0af^Jutu1^ •

rUcmt.u a tUWbo ierullo

hltd,nut.ou •koboa YloWli paprik retl^k''"' u &'°1.h1, 'JJa
—u. — z,Caob hYlad.y.
*04joa,e edtlldt do^kud Je laat"

h8 nAláht1""', pODlva4f. bta •• d14

depordod^ cb6pu J^
&•

Clno na dn s.vrt,ud

J^lnllk* um -—• raoia.til &a^aJici UVj • 1..tt,

fflU-

ňc,yat- v,rwu.

Pana ka alU Js.\o vý^^^á paatavoni •

t.ele.

p:-Ntledk.y.

y11vd6

pf-4-

e pťttsio je;t,e o4&.u4 noo4J^X^ ani js\e ae a...

po^föil« laU VeliJwbo Alchy^alal11 Y^ldia Ja" br66e. cood—
kle.rj kl''61-^Adka lte^laoll tiů.t,111"^u '^^^ r,d Ye
&lAlo. ale ,,, wto • »••
f;e.1

l,udftkOYl Y. 4o

^MUO^.ai.U

r,ct Mi—

aQ kas.hr* tílekAY^l ml a ff41'rd... Pozdili
•ludorul o^ho4ti,y• JJU Oicul 1aocnoYal^
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«e do cl1o^ah4

•trö avltlc &6.fiftk.

L.t;(iYilt byl po^^lj. G.fi.&if'iIJaÁ^At..o. &

v

"™ ewci.z-r.Jicim c.-

svitu Ttc nd liy f,l;fedtá pflpo^njl poCcUu ria,St,y 1-ur1"1&.

Udzcl 111 'f'JopuoYaoy Zldov;

ve11hoe.11 holubího voJ-

co. ^-1.rtffl drn, na o^k, z.elonaYé ^rvi Jako vltavín.
"PG$lr'44l Jsb

v

iluzynti, feU jíem. *1o tYoje ípn-

flfCiii frl&sii \I •opati snad do ^^1,1."

wSdu a& ctttt a 1.o^:nk.ou P.»^ fekl.
•to ut n k4eli.do. »otance 1 M..adla. i tdyi Jfik1li 4fti:looni,
&

e

r,,áu,..

anocystúlw

•Cq f1^1a?^

•to ne^tóu opakovat. Dileli-6 Jo. o^ 1,J cbOoi d.iLai.ltf

•v^...-a Ylei

do «Yith

„^u, • f^U •

DU .^JaGa N d mM&al,

lil z t.6Gb, klwt& Jan

n^dy 4obh ^^uuatll« , floW, ^y • n^^^M ^_.w.;; vyro^'fd-

... •▼a^to-ý,U. biWoll Mlela

Y6 • prelale^UUu

•* a

Uyl JQII ai na

1..W^M. a..t.

stran! nMom&la le po . l^la pocl naJl6Uia pretie= do^l..Aaal 46-

1:at, "-LlUol. napal lmtlku a Mfl.G &i laJstU&ll. t.ybla rt6

O0111. ^wel Jsela

le Jo \o drajeraká hra.

He^or • •tolll na W'jYoJ y Palsu, fit.ai Jsna ... ••
Jsela •Mil^ a pak ma pfi^^nui &A^lrdnou kapitolu z Je._
snál.o, .u J1&du ...lakem. kt..er,
do p,et.lttta.

Yracel

0

1111. aby ••v^Ď

Ja^ ••

vtlec-ctmy odváli do ru,b1.6P

"o^enlll

tramp ^nez=elul.

o4 em^Gálco 1'1aUkou ulicí v pln6m Jasu

al^wtaiU odpoledctae a ah.poir.al^ Ja;k •• m ^n.blectu pi-eslfec:11

podo^&H 11 ahl.t at.aYiloúU &&ůatH. ZYlútW po^klid ulice
po^daíllOTdnly 11.W tóny ^^by. zdálo •©. te &e • zabrod^ft
u

^tal

..... Yft.TO 1)1'0 nteernt

u^...t,

itwlin dYOJ- • Wo^üoBJ *.iu.11 aabraaov4ni drU^d. kleopil po Yiefii za»ikJy.
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k. • a • > ^'Oa t;J.jul pruJozó palAeo naproti Ji^eckéau ••lYJ^
cl&Mct.ri a z.alůédl. Jak v poudi rule.blébo Dáttefl.. obrani-

čcn@bo j.olcnnMou. zab.edl komonú. orchesV • hbt.e.riook1ob lr.reJich. zakletý do $\rnulo -,1 •• ZdYilon$m1 prayl.coal ti'iujtciai ^y:éee u

lostt.em plschoYjCHi trub^ n&Mzenf ch ke

rt^.

t. tthle .,a koby na penl neYi.4itelnt.ho ttiril^U za41i11 hlJdob-

niei dB rut.tru^^ a ooeiili do

podlnifch ru\&t.rojG

a ti-

c.^ prolnna jr.umA w-r:lo<ie j>owalé allikby, pf1pliž.11 jflea ae
oi :t vytotlini !lirotiibo }>rljezdu na •• ou-aj nádTol-1. Jeaili

Jttea oopropa41 sněni nebo nejilk.ou rui1It..raienon& lenuna ^roa

f. uu o Dt.aleií nza,zp6i. aU

n,

nebyl t.o kllul, wehMir

:&fflj do půlkr^u snovat Ó441 k slailkaa ^hudtJa, soutfedial^

brttaninf. • pnjoadu

IF..oleaJ4^wl^

m

ped • udlnmt« To •lak peu.ao Yolut

.p^f A4al

clannt a ro^Bru • PI' neu JHtUelsa lt,lt •••

etin Jeba ^pde y14t, ud. ••liltu U^ny ^^Yo^n! 6balby.
leohci tfftll,. b al aadpo:rdik R. t1a1111. kdyl al
nldloftl^ lo ••pdk Jen

prolokal a l.e anUo^ftllfftllf

eťir^ilalsll" poJ^4t • eebota pre to* al>j 111

odY6&1

&jft. Z doporulení •Joen ••• al,ych uttel o^o^ a ke atul^
nost,t YjplfYAlo. k ^^^1 Jf&. o po^wu lor^Uta« ill^eo YJ-

p^dola ba^lnl, m6 postaYont Jaba noprl&t.fell'l.é^ a tak Jae® •i
o sebatt na.l Jen dva tialiij c^^ot •

hJor £'•

pteclJella,

y

n

oflpoJIl ^bN4 u YolkJ ktorá ^meinl pfo... Jen

ilaa,ai aú Yt^& •opr^YH ,o kelttu

pava.

kel

J^ UeaiJ.11 y J^„ pr^^al MAN1'11. 0ftktn1

kole dr.^u p6a^ld Yló,ok;,f

pr^^Nljt elUllY atnJt •►

v,u, Yybar.-1 Jaba^di, akfJ.al a 114ba a aAk Y lůoh

,elrf-

•at fodA 1141, &611bWfl.JX ,u1111« Oba •ibat.toYalel6 ahilll ^116-

kla.d otU.ek a m&.J ppaaGÍ 111.HJ do kouta o nl^a o4elli. O^^^
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li.

J&^ so si.r&mis-tr^^ tt.srj „ .Jcyk

Č41 net.t-1,vllivlr vt-eCh.fa<Ji.

.Jioutw raYrt.celi. u.«

o.t^ b..ě- dvcřto.

fl'Ldo ^akru jfe-oui v.J vderejtt..2-

\.}t

,g;ad&i J^cz vo e!ai.W

uvezot. 8'&, Ja!i. ie co&t.^uu .Jo^ pfl oelou :PrtWu'f4t

c to-i

hart.^H. Jdtfi kdyby ,1.m z;iitiÍrtonjc byl on.
Pc Uvaeet,i tdnnt^& pf itel pcručik €• a Jtettidíl se

etU po st.rdi.
•ř^díGř.- edji$t, &o^Ulm.* te^ stril.w.ú.&tr^i a pak ůo.Jal ke lWli ja.ktu.ei i1e1tbe$lov-^..št1n.ou, "Jrou t^y i:tj^té probl6c:yi vohj,.é ^^pli.káci.t.*
k0Uf;lli^k4cie t* &epUl J,#M 80 •

•

Pokrlil r^uaeny. n411

Jsmo»

i.c Je mu •oro trap-ni. r-.

oelou 4aai J^^ 01,11, te llil Ml moch.Gv4 avl."1\a.n.t U-^14ni

Yitt., movyli.Yal •• pfi prcbrabf>Y^^ aqcb vk1. clloYal

m

sifl^ •dal pro\.o 1 le .né redUl,6 la.li m uůr^ktch hr^an:i.»

oloh.
•Ty Jaté zakládající sígaatčr Charty?* vlézul

sc

p© chví«

11.

..Poc.te^pal jflill Cb,nrlu • i^rtů •kdpinoa••
•• ěo Jala ia J)e&l1 • ,leb c1^il.hnacl17 vň on.l priělii d^

l^S6cia • a •pokojem.^
Jel Jaa mohl odpev&Oi, v^tcapil máp^orutik. 1. » né ak1^
mi papúy

y

ruce. f)>oiel utťi.l 3 pclvlil je ff-ode

•ProkJaU-átor &tidU ^útovací Yuliu. aa,1- na Ityf 1cei

•• becUa,*

•1 u

min patt ae obrálU na ií.olog11 C., "O.^Jde'

•Wd^ Debo obeel pb4lP
P^Ol'UI'-" C. Ul NmezfeJ{d pi^fJduat ob6-. Jelil ,;^.-Otl

na ml peb1641

oa^1m

veui a o,usiU ••ta^i

bedp^va61k a. aalal ^^t,I u-ki^to' topu-Aty ao&i ftf,J"Mk}y
b0 pap^u,a. Pez&ar'OYal J^m lu Jebe f1tt0l'o4oel. a an ai ^a.6hle ppe-
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cúl:Ao uEttvVu. i.ai-azil dv troc»m a pat fett..l:

vk

"Cld,Vl bych vklH• co al lol myslito?^

•Ce vy pelite, ic •I ^•Ib?"

-Myslit® f;Í, te JU.Gi'i. neptilwl. lit fokl v^nt.

"'t.ýlit.e s-o,* f-.U

111

Jinl Je v.la epti litu. pane n&d^

perd£kf.le*
t1 m

ve4tejši

$\U

pololil • pu,u-i a.a^icr-4'

g u^jíce^ ehlerha. u^ftnesl .>• vis n£cc; t Jicllu.*
*ftefeísža jíst.* ecisíti

"Chcete tiB říci, že x&bajujuta hldcvka?* ©lá&al se ea*
□raSonš.
•&e. hlo JiBt nobbudg aic, • fe:U

Ja^

!fa hla4eYku

las. myslil J^^ ei. Ce on viélll e hladó'f&áoh m l^^ech,

torekcloh,

y

y

Idln^oeh. a í..Y61.i nAr&t n.te... m la47 dva 4ny

.vot-;ut. hr.ál a:tytrolnou !acluvou patu, kler-ea •toJGI n^«

trajo. t1t-,aac11J1 zai^ftN8^* tio4&1 Ja^«

v^taft$

pane a ptitall, veler pt-41111 ael i^UiDM ed-

eo vrao-.U trramnajt 4^-od. Ph»nlJ1 tatane ds Non.i-

Jol;ii,

ctevy ůlce, k.de ti £^s ^r1.a^

puioc.hd lf4ny p.h4 od-->

Jud-. Jeji doaov qÍ ta Nbyl, Nb7l vlbe-o Y t.6lo aeeat.. roaho4la M hl^t Je J Jind^•

A

Já k

al.hl. aube oabt^tout,

ce rt.^.em.4m, & Íi{lťtiovat. n-ftti. v liu;; poehyhllji.

^ru.rum lidila •• ,u
&

jso&;l

nad ni • dinli jSSfi

fl,f,

Ytm

o1r.aa^ u mLJont u.11" a 4^y , &oOttYaJlai do nenávratna. l1

^^- aa fú.-laf&ktjz BteU pfistoUgil

dal

vU

l"eY^i.&or.

a Jaklllla —

do i$1:ybu, z.&ial k.ontaotanu Jt^teUy. Pro^UMl Jíu»

•&• calef. pf lila fa4a na Karla^-.
•Jtdo^K

r-e>W« ••• ul I7 •••• Jttdellkr nt^

JiuJI.^
a-evUor liyl aladti

TOu$&1.t

ewl poalnJ 1niell4eola^€ii1U
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v^lkXedu« Froslirrii dokoná© i

Icraui

•V t01:1 přip^df byeu prosil vuf. ofltcntatf pr;t.ae,.. fetl

i.\

vyt.6111 a k.Upay nolos*

ltaria^ra v tu Oob-u ut nedln. nie, anl r^tca^y • ani. p®i»
u. 4nl bydliltl, jeUné otvltdeeni. te vťtbet: Je.Bt-1 tUti„tt.tJe.

c nlkoltu Zručný

byl 11st, J'icilpú'u • Jeji totGiJ"fll1f•

mi ^ieJt. cosi ^^•tm6b® r-4oGtaeorm j)t'fl $•• laiimco ot.ovtel&

kabelku q pcd,S..aln

GU

,slcJt. ieU

Joorn

•Zttyl.oiM e:.e: ^ž^rát.ť, pan®**
&1fi:Bk.l po ul otto • pak roi.Otl li-11t & uCal • nl®

t:1a\. Ce\l dlo^ao potom ffMil l btiim •rtannl a a.at..la.p1

"••

*4.80o^

Je t,e &byt©£^.^ te1'1^ a^^.1

pfeJU a raobe
v^^^

n

a

DO-

ttodeli •hX-i^^

,ta.u.»^
-'•• d Joie "• \utira, Dliieval, ie " o1,b

bfi Uoatm W^U. a ie e l_ eb.01 14.k14.ks h'oOha p»M pfii&I....

kleli ptiiel4 " ■I ttii • pro6 Jo^^ • pol1o11 • Jak® by to
notrrla PGliclo, pa® I pf1Polli$1m. oby R1 major a. t.eletonnYal,
0-hMU 4e ^mar^^olk)' a'do byt.a N& ätedniho pOYoletld.* ie Jo

bezptoc^dlllW •yatlet k^uhT6 sig^Uy ni^® do nern..,_ kde jo

•ieJoi nikdo za&n^..aaen^ml n0ibod.i,

Já Jlm

da, lo jo toom-a ^wat a. doau4 tak. L4.yi. vyjdu

m tGl'(Uitil

d^u,

lol.1 rytte:te ve ^t..r^& a Hrad Je m dostfel tt,u.

kde
UTidtta y

••!• IIODUll$tt.Uala bloku ^bude' Jedia6 ot^tfecm6

llO iel • Mj^pafttlJILII 1611J

ft.ffltAlf-1.a — YAHlnt
ty.

iit za pra.,_

ie Choelia ,..v^1,aa a co

Je .tevieos uatu Volt.6be álo&^^O-

oosa PoknlQJo, 1,!ylo feleno • ie J^ laM •••• BU —

lo •••,•• od pr6^m po lleYlka. osni

dDj, ů\do ^..i9 co •

•uos

u bodieu.
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•• zákom pt-OMt.ot

dlra: a i &.o-

te je hra,
Pertle • n&-čporu61bat n. se Y)'Yiaila po41o pře4polůa4u
v ťtMYDl)Q Minni atlef.itoat. fo&oro1'al Jpo^ Joho kllletau tyAf

&klofMlO©u nad kláYeeni^dlU aUoJe. be&vrúli\6 čele pod dopl-oGu ^El^Rtsa. i*pfilil buJn$'m1 -^1'ýId. 1'1Cl$j• •hlcdtrtal • 1,

prengpivf úlek k pool^&m. onU6eů obra^

nf.pf'iehi&i
Dy i

a

tat pse tahali tit;lU"kkami. Pei-alik

c. •

ktert •o YJ-L\U

cd &>&£&. to a,rud„ ho<.11nu mlčky p&f\.:ouchisl, po1.o= •• opit vů&-

ti.l d ui fle tttTI'át11.

i jcfl!lol;; se v'4i& pfecc jtm prlbib $,otolo vfsleebau liiil

od d.ftvíjídch. koJ^ tliU Yjv"1flj jAk.8 pt.itlin6 &e ,..,1zu.

J^ea •I • aeb&i

ralt iragy. a t.e4 jJMn papeaod.anl

na :ii4li. adaio •• It dlouho v^,cnei anii^ ''• ani • JW

x101. ^&i

kk.#

an1 tak, lylo t.o proat.i ^uaiokl» • unc, JJa

ko kdyby obUlo kd&cali •l'l.J.

Y7sl^upŮftlo obs^^kdX.
„.

Z.ak.lo éiěiui p1a1aa1, .a ^^m, ne^jalárnU "al llMlala; • tak
J.8$ upal po YMdm Jalie r,.... su^m* 1't 11l renulollih.
v po&lo^^

ruo

Ja^ podobné yt1;lfolky přec^ohb61, alo al:,J Id.

kilo vypev14elo p"llllpo— pr4Yi kdyi ú šacoval, jak ,..ba.
k J^®& Mm.llil Upit. MJlů Ja;em

•4P1 vt^leootm, •U ro&l!lo41

Ja^ ••

oMbou\ pepeua.6e-

pollailt iu hloupou atfrkd

& 4Gbr6i t.u dYoJi hru j.:"lt prcti nadporu.likcvi, iak p,o,1 ao-

de večera#
^lnulhlJ rok u Jafo, pPo4 spartsUlido^, vW.bli do titrdovkjÍ. dl&MidJ.11 6 pwstUl ff do opra'f Choda114. YyroYa&Ya.li ......

pa4li.11Ye &al6C.ATGli noytai koat.^Id. l)'ainr tmu^^^, ^Id.et,ó vocaou a u^paAj&ll uhopd« tak6 aodaltU. &aplúll .tleky opa-

dan6

, •, U ,a«^ai • • lakJrn.tci aalfeli •Ikollk

Ilich Yrtu ttG&Yohl'lWou ba"oe. lanlo UMk lrUClY8k6 ••,, M
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ťy.1o;5i.i.. a^ei;.pt,n kor-^.'t11JkT.

pc jejifti.

L.nte1:,; rt&;.;touplli liop&či

ié.e1a• etl &alOi,ran$a6bo

fi.

ta<a$;ti• ^e«li v ťlaib* cb-otnifit v urč it.:;-ob vzt14le3otri.cch hlaubit Jt11Uy.

rám

jJéóJUlóJUlnO

pf'f;V..,;idil bl.tk t.tžkáho r@t.oru, jdu

•• po41vat. •. & xä oiute® LřLtoVbc pokojo v m-ovni prvnít pat-

•l.ci lUo^^. lulndelábr onoho klau- iCk6ho typu., pfed lety
Je s ulic c4clrd4'nli a w.i.hriu1íli w>dernij!itú esvJl.levaetei
\l:.leay• obštant&i n& dl"At.ech. ijfeG ^iei. tvevtn o.k.no. r^eno

jefálu xa frrta mt-oru uiaz.fívalt- litino'fi kamlelébr
uptüf,f;J:tf v d.iř&

u

m

»10&,

xdi. ^cni.tfi ;tl.Tili utahovali i,-ouy • pomce--

trhi 41ru. &ujpall, ra^ne JeI-A.ba mi J^l-l6 jarulou MUWio do

t^kna a pe). ae ul, ^Val6rie polmw.a • pAr 4exit.ek att.l"O Yt-

h t. ú.li.1 JJ'atlt • ma414 4.allt qtku l^arny •
"^&1 pot.^ oi,61 zfíl.ela \.Ahli rjt&j pro •liklrlcU ke^>
Ohod^ly pfe4 YCbhody d^& pfe-

1l etl Jednt •fllllfti kó

UeYlnfml pt^c^tój a po npu.1,w

uwu

r11.&i ub&NU. k alt atraal ulice &.o PGetl^UPo"f&k ^m!ra£

rychlit•. h ,roUjAí ao vAak p,r6" nijak. ,oMtriaJ.a. ťrMLl Jaoa
. td_yi " Yyiallř^JA 11A skfena^ & -,fo^pea oá&Uena od epory^
&441 o t,aa^I •• vrú-'Y-&1a M- sv, tajplú cut,-. 1\aUooc alce

ale cldtl ^Vf8,r4ly do alketlho 'M-

b7l7 riecchly d^^

koryyta a^t.rllh, loarvaná. rci.trow,onf.=J. n'1Gdvezentm.i dla.to—
h.Otit.^1'al1i, cotlt.a ozlo^^k., acJta ,;t.m.J-en.a •• Yl"^c! k ve6cora.
noi •• pil po :,141 pro^&ú vpto4: po kfiTolJIU f4t-e li«"4 £•

lil,
•1

•I ^pře4 nobou Ob\renli & Uuj „te^Uiq a d\u^

.rr^oh.U. •tr •• doat.ale 4^& •

pelúo •g 61,a o ai!.4.,. TycbAa!

Wlivlixt. 4\lo ktopoo TJUAfuJiú, kof

z.

'fra, ur^dllibe

a dlae^te kol6rk.'klll.

ptoWl.4 bali"7

11t.a.r,11o papíru. -1.fi duli u rb£1n11. a Wy.l mji atafeaa.
•t.tzYuJo •• uUonia do%6du a • napřa.i^ý^ ru^k.elHt b^wut..
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Ja^

tfc 1i.6yby pt-it.Eh01'b.l ^wu.tu 1itpřett,ni. bbuJnj'ch vra^Zb.

""Já v^ i?^ůia. paní,* nabi&i so«
"!dtt t.o housek,” ntu?ú.t.á $t,af-oaa •'-rozo.
fi'!)pravdu. vezZtWl vto aspoň ty '-eíky.l!t

8liepotf-ebuJu. IJtJjciu

Ti Gdv.ahy, t,tj t.vrd&t-;ÍJtUUDti, okouitluJe lil JtJf. aiJ.a.

mi.luju t:u torna. z^kleiwtaou v a6 j^altl a anoeh. budu na ni
iaye.let. at se J;;i nikdy bude zdát. ic ul newohu dál.

tle.ždili se nevr&t.111. at.7 uve4li ulici flo pdv^o4aiho nhloeu. t—oO byli Cřlvcisn.i na dálei.ltijAi <ikc.i t molin.4 e^ail,l"OT&li

•• cmrCut.6 tteufia.

za YyUíir vjdlltem. P'ti.jelo ll4kladů aulo

11vttoYOQ &'Jlai, hl'lUu fffťtYcna Jako ^rmtola:L pPkoII
li.

mecbanuova.a.1

illllial

ytkopa

• racmaitcta YA.l.cHII Jl

:at,ttsonl.i do erovnl^ &'byly ^r&aCu6 c^^tíkj,

4e:o kráčí

Jak.o po kliklttbl

hfMlu.

aiolll
Jb

O-la

d6lk7 u111oe. nahotu od MhOdA J^^k.6.ba Yrib data.lo ▼... pfi

et^^a a

hlaaYJ. Jaq Mi11i nlJ&kf

k.4^nů1Allry

Yaodal prutea usea.l tYáte kopret.^lnla, Vii lu altylolai do
Y&4@lnt boló B.ollky. JoriUni h ... d U.ta aapon

i.u..

Chodit,

bo&peln.lJk

t,a)ou dat.41!1, lloJsou pr/ 1141.

••• ae_Jaou lid.11 oout,-

ní Y pot.u tY4fe debtyat, io?ůěb ndJ vn4ej.ii, • aavio Y poUc-

ku. táe by

a.c

tat.y vz.a11, kdo hy ok.lokl ll4

til kriný ftor l!ioulky ciio4nikla? Ra

uf.dý vydllA pollo41n1J1. kdyi bwte krut.

A t.ak

•Uoio Je daes ysUu

1 aby

clů6l>

t1a.

•

•I

h 11edil6 nu.

a...

• \^ bylla

U cht.ll nap.a\ a! pfDt.1, •^^^ pa^ a pfileli.

J4^w

i;

panem profo$orc E. u prochúzku. • Ja Jllanakf let

ni podvečer, v ktovf dny •• pan

..-^•••r ausi.aví. 4ftkril &a^

ZTOtů • Jd^tt — aohdzku • pcnnemi E. • d^rtmého b„im Vlt.aYJ.
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Loit.á^M*

«-C

rc.zvť;.tnt 1.;^.srú.t 1. • • vr-

dolfi. u.11o1. ,irrr\-i uá:'

ač^^eue si poZravy • t.11\a ni.:.%a«utruje2c

=ťi^ opačnjiZJ.

,

,ßtri. il na •osI. toho pt111i nem.ůuviAie, t.oprVé ^yž se pfe-

avJtlliu. h $Yed,á Lu.t.[{&1'44 ilo.^u.a &tťiJ1 na na» t!:.Íf.1l-f • ;l.f-f'of^
t.tai vGJ;k,.,.S fťtpGViJUlesi.i, mút^c učit- vol.A! bevilíit..

Gm U^U cbava, k by jednoho tin:o EJ&uj;oi&:i &:vat.6 ....itt-iar-

dy u!p1ot

r.dllo ůát pft^ba6nA. AVlak. sv jll dno« j!$U? I.-

el:)ni.ki ulo na Čart-nce u1 110nJ.. Přeč r&k«m pl-ljeli a pra^
mcemt a a^tugona edp'-1-Ui OtlG m^unto plyncuci.bo času, emje-

tiiL4&ni .rot.ajlci kelo, & odvCť&li jeb-, &.roeky -prj do o;4'4Yy.
l.i h s4iY6 ptileh.16 UWldovy Jo

-.a-

trbL^^ a Etf-oob.a dčra.4.

I. cle •• o'-66^1^ PAbdu^ a •praee^il o t nič^u nel i!.. obdift
k ^&aay!.Uat, Tic noi rot

peilAW ,-&U'ovaWl^ ta.U

a

U .Je pyl. A dyt & ^sl" ^,olll.Mnou k NVodrwaa d1ff4dlllt o
Inijici .omen6 ^&:&.růM Jaflbtl^ jejUh&

tt.161

a^^-

JUA paf4t.y

aa4 Yfa.J.edky kloYiini a &4a J...

U^ fteTJfOU ^.fitU

J&'ltU^ plic Dd8

J^ &.a.1 b J)l'Q.bfinl • opraYou dYoa Yio, i.ti ji-

lelld
14 h

4vYkk

p1-el11& dndek k.z i^úhofty. f:ratuSYik upir6

oe^boda-, ohled d.ranya pnrcaea kY^^ do nlt.ra •^^nbo
tu. » holalcl tile p^wYanei podpisy raeimeim a eWv Tod.y Jo

Dcr^lni* Fo s.ost.i ge •.ttli o^Wm fúnmry daný• ťct^&^rAly ev:i-

UJf. ciziaci DYlullJ,t

„ kflal-a.t.é- vjt.Yorj, ro&lcPM

k.O .oupi

Dl:koliltrA&. po

na pod-.1-1^-oto.k eoutAi. i'f^:P4^Hov^li

nli.40 kAtalu feuW

II, })611 :&• •• Mdhk'f'll,

kr'-ay.

"1^44Yto Ja-q i^l pfo11 MoYj Ivlt,t ú. k1i &t.elUr u^jiaavj ulil^ Je

t.ata"'1 tlual.oab • br;f 1^U

4

dlo^^mi vlu, • .

no.a. J^-.. t.rilp bec& o.itle4a na rok! Qbdobi, nczanále
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pile »e pan prcdtoser«

&t-.1 ezn«to. Co n.a1 ujel *

•rakoví ltvl^t,t\1 vlci.^ vr&,i hlavou pan pro.fott-u. •Fo-

zval JtK: clil. na euvíli, & (ltych tdyltol.lY pfilel. Vino D6 GYiem e:unAattit.4 • ěcnen; &bur,b"Und. nipfekebte^y. Neaajd^^ se

ptw11 nititoupilc lťt:r-uůoviou, po íic4niětdeh acuoteoh a pak a &»•

bovnícké d& /ovtho :-vita. r o prav;b etrs.ni

&e.a.

p1)

lni 40'/iilky,

il^fm £ k&čičica hUv, z prixe^tích oken Je<ml)ht. pairo^óbo

C^^

ani rep,r-^t&k:o:ftnt Jau, ateliér ubiri celé pT^^d

o uafíf.on^Ei okny j»ou. vítlft otarazy. rezYlhné po ail^Uk.

fa pd klada ^rov aoil^OTé ytramos\1 i.trail7 put-1.&T7 :b1J.tů
• jsjiJiGll lila s"4jt

beůlaytch hm v ianeinioh
r, li "6AM

u.epaty.
^^fk^ Je irl.t^a un1u1 ivU. C-e;stntd •

•;• oět^ u potomlU. poudí

ulit.lf oblih3Je^>

ban6 r1fli propadli uctc^hidJic^

Cli l'-"s

tr^illlt ^Uili, na\oltrr....traAn,k a svoTébo • le nsnt

ttit-tf'6. taliko po44An1 c» t.ě=i p^^^ ,rontt4

ote’S^ •
YAl-

k.1, k&.uA JU papan.uJe a Ylilse. foafoak ••l^o1. r&cout boatl^
cích se ^twnA o.br^á.16 pru:tot. frseatob ^1!, Aauu. J^a^

m*e uft ti^Ud neilyli t.u v&Tu. tw.le •igly J1 nentmJ,l. A
^lxi"'áv auto^pol1.ril Jea t.nocouJe ten &ákldni vj^^ JJ£JlliY4 •►
1'G. • ^xr.2.gd©vti,1 ok^, kt-v$'flf itlab bez eeaoco. •oucilu. ppo-

teutí. takhle I.o pkee J» •

k ioriu • u-4©oa^ li vírou. k ier-

t.u • aactt.tt.

•.i, • .-loT^'81a Jon li^na,

J^mk •• otiim

Xllseo.t^.*

vyn-111-..Jo .a1U. •nt Jeto •I vliali te »ill4e nc^ú. kch U,

ad v prttat.11ru a\.ar6 Praby?"
fifto

11116

• pf<e*t.o •• nacta <£&•• Jako a.1y11ya
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pil pelynČL. 1 ter iaacineJici pcklvá x ^dnicnícm í-cauclu
101 de i:tOGt.ev1-G'.nó mi:ruC(t fier^&vvj ulicv •

cly

zhliřtl. Jclu to-

I>!^ 1($1.rJ:i ;.ta£n^niv&ä vousntthc t'llacllka • opřen^ao o &e'ffon4

vrata closu &tó lásky.
tfstoupim do úvefi. rc;;;:&vit!JZ ml.nuu:.u. p(; cliaivr ehsdby
te t.tota l'Jokr6 i;tO-j>Y k.e !Z'Cb:otiitlti. &outa«m.f- ntkdo nahot-e Vy

Jekne pi'-ek,wpcnl tcnskj vflcl'ik. t:dyi ut.rfep^ vzb^^, & ohybu
sehGdil\li pt"o\1

vyraz.! nežnou. un11 • JI. raoií.rf&li. $p1j-vuvých

vlaaO Ji v letu ol!st.E-U:.uji

vody. 1Se(Lró 1 ehlté iiat.i mií i>ro-

stu„to.n6 • pfUnu.ly k obr.fíil:lit t-t.itUáO tfla^ Jako k.dytty prtvi Ty
•toupiila & Vltavy, ťit!hkea advoJaja ^•oůni r^^lči •topu. Pl-e4® dYafsl. loU aAruiuá JlaOkrf-ch rltiie &atileenjch dlaie:1m1 ko^ta

tou. MIM dnfl Jo apeu.t.^^ ne ^©l znvl&zaon,- jaeamjm

u^,-*

Ri&fc-. ^pi^ehúa 4c10, 4lo zifllea^m d Jon &-O'fo-Yt &^vuk. kWI«
od d^m •eaol u kalťbk.,", uliGe Je lidupr6&4D4, tich& llllen-

llvf

„w.1..

ftiCta d.. kvltlay, SCpllA11j yl{eeChft7 •., a Jel-

t. pelo-r^^ k.yt144

y

Urald.ok68 dib^w od ^rianoy Ihfd • ro-

lm pokoJe jako barefllt ob&wt.roJ.

Fř.feěo 4v!sn let.y jas potta 1 Jlarla^ra 1a vello4u 4^ Lajel^^

•Mho k9#tola, Ylolda dQdl ob^Jeený Mlik, -^•on,. upocon4,

p4oi " J1 n tdO ^pod.afJ.le ie:tmai t.rojai11WQu ueadlo^m
elfinku Idli barvy do uUl}t;ll.ny. restavua balta tYJ v^t.u^tf
K^ehed clo MMéla, r.by •I odd&G^^, & $1°.h-vic= mimo.éěk odttunule .a&raaoa d.1aiobo1 k.oe'iiu. a-y Ji p^C.o11 n.pfeluit.ela • ^oee-

U.

A^ i, Yt.^l-.b6 padlo re^^^utl. froboba, lásko. &bklinda

U, 04clJd oclt'klll, ,okudd Je kal GdJ^ pryl, uchraň ••• nebol
1447 aez.bl,fY4 nel •alli bfo.— clo •roau, &nY1,1 a &noft. ůf

•' &11 • aad6je, POM'tm •• aspoĎ i, • &kl-f.nka 4© kou„1117 •
V71tl6plotai. 411i. alty bylo Up v1Ct, &raky naiich fpja1tin1fcb
&,y4ft, bl"^^fn0h jat.e YAtoinA ,oa Vilo Y^6túa &.iobfeh
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a taa« bdjela jod .DA ccorove nt.cx, cel« park Ji .prcvůzc-

la^ popijeil Jí^ J'Wl i. placat.^ &.upc<un tl1 v náér&z^^ kioe^
ku. eatflj vtip a sc:lch.. Vťml jejich Yliaá dďrao v?vanul& z &&•

sattuvtch pci&tUů, poG Jicjmii nvňzda&i plano její nahota. Je
tiva. Jo ttalltnljli? tievls«

Netla. k.do aě o\<iuroval ril^i, kat.lEYnm a i.itei6kca, mohla
to 1>tt ,a •^odni 1'Ha, byla

T.IOJ>Ou*n, krú&ta zé $ouiloUtvi.

byl to pozdrav o4 UuiAnay'? a tak vyhl1!1e 1 otmt. lí.dy se &

tc^a prljo%4u prot.l!Ji!bo domu vyicurti a.A «t.!t.ftJna na

stou

o-

kr^dni poui. PontY&a:d.i Ye11kJ Alcny^mi.Bi& mA t..ajos.itv1 promfn
podle úkool, kt.ort Jed^B^taDny
a

podruhé ra&ldlaji.

14.eu't Co J^ So l4s1Ul?
Po ptvuloa Y1^1eoho •• natporulii "• pfodal dopro-

YtJdl:ůmu str4b.UtiroTi, který al Tjlabea s;yesl do sut.er411.DA
Za ULrl'bl m411 u aUlul ato^^ •lu.lbu kGJSAjIcl de.ao.roe od-

dlleal.. .Lat.t^^ n.tahlilel dt 11o^au» Mill Js:ess eter.1
pach d1ot&h6é t^eat.t ^POCIby • 1molatYia dnfi po obou stranácb.

Jcik .... zposoroYal,

...•• ll ._,.o11 1Í.,1 T ••^^ chyWlo

no, 4gzofm vyplail jt{]io & tkb pr^6&4afoh

a1., tate ^tón.- a

pak »1 odYedl k Ml^ Italo IO po praY4 1:tranf. wtwhol dnfe^
na Jeho poktya J^s Tstou.pil a avl.fkl IJo do n&ho. .&aohař zbu.i

ně proMédl o41of.en6 &a&y, odcbri:.l ad 1.UniCty/o:,.; bot a opa-

sek^ k.t.er6 polciil .DA p,olUkU u cbadbi. ph»Ci eelou. l..4yi uo^

41 xa^tal^ ob16kl Jana M a aial • obbliclua.
Ylffo .. dfffal vypróorol ••• hly t.^elf.1 &Aobod. Zbý»

flJitl 14-i.at

okno. uhfr&ly kavalce u bleafcb t.a>
t podloubl6 okno bylo pod6l^

it^^í« poahYeM Jed.on m
11:I r^odilona • pil!

• dalo

n

YJBOna^at• Lsvalce pok.rjY.Ui

•^rana^ nlaM • t,ynt.t, a Jectaoho kuaSl • pol.ah.ca & .£16
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vrzaní

z&hcmííl fey pidrnč.

frtvoděi l'Jeliorce flll5 vyneťl pf.tit!ho rána k pokračeY^d
výslechu, tuH'..al Jq.« pffX'l nirr:.

v prvoi.i'iCmi torml.

IJosyt,u jtllem ho vyspal. kc.t f;{ni4an1 ptinoali poloYlnu osla-

dntonoo natefl:t'f't16 od ialtka. *tr^á:Ji1.talec chleba k

su

t.omu, odpoidal tfideitnlmu pfldllu na 1^4gn y do bl hla4u. Mil
jsem celý fe&liěek ci§Ltiret tt pOJ krabičky z&p^lek. Mil

Jq& •p^

sak, lztert J»es v ptihod111^ otum!ikll pfi vydAY^i $aidani ••

bral ťlJ ptiličty přec oelou :0 nope.daly mi kalhoty. Y6era ▼•tel"

Jt10tU afl dost 6al1u promyslit n&kolik variant dalliu poetujHt
• byl Je: f.lfipra.011.
tJ^'káU.lo e;e totii, te Jodu

„ daleko keapllkoTanfJI.i z41o-

llt.utl , oel J^^ •• z,eláikll 4^--1nl. Ot..ink11 o.hl na •• utra^

ftf ó:.f,;iti. tot.ll 4o nljaUU oGhosQ e Hide telete^OIUJŮt \ur:tel«

ale-c.hl
v,

f1Hh ftkax6. Mltolilt .hlad Jn 1dentU1^Jurfl

,,111^ , dal.li •• proJt,Yily ;pf'i oalcY.ťVůni.

ť •euMdni "1^

naprovo byla Olg^ Ha^lw' o čtato 441 ela.rti ft^d Zlen •

yolal jlbo »7D. Le yz44ltaljl1ch Ml J^ea llbadenl 1.arla K^JDOla. dr. Jlfí.tao llAju a cn Lant.trkona.. i Ml af. na tanol Chod

by Jse^ hlasy neroaoumi. ale Yol^Jioioh bfl^ hotoi. fe
f!ch cely n& pro,IJ&1 atrant n r4n.e u^kAAl N.o^^ hl^^ký.

Jetllibé ,e iedy l}tliel. .hla^G nasobU d'f'^kla ^^elo

bj'\ &a*

d:rt.eao Tic ne! dvacet.. ttvezl !••• m • Dl,jilkou. ,.,,11 aut.
al^ not.v.iil ^a^

ea Jde.

Jedok4.zal

J^^ lo 'f'jktaltinoftt...

f &l^h'1D 1141 nic IIOMpov14a1. Kohl bj\

•• v ul.4611 pMI

•--&•!•

l^bo l&M

J^® •• ci,11 ptipn^m.

Prč/rGdce zuřiYl malUl t,lalit.lto

klerf byl Y pl-

adia prnuu. lakouc Ja^ •iJtli n4klad^nta. • nouavfenot ka^

biuou. a r.:etva Jt,. pfiat.Ali Te

t,et11a pat,,^ Yidia y 4^,rw--

o so

*J& rrdukcjnčená a přesto vydaná,* ručit l na ...poručík -»esi.
"&d;-f- j$to $ Lim ecruhlaail, l-\'ik proč? f rc p1tn:L:1e?..
l'Aieny pane a f)fi'-^11, nikdy Jsot.t .D.9psa1 pro jieniz.o. V
ur?Ü1.1-S přiz.nivés me:z.idobt af nico psani tivile^ &le vždydcyJt.£& ^al Jeno" lo^ 1..0 jsom vidfl

s...?.

svi oii. i rotcf.o \en., tdo

p.i1le pro p^ffl:!zc• rc^zmnožtlJo l1>liko *Wl^ ^p.uoYb.tel m.uii P'fílál.
Jenem tG• eo Yi4í na

sy6

oěi. al d se t.o d.o"t.á^A odm!nu l'l©bo

je čtv:-con. V natinh trajich neist.aři. l,icuze umtit pn4t. ,ut tu.

práci muai 04!!,lrdk ručit ,;ám •obou.

Jestliže panuj® vladař, jehož siru pravdy a spravodlnoet.i vu^^ Z..l J.voll a- ;rop£jě.i fiY6 ptro illr.cbel.nj= eílCia. z! ■. 1'.á-

vá práYea SťftJ chlťb. '-di1,J viAk rezn&l. l.e tak., Jat Yidi Yladaf• Je v roapcru c Joho Ylastnia Yiděnút, a ploef;o pf-1Ja1 Je

ho ^i, tltca a.apUii. £«bog zavolon poctud. v pnli\ci & =amoru a Ja. i1.iého keTU o^lépa-o a ehluottůlle. !{áa sobl vyp&li n'6

061, & stav d k11PCi^k.OMt d nikdT ^©•I nsmní u!.:loohtiloal.

^bdno a t,tp:;t perrl^ proczht niJ Jediaean;t dar a vz44 se 46^aa

ffl'A zúr.actoh pi'ot1ln, člnftnfcll Aleb,-tal:,. 1

s

Tle^inl Yineu

rc:.ět.vreenS^ oli^ 'bude r0-1111Dahn.i ielilO •••
i tibllhl "kto ...• YfpoYídA^a aUporulik e at\Jorea ••

.roz.^u:mi

slcQCbalie J«q

•teiUe ao

Juc4n!ů o abirku poYÍ4et. k.t,e:ri j81,e ru1f1JAl. 1 en-

to e:.:sup^ř je podopsnnS vai!Ju ...čn.ee.

to vt.f;; podpis?* nn-

v,:&il 01:4,ora!f.t Heel a n:tTf^l utllut.

ffUvldlil ...• a ^JUKlporuiik k nakleal do rtotokola.
•fU6l ..... nf J&t..f

•••• • cdpn64l1
.. PCKtepiaeYal

ulit esapl6f?^ pololil dallt olu.kll.
a aad^^réík ta upro\okoloYal •

nlJakl úlli exo-,1U1^

tUIU •• Y^ler dtkea!ival.

dTJl6cJl6ct.ea bo4^m neraa-

bodJt.4 1:ry^ Ve •pluk.lha bl.lilb •I sbfYale 1&1 Jen ppár ei.;uei.
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t. v• r-i i pravé fet.loř fctl.il 1.i\olcl:.

úYč6- t:-od:S6Kald..

sc

-l!QOotka

b:i l,i &.řejtl neůúYnG vyb-il^aa. pour.o z.Apay vyry-t.6 h1011WJ1 do

^.itky &ůf»li.£ly iu.t&.it.elně. t>z^^only .takt.o, pon#Jrie^ ^Sno
r. r.-of.et. íárell.^ '-prot.i bj-vult,a fa$'6a. chybila ,oe&io. Ai na JJed^

1:n. vj Jú,{.:1.1 rw stě(i
thívrtoh

záchoddcr^ psanou \ulkon a t'Joj11p1l ne-

Ule t.rpělc 4 dny Jitka z tuhé Hort. Zdavil\ •Ace—y

pFQis;^ f>nák.y & } oiil6ci. fst&,11o

to. eole se :dAle lmed

c; ně útulnljM. Pod ckn.om v10elc na zdi ilechuYt •kHnka.
btevtel Jsna rozvrzan4 dvi.fa a strnul. la ctn6 i na •^•ch pfk&-

pái.ká(.h

Kufiilj

l\ft

zploiniv4ljch c;

h.r^^di chlebovj'eh úlomku o4 akrj-ob o.

-'"-'• dokt.ne^ sua4 4ndm.. Odudcna tak

dvi co14 Yek:y, nesrrětiiolný jHJkla4.

idyll te^á 04 ••vvoúpa4a, Yílr prá»U ;re&i4ea skoll

YlaJUu Jako t1!M. t:-lyibl lo al do kuo.h,nf • llkdj pak YJshnpS,a na tcrae11 • tt^h •• do óen naUfe. Pfedstanjl •'• h

•• Jo4u

&

aůcll o&.esh a ,rszi4ent d pak^s rwr.09, a kyoh pf1'-

ie1 • aa ^ďe, u ku 1el1. J^.e pfoo^ ap.llfflsni

&

P4do^,ttih

let., & i kdyt Jftlo •• Nobn, nikdy ne^et.Ull, sUdli b70^lloe

•• DA ta41 &n4aýob mukl.61 J^den •IJ Mmr4d • pt.J6onl y
L.eepold.eYi

lUťYl.ny.

„li:f&t.o c&ll-ri.

&at&lá

st eobad a neni kolo^fekl byoh

QU,
... ŮPJ'IIYy

Jc1ou. ,ö^.1u.

r.^&

Qg

pOtAdk.kU \f-1

Vf-Ci &

Jinfé •••

iso u.-esJ.ttm pokad •• ř^tl llj ul.
•iejsoa uJioi a lia:ice lidi_ d1k4 na 1Apa4.^
"'loo.htlJI &41ltl eaud

&^^«*

•Nejtiou cllaa!4i61 «___ • poUe&ll praoiJi ul Jenna báanicl.”
•ter.6 dhtojnioi LoapslnaKi."'

11t.Je proces. len. proces byl u^ecten s 11k1 so y£eat.^

„kle Je dest Chl.^ba^ kata; m4 dnoea doit eWeba• 1
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Yt

üu jiníhe deforce kráíet »srlx .’i&tancb, ^ug&i přec; ni© e rn.

k^^ Zb 2:.&1y a €t msup-tutým kni^Gm. Z.altlédli Jsme Ge aeuča$.:n.6
a arlůl n •bbe. lo r;et..lukúl m/i p&1'iHH.-1o, v nejhor&im bud^e
8polu hrát. dYflJiei e mistrovství smysl, v .neheJbalu. V odd.ile-t'Ú vyiot-f-cY^tí vUela store !14 íwtdjeh dveřích cedule * nápUoiu Vjeleeb^ tb tlveků raotiotily na;.lno pruci t;lroje. Ze
't'l..,ob okolnt,at! Ty;:ilj"T"al g • tet tak rozsáhlý 111.VD:Z i eg. kj'oh spl!íiuYa telA ncb^e =it po^U- lit.icrá.rrtí t;ri,btl$iutnlri#
Ve m^ó i,;i.;.neel.áfi td ěe^l til!c,;;;orooí& .,os4.
!i&:i. bez p-ři»
ctavaěe. • Ccbrt ^^1d.^ Yyholb-r..S a 1:vit1. iUS J&ko wick.. Jen.
i.o td. nopfeYli.U kalili. dl na lolM t,u od v6eroJšU. 1a
116kos\ MJ ulY^^te Y ptes"fl46oul. ie DflprebraJi. Alellpt.ň t.snt.ekr4t. Joltl ao. Poů.11 j&Jaae si ruce • rozobrAll pferw.nou
,a.ri11.
f pol^M byla k od.u hoY&zť poiA^U • kopro,A <^.Uka
a kotstw ——• •l^ •• 1-..ti p-16tty ^lm.NU.ta. JWvIdaná
pro 16loe p.raeujtoi. Po ^&tNI •falech potrate^, k vderu ao
éoslaYll •Jo' Jeffk k n&hleda. Noví© Jestli nA:aodou, •lo pA
TI t.tuty • Mlyi byck byl ym411
to J.s^ Zf) všeho nro,
f ta 8hYill
mdperuiík. sTAJ &.^^. Pravda Jt d spil
počítal ped1' llotli.nek m Jeho a4plat.1. koli.t tri aohu dtYelil
vytoufit. c^ret. 1 a glevil v pozomott?ti ,o toliU be41ftáelt tn.
^b4ni ltt.^et mprúdne. ile Ito 8iulŮouY6..
ttpfedlt164ú Ya o4laiou vlo iisk oec^ at.rojt'fi pspsu:f
,nt o :lli draa4ú._, Y4zanf y 6erntsh 4eck4oll, s nadpiec»^
^^ol Poou, .Lúik, Prala itso,^ fokl. •• o s.u -4loie "'7^
poTWli?*
Oélp^Tl4Íl >•, ec ,a •btrlm poYalllji za noaekim6ono11..
le
y l1ay1kla doplld.t. Ji JeA&.I o dri nebo t.fi poYU ty, aby
^VIAikl-s Dihl a ^^vfenýa eblo^&a, d«r1nít.1mí.
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»ojtr.ma iť-

..: d

js^

,JfetM,i.c. Uúkwnlt..al114 .yavl.\111 ntJ

potXoJ* C&t ti\.^u.&l. c::.a.i.l JS-G& ^z.ueiltit. tu zfeyteěnou par-iil.
i.

l.id

i>bUj;á-nthn

lÚ,{i;t,(

ao^pwul\&,Ji .... U ®i

DOYia,

ncT'&^poai^

nlfffi. ju,e& ^o. depu^til cllyby riJ;iůl j^®^^^!n.4 o4povi41. Pe

druhí

u $flbot.^

-1e,

ehyby

q

wo

py^U

?eU .pea a r.uadil &.^u Joil-6 koru:n11: "Myt Ju^

ncvidf.l^ nwsoLl J$CS ani pwd^^a&.. 11
BEidperuěih !';.oIGl ,u odpoviG up^l, ^l vi:;:iill a Yyiol

fu^rcoláře. U^^lli

h1;; vt1tl^ooht.t

j&^

ft

&

DSJerG.Q ?>o\'t.lí.em. kl,uý 5G do prib6-

ae&ULt ncft(iltoY&1.

vAt. 1aeJe4aou, •byai.e o-dt.wt --4Jol t do^

•tpo2.orňovali

kWl Je 6aa.^ prc^^nal nyni. "l\eua,o^l^chl J^t'- a t.at •i pfiiitio v4ecl1Dy ^úsleč.ky.^
lct.tUSutna1 >•• s
Ui antll'A, í.ltafí

y

lo4-4-YM Ja^ ieil uk^&y ,raci

emi&raGi. Yl^cimi líilly puo

^kll:alt.u. YirlaÓ.m6 upan, a Vu.ant^IÚ.lll jMy^U.. •I^ kU Ti«--

by

byly Wy o &.6 ^zut. e £••"—

i;eu c^i

A

J' ^— &a $\'h u&kll tt.e-

;t&16l^ ^^im udllat. "''• a pot.tobujll dn 111

roky. a:hyW Ji na^psal. Neubil Ji iw-U

le

rliO • •^^^

••pol al eilltJ'8lia

pa-ne a pftloH.

ladpcrufik :aa.1 ae v.r61il • br^GIIIMk.elt .tolokepU.

s, e zn at.r^J, a ^k

m

&

,-adil

nLoh potal pfea i-st.dl. la o-W^>

ku uyl MJ^t.t běli. s a^d.ro$.ou: t-..le l^^y. 'Icrcnt.o.

•t ot.o Je balte obJevonf n

Wa

a11c1...

nu.

i,v, Bo.toalcvi.

y

Upoto►

•Pom4^6.1e ion tlalik-,.

“K©.*
•Co Jo T6a o"' •ěci u^»1^

,.fl'ibeo ^c,^ n-illl Jaea

ladperulik Ji

yu1

Bil

loiekopU«

a ^,oQl 11i dalU. la ^bt"4&ka byl a.to-

t. o^!OT6n tti.^^^ lis\ Pldaflaiověho Y)'d.6aú 114 poYi4kaY^ •b^^
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ky .L^iia •
•»&lit:t obeaboval ^o,1aitt.ol mat.eritUy, priprevac6. k odr

al^Ant do utaraßiai, a^z.l nlfd 1-até vaši krlilra povt4ek i1.mih

& va.liw podpian.

'•&•

lo u:r. Jo

esempltř. Co t tomu

toie nTtct?^
P.rohliiol Jni tu .tot.kll a l4bel ai pono^tfl^ abyoh hril

vabank. Jea!o klyh-yih preblAail sniaek .a podwh. a oni. mg11
ten c;r^^ oxcs;l4f T r\kcau* b)1 by to aa^^at. }'éfob&'"laad fraJo-

fiu, kteri ae ned.al:t riskovat,.

•tí"Yedená skut.olnoat tvofi novou ali.uacl. Pozm6ňuji pf^U
chuzi •tpwlil v t.oa •,-lu, 1"e
t,o

^^••^

Jd^ pode,-a,1 ufdt ••azek 16-

cel.U^ de.dl nebo je4enD4ci kiwi,* tou J11n. •Jak

&• Joden & nioh ctaat.al de tato balíku^ pokud

.C.beo byl.

ft

•auae&ta.S-

*!•• J^k •• ^«pUvall*
•&41^m U M1M byl
Yladl.alaY••
1'aclpa^nilk —•i pilal saplatTal, ale 11^e SYeúl o-li o4

Utt'eaDioa a tekl p^adwalels
•Yta4Ula'Y7 Tn pk" •lir^nl«*

•^^^eftl lekiw y 4aon,^ fekl Ja...« •toto •• odehrála

túa^

Jeli I pf ..

noli wlTi, dobtí oa^tanat.l» Irraelo ••• le jeM porůll

odch!4^w do(lltinenou zbadu nlko— Mjunent. bez 11uěen1. ale

tak.hle

Jsd prehrAl Jen

poct, ptchy.

Ja4prdik &eal dokts6en1 proiokel t p4,ek dopaledne ul

Obfth. D7I

ft

Jsd prepv.lifi a p6lho41aeYfa sptid.htm,

moU bJOh •l niltťnt na forů^at dk^», putyoe nepreti

Ja«a •i dal plfl a klupU
ÁUtobllS Ilf: 4oYa&1 na
okraj ^Qii6U nAakll „ I>oJYioict... Odtud Jaos YjlDi pllkj pf^
Hrad., pof'4 Jd^ k^lllllal, ah til» ul Jlnak &ad alolUo. Bf-

Dici

10

kridi

sl^m6 polooe, pte4 e^hriaaa •• hemtily c:bT; kolekiw
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j:»ea do . .tormaokyy *Nt.1 Vik.árce", ©beiol

vseh cUircv.
ccť.uli

t1

nApU^: Cbsazeno - Scu?e1;3'_t. a rashl6dl ao po Jaist-

no?,ti. V po$lothiiho i.t.olu vpravo ue-411 p.&l'I iu-ofoaor
nilc

Ji..,

Yeiillo

byla volna ti.dle.
*1o Jo ale přetVQpHHú,př'iYit.o.1

"Co Jsto ail dobrttho t. obtdu, pan^ 1:.1^
•li(fl jsem gulá$, nlo vy id. snad dáte 11.eo vyd:atnlJiibo.*

• ini ne. Chlo ba Je t.Q &• t. • Zatw.*

Ji.dyi Jju.un pt-iš:el dca£, Mét:i jso= v schriee can^^mt,
t. e . Jetotto no;r,;oenéb.o, &draYot.ni k.ont.rola nenalezla do.a.

Vyko^ul pem 11,, otolil a belhal doli ft© c»bYo.dnt al.fndlnlo.
;..tyl jto/4 se bl1U1 k hoattaei. •U kocoura^ p.on Jocot pr4ri

etYtr&l vraia. Zah16cll at pf lnb4z,et •

Yilo

y

J^^ ktt4ln •• • u■u-

pili cceaty.

•Co ,o ion iUAa ANriky UoAť" ^na!l ••. • PeJ!t^ rychle

u.

proioklni.^
"Z..skolim Jen "dy naproti^ nap-lot. lloJ^ pant dokt,oru

ú

^n6ail.ky pat i alkeho.la."
ttA1 Jaea

t

fe^Urnl «—• Mji ••sira eto'ffel.a

la ul l.fettsa pfetnp^rtr-1 lloYlkUII

y

ttv©m^

&?•

Uk krát.s, 4oW •

•Vf4,l on Je t.ady^* o&a6:nla 4ea4u d.e erd.lnaN.
^4Jlole4.no Jgea atr,vil polct.oYAnůl po řraae, tylo 10,ta.o
4P1. k YyřizoYAn!. Veiv jesme po11o41l1 e ptAteli a ueUpi.t—
lorrYúli ce.lou

aitmcl. fa Francovi. pf1^Y6hJ1c1 • ^kanv^ra

plna LaJntcn luplal

6.uopbi a ctops.a7. 'y11 udr^leal

na taan.icioh, ůejmt na ndání bud u uhran111, anor-o odllld
Běco Jakll aapndsfoit J^^e Bond. a tad7 asi tfint pfi u.tě^

nic^
Vtóenf

pano Jo^o.t^ 1. •• ul je©a

" ulnnal • ••'-

poci-

t.u vilolnt, 4elly. lo ticha Tilka pfi^últ jen haní _.trý. a
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11 rin!njob. mt:at lt.trtt c,t ividných b ví ett •Ghosti at.rAty ut.ut.^

lat. lilioo lidi í^.irtjí r^gi^trov-uné. tdllony v :rtmyct &6ttoutioh ••tta bez zli%n.awí bídou a t-J.ndem. has oto pcidno, tl'illl
1>r.;11t,f{ beJ. násili • vre.tděni tJ hrhrtt%u.. z.nt:f.mco vl&dy vl^ádnou.

pfed^tmYiteló s:e a-t-tktvu.ji, ebJimuJi• pftt.fA^aji !ii rukama a
Yedo\ tdit.elnt rozhovor,, polot oběti sioap4..

! t&-eb pitBtficeti lld! zůs;t.alo ve ver.bf desot, £t.i1-i
dalěl a,ají obviněni nu »vtJbodi ti fcuďou rovn!i _postaveni pt-ed

eoud. P6r t*'1tnú pfl-edtia, net vyfiWU bento arferxmi'' ho.n, pri-

iel na plYo pan J&n lit.

!otokop11 povoleni k ^^^aci.

&;

tsi leJaln, ktar^ Jcea ..1 ••l^
"Yaali al na ft.ytioel uk« ud.b," YyaVlt.loYal. ^£t,61' Tt-

•!•&?• naUn.a

m.

•• pfY^Yt

iianuhl^.*

*Pf...,_1 Jet.®

•&.••

uúall tceahlo ,aptr, t.e be d.oa\^m, Mt,-1

U,

YŮll^ l^ a1 to peYoleid. daU.^

^Zam-aail^ ••• baeubl^ ltyl paow:l^anya aut.^, Jebol alu4te last.o ot.lakovAÍo s-.Hut-n^

•

Jící

11. • ei.arf v:.uUonkj úkon ^dc Pf

ooutaost.

•

pe.leWu-

nepftaa.6111 - N&\HelnukU PocllYtJY, Je

kodlllt ltllh 4^Nft eball^ l^mtry a po^taY •• projel Jelt.fi

tlaoa, 'Yl.ik o4j11di pf ed p6.lnoo1.• rať.il Je®« ••
t

••• poYolefli k pety\u do t.onoe čo:rTOa ... uJwaonl dala

na \oa

ffó-11

leJelru.

•^,- K., Yy 111dYtle, jako td7b.,..le pll nGJat.o^ jtalnM

J la^ fekl Jaoa.

faL1tu« fot.Y • od.Jel. do'kwt

••poaltehl, Jea ••

•^U^

u.

liyl u\fell

y

kTltt10Y6 aUl a 6e-

k4 •• n&bl u aoud.

pant • pP.fleli.

po

dolt,iytob dnech • st.olei-i\ Todl
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nááharob lék. '""'d4n11Yě se nc41jo

ntJ5-'t.illo

nic

rtlM^^ta. ar.

pevrcbu. Ll.icemi atata pechodu.Ji zZ-'»tupy úroyteb turi8'6 a

íotogn.tují kulis, el.iru. vruba Jo měa-&.chl her a hrAI-A^
ci t..c. t.W-1 a táhne je to kibicovat. Praha TOukA pocti. !t

kotí

jo 1^^. 1.egcnda o i.loluuv1 Je proYůiY6 u tdykol.iY dioh

potkat VelUho Alcb.yaatn.
Ve doo;aJ ao <iUvd= m okna z.t:t4k.aktly a kradi. eab1C1'a llial.ďvá.

o{!

nit

j.t:1cin

byt zisk.al^ vybliiola a okkfui• Jako ktlybf

ulice b-yls jeJú: tu1jew.itv!Ja. ťodklMah 111 pod lokty polf»l6řáh a p^oronl:-A diJ 4ole Jako

Jo

pr'CNiilal p,re ••

Batd.iu bíakoYá byla oviea pnledni •Jtt.oaea ClNau a lila la
pades6t 1^'1« Za lu krátke11 dobu, co ••

J*o» •••

^cdltko. př1ppad.4m ai •pil Jako naJdr•

nabyl

tek

acjrad6Ji pfiatuppuJ.1 k eteu ..--pll.llocl. Z _^^pecl •V dvou al^>
ct. a "D ^Donaparla^ Ml oitá^i popadni oplloi a llltoe Illo

edpe6tYA ve aport^ oalllaeld. Jen af14U ,reJU 011aallf opaa-..

diioo ne'o p-4r^k milenoA. _
Jo v1h4 noc potdniho 16t.a. kdy J^ Alf,.o4a apll. U.lici nh.Aru raoko\1 cui$1Jt^© atfru odpodk!.. tia atni ploi^ ae41. ar.

Ch)mik6 41411

naUa^a.

_pfell

••hola

ba.torii pr^dnfch

oti;-.do-

vfc..h ^£A. Pa boku aA Jeitl Jdnu pr^udnou !1dl1^.Od:naJlnUl tlivmeni doltl\á MÍni koneort
batl

ta

operní hbudb7• nouzatY&m d^l

hariae. nepoxniYáa vSak pCYoo • .toutio c^tsu-el-u.

c!a kGD^^ tAktuJl do

Ryyi

!iTOta &dJ ...J^anilek deanH^t.iobo

protikáYA ^1^ JJ-Alffllj •••l^ koloret-ara •• perli • d^a$afob

Yflk6oh.
• Shora e.o •raci ^at^l.Ura. JeJ:l& raobo""'- p.f^b111uJ^ x^v.

^o^^&elo Ji aloduJi. d abj ^^aila^ ale ro&141^ ^sta^'l"llje
pod
c
pl-iao •*• oto^^ t^p"^
•I trrldocloaílJl, !• a
1141^

,.a

vfilt.AYA nljab.4 tena. le^kl,Mač soakolll
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a d't'^ornl Jf. ^po11AM ...

««.i«ni jt tc pf£ku

shodil a

$ ^lti^^ 'O^luint ""Jitúí. 18»a Y"Z-hlť:-dn,c . ^,mu &knu. Y \t'ill
^.-tli JI iiittftllftiujt» Jr:- t.t •r-sa ófÁNyntt rť:i:t.. rv.dr^imö

pal(.j"ftetä

U)e

altei.^ 'ťe:&upuj^ tlt- cog;a n 2:a n-l-

a •"

Qli.k, e^^18ki. Ji ot:rn,^ tvf

•tee\.o^6l 18» 18uPoh?-

•Vy^^^ ... • •&•

dtfik t.c zafidttT*

••• 8d NJt^c 'l'odá • •riciJ?t »• dJ1; :ilt.ewy •

Mahirte

via«
s 1-lli rit^il*

•&• io

18 ^18 ^--. .Jl I-HM^ ltMit-C.e la J»llft:9 abbJiťt.k al pHi~

o 18 Je4U,.*

••1111^ ah ,d
1

n

be^^a " .a,-Juj^-. d9G^-'- u 18^^18 fff

m

dl a
sp.i.

•• ^.._diX^

j.. &&••

*--•

.U18O. M& llfllJt ^^——^ Na^ dloW1U.
^^18,
41eXff1, ůlffl^ Pfle^bU! kr1llkf

..

^^t

jo18 t^té. 'llrtniM •m ^-—-^rö^ ffJffJ

•t, dh

un^la • port., \yla. ff.Cff.C opil&«^ ftki

pédlTOJ18^*

Yúpúp_.t,X U^Wta.1-. •Joi.I

^»i
18

JdtYt. ••

?16Y-a wWf^t y kHPllt:ll .ai plitfld. tJ.la-

^_,.tta •^^uu

v^u 4o dllleJft Poblb\l 18 :;kH^^..-

u^41&

"' ^^^XawAm •!• I.ft uuZ..jt

' JWdi^hr dr^aMbo -i„ vyo:t.bh Yotl • $&1:tdia. Uj
af ,rl.JeUd ,nl€4jl,._ ^— ._,Y& an .U.kll tlllri a TNI)'

u

•f^m A—ttlilla • p^... 8^hM uloklaa a •p^^ Ml. f

ft la üGawtl ^^ld^h l'IJ.ld, -YU18 do ^61dadnAU t^— •bd.by •

•FaPult^

f. 18^^t- ktltfa • lilu n 4dl HSl61i&.

18l^.._ .tl ,a41" •

4o^^U« J#1

„

Tdwcteb 4ol6 t jejál^

'pnj^JMfmJe.

itolllff6 UJty •^tfál

•:r*&lJ

'"•——•AT18 ,9..,,Ubo...a'li„ t
eij^l-4 badty^ 1-t«f..^ le!t
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Vt1

»1"iw

teich. vínrnut.á

obtu1iuJa bo16 •&• taa"y brc^-

výct.l tervů. 1 rue-o drti urahaé hrd.lo lilaYe, okolo •• vUaJi
ttklenlA\6 (št,f-opy. Vto ráauuJe oblak rl'UO®Y6ha pacJm.
•lffi!u v6m ntJ^" po,aoci. pabi? .. rfblJi •• k aabi4ee.
^ecbte a6. dojdu ^--•^ bXáboli.

lilopttám do Jamý z.Mo ulice. vbi^b.lm 4^
nu se nahoru po ee.edech.

m

••éta d^m a t®^

teraau. Tura •• za,;\avuJi a zdYb

^hám ^hlilft.
• ,4

mnu. l^^,* tva de t.l."Cb .c..vřeajch ou-n na,oof-^.

fJ t.B za^nik4 bez o&Y6ay/v idr^un&ob

•Woemd

a lll"adb^&

oU^u.ch zdi. c^a •• losmou odraze ^l^w6nioh pa^^^. ti.Je tec YdbN n6t&?e?

•• cnt i^1.i‘; epakuJi Je1,a Je^aaou. ale

t.el

ui Jen

sá pro se bo • •• utenbi^ltia.

Jdu po.mal.u na ^...1» Ja^m ••

pako^b.veY-

116ho ^beláent. Yio Je Jako Jindy^ Jako kd71)7 M nie nedllei na

^podataftich •Kh rnložill ......eje kfl^ UoX^raDi. aa1,1au.

••ta-

•oit n-aU Lut.prcl)' a.ni Ou D.HY6o-.no. ZaaíarqJi •• pto4

a

,oa t.^moa

b,,1 &.ak •ilnt• 1a s1

uao-.

sni,

Lu&.aard^

1,Y6J ••

^mutU aap1a1n1. ty. patn^tt ••• oro-

•uJ u •dy ^••a •• saa4 aby •o aplllilj^ ale aby ^n6a aa^pd

ode

kt.ert zt..t.wl z&aehGYU.

ted^w ppů J)OSpelu • pf-4Ml1 kol®& •l^h popi^.jf.me plYo.

UoYvlplyne,

^auo

tles,,eaWl "' tYff*^ 11J^.... ano. •t.'le Jt,111

liJ®...« f’a zav^aoi hedint ••

blsůek 1HDJ

aab^v

JlenadOYDll Ulci • b^^^kj. loůilN •• pN tlpalila ^.ailaůoll

lic^A. 1'6,ae eUpust lpi6ky

Jak

koal,kJ a

ouii.

Pfio-h4z1m 408A, zap^^ an.0l. Od^. Jwu zd® dl\..
1tt\s:e4aJ:! nai.l.-s;adJláni kol^ ^&.ol'1, niil6Y4a
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•pi'^

ai aklenku na tlobraa

noc, <U"\tbou. pr:..z.diwu.. tJttYilt. pre ut: • l!:ne\JJo!.i.cty• &t<y byl élodrton f.W. Ja^fc- Y!dy pro&1r^& udAlo^t.i cnoietbho
ci

Jnl udl1111 r.ro it,Y6j domov't8

111 t^y u p^evé. p?6:teté, obůAY-u.. ffe, to ne tmebo. Jenos
J«&fc tactr Z odpovídám*

frot.ol^ r/lanf p.&n«? Jo»e.te I., přiteli, 11:;- t.en procoa

mrutí^ vyta-4t. f'é, !• by kd$lollV : né!il ncmoW. sk.ortliil podob-nt Ja ke vy ve :;-Arnhött'M..-ta l^c.=u. .i.lc tlik4o Jiny he vyht'At- &►

:J: -, hs

vr]1r,t l

.i.a

t.y • kt«i':l «■• mýli " tú&, h

ho Ycdo.u, uipe{), anU to ,.1, ^preou J^ ••4n •oetlnf i

proti

Cekl aU aoho pr6ee. llalhh6ao iUa.j ákol. • nJ-

t-11 & t6 Hilly ,a4N 1 at.Ulaeat. cle ult.oh 4u&1 •

ale » tea illyeb chtll napsat pří&tč.

Praha, říjen 1981
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Zdeněk

Rotrekl

POPIS POHŘBÍVÁNÍ MÝDLA A KOSTNÍ MOUČKY

Rozhlasová báseň - hra s texty ze Starého Zákona

/ pE;.mátce příbuzných iranze Ke.:!ky /

Osoby:

/hlas v mikrofonu/
Ten, který je
T!lo Sáron
.

Vypnvě-ř

D.1če .lbela
Ten, který není
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/Hluk motyk a rýČO., přerývaný oa^trtm zvukem

. - -I . - -I
Zdáli zečne sílit zpfv za šest miliónd 2idů
:l!:l hule Re che.nim
/ Supraphon JJV 6125/
Vf e se překrývá E.:. mizí v tikotu hodin/
V pr. v c:

Vypravěč:

/Hla.s v mikrof./ - Popis pohřbívání mýdla e
koetní moučky.
/Hluk motyk a rýčů pf-erývaný ostrým zvukem
• - -/ • - -/ vpadá do z-'Švu
1.1 hule
chaaim - -po-trr čování zr:čétku. O:;:,tt
F:€ vše překrývá f- wizí v tikotu hociin./

/Hles v mikrofonu/

- Co bylo je co je bylo.
Čae stravuje se sám,
strávené dáví čas•

Je co bylo.
Neříkej, &áron, že bude.
Jeruzalém druhý
Hledáme a nenalézáme.
Vlast hledáme - poukrytou
tlením čaEU a zahníváním vod.
Ty - mezi nářkem a zdmi,

mezi mnyely a dějinami
dárce f11 - mluv Ten, který je:

/Mlčí/
/Z(Fi1uje Epšv V, J eruE2l.e im /Z aálkyÍ Co je
Já jsem znčátck
Jeem ten, který

niř'ek

ned

Zidy/

Zéčátek a. konec ?
a konec.
je.
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Vypravtč: /v mikrofonu/ - P:roče! ZPVolejme kazatele, rby nfr.
pravil, nebot odcházíme s odcházejícími
a ncf:E:'11
jsme červy. Prt.cb náš plyne !>o voóú c,:
a kaneme r: deětčm na lidské tváře. C-dcházejí
nai:;e oči :-:.i^nýeb barev a křivka obočí. - - Lizí m.ie riar:o v hlínř. e. kosti se roz;,26r--j!
Eevrcny kořeny. .Lip & stromu ked idlového.

C, Jerušalsirr. - -

Ten, který je:
Jet?t čae rození 1 čas umírání,
čas sázení a Ca.a vykopávání toho,
co! vs&zeno bývá,
čas zábíjení a. Sas hojení,
čas bořen! a Etlivení,
• Čes pláče a čae smíchu,
čas ^soutku a čaz poskakování
čas rosmí^^tání kamení
&. čae $hrom:?!dování kamení,
čs:.e objímání
a čas vzCálení ae od objímán!,
čas hledání & čae ztrácení,
čas chování & ča8 zavrfení,
čs.e roztrhování s čae sešívání,
Sas mlČEní a čae mluvení.
eas milování a ěés nenávidňn!,
čas boje a čas pokoje.

/Hluk motyk e rfčd - ^rak .--/.--/
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Vyprávěč:

Jaký učí tek má ten,kčo prá.ci vede z toho,
o čemž pracuj € 'i
Viděl jeem z,.mčr:tnání, kteréž dčl Bůh synům
lidským, __ tk fé jimi tro:iJ.)ili.

Sám vLccko l iní uěled. tile časem t.-vým, nýbrž
i věčnoFt d.E.l v srdce jejich, E.Č nestíhá
člověk díla toho, kteréž-Oělá Bůh,&ni počátku ani konce - •

/Tikot hodin a času - /

Ten,který je:
/Z dálky/ Co je začátek a konec?
Já jeem začátek a konec.
Jeem ten, který je /Tikot hod.in - zpěv - nářek - /

/Mocnč/ SebertE bedny s mýdlem apytle
s moučkou ko etní f,idovekou a. 'Připravte Eem.
Vypravěč:

Opadly vody moci zlého
a přiloriv crdce k dílu vfelikému
pod sluncem tímto zvěd[l jeem,
!e časem a dočasně panuje floTěk
nad člověkem k jeho zlému.
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fen,kter,f jet Kdyl padá éfevo na poledne aneb na půlnoci,
nE. kterfl m.ígto padá dřevo to,
tu ndF-Uvá.. •

/Jiným blasem/

Vypryvřč:

Eatsur tomim poolau
kicbol dE-rochoT mlrpot
.el emuno t

Cc! zní ,o zpdsobu feči této:
Dokonalé' je, co llemoheucí ěiní,
nebot cesty jeho jsou SJ)ravedllv,.
Je !flh Yěrnosti a pfi něm
není nepravaeti.

Konal toti^rabín obh.d pohfbívale mýdlo a moučku

kostní óo hrobd pfedem pfipraYoných.Blo to rqdlo
a moučka & těl židovských mrttvých a livých
u měste. Lvího - Lvov - Lemberg.

!ělo Sáron
t kostce lt,ýdlas
Skryté je vše, leč nejsem.
Jeem 1 nejeem.
Zastfenn Jsem šatem- mýd.lra,

lsem kOEtka mýdla, leč nejsem,
jocm kostka mýdla, v nil pfeěel
•tak. ane sami -kanoucí z roß'tO..
Xoatká mjdla - pohfbÍTan.4 t nil pfella má ňadra
a morek koetí, kter, nesevřely mule,
ač blísko byl a -plak&l.
/Zpfy - Mfek se •••iluje/
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7:en.ktezf jel

Kopete hroby a nebude jleh dostatek,
poMbivaJte krev nevi^nných
a ner.iohfb.ťte od počátku hnutí lidsk&ho
-v- matkách.
Zdali jste pohfblll moji krev .lbelon
od chvíle, kdy skanula al posttd?
Aniš sspomenete chvění tté duěe
od gVletí do tiríciletí.
/tikot hodin - hluk motyk a rýči/

Vypravěč:

&:opejícc hroby napfíč 1 podél země &31šbj!,
!e země' nestačí.Jediná elaa :aatk e-láchne selli
od Rubenovy brkány po bránu FoledlÚ a ashlt!
rfhy vseěl' • aoci temnfeh hv!sd.
LeS kopejt. hroby a zemi nena1ésajíee,v blaakytll
pohřbÍTejte.

y

/Hluk moiy e. r}ěd

- snuk • --/

Vsavie tedy rýěe e. aotyky u cliste. Lvího - Lvot Lemberg - koptli v ble^rýtu aesi nďbe^ a zem! a
sbylé mfdlo fidorek4 pohf-b!n.l!. Vn.li pak káaen
od země k slunci a napsali na nim písmeni
P !, co! e:n.;.lH Fotsmon a
Zde le!í ----- •

Na konci kcmene vyryli plt p!smen

T - N - C- B - A
to jest»
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Tihlje - Jlii';mosau - Cer'\lró - Biceraur - Acha.jim

v matefeké řeči auctora českého znemerwjící:
Nech\ Je epojena duře jeho e duě-em1 vččně fijících.
A následovslo 3méno a jméno otce toto:
/náfek - zpěÝ E1. Mule Rschamim - uesiluje a
chv!lJ. trvá/
Jméno toto: "lovřk syn Adamiv. Prev! rebín:
Vlrlťm zvěf, ;ak vychází ze evých doupt::t,
něf, jel jediná je l!toetivá, řkouc:

/MnoietT! akHpsTých hla8'3,mv.lekých 1 ienekých me&i nimi tón • - -/ • - -/ • - -/ /
0, Pa.ne, co-je člověk, le ho vspoaínái ?
/Normálně/ - Adorioj, mo odom vatedoehu ?
/Opě:t skfípoti - Vid.íae bra^^ plasy jak^ děr
vyln!e, praví fečí zvěfe,fečí pt:ák1,huabou hmysu
a iuetěním hadi ve spálené trávi Co je čJověk, o, Pane, le ho vspomínáS ?
Pla!ae aspoň my a odtjděme na vfk: t: těchto míst.

fen,který jet
Ten, ktErý je, vití a soucí.
Pád do.nrj toho je hrozný.

Nebot co!koliv jste učinili jeCinému z mých
nejm„něích, mrá jete učinili.

/tikot čsgu/
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Vypravěči

Oprt obrátiY •se, já kasatel,vidll jee^ všelilcl
soužení, která! se děj! pod aluncem.a aj, sl.Sy
křivdu trpících, je!to nemaj!•potěSitele,
moci k v?,j!tí •• ruky třch,ktef!l je ruhjí a nemají
potlfuitele,jenom ETěf tuto aemn! a p^táky n&d korunou
jabloní f;lTota a placy v !těrbinách 11dek, pouAU.

Proto! chválila mé rlul.e mrt't'f, kte.ří ji! zemfeli
více- lief
kt( říf. 3 flou fiYÍ él pod nes.
/Zptv - náftk n^ů mrtvfmi Zidy - pokračován!/

!en,který jE:t

.Nýbrl n&d obn tto líb.etnfJti je ten.který! Jeltl:
nebyl, a neTlděl akutku slfho dlj!cíbo w pod
sluncem a nepohfb!-nl arb& w, v aidl^ a kca^ď
aouěce jako rabín lidovelcf.

/lepti/ Ale ten,kter.f není, leptá t lumin! kkff^ i
TŠellkla rdetu a políyú j^ t lll.éku aatefakúat

Jab divnou oaTinou, jeea

tgI^í

lidí,

jiail jeem,
ač nejsem.

Jsem nutnost pfelít 1 hrobka besnadčje.
J^u atrach a hrlza viieho byt!.
!o, pf^a okraj byU pfelli,
to, v chftán nicoty padli,

to, ukfičen6 svykem víry,
to, prorostl, Jarnía 1-dste.a fádu
to mesl ttTarem,

to mes1 - nikde - stin.
/iifek - sph - a tikot bodJ.n/
Kdo je vladaf, at vládne^
Hlas moci j^ hlaa praTdy a Itvota.
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I spravedlnost je, co není, a co pfikáleme nedoenSný sen Tldyt ji! sítra sapomenou - na volnóet, nobodu, 1 duši • .

^en,který není:
/'feptá/ Kepfítelem je mně čae
/Tikot hodin a tón • •• -/ • - -/

• - -/

Cas - ktert jsem nedal. LeC vstávám, opět, já,
ktp"ey ne3^ea.
1 Zvuk krokd I

YaUvám - - jen tím jsem, co kráčí y kni Udí jak TSpom!n.lca - etrech sevnJ - sevnltf -

A atejně, sjyt:/ otTOK je l;tpa! nel ^edea vyzáblá
eyoboda. I noc je naeycen!. A nldo^! je věc
dfe^^ld • Tlidod a orianiaace a pa.chll těl ka.aouc!ho

• rolta tohoto nlta. Dva t blátl &! oépre.Tedlní

naTsájra^ 1 deset - 1 tlEÍc - i alllón
ee navzájem oapravedlní, je-li

ja

to třeba.

/PokraěoTán! nářkU - splvu nad Zidy/

Duře Ábela:

;ek

j mä 4rYl1tl • !!Tota matky ET' Evy. n2hý' tek

jsem sa1Je odejel. Jak k^o pflĚel^eni! toho odnáčí

• práce nf, e()I by v»e.1 v ruku9

líto je mni Tleho, 1 be!'."ánkd Živote.,
1 t^mot •rtl,
i nobody 1 o^eM,
1 kroku oJ 'kolAJQ',

1 ltrokll od emrtJ.
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L!to

$•

sphu 1
nebol epliY nní co je, arU. ráfek.

1.ii;o je mně 1 "' áuie, •»el.a,
il l.e.ina, bratra o4iio • ••
Lito j e sně trpících 1 tl&X, ktet! -slo

působí jednoe-tejně.

Litt; ^e mně 1 mne Ellm,no, mých ečí,
te vidí. Vumu nátitroj strunný
a uhraji.
/Hraje - lse vybrat • UTd.i^vni loděeho - lleaeh
V eeomltru. - ^S)tnagopl.111' splTj •
na
Vf 6125 • Supraphon/

lln_

harm -

Dliěe lbel:

^i^ lbal.&, vo^lá 'Ci- /Hra 1'.& ba^r.fu ^^rahje/

ten,kterj jel
hle lbela;

.!l.el^ - ne^lylil - TOlá tI Jio^pod1a
/lira na ráríu - j^ alyiet pláč a nedá se

fen,kterj jea

pokračoTání aplTU

Zl ^le

Racll. /

Ten,který je:

Inle lbela, kolikrát v^'-1 se B^^ta
S^a.J1$ttl• kd7l j •• ho volal.'I

£u£e Ábela:

Třikrit, :Pane -

Ten, který je:

Sedllkrá.t eed^ vstane§^ •avol.ú -11 ti - poja -

ttvtj

/Zph - náfek lidd/
lypráTlěi

PraT! Eóhelet • /eiTilnl/ - A

to\ j eat

to.k,
pfeb!dd vic, •• roTnl. j&kl pfilel, tak odejít

mus!. Promluv, rabine.

Protol Jaký u!itek TDIttni nde aft kdo • toho,
le pracoval u Titr ?
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fn, ktert jel

/Z dalky/ - Yidía a eoud:!m -

Tid!m l.edny s mýdlem ildov^akým.Vidím pytle e kostní
aoUfkou. Vidim l)OhťbÍTán:! t:>ho, oe nelse pohft>ít.
Tén, kter.f je, zadriel -^rula:- vládca, strhnul J^
do ěind jejich e pfistnvil zr.endla. Ale kdo • tt
• !ivých se v nich vidí ?
/Z dálky/ - Colkoliv kdo učinil nejmenšímu z těchto
vůkol od livota íbela, mn? učinil. /Zesíleně/ Tidím.
l>uie1belai

Odch&sím, !bel neodchásejícís, z konW ee dívám
k sačátkdm a ne.opek. odrujím yěe a opit odv!j!m,
t kaldém, i t tom, kter/ je---- - č:ímlko1lT kdo jest
/Za^fe!n! h^^ra - - - - a s nlho pokračování
spěn - unáfku sa artYlal lid7/

ie

1>4Ťno
kaldf llalSTán jrunea
Lep!í je Júao
dobr,, nel mast Tfbo^rn.á a den sarti nel den
r.urozemí člověka. LPpŠí je lalcst, n^ill •ich,
nebol emutná tTáf polepšuje f^^e,pr&v1 Kóhelet.
A ste3Íli prav! R^bía, le erdce aoudr,fch t do11é
s4^ratkQ, ale srdce blásna t doaě Tesel!.
/ZpěT - nářek nad mr^tvými lidy/

fl'.lo ^ron
t kortce mfdlas Mrtv, mýdlo pohřbíváte, ze mne a •• Tfiech len
seaě této. jel nasjvána byla ^H&kelC^1eaa,to ^••t
Pole k^e. ^láiaen s píqeny P ! et;iyíte
aesi nebes a aeru a sem! a nebem k al.unci.
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Most elai- • airpení, ale Tlak kdo po nim
pfejde? A kam? A kdy? Rlaa Tladaf-0. a aocl
jest tentoi
l.dofkclj,v cearel, 1,y\ nesemfel i? -p.oloiil, toho
t,r:;1o uvrťte na rolty -p.roatup!ut.
/Hluk motyk, r./čfl s ko'f'adlin/
A.l zemřel od Abels ni po tyto dny /^^'bil 2!:, lutsspoaeňte Te TČdi e technice, ti,
kteří aemfe11 ne tak d4vno, 1 k4y1 dáuo,
i jejich tř^ a ker.tl lse au!1Ucovat.

Yla4af1 tedy hlfgtijť wáko'Q od úroda Co pron4roCa
n.&c vlCn^ ěeey. ^ulitOTatl leboi •fda a aode^riú
technologie praví nf.ltcratl '
Vypravěči

/a!krot./ tedy ty mrt:TÓ,kt„f! semhli ne tak see1&
d4no,1 dfÍTe,se •••I TYtahovall, na rolt7 k].ed11
a sádlo s jejich Ul jímali de ůdob seapod. S pfi-

aadami a moderaí technologií ^ak ^^áb111 ■ýd.lo.
Sebot věda alout! ton 1 on,11\1, $• pak ^^a
nav1n.11ů.

Vyrábějte mýdlo e tll a • livotd od potátku
evrta a! do konce.
/Septá/ Vyrábějte mjdlo.
/Zpěv • náfek • pokra.hje -/
DuSe Ábelai

/Vpadne/ Tyj^ěte tecty •• sni tllo •• aa^^ 11h7
a TY^ribijte aoufku koa^^, ale souditi Táb budou
Ylichni a.i od t4to chY!le.
/Blwc rjaA a lopat - -tón • --/•--/
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bu&o Äbtla ♦

Oba tvé
Sáron, po ní! od počátku
toufí cmše ÁbeloTa,jžou jako dvf blíženoů

srníích, Jenž pasou aezi lilium.
Pohlea. s vrchu .Amana, s vrchu Senir & liermon,
c :pnr;,:í lvozych a hor pardojch.
St\lc.niee zape-četčná jsi, choti má.
LO.no tvc jb!k koflík okrouhlý,
jemuž nápoje nechybí.
tlTOt tv0.3 E'toh pBenice & obrostlý liliemi
llutoprs^^i.
lll.ava tvá na tobf jeko karmel.

I král přivázán by byl na paTlačích.
Vypravěči

Vykope:te a na roleň moci uvrste. Jllaso-11 odpadári
• těla Eíáron,doeti ho jeltě •ůslaae. Kaso-11
odpadáTá & těla
& matek hn.ij!c!ch, dosti

ho zdstane pro mýdlo a kosti pak zužitkujeme
jako moučku kostní pro pole.

Ystane rabín a fekne

t

raM! modlitbě:

l:lohoj - iioie m6j strluj Jazyk můj od &lého
a. rty ml od aluve1'1i IstiTého.

Vlči tim, kteří! mne zlořečí,
necht duše má jeet klidnou.

A duše má j&ko prcch poková
ke věea bud:

Vypravěč*

A aj, atttt:b šatky jeho odpedávalo s kostí jejich.
Vlak uvrlena byla na:. ro!eň, tuk pro mýdlo
^km;;. vytvářela. e celým ným livotec oblým,
a Ďaclr/ koj!cíai bt:s ustání čo dnečlw^

'

Sedmero lidd vytahujicich koctl a m&ao opadávající
•• táf Co učiníme se cestrou avou v den,ve který
bude feč o ní? Jeetli!a je ge!, V!děláme na ní
p&lác stfíb^rný. Pakli je CTefm1,oblof!me ji éenkami
cedro^$l9 lám pak vladati k&sal!, tčla "l jmouce
1.U&. rolirň \l.vrhnoút1 a sádlo jímett do nádob
• kolea a stehen k r.jdlu.

fčlo S^ron
ntahtnanf • 3 úyt
Se1'1cla j«dm
^ou ,, ááron, T^rái^á
a rip^m4 2^Úl1 Ite.rekl ,1 obl^fkau? Umyla ldm^
nolly
ktenek ,e aú poJpinit? l'ctrla jen,
abych otOTfela silúu núru, ponpiA tůlý mdj
a pf !podobni dm k arnl nebo mladéchm jelenu na
honch Yo^nnfch Tic!. Milt aaj 3-e^t a já jeho,
jenl pase mesl liliemi.

n:^,

Ten,který jei

/I 4'.^y/ Ten, kterf je, váa flaahou sgnsuj^
dcery jeruaalúski, ekrse e^^ a leně poln!,
abyste nabudily miláčka jejího e se sna
nevyrálely, dokUd by nechtil.
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Vypye.TČC:

/mikn:,!/ Nebot modlil se n-ou modlitbou rerní a
viděl BPdmero Zirl6, nedaleko města Lv!ho - Ltot
Lemberg - vykopávat IITWoly v čaee nynijfiím.YykopSvfll pak mu! tělo wf aanlelky, s níl splodil
petero dití, a aj, mst.o její od-padávalo na :roŠt
světs pro mýdlo, jRk vládci pflkássll. Yykopávnl
:pitk i-yn t-lo matky své t! vycenJ!,sými euby a obnaienýa ?,itím, u nřho! kleče, ey-nové, nepromluvte.
/Tikot hoř.in a, zvult

l;uěe tbola:

!l:lo ^Uren
-Y kostce:

Du£e Ábel^t

. .. ..í . - -I

. - -I

Hení člG’;čke, kter,ýf. by moc mll nad duií,aby sadrlel
duši, anil má moci nad dnt-m cmrtL.
Není sniknutí v boji tom, ani! vyevoboclí
besbolnost b$sbolného.

Jaea jen těles, ph-cháceJícím v mjdlo a aouěku
kostní.
An psu livému jeet lópe
ne!li lvu mrtvému.
Ale *á, duře Ábelova, már nez.má^
•• elcvem fleny, i kdy! neposnala mule.
Se alt,Tem !enyc která byla,leč není,Y afdle,
e ňečrr jejími jest hnojEno pole &eml této.
li«keldí<mř.
Lev, byt mrtvý, nesemfe,
byl-li lvem. A Ookázal-11 &emt.ít, Jaký Je.
Anil obitní beránek nezemřel
or; oné chTÍle 1?.f ra. vity.
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Pro.TÍm, le 1,ni srtvéau lépe Jest,
nel ctokr't 11v4mu, podlému psu.

fen,který. Je: Více_ ví rertvý kaaatel a keldý jiný,
který! nalegl hodinu anezemfel,
•t a k t o

t:t?mfev tělu.

Vyzvocává 'ř'Hk i-íOFPOd in r.e ser;? a trl.:: £1 tí tohoto,
vniveč jčouc!ho kař.ó6ho. kdo neprecovř.l u vítr.

Vyprf.vřčx

A dále pr.ví kti&ntel:

X.bo

také nasná člověk ČG..SU eYlho jako ryby,

které! loveny bývsjí síti Škodlivou.
A :a1<o ptáci polapeni b$...,Bji osidlem.

^k slapán! Jaou synov, 114ití v ěae slý,
kdyl na ůi pfipa4á n'1lie.
Lepě! je •oudroet nel ^s^rojové váleěJÚ
a te-mnn, myilení a sa^měni 11daké.

Ale hfíěník jeden kazí mnoho dobrého.
/ZplY - náfek nad mr^trfai lidy,pferýraffj znakem

• - -I . _ -!.--/. . -I
hn,k^wr.f 3ei
/s tálky/
/Znk

Y^^viě:

Yidis

s soud.ís.

•----- / . - •/ • - -/' .----- /

^•4y í rabín praví v lae pfíAodnýi
J'akol- i • tito chTilic

kte^ril

ea

tlij^ na •emi, A&tpouitljic Ji,

s^af al

io

konc^,
vUto chYÍlI, j^I neustále 3est a bude Jako Tčera.
ot počá
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Ptákk nebeský donese hlaa kterýkoliv dobrý»
se slsou,
a to ,co kf-íťlo má - a. věe má. křídla - vAe vi* ... vše /šeptá/ - věe - vše
vy jeví tvou feC i Činy /šeptá/ - věe - vše - vše - věe /tikot hodin - &vuk • - -/ • - v/
/pokračuje/ Kýmkoliv vyli
krev a pláč kcackoliv,
Ekrse něho vylita bude krev jeho.
ÍYpe.4ne/ Zde je zdkon i proroci.

Duřie !bela: lla rafni nf ta 11e11stále jsou těla
1J !ivoty a ogudy - ví lSA.h - neosobné.
&idJ o v šedl náa se lkve:ří neustále
na rolni nit&.
Dneg jako včera - dn« jako Těera - sftra.
3«ko dne^ - pfedevěíírem jeko dne^ /iepti/'tfeuetále chvalme Pána /mocftl/

YypmTtěi

Ale proti duši Ábelově pnv! hza.tela
ne! -vf&, le se TČím vitHnÍm

a cítěním e hmatáním
c. rozumováním vf:zdy oíIouybjíc!m
eabe a r;yé činy & Evé č{jl:Jy EJcnt.tltft
a aobt V7avětlllJícís & -capraveč.lňujícím
- sobf - - ne - iel a.ohu - a eYýE obitera
které třeba dnea ui ani neanáč - e@ vlím rým ptiYede tě Dů.h u. soud« -

/Z^tó . - -/

-

• - -/ a spfv - náfek lidl - pokra6./
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.Dule tbeliu

f?lo károu:

lledlle éáie 4ull® .l"Nlaa
redostl nejal, Uho 1 latch, Jal •
.Ido -.ytná, *1 fekne,
t lal4f!chi Aleluja.
tSl.ron, osYl ae lffll,
1 v atole,
nebol t.? miluj!.
Stw.d ani nen!
»le 1;)r Jei - - - táron
/YOló./ - ^ron - •
ty t atóle & y rosdrccných kogtech,
ty na Polích a ve Todl plynoucí.
Uá Úd.ra okrouhlá - byln - juou hUtioll - - nebol 11 miluji.
/Z^YUk lopat á krcmpá!d ua pocadi &pln a ná.fk\l sa ll4y - Pokknfft.llft.lli - - /

/vítr/
ae U.ft.llh !1,c1a, tobě Jed.lnfn
na sem! 1 aebl, oatváa •• ti Tánkea kole^ nich
ulí.
/vítr/
J! jAu 1 aejees^
•e311^ • tne. Á u3ne^ a1'l1
•fdlevou koetltoll - - tmi ^4
moufkou ko otní.
Jrem uf jenom Tinek y ,aeném tYeru
kolem ^'t'Yfch uli - - .kteri neJeou - - Abele, my lge . Itsftli 'bel* -

Mtr/

1í9

len! aýdla pobfbenéhc a ných kost!,
k'brf olltpin&ly 1J. tí 8"iitau
Jleposuln j,;'111 mule - - -.
pi!eaice " Ječmen roste aG =na,
a ty, milí maj a. t=tJ.!áčku,
aa horách vonnj ct vťi e í,
Tapoa!ň Báron, jdoucí tvS-íi úvty
g žilou - ktttrtS Js-ou - ltč nejxtHi.
/'liYisd. vf tru/
Zd.e jses, já ^:ro:n, iu.há
pflpraven-i k lásce:, která nezačala.
/Tl.tr/
'
liepÓ&nela Jsei A!t:Ie.

/li.u/
V^nrU;

/•

.UeluJa. - chT&l^^ !iiron,T zúl- Je
•i1e to'!wito evl:ta - kkrf Je - JleuÍ - je lttko't hodu •e u! aí/
• JUtllÍ „ J^ - není - Je /do taktu/

fedj pnv! kt ss tel i
.POY»taa^ floTlk k hl.ti ft J)tč!su • phstl)-Mu Tlee.hny elibnoeti splvu.
llebc\ SflT! !ny tur1eu dYif-e od ttlice
M rtlřbýa rvukem 91.Jlení.
/Tikot hodin ee sí*í © stupňuj®/
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/Tikot hodin peln'alllje/
I yJaezú 4o TěseW •••• tadal-

dokud neaaplatil

poal^dníU halfte.

Z:

visení do Tě&ení -•■» • vě^cn! č ina do vě&ň'tŮ Glov.
• TOezú těla do vf&tiní dul?
a s!^ra ne 11 ByllOTÓ ná^ bade^ -.ykopá^& t.
a* %'01!eň d;'V{ta klá.st1
a Mf>O tohoto evflta hnL'tf bud^ přepadávat pife. jejich r^e,
dokud VYlt but^ ®taYl'\-1 ?o!nl.

Vypravěč:

/d.o atkrot.. / fedy_ r-abia • pro^tfocl i .,,aaet
hlad.u a pouště
Ul aapoi k e!1itě:rú 4uli,
slou!i ajélo toto, kter4 a 11Taoetplt let
sa^ac^JIOU Yiie^luli. Jůo .sa.J)Oaiila){
ee\e • A e'f'lch, I phctt •
A • ro^'te • aa.lelle ppracla a ratify •
k41 •apoi - pt1ied..J!^ J^ k livotu.

Wl pr,.Yía, I@ opakoYá.no bude Tle
• úroda Co pronArode. •• atolet! do tigíoilet! a opi\
o4 počátku ntttt. Pflj-t Utělltelll

Ä^^akla3 to tfl,
llkut j« Ylřenf • dkel •
/lrt'isi
t.rv./
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a tíha p^táků na v čtvi,
která není - /hvizd větru/
a tíha ptáků - - která - - není /mocně/ A navrátí se nra.ch do semf1
jekl byl, duch p2:k nevrátí se l Bolrt 11
kttitrýi jej df'.l.
/-okon.Č enÍ Z9ěvu - nářku Md ž"dy/
Mernoft nad runrncstml
Elyšell jete kaze tele, u všechno marnost.
Umyjte r:e ttýdlem lidským

a hnojte pole.
Umyjte se a neumyjete
/bTisd vrtru/

«e - -

knojte pole a pracuJtel k zahradám a k doab
a nedohrojíte se - - přehnoJíte - •
a pracovavře - nedopracujete £••
Stoj!te na Poli krve,

Bakelds.ua.
/Zvuk.--- / •--- / •--- /
Dělání knih mnohých konce nen!
a číatl mnoho je k semdlen! těla.
Leě vidtti mnoho čí krve jsi
e. z čeho Jt,o"' tvé koetl,
je k proepěcAU ducha.

Duše Ábela:

•epohfb!ř mrtv, mé,

&111 do zemi, enil do blankytu..
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Ten, který je:

Pamětliv jest všeho,

ten, který jest a byl a bude.
I začátku - 1 konce.
Odpouštlíj,kolikrátkoli kdo shfef.i1 proti tobf.
Od pouií tě j givo tu za ž . tí, tHioria z,:,; m.rt

a osudu s osud.
Přechodné je vtechnou
Hakeldama.

Přechodně

jste

na

rw

zemi

zemi této:

této.

_

Hakeldatta.

Z vf.zení do vězení veden budel - - - Bakeldam.
Umlkli-li Yládci seraě on,

liakeldama,
11lyl vítr s prachu Báron,
která nepoznala muEe,aě blísko byl a nafíkal.

Alelttja - -

/Koně! splv &a mr^tvými lidy a pf*^úí

do podkreslení konce
Zvuk rýčů a lopat se zvukem • - -/

- Aleluja /Tikotem hotUn att končí/
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Cobalt v Americe

/obrázky z cest/

/IV./

Se stopami 11 teratury se lee setkat i v těch nej za
padlejších končinách seměkoul.e - a proč ne? V městečku
Cobdlt, na seve^dlch plkáních kanadské províkcie Ontario,
stojí památník, postavený na počeEt básníka - Villlama He^ry^^^ondaj 1 oll, jako jinír literáti, podledl Et!'.brné horeč
ce • •• Do Cobaltu - mf sta stříbrné horečky - :přispěcha1 se
e^vými třemi bratry- t roce 1905 a otevřel si v městě nejen lé
kařskou pr^axi, ale 1 stříbrný d,U. Ovšem - sbohatl?
hmotné sal.oiení měste^tn Oobal.t spadá do le^tních m—
síct roku 1903, kdy si jeden • pralských literátd právě připo
mínal své dvacáté n^roseniny. O deset let později, kdy! tento
literát rosepsal svO.j první román -• .Aller^riku - prolíval. Cobal t
sn.j největší rozkvět& llěEto mělo p^mí tktramvujovou dopravu v
K^^df ligové hokejové nrulstvo. bespečnos^ď sbor.jen! se s^Q
předchodce^ celopl:'Ov'Yirlěn! policie - jaltá to Šest - a byla v něm
postav^^ 1 opera. S^^bro se země dob^^ýTa]. tehdy a! 100 důl
ních společnost! a ročn! těžba ěi.nlla 1^90
stříbra.
laes má měEtecko stěží dva tisíce obyYate1.it to jo díky
tomu, ie v provon sůEta.ly čtyři šraeht. Arzenity kobaltu.n^ílu
it ryzího vizmutu doprováze3í 1.oti! ve sd.ejších podzemních líláeh
stříbro - a právě ko^dlt dal městu jméno. Stojí za zmíÍilku, ie
žíly téměř stejného slo!ení, avšak obohacené uranem, se kutaly
o čtyři století dříve v ěeském Já.chj11ově • tomu poůtytl své jmé
no svatý Joac^him, legendá...^á otec Pmy Marie. I to je po^eun.
oproti době stfedov^ěku seznam svátých našeho století je uvefejnčn
v Kendělejovově ta^dlce. A sTět si je toho vědom.
Ha bfer.ích mouhého 3ezera, přejmenovaného také na Hobal1.ové jezero, jEoll al pfíliš patrné lůuboke ^rýhy, o h1oubce omnoho
•e^tra - zbylé to p^^^ po vyru.banjch ^ělá.ch s podpon-chu seaě^
▲ dodnes ms'távají všude kolem obnalen, Telk, plochy skal,sTědčíci o dávném pou!ití hydromtords to lidé s^llllým proudem vody
odstraioTali vegetaci 1 s pů^^rn pokryvem, aby mo^íl lépe sledon.t prdběh ill ^^ytých v ho^^ně. I.se s1 jen vspomenout aa
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úfe;h-6 .řeckého :flloeQta s doby ě^^tihc e;tuletí před l.rie^^.
kdy /Platón/ pech* •Jerstllle arovnúe dnešek e dcbou cávno
minulou, vTypadá dnes naše semf jako ponJ.!tm6 tno, TyČe:fT)ané
chorobou.*
A jak TYJ)aff dnes ieská semi? Lépe odlločit: y roce
19-85 3« ®ob.é si aepoi poYšimnovt. !e t prdmyslem ^děen, .trajinf cůetůa jeJte tu a
obeot^W ,úeta, pckry'M. drotn^i
rloikami skal, omytých dešti a propad.a3.íc!ch ae pGd povrch. bytu
cknal.n1{té plotny otmaěují rospa.d.lé žíly dántých proepektorl:. ČCikých zem!, kteří v nich žili 1 před příchodem Slovr^ů» my-elita
tim Židy.
J eden • nich,
Ia.:tka, roóák s té geaerace, kte.ri
proWa m
plJttoYfcla pecích, • mil ;po aa^^itf chu\
utncl - S čeakfch sem.í 1 s ot'tcoTakfho donm. Jeho ro^lÚJl ".Amerika."
je o
1 dokl.adesi kdyl aeta0bl ut6c1 j^w akutečaf Tfěc.f lid
• h^^ se 11n1 •!$to aeriky s1:al& ohode-, aalll e:e uiacut
r^^ním nětv. otce - aapci do Ndaltce. lační k^^l tntom1:l studo
vat germaiatikiu a sbyteaiÍ.f. !1d4 ▼•
:lnopl Y^id.7 t t;elleraoi otcd llalloY^all Oto, -.bý jejich 8)'1\oft byli ^rateč^^d
tm.ůci privai a!'t práni ^^11tčn svlj
dtlO. semakébo po
vrchu, sWj chatu, te Je po^^akou <^^at1 Tlech prospektord •• •
▲
^Jlikdy n^^^utadnšinj Ka^fdv útek do redakce? Cnikový
romh • ••^^m" konči ltapltol.o\l, k.47: •enopůf sUedoŠkolák" ,•
k sT.mu radostném ú^u pfijat s& ^^istnaoe Okla>"Amsk.é čÍTgde.1n! r.polečaos"1 a odl!Ví do níubtu. Okl^^-y. Proč srona
Kx.a.tka 3ako cprá^nj rodák s l:acll - k.4yl A^wha j^uk - oestovní 1
prstu po ma.pia r;taě:! oteTf!t 2.tlas a &j1st1t, !e Oklaholi& 3e od
bájného 2enn oóděleena. po celé r:vé délce - t'K1!!ieetkilo11t,ttrovou
h^rmdcí s
pře^roči'te^lnou řekou - r n.ánem Eed. A touto moč
kou jeou ^téepisovány poa^ámky ra4ckní t Americe 1 T Pra.n: a kel-d' re^koe j^ 1 v^^^ clivaÄea, 3eh°l il^^d. sed! vt s'Yfcll
kójích. c.1atuee1l?
lloddák se aouaa£n;ch &ch - •••^dicí prs^ffl po mapě - 1
Te EkltUěaaeU. ocení i dna b^ÄT po-st&h s románu •Amerrik.a^,
ho^^tnf • 3^w doda.^^, kde aator f^!Jtá: •po^rc^d pcl.1c1.a j^
lepit! ael její posonujet.^ J. telí9 pchlld Tyoee^di a pokk\ui ces^H
j! kdekollT aa ^^dJ.^ a1 s^ní Jla ao'M OYČ^^i prawd.iTO.st tnhoto
't^^rnía 1. ^rnaclEki j!^ní policie •• T6ě1 do^^dn &^wníe^rit;a
♦o .

.
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i.ec.hcvá jinak - .?lí:. to poc.xobn.ého prolletovíkí je r&d.ěj1 Traact.
s pchrdári.í!t? Kolik tchc v! - pclicie kdekoliv na svitě - o ^ví—
kcvi 7 lení ona cruna jel.10 pa.mátn.íkkQm? lejen literá^rn!,n? Vy^^q$ f: j tf

to 1
loiLáx. "kt€riAm0mrl t.;.l;é původní ti tulek pfevzatj ze
Eilovníku :pclicie; ”.JÁ:'r Verrc.holl.enc" - •lezvistný". Ken-is^^
Ee :.:tává tan., kdo opustí tájn? otcovský dů a s.'I11zí v nen.ávvratnu: není er..ad v jinošství vřt&ího pokuření - a :ne.n! ,-it!ího pokul er..í pro .Žida - Yt vztc.hu k
ttrúmu rodu. A národu - l kdyl
tc nu„í n?.:kéj mořnél Stát ro:-e nezv?;:trlýa v Americe - nebjl to n--ea
milionů evropí- kýcc fidt nspříkl&d př'ť'ri čtyřiceti lety? l?á trala
po nich policiE aálea v celé EYrope'-1 A Ú(inne ••• Včiclmi ti !leé, pl.íi-icí i;t yo Lvropě
ilutý.ul hvf zd^i, vyznívali ll!ff, ullcich
velkonrvt, mfrt 1 vesniček tu Kafkovu. vltu: pohrc^d policie je
lepGí nei její po on.O8t.
A kolik le:m li tcrátú v čeruc.ých ze.11ích vymává tuto
- ve svém s-ou.kreraém !ivctě. - 1 po čtyřiceti letech, t roce 198'1
Lez-pochyby je už nfkť.o kompeten^d tpeěí^tnl. • •• S d6.e:leatotJU ma
lé b;.;lky od f'rance i.aíky - o myil, kteri cesto"t'dat
tsAc.h.^ hkla myi, "evl-t 3^ dtm ode dne třealJ!ť.llej4MTe
byl tak itroký.a!
měla t1traCh, utíkala 3sem dil a 'byla i^^
štestnf, fe ltonečr.l vicím vpravo 1 Tlevo t dálce ki, jtmle
tál e-e tak rychl.e sbíhaj!, fe Jme-a ul v pozleaí.2 pokoji^ a tdhle v koutě stojí par:t. do lÍŠ bl-tim.^ - •stuč! ja, kdyl &^^dJ
mJr,w tekla kočka a se!aala ji. . VYF,okoškolš'tí r:.tadmtt1 s '^^cho Y&lkého národa mítrf.o
^^nu
buóevatelrké pífjnl - •Jty :rodil1r;' čtc'b Ek.nzka g^&a
byl jll" /tíarodlli jsae te. a.by pohádka ee s^a dCutefliOBt!/ •
zpív.s..j!: ••v1y roclliE' ftob Kaíka r;ttt:a.lsja byl' ju^. /lsrot.111 3f:!m^
se. aby kaatka ae ::>tcl i:kutečností./ Proč jtm teL. refrén r,om^^l?
Sn:,,.d proto. !e f1vatý apoitol Pa.Tel aapsů: Salus ex Juduie ert ?
/Spas^d Je ze f.idd./ l;i proěi jaký-to je11 Uvot čeká ty
školské G^tóenty?
/ 1.dyl ul jsme \I těch citátfu t jiném -velkém náárodě,v dobl; jfed třmi !tyficeti a více lety. ptonesl 'Y n&učinl mnloboTakf
kardinál laulhaber •tuto vitu - "Kaldébo^ kdo je proti 11db,
:Bllh potrestá.^/
lí

VO
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l novov&é altfeto Cobuu..t eá - krost ns.r:,ftníX;u na Ma
níka - 1t\ niJ dtáti &Jm.mtteitmý na dřHě. K ob;<!von.í zďjaích nttíbronoaýcb f.11 $e -váie- legenda o kcv.áři Jménem La
f\O«e, Jmi hodil k1'1ti1vem re lllee. !to ji iiee nezasáhlo, .1e
óopadlo na atf::.ťbmou: l!lu. !Jodnea iui to!J múti r?toj! dfevěuá
budka s dečkou, na níl je wiilo1St pcpEána. / Foíobným kláťivea
hážtqí evltoví literáti po li-ce úplahu - ä fixere vždy j.1.::a -to
vvjee.. illavn! hréihe. K"tkova ro^^u "Amerika" se jmenuje Boeet př.ísewú a ne'V^^cdn.G budovt na hl..zvní ulici mfeteěks.
Je um.iřtlno •eo^^t Mjh.a.g Rueu»". h ěvč^ Yjk.ld.úi ek^Mnln:1 bjvs.l.ébo obchodu jF.ou uísUn? poltl.:tdy. na Jejlcbi objevu
alli fin'll usadatehj
1 sealAffllla ▼ aiheralogitóá «expo
sici Jeou pláty ry^^o stf!'bra o p^rdai.ru ulllkolika desítek caUm-etrG.. Stříbk-o
této ^dobl 3^ lle_JkT^^talj.lÚI
lns se
teplou objtrkUvltau kon oddráli llcia, U4fe a
jeJleh 4i3e na. poTpelm.. /lilkttn lltelá^d texty pflpeř-ihsjí vl'leltl-,ni pl4t etft"a
tl.olliloe ^knJ.lly, >ctad 3ehol Widnj a aeY^Ml>
•bcb.
l^rettYlta
l^^
^ú.fea k draýll^d a k apololuprlai. hit na povrchu liJl pf.ipadá
^tfpytlTljil • •J l^ pro t1l 61.a v
ok.al /
hed Y^le tedovy au^& stol{ pa^^Yj db, etavblt s cttklo^^eh cihel SnU^tt •teláti^ Podomjell je^^p^trojch
1
odoliv^ídeh draáou proatfedi anenk, krajihy - ta přelpenihá
Ipodhonltoa kralb^ C.ch Či MoraTy — 1« n Co^&tu nea pepic
1/;chto dod 1a Tlak naj!t i 'Ye *!n.fpl,íeh
le-albo WrJdke
.J1:kuba Dsla, kte:j Y.fdául mnooho av&irkd ETých Ll,pt:j! 1 p-roto,
ie byl type poutr.J:ka_ ll:tl:Q: o^d^d ceety a 90f'e. C1w.31s
.,• svých ^&J!eh o ú^u-e.^ /1..elela s«af přede ^cii,Tt!oYa po duehchll/ ú
X. lalda Wto klávuou a dl.ul.no fíci aedocoeafnau, ba ppode&felá l^xporeTenou prons
PM!
o^bb atoli d..6a, d^ulaůf db s p.rami kovanjal
dnfai a peYa^d leleDjal llfíledi t pf!^^dch olmed. Je.rrt •I
••j^Qejl! ^sto db. • celáOo aahtečkaa
Jtlc d^^čllickéhe,
a1o "lba»íbo, ale
nic„
a le11t Y)'peětaibol
'"' • nřa coe:1 a6kl8"úbo, a^ratetébo, •za^řoé.ho. Jest to tff.ko^drá, bol' e •-tř!tl.1Yá Gbl.udat která ocbtoupile. tochu od ťllalce a ^Gflýntl, a*-dhf.MT1ai. slci:ta;r-al očky Mřtí r-1 Tše^c i v;p,adá

„

127

r ríř jtko malá vcVl!oft. nfll jrko db a obrac! se kamsi Covnitt.
óo dvora: nestojí o vernec. nechce par^a.doTat. opovrhne Ua.

X.

SAldy ět.te pomalu_ mueíte l^asnout,
jak l'. X. Xuldo. jimi portrétuje eame sebe. Jed^^rét !11.'llvlli
Kč.vf tyto vrty F.

jmsut e Otokarem Jlfezimcu o &ochaH lxmlii^ Bílkovi a Ottokar
Ifen^^ řekl: Každý umělec v kalčft.1 fťYéa díle uataYlěai so^brasu-

$• aua sebe •
.&le aI mráz po těle pře^^&1. E^^^ll ^^^u vfty P. X.
Saldy o tom do®l- Te val.aňekéťll aětt.be^u* P• .I. Sulda poplnje ti6m

& vy ah^telnř vicíte.jak po.rtretuje sama. sebe:
J ect to c:’'-itlaéi:ý c.&I e pr:.;,cn.t kovanývi dvef'mi • ••

r.

v té e-vé povídce pUe,
J2st 'boh.at^w ilda a postevil 3ej 3eho otec. lťtarf

.t.

začal a holj.ea rwCasa.

Z p^^^pa patra ul^oli aaich a pttli ee spiv

a dcer

lidovfch a kl&YÚ' úp! a et.wA pod • trle^taaem a Xseld.oa^ aebo
•Xe1stere^^.^\ Cd^tó 3e 81.yšet

^tak' •řkdy^

Jak d^amují T^uh

Baup tai^movy nebe Hofm^metilalo^.

wra.

V p^^^ ptfe bydli kulttura. U^^a^

1Ukl 4 rct^llmd

»• £• n&^eoic6. ffetí generace ^^ř! p^rq.!, s^^011 3eltl
n-a'^ro y reCliala p^pru.{ její ^únoe.
s'^t.a%4 se J11 ^málo o obc^hod a ^ad o lite^^^eh a aa^>>

kfch Tavfbeeh.
bývá

V p-la^d b^ydli b!dc. rollfárúí, ^sahnuti - Ylaatn.l nebydli,
Jffi hostea. t.ousek 11.a právo od vchodu TiJ.ti aiůá,pl.ecchoT4

t&^ln.ů.ka s ieským nápisat YýEep ko^hl.ky a Jin.leh l^^rtn. ld.e Y
pfíú^d, v jaitési belea4 kleci ulijeji n Talali, sde propL3ejt

U.

pov.l.edrú 4.ol!ky FBTjcb polo^^lifch ^ehalllP - ale 1tp{JeJí se 1

kdol nemohou ulít v eobě nel ji! pt>t:leddn! ulsbč doutusj!ci JlekřJ.f
ku ^raví a roaimuw.

Pf!s^í a patro nuaaj! Jůc ^r.po].eěHl:-, ael

^ratl^»11 ccbed.dbu.

kte.ro^ ^rd prolít 1 thetí esteUcdc.4 gaerao.^, chc^li dojit nflle
bytu

••bo Tyjít

• 11^c. J ^loa^taá ohaN, kbeteň. •• Jd^ copít cllví^

le otup^d. A lll.a4' ea'-Ueekai g^erace pn^rí JL • pa^^ýv

^ffl^l'JWI a lUtl^'Vjm odpcra, ale .l •• d^^^u opa;^tna.ostts d ee-ry Ü-

clo,y, ee'tatiekl Mua,-, adT1!1aJ{ pakald, laty, aby aeaehy^Jy

'lf

tabays. kt.r#

o^QU-

q,acll a ÚTlt^^^ů ppM^Nlld. .

'*

tfeU generace pra^^e 311.
te^anmfi
34u:t Dme^ckj.a
••
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Je^ ^hkl., kul taaf a li»
/ ••• /

ile je^dna otázka hlodala tme ar.rdci: s kolik& tet m^rtvol - našich artvol - Vyrostl tento slabý, churavý, nevonný kvEt?
Ks JřikéN etralDém hřbitově poplenWých vsd e vr:.í, crvf'l:l jakou žlosinou mrvou? Eebol celý tento Chlklndný, Etřízlivý, neťůvt' !-ivý
d-ům s pracnt kovanými <!veřmi a pevnil ieleimý:ni mřížtt.:i:1, e-e r:v$-m
ubohým přízemím. 1 eatetlckým patrem, se svojí první kul tirní vr t
vou, čomááhaj!cí ee tepne vstupu do předsim.? německého lUilrd a
ostýchtiYě klepající n.a. její dTeře, j^f.'t podeEděn ne kameny, ale
lidskými lebkami.^
A ll.}'1:i..í citát s knihy R Zámek^ od l'ranze Kafky - z t.oboto
kobaltového rom.án.u; "Zvenčí Ee ho$poda V(lrni podobala té hocpodř,
kde ul bydlel. Vflbfjc aci nebyly ve- v&i Mcné velké -vn<jtí rozeíly,
sato malé rc>adily bylo vidět hned, Y^ako-vní echody mfly Zábradlí,
nsde dvnf-mi visela pěknl luc^na. Kdy! vcházeli^ &f:'.'třepetala Be
jim nad hlavou aějaká látka, byl to prapor t hraběcích bsnách. V
pr6jezdw je lmed potkal hostinský, sfeJmě byl na obhlídce; kdyi Je
míjel, podíval. e^ malýma očkaaa zko\UlavI ě1 ospala na K. a fekl:
Pail seměmlM.ě wí ja do výčepu.^
/ •••I
1101taaliti, \lese slova Yy&.ÝtUeaí, -yyliel K. s výčepu, na
chodbě místo k východu s^mal dovnitf do domu a po nlkolfia kro
cích byl. Aa ó-Yofe. Jak tu bylo ticlio a. hezkyS {;Uercový Cvvdr se
tti etran. ebklopený dcuae.m, od ulice - postrč;! uli.ee, jii I..
h^m.al - oddllený vyt'l\okoll bílou t<i! 6 velikýl&i, tlžkými,v tu cttví11 otevřraenjai
O<i'tut.i, &e dvora. 6e dům zdsl. vyští nei od
pr61eli, aGpoa p^mí patro bylo úplně vy^^ováno a působilo mohutněJl!a coj11eta, neiioí bylo obroubenno dfevtnou, al im malou štěrbinu
ve vý!i oě! uzavřenou galerií.^
/ ••• /
•A vytrhl 8e a vracel &e uo domu, tentokrát ne pooél Zdi,
nýbrl rouou enaina, v ehGďbě. narazil na hostinského, který bo
.mlčky pocdravil. a ukázal na dvefe výčepu_ potlGClů Jeho pokynu.
protoAe byl i,rekfehlj a pJ."Otole chtěl. Tillě't nějaké lid, byl věf'Jt
Talmi skl8lllú1 kclyl 1l je^who atolku. který cec by; ési naschvál
př.ataTea, •eboi jinak tli hošata stačily sudy, uTldě.1 toho mladého
páa a pfed nim - ^trapn4 ^^va.uá pro K. - t^íla bo6^ti.lwká • hoepody 11 aoeW. / ••• / E. •• ophl o ^alt, přitiskl ^raku na oči e
•n!ím&l e1 ničeho. Pak ue^al kontra a odsu-ěil ho. le e-e prf nedá
pítr •Ttl^clml ^púi ho p13ť, • fekla Pepirta ^llkritka, vylilo zbytek,
Typláchla
a poeta.TUaji na polici. •Pú.i mají
lept:!, fl
K.
• &kla Peptlia, •ale já ne.^ lim byla e X. licova

^n-a.ty.

truck,
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a opět bylé: k službám pámovi^ který vlak nic nepot-eboval a za
rtdm! te-d Pepina: pořád obloukem obcb.áEŮQ a uctlvi se pokoulela
nahlédnout mu přen rameno do pap.irllj byla to vlak jen je1ová
zrboEVoct é: nap^ování,jel 1 hostinská ^^račene s nelibostí

požorovila."

/ ••• /

t.dyl jf::a^ t'bli: ted. tak v dobré míie p-ollroaadt,* fekl pak
pán, "pro&U bych vás sna211i:, pane zemlatfiči, abyrta několika údzji doplnil mé E-pisy." - “Sady se hodně píše, hkl K. a s zdál
ky pclu.é<ll na spisy • 11 .Ano, c^ilivý svt-k, tJ :řel pán a opět co &asmil, •:ale E.n.&cl
jert( nevíte, kdo j!cm.11 íatd./
btenář můť.!e nabýt i cioJmu„ ě.e iranz Kafkca pl"Ózu I.x.iaidy
mala je to víe nef pr:;;vcičpoť:Obné. Praž-tí němečtí tiúé na českou
literstu.ru n. století vidy !1vě reagovali: sternťlřfič K. se pohy
buje v severské, podhorské vci pouze mezi dvěma hcu:thci a třoh pa^ralel s Šaldo^$ textem Ise ^najít nmoho. 1 ty lebky t z&klsd.ecb.
psnskfbo ho&tb.ee 3sou cítit a sealmtfiě K. se mal! perozuait nwlei rámta. a domácímu lidu, al.a 1 prvnímu patru Panského hos^tace.
:O poro^aěr,! £ ko^lexem prob1é:n4 sv4 roda6 ěee.ké krrdilly
a semě sralel Kafka upř^eně. Malý důkaz: v! e$ o toa, 3ak uváfJ.lvě
Tolil lafka 3m4na njých ImlbA. liedoetapf ll^au ze
- to aerd jo. 'ta rokle^
aoutfska ve sayelv. olapu
dil^litého pru
•eměřiěe a proépektora., ale j^ to 1 popis nkuteaé osoby• .Vis po
pis llamma v rotamánu •Zámek.., k'terý odpovídá reáliím zacboveatcb
íeto^adU - těch pap!rků pokrytých X stf!breni l dilKí eaěeic! kon./
Ten, kdo jde ve JlépěJ.Ích p^ímdninových po'by-tů 1^^e E^a11t7
/pě.iky/ s Radomyšle clo Oseka, aara.s! v lese na lldoTský llf'b1^^,ed4llenf od. houštin ul jen ^áltiadea zdi. Xa Jedni vTyehylené & do ^»l
&apadaj!ci plotně Ise ě!st ul nezfetelnj npikn Jacob Xa..fca.Y prstl
pod ka.aeneua viselo tělo dědaa. han.ze l.af"1ty: zbyla s iu j jen ^hrstka
„ záenjch kcTťl, 1 ke bilt. - viz iěílcv ědu. Za Kztko'ťa dt te tví / zse.mřel al
j 15. červeaca- 1922/ lil na
y ls6:ku český /a n.lteurdtý/ y^^^
fita^^ a prfays^l.Júk rytif .Daubek. iia.Jímá nám jen proto, ie- 'byl vá^
cti tala, 11drlont*l^ p:paátk7 1 apooluboJo^^lllÍkeaa neJ^^^&.lj^
iíbo politika !eakáho prostan T 19. e teleti • hr&blt& Cl.^aaa.
Xdo to byl hrabi Claa-N&rililc? Potomek české llrab^fnky,^!^
^Tymfel po pfeilici rod HJitart^lzůct, a hra'bih Cl.da, ímhol ro^^a de^&cl.át t t.chách ai v r. l.757. /^ré poChú! s Cl^amam t Be^moh
KJiakous!ch. 01.am, lat. - taJni,ve výa. preca.rio, násilím,rýproeou,
aUy_ drleú nepravého»/
11
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Jindřich J'arorilav Cla^hhurtinic r-t- narodil. v červnu 1826
a Již v r. 1S46 Eab.ájll kariéru vyeckébá ureo ••íka ve ctátL.ích ra
kouských elu!báeh. V pUi padesátých let ee l t.é.l jiĚ 11redic:ente!Zl
Zr.:}twk:é vltdy a ve svých Kf,!f }evých letech v roce lt? vystoupil
poprvé nrc, veřejiiot p^ttstxtickycm ...picea, ;,ú-iž Foknval veřejtoF-t:
>jal;o rnal.ftc historického vý-vo je bákou::kK f'e v nh;. vehc;ne-ntn0 zc.etávtl E^wrprávy jeánoUi'ijých ^ni. :io pádu &chove abáolutiearu, k
nčt?il\J.f připl, s.e etal v 2-oce lbl-..C čistem říšr:ké rttní rady: vy
stupoval tas jako hirlivý zaEtárice hiEtoricko-politické inriivicua11 ty král.OYEtví Českého. Y témže roce- zJotil tetka federtlirtickou
stm a čar-opiG ’Vaterland" - tE:c sC:: Fv-ým tvbárea Lves Thunem.
Obratným politickýi tiskem vybcjov&l no :ptcič řifcl{é ett^d
r,ddy •ř.íjnový diplom", který $e reohl stát potátkfit'! e:tsstnfjk!ho
rosvoje autonomi1;t1ckébo aěnl. ltdyl byl vi.k povolán k. e tátnímu
Teslu Schmerling a t únoru 1861 vydána pak úetaya únorová,opuF.til
Cl;:m t r. 1862 1':!lskeu E.tátr.i radu a e ním všiclluů autororuietičtí
potluei. V ěa.Eopisu •taterl^and" hájil o.iígleuni a rámě srö 1'edarallEtické e^tanoTip.ltoa nsvazovhl cile ného ^múiění j..k na politiku
^ého prapradHa • matčiny s^trany J^aroslava s F.2.rtinic,de:feneetro^naéní • Pralakého ohradu t roee lé18^ t-1t na. rodovou tradici
kteří •Id:, EledOTali Haltsbáiky v sá^mech o uclržení ^ouké ř!le.
Po ^pá.d11 ^^roerl^inpTě t r. 1865 nítlzila ve volbách do
českého nlltlll Ol^ammovn etrana 2 v btcmu 1666 bylo úepiš:ně rokovru.o
o všech .federů.1st1ekjch polada.vcích.
byl hlavním mluvčím a
nolent,a spraTo4^^, naTrhl text adre::y císai-i v příčint etátoprávrúllo ^^vn'tdni a jeho návrh. byl přijat. Vídeňská vlíún,tl.ač^á
do kouta, volila radljl ^Tál.ečn4 CobroaruiEtví. /Po porážkách od
Praů Te výcboda!ch O^chách byl jiný z .rodu Cl^.raa:ť1 - Cl^-\r^QaW pořteven dokonoe pfed eoud j.ako fiědtý podmsrěalťk: Vídeň !!Ua 01.cmA -pl.nf m'by./ Po vsnitu &.louska-Uhcrska byli fedtrallr-ti vylouěe:r.1 se sr.u a Claama ťoproTúeli národní pořlericí čertí. ktef.í
dali deklaraci • t počtu 81 opui:\lli ^také Enl:a. Gl.a síbáclui.l p^ro
rvch fede1"811et1cko11 etran11. nečekanou polporu 1 ve Štýrsku, Homieh
R.skourích a ^!yrolek1'. ^takle •• -volních t e^u 1870 novu ^ítčsll,
opit aačal prosaeoTat T^yrOvnáTac! akci a opl't byl svolen spra.Toda3 • Tjbon pro cgnow. ^fcone^^^+Á^D. o ochraě rovného prliTa
!eů4 a aě11ec1t, národnosti • f:eehách a del.ž!ch poladaTcích.Pomoc!
poTEs^tn.lho eha^ran na velkostatcích s!ekala Tšak na měmu pfeTa^l!c1 t11t straaa allleckol1be^ml.ní a Clo volil movu opozici a

cn^a:amt.
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triný odpor. Stal. re legenčární, 1 kdyl prosetým oběaada ma&ll
nepříctupnon osobnottí, v roce- 1879 se na ř^kou reclu
til e. t roce narození Trense Kafky, 1883, elevil liv' nejro^wdllijě! vítězství ve volblch. /V tém!e roce pak podsl na pdé.ě
ns.př'. návrh zákona o zavedeni druhého jazyka zemakéh.c jQko po^Tblného na všech českých i německých středn!ch řkoláeh./ Od roku 1885
se však zača.l_Etr&nit veřejnosti, churavěl a pc Bouvisiych pobytech
po ěeských lácích v roce 1687 zemfel. Neměl dřt! a jako politik
nebyl typem táborového řečníka, pohyboval Ee pokud mo cno v lietr^^í
s přesto m(l ^oustu. oéťaných cti telí;/ pochopi teln, - 'rle nel •
lic:u - v zámeckém p:roEtlc-c.í.
K jeho politice ho vedla mrazivá objektivita: svýra 1 napros
to důsledným federalistickým stcnovirkeai se ?nalil o záchranu ^JlakouBka g v-0.bee celého čomívajícího záme-ekého motelu Evropy. A pr4Tl 't'
dob,, kdy Kaika p^al s.vůJ "Z^&k", objevili v ronaliháeh ^rakouakl_
f!!t Htmci iljící v Cechách politický odkas Cla.mmtlv, který yI*
ěátkem dTacátých let nebyl uč nič!m j1ntJa, nel klpem. lfedos^^^fa
klamem, který existoTů • ••
Momá, le se l^fka nabýval o5Udem čeeké saf. ne, nel ••
?lyel!t nebyl gkutečnf Clam jan veleschopri^ a o^lvoTallým
jemul sáb.adný e nelogicky Sch6nb^^n vlastni aeromn a S8.ll&llltl,
nyklf mát míru
,!£•£• nemohl. nic jiného, nel lamout nad

snčsa

abeurcností cel4 situace•••
. I ne. tak VEháleném Severu, kde lelí městpa<o Co bal t, d11e1Jú
potomci dávných prospektord konají ka!c.oroSn, vcpom!nková
n!: nepřipadá 31m sbru^n!, le kdysi milem světoznámé městu se ■^
po p^rvní sTltové válce
vesnic! - naopak. J u. aáTltčvn!ku •
se tyto tradirn! srpnové karpevsly, nr.Tozujíeí stmoeféru dávné stffbrné horečky, mohou stát turistickou ntrakcí. Ve skutEčnoztl Tlak
na těchto vzpomínkových slevnoeteeh az setkávají proepektofi ••
Tl-tch koutukmady. A edělují t:i t:vé ekuŠenoEtli v Xgnad, j^ 31C!h
3*Ule <ioetatefnt poěet a jejich l)ro!ese se těší Tšeobeen, '1cU — aejm na území jejich nap-dl naniklého mlista Oobal tu. lia jejich ^ralt
připadjí objevy mnoha ložisek vzácných koTd, zlita, stMbra,platik7
a dalfích nerostu, jel tvoří rsákled ka1uičsk4ho důlního p:^taypl^.'Pemoc! kladiva e rýf.0T2.c! isky akoumají bohetstv! semf. Xrolt • ^krokem, jako ^yjko^mú zemtoi:t1č1 - al pod poTrch. A 1 t dnaWíeh daecla
m!sto nadějného llálesu obreničí a cWj Pl@ill nabídnou E:vltu^„
Slo eropětí saaaifIČI no31 rf!oTac! misku •^^l • llet
pap!:ru - sa ten mlnls.^^uí claili. Zvláitf Hllhnlflčl 'V Ce^cMoh. A
jak tlm schází 1 IIÚF.to prevtdel.ného se^^^ftllÍ, ařjcak aěs1ie&o Co^Q 1
Kotrlá

ta.lo

Václav

Havel

CHYBA

Osoby :

XIBOJ
KDIG,

FRVN:f if ZEŇ
DRUHÝ VĚZEi
TŘETÍ VĚZEfl

/Když se otevře o:sona, jqou na levé straně eoé.ny dveře, v .nichž sto
jí ^.namačkáni PaffI? DEUHÝ a 'TŘETÍ ňZE:I a v jejich ěele KING. Vělch.n1 jsou ostfíhánivdohola^ více ai m6ná^poteto-^.ni - .nejvíc KING-,
.majl na sobl vizens.t.f stejnokroj a hledi upřeně na XIBOJE. Na pravé
straně séé.ny jsou-na sobl tfi kovoví✓ vize.ňská postele, na nejvyill z
.nich eedl XD30J', rovni! dohola^oetf1h4.n á ve vize.ňsltém stejnokroji,
ale bez tetov4.n1. XIBOJje .nováček a hledi po.někud-vyplašeni na sku
pinu .natěsnanou ve dveflch. Delšť .napjat4 pauza/
T

/ke XIBOJOTI/Pre3 sis zapilil po bud11ku -

KING

/Krátká pauza/
PRVNf ňZEff /ke KINGOVI/ Zapálil si, já ho vidil -

/k

KING

DRUHf VlZEl

DRmMU ViZHI/

Je to pravda?

Jas.ni -

/ke XIB0J0VI/ Ty neví§, kdy je nástup na sn!dan1?

KING-

/Krátká pauza/
**

PRVNf

dzm
9

KING

"* 4

/ke KINGOVI/ Dobfe vf, !e deset minut po budťěltu -

»

/k DR^^N VĚZNI/ Vi to?
*

DRUHf VĚZEi

Jasná 1 že vil Viem novejm to
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fikají -

KING

/ke XIBOJOVI/ Tnk poslechni, kananáde! Mezi budíakem a
snídaní ^ime deset minut. V tt dob6 se musíme všichni
voblík.nou.t, kdo chce se mllže wnejt nebo 1 vyohoat, v
tom nikomu nebr^^me, na to mi každéj právo, a kdo chce
.amže začít 1 stlát, abysme ee vvatfídali a jeden dr^uhlmu se pak .neplet pod nohama. T^vy hned votvlráme vo^lala,
aby se ty noěn! prdy pfes snídani vyvitraly. Taltovej je'
tady zvyk, tak je to tady prostě zavedený, tak se to ta
dy vodjakživa děli. No a pak si každej pripravi ešus,
gepici a ěeká na nástup. A když zafvou nástu.p, musíme
všichni vypadnout vokamžltl z cely a postavit se venku
do fady. Když hned .nenastoupťme, za!enou Mlj zpátky a
če^káme na novej nástup. Takže nepřichází v uvahu, aby ae
tady ilikdo motal, zdržoval, nebyl hotovej, hledal ešus,
neměl čepici, típal žvá.ro nebo tak — a aby to pak všich
ni vodsrali za něj. To Je snad jasnt^ KVŮli jednomu se
.nebudeme přece všic^hni vracet a z.nova čekat na nástup.
To dá rozum. A kdo to nechce pochopit, ten to brzo #ochopí!

PRVNÍ VIze! /ke KINGOVI/ Všichni to chápou a každej to tak děli * *
*
DRUHf Vízd Ae XIB0J0VI/ A jestli s1 nl.1ak4 pí!a myslí, !e ae
, na to ^Jmlie vysrat, tak to udili nejTejl jednou!

KING

/ke XIB0J0VI/ Kez1 budťakem a ^d4an1 je teda pr!oevdoet.
Rozhodili teda .neni Sas na ilij^^ pi&oTiny. A tím mti u
nij^ak$ vykufo'^'ftAi. To tady nehrne ve svyku. Po sníd^ani
to je nlco j^1.ntho; pak si ^lta!dej .mdle sapill'tl jestli d
co, pak je na to aas11 dost a lá^Wmu to UTa4l. ile pfed
snld^ani tady nekouf!me. Tak to bylo na tthl.e cele vldyoty a tak to tady taky bude. Tich dvacet ^inut, ne! ee vrá
tíme ze snid^anl, to každej JIJll!e yydr!et. to nemd!e bejt
pro ^.nikoho problém. /k DR^^^U VÉZN1/
pravd11?

DRtmf VtZEff

Jasili -

PRVNf VtZEI /ke KINGOVI/ Vlichni to vydr!ime -

KING

/ke XD3OJOVI/ Zkrátka a dobře pfed s.níd^^ se tady .nekoufl -

PRVNÍ ^ZEi /ke KINGOVI/ T!m spíš, že se tu tou dobou Větrá • •
KING

/ke XIBOJOVI/'fo taky.
hle vypal.o^ná hned po
to r,ai, nellbť se jim
prosti si to .nepfe3011.
jasn,?

Hlavni jaou tedy ale 1141^ oo_ to

budťěltu prosti nesnál^j • líemajl
to, nedli, jim to dobfe u plfoe,
Na to mají pJ.Dt právo* Je ti to
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/tIBOJ mlěl, jen rozpačitě krčí rameny/

DRmrf VŽZEI /zařve na XIBOJE/ Slyšels, co ti f!kal?

/XIBOJ mlěí, jen rozpačitě krčí rameny/
U koho tady uvidíme po butí5ku žváro, tomu ho vyrazíme
z huby!
KING

DRmrf

/ke XIBOJOVI/ Co si dělaj .na jinejch celách,
jich věc. Tady se prostě po budíčku nekou.ří.
pro každýho a především pro ty nový. To jsem
kamaráde, chtěl flct• A nefek jsem ti to jen.
ale za vlec^^. /k DRUHÉMU ňZMI/ Je to tak?

VtZEl

to
To
ti
za

je je
platí
teda,
sebe,

Jaalli -

PRVNf VtZEl /ke DBGOVI/ TO si myall vlicluů KDG

/ke XIB0J0VI/ Vlichni si tf tvJ r^ní cigarety Všimli
a Vlic^hlů o tom pak mluvlll. Bylo kolem toho tady dost
feal. J' al^ feks 3^ novej, j^ltl to neznll. Takže ty
feai pfestaly. Prodnešek ti to teda prošlo. Ale propfíšti si p^amatuj, !e se jeltl_nestalo, aby
tu
j^aká holubů.na zaváděla novt moresy. Na to tady fakt
nejue zvldaV, —

PRVNf Vfzd /ke KINGOVI/ Co jsem tady, nikdo se tu ještě nevod
, vážil kou.fit pfed snídaní —

KING

/ke XIBOJOVI/ Toho dnešního Tajgla ti teda vodpoužtlme.
Ale bylo to .naposled. Je ti to jasJ:1$?
•r

k

/XIBOJ pokrlí rozpačitě rameny/

DR^rf VZ^^ /zařve na XIBOJE/ Co vejrá§, píao! King se tě na něco
, ptá!
/pauza/

KING

/ke XIBOJOVI/ Jak vidíš, nic z toho zat!m nedělá.me. Te!

to ale ul vil a zafla. se laskavá podle toho!
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*

4 -

/Del§! pauza/
Jo, a když jsme u toho, tak ješti ll.ioo. Od zejtfka budeš
mít postel u.stlano11 tak jako všichni. Když to zvládno11
jiiný, zvládll.e§ to taky. Nikdo tady nemá‘zájem .na tom,
abyame kvllli nigím11 buzerants^m11 doskoaišti ztráceli každej den bods Na to pak doplácí celá c^a. A 1IJ.1 nebudem
sjíždět rajony jen proto, že si nějaká nová myš newní ust
lat. Když to nepochop:!§ a nebudeš to •mít zejtra jako všich
ni dr^^, tak se bude§ oelej veěer u.slt stlát —

DRUUID ňZEŇ /ke XIBOJOVI/ Rozházíme ti to třeba desetkrát —
*

KING

r

/ke XIBOJOVI/ Deka musí bejt .na všech stranách dva ceň.íáky vod kraje postele, limec prostěradla .na dýlltu. atrave.nky a tak
Voni ti to ul kluci ^u.ltilou —

PBVNf ňZE:A /lte XIBGOVI/
KING

Jd.

ai ho vez.mu na starost —

/ke XIBOJOVI/ Rozum61a?
/Pauza/

Ka!dej si
Jasný?

tyhle vlci zvyk a tak ei

Zla

lll ^n,knel 1 ty I

/Pa^uza/
' I

DR^UH! ňzd /ke XIB0JOVI/ Tak se do prdele, plao,
, ti king na něco ptá I

VJžv&j^kni,

kdy! ••

FRVNf ňZEl /ke KINGOVI/ Nějakej hu.stej, ne?
KING

/ke XIBOJOVI/ Uttel jsi ráno umejvadlo?
/Pauza/

..
te^dle te3den ^dlid a tak &a Tlechno ruaíll A jeatll
si myslil i !e jen tak pfejeclel uetákea po s^ami a bude
to v rlchiigu, tak jei naJo.11.11u. poC »oateleJlia ••
vyttr,| hlavni v tich roslch dole u &41 —
si av1t13'
be.ngovJ baterko11 -, prach se 11t1r, vlude, uejvadlo nuzl
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bejt ^umyni, utfeni, vyleštěn$= a to s^tá hajzl. Dnes to
byla ^h.rdza, úl kliku, že t11 pfes den nebyl žádnej bengo.
j^^£ bys mil po píai. Ale veěír pfed prohlídkou si to
osob.ul zkontroluju. Je nás t11 ha.fo, všic^hl jsrge si rov
ni a žd.dnaj nebude mít nij^^ vtjíhny. A nejmíň, hlj^aká.
holu.bárna, kter/ ještl hofí zahozenej vajgl před bránou!
DRUHf

ňZEI

/safve na XIBOJE/ Slez do pídi, píěo, když s tebo11
„ mluví k^ing I

/XIBOJ ml.stane sedět na své posteli a stále se
rozpaěitS 11Sm.ivá. Napjati pauza. DRUHf VŽZEI se
chce vrhnout ke XIE0J0VI a strhnout ho dolů, hle
XING ho zadri:!/
...
KmG

/lt DRUlmMU VtZNI/ Poěkej J

/Pa^ua/

/ke XDOJOVI/ !alt hele, hochu! Jeatli si myslil, !e al
tady budel hned p^rvn1 4eA dllat 00 choel .nebo bí dokon
ce hr4t u lilij^^ho k^in&a, tak se .na t/hle c^i.mfe na^^
pel I !^alde si to pof!cln.i rozmyslil Ba takoV, jako ty
tady jelti ^JDl.me, to ni ti .mohlo bejt jasnil

PRV'Nf
KING

v£zd

/lte KINGOVI/ Te.n je ale vofouklej!

/ke XIBOJOVI/ A pa4ej s t/ betle dold I

/Pauza, XIBOJ se nenibal
DRUHf v!ZEl /zafve

na

XIBOJE/ Neslyšela?

/Pauza^ XIEOJ se nenibe/
-,

XING

/ke XD30JOVI/ falt hele, ^hlape&u, n^án rád, kdy! •tady
^nikdo za Jlll1e 411' volal JenoJIŽe lili jen tak navytosťšI

PRVNf vlzd /ke XIBOJOTI/ Okamtltl aeakoa 4olt1 a omluv se kánoviJ
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i

/.Pa.uza, XIBOJ se n^e.ii,be a jen. ae rozpaěiti
usm1v'1

DR^U1i1 VIzeI /zafve na XIBOJE/ Ty ku.fbufte jeden zasranej!
* *
<

/DRUHf vSzeI pflskoal k poetelím, strhne XIBOJE
za nohu, dolů, XIBOJ spadne na zem, DR^OHf v:šzd
ho kopne a vrátť se po bok KINGA. IIBOJ po.rahlu
vstává a nechápavě se rozhlíží po přítomných.
Delší pauze/

TID;T1 VtZEff /tiše/ Kluci /.Pauza, všichni hledí Zla XIBOJE/
t

/a.nižž se otoěl k thTfMU V!ZNU/ Oo

KING

je?

/Fau.za, vlio^^ hledí Zla XllO^/
!rbTf tlzim /tila/ Vždyí to 3e n1ja1te3
-

*

•

nebo co ,

*

/Všichni pohlédnou t4savě
pauza/

KING

Zla

KINGA, napjatá

/po chvíli, tile/ Jeho ^chyba —
/KIN(l vyhnofí zlovirjt.nl smlrem ke XIBOJOVI.
PRYlil, DRW i Tffll • V!ZES ho zvolll& nd.sled1.1jí, vši^chlů-obhlopují »IBOJE a etile těsněji se
k němu. přibližuj!. Dpona padá/

K o n e o
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Prorakousky angažovaná Babička?

Ve svých "obrázcích z cest" se Iva Kotrlá dostala až k Toskán
sku a v té souvislosti si zauvažovala i o Babičce Boženy Němcové. Bo
hužel, učinila to způsobem nepřípustně lehkomyslným. Každé lidské dílo
může týt jistě podrobeno kritice, žádný nimbus nám nesmí bránit v tom,
abychom vyřkli sebekacířštější názor, došli-li jsme k němá hlubším
poznáním dosud opomíjených stránek či spojitostí. Z tohoto pravidla
není vyňata ani Babička. Odhodlám-li se zvrátit její dosavadní hod
nocení, musím však být obeznámen s tím, proč si vlastně vydobyla tak
výsostné postavení v české literatuře. I.Kotrlá ale nedošla ke svým
překvapujícím poznatkům pečlivým rozborem jejího textu, proniknutím
k dcsud nepovšimnutým historickým okolnostem, naopak, dopouští se hrubého zkreslení smyslu BaDičky a historické souvislosti si apriorně
přizpůsobuje, takže její závěry mají nikoli kritický, nýbrž spíše
provokativní ráz a jsou v příkrém rozporu se skutečností.
xxx
"Přízvisko" nej češtější kniha bí podle Kotrlé pro Babičku vy
myslel Zdeněk Nejedlý. V jeho studiích o B.Němcové však najdeme po
někud odlišné charakteristiky: "nejvzácnější mezi všemi českými kni
hami"; a jinde: "nejpopulárnější česká kniha". Možná je v nějaké ji
né jeho práci příležitostně užito i tohoto "přízviska", to nemoha
vyloučit. Výslovně však užívá tohoto označení Nejedlého vědecký a
ideový antipod - Václav Serný. V Knížce o Babičce čteme na str. 47:
"nejčeštější ze všech českých knih" a na str. 84: "kniha českých
knih". V podstatě totiž všichni, kdo se kdy Babičkou seriózně zabý
vali, počínaje první Erbenovou kritikou, shodli se na tom, že Babič
ka položila jak svým jazykem, tak typem své hlavní postavy základy
českosti naší literatury. Dva z největších našich moderních básníků
vzdali "Naší krásné paní" hold za- to, jak rozezněla mateřština "v jes
ličkách úst". Ivě Kotrlé však připadá, že "co slovo babičky, to věta
z katechismu". Zřejmě ke své škodě necítí, že z těch slov a vět
tryská jeden z hlavních pramenů, jenž orosil svou svěžestí a čis
totou povadlý štěp češtiny a zachoval ji pro budoucnost.
Její hlavní kritické výtky však míří proti ideové koncepci Ba
bičky. Především se pozastavuje nad "nejdůrazněji zápornou postavou
v knize", nad italským zámeckým sluhou Piccolem, kterého chlapci ze
vsi v čele s Mílou vyplatí za to, že neodbytně dolízal za Kristlou.
Podle mínění I.Kotrlé je jeho zápornost ohlasem protiitalských nálad
v době, kdy Kakousko mělo v Itálii náramné starosti s osvobozeneckým
hnutím. Cituji: "Těch nadávek v textu jemu určených, až po ta: »poví
dá se, že ti Taliáni jsou zlí lidé.* Jak tomu rozumět?...O nikom ji—
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ném se tak v Babičce nemluvit^ Dál autorka tvrdí, že babička tuto v
textu prý •nesmyslnou. figuru^ charakterizuje slovy "kůže prolhaná^.
Němcová je tu tedy vydávána za šovinistku., která jedinou z2pornou. po,stav^p v Babičce vyšla vstříc dobovému •rakouskému duchu".
líiohl bych se odvolat na známou větu Němcové, jež svědčí o jejím
obdivuhodném humanismu: •blověk je všude člověk - a já ctím člověka
bratra v každém člověku, jakékoliv národnostuh^" Ale to by zřejmě I.
Kotrlou nijak nepřesvědčilo. Jděme tedy k textu Babičky. Především
neodpovídá skutečnosti, že v ní není druhá tak záporná figura. Všechny
figury zámeckých sluhů jsou. líčeny negativně, eventuálně ironicky,
všichni jsou pro babičku. darmožrollti a lenoši. Neje&třeji ze všech
pak odsuzuje pana správce a zlou rychtářovu dceru Lllcinu, kteri si
myslela na Iňílu. a ze msty ho s podporou správcovou. dostala na vojnu.
Tento vztah k zámeckým sluhům je jedním ze základních ideových rysů
knihy vůbec. A mezi ně patří i Piccolo. navíc tento ohnivý cizinec
bezohledně ohrozí Kristlinu čest. •Malý český lynč", jak tomu, tiká
I.Kotrlá, který provedou. ratibořští chlapci, je nevinná idyla proti
tomu, jak se na českých vsích vypořádávala chasa s přespolními záletníky. /Jednu takovou •akci^ zachytil J.Herben v kronice Do třetího a
čtvrtého pokolen^^ Babička ten noční přepad odsuzuje, ale chápe, že
tam, kde •se do toho láska vplete^, je rozum v koncích. Piccolo však
se dopustí hanebnosti, kterou. babička ve své úctě k pravdě není e to
neodsou.dit: namluví pan! kněžně, že ho přepadli jacísi zbojníci a
chtěli ho oloupit. Na to reagtije babička v rozhorlení: •r totě kůže
prolhaná.^ Nenít o tedy charakteristika postavy tohoto Itala, nýbr!
bezprostřední reakce na čin člověka, který vědomě lhal. Takto by
babička jistě nazvala každého lháře, třebas by byl Čech. /Němcová
například v Pohorské vesnici přikře odsuzuje Srnu., protože je zloději
Porušení základních mravních norem lidského sou.žití nemůže babička
odpustit nikomu..
V textu Babičky je Piccolův příběh pouhou epizodou a má význam
jen ve vztahu k příběhu Míly a Kristly, jejichž štěstí ohrozí. Mltví
o něm Kristla v rozhovoru s babičkou a tady jsou taky uloženy všechny
"nadévky^ rozčilené dívky: ty dvě u.ž citované a pak ještě dvě: •ty
pozittiro^ a "ten obejda, ten Talián^ /všimněte si, že tll není •ten
obejda Talián^!/. Nikde tu. nepronikne národnostní záši, všude se projevu.je jen a jen odpor vesničanů proti zámeckémtl •lenochovi^, jenž
mohl zmařit štěstí dvou milencU. Babička horké hlavy ochlazuje a najde
- jako vždy — zpUsob, jak vše napravit, ale nemstít se. Už Salda si
všiml, že Němcová zlé lidi netrestá. Zlo je v jejím pojetí výchylka
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z řádu světa a musí přijít dobro, jež vyprovokováno k oběti vrátí
vše opět do pa třičných kolejí. Němcová neznala nenávist a domněnka,
že Piccolo je "transformovaný Cavour^ neciá naprosto^ žádné opodstat
nění ani v její názorové soustavě, ani v 'textu Babičky.
Postřeh o ohlasu protiitalských nálad v Rakousku v postavě Piccola je sice pouze nedoloženou domněnkou, ale má aspoň. špetku zají
mavosti a v kontextu Úvah I.Kotrlé o Toskánsku by se dal jakžtakž po
chopit a přejít mlčením. Ona však se s tím nespokojuje a jde ve svých
vývodech mnohem dál. "Knihou proniká stesk vládnoucí šlechty po od^oženéct. Kladsku, Slezsku a čarokrásné Toskáně• ••" zní další její tvrze
ni. Oč je opírá? Snad o to, že babička vykládá, jak se při její svat
bě s Jiřím mluvilo na. Kladsku ještě česky? O Kladsku a Toskánsku. jsou.
zmínky vždycky jen v souvislosti s nějakým lidským osudem: v Kladsk'1
žila určitý čas babička /ta skutečná i ta románovU a z Toskánska je
andělská Hortensie, česká obdoba Goethovy Mignon - proto je z Itálie
a odtud musí být i Piccolo. Ale v čem se tu proboha projev11je •stesk
vládnoucí šlechty"? To je prostě zcela vykonstru.ované tvrzení. A stej
ně neprůkazný je argument, že v knize není "žádntl zmínka o Praze^ / i
je, a to hned, dvakrát: v pověsti o siláku Ctiradovi, který zvítězil
r..a královském turnaj 1 v Praze, a ve vyprávění babičky o Lehotském, o
němž říká, žo •u •nás byla jeho Praha"/, zato že prý se mnohokrát mlu
ví o Vídni. Ale jak by ne, když ve Vídni žila paní kněžna /ta skuteč
ná i ta románová/ - a její štolba pan Prošek s ní - a navíc i babiččir...a sestra a dcera! V tom přece není vyjádřena žádná politická ten
dence, Vídeň tu není chápána jako obdivované centrum ralrušáctví, ale
jako velkoměstský protiklad venkovské idyly. Jak je z toho možné de
dukovat jakýsi ide ologiclzy zjvěr?
Ze stejného rodu je nepochopení I.Kotrlé, týkající se "paján.11
na štědrého a dobrotivého císaíe- i šlechtu^. Tím císařem byl Josef
II. a ten žil v povědomí lidu jako 11 lid^ý císař", protože zr11šil po&danstvi a vydal toleranční patent. Lidová fantazie si přetvořila sku
tečnost podle svých tužeb a snů a viděla v Josefovi II. dobrotivého
ochránce poddaných. To je všeobecně známá věc a vyprávění negramotné
Magdaleny Novotné o setkciní s císařem, jenž ji ob daroval zla tým pe
nízem, patří do rodu. těchto skazek. Ostatně, Úcta k pomazaným hlavám
byla mezi lidmi vždycky nesmírná, neměla však nikdy co dělat s poli
tickým hodnocením určitého vladaře. Vzpomeňme na vyprávění starého
Du.bského v Našich furiantech, který se pyšní, jak vezl v kočáře *tři
potentáty^ - a taky dostal nějakoll zlatku na památku.
Vztah ke šlechtě má v díle B.Němcové zvláštní význam a literár
ní věda mu věnovala stovky stránek analýz a u.vah. Rozhodně však naše
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první spisovatelka nepěla 11 pejány11 na šlechtu, jenom v souhlase s do
bovým přesvědčením ji hleděla získat pro vlastenecké hnutí. Její lí
čení vládnoucí vrstvy mělo ovšem daleko k tfidnímu. hodnocení, ale to
snad jí odpustíme a nebudeme litovat jako Julius Fučík, že vedle Hei
na nepoznala i "jeho přítele^, tj. Marxe. Přisuzovala šlechtě v duchu.
své "filozofie" o harmonické společnosti úkol otcovsky se starat o
poddané. K tomu je podle ní zapotřebí •vychovat^ šlechtu k uvědomělosti, k lidskosti, pak se překlenou. rozpory mezi "zámkem a podzámčím^
a lidé budou žít spokojeně a šlastně. Do paní kněžny vložila Němcová
tento svůj sen, učinila ji dobrou a laskavou, ale i tato šlechetná
paní začne konat dobro až poté, co se setká s babičkou! Aristokratka
se podfizuje vlivu prosté ženy z lidu, její mravnosti a jejímu posel
ství lásky, babička nad ní vysoko ční svou mou.drostí & učí ji chápat,
v čem je vlastně její poslání. Postavit negramotnou. prostou íženu. nad
šlechtičnu., u.ž to ^samo bylo v polovině minulého století něco neslýchaně buřičského, odporovalo to všem dobovým společenským normám.
Ale právě takto Němcová babičku. koncipovala: všude, kam vyzařuje kouz
lo její osobnosti, nabývá svět svého lidského smyslu, protože se ří
dí hlavním zákonem života — zákonem lásky k bližnímu. V tom je základ
ní idea Babičky, kterou třeba pochopit, než o ní proneseme cokoliv
dalšího.
Pro I. Kotrlou. jsou. však všechny tyto postřehy pouze východiskem
k mnohem závažnějšímu. závěru., který u.ž je zcela apodiktický a nedělá
si nejmenší starosti s ověřováním. Ten neuvěřitelný závěr zní takto:
•Babička odpovídá jednoznačně// rakouskému duchu, je angažovaně / /
prorakouská přesně podle vládních požadavků první půle padesátých let
minulého stoletda^• V jistých časech jsme u nás byli alergičtí na
každý vnější projev rakušáctví & veselé se bořilo všechno, co připo
mínalo starou prohnilou monarchii. /Dodneška se u nás například ne
hraje Smetanova Triumfélní symfonie, pouze Scherzo, protože Smetana
v ni pracuje s variacemi na téma rakouské Haydnovy hymny. Teprve ne
dávno se mi podařilo u.slyšet ji celou. - z Vídně/. Ale ani v těch ča
sech po první světové válce nikomu. na mysl nepřišlo objevovat v Ba
bičce "jednoznačně rakouského duchař. V tom má I.Kotrlá smutné prven
ství. I kdyby ve své historické nepoučenosti považovala za projev rakušáetví zápornou figuru. Piccola, •pajan^ na císate a šlechtu a časté
zmínky o Vídni, muselo by jí přece zadržet roku, než hodí tím nejtě!ším kamenem, pouhé vědomí, že život B.Němcovhbyl řetězem utrpení
pro jeji vyhraněnou svobodomyslnost, kterou předešla hodně daleko ce
lou svou dobu. J8kým myšlenkovým postupem mohla I.Kotrlá vůbec dojít
k obvinění, ie tato statečná bojovnice proti všemu bezpráví a zpáteč-
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.nictví se stala. epojeneem nojtemntjfií realcce, že dala cvi u!!'ěr..í 5r
jejích služeb? Psali Babičku •pro Úlevu vlastni zkormoucené clt.lae své
po smrti nilovaného eyna. Hynka, v bídt a opovrticvana, ne;s&.lE.t i p!'c
pottšení c!saf' slcého domu, ani vlád.nou.eí šleChty - a ovšem ani cenzury.
I k ní ae totiž I. Kotrlá dostalo a to uvědčí jen o ton, že se
přestalo zcela kontrolovat: •Ne, tuto knihu nercohl pražský nakladatel
řoepíšil natrvalo k vydání odmítnou.t: cenzu.ra ae už pos'tarala, aby
spatřila světlo světa•Cenztira, jak zruimo, bu.a. p*edložer..ý spis za
mítne nebo schválí /či upravil, ale v pojetí I.Kotrlé ta bacriovnl!.:.é.
Ge dokonce postarala o to, a.by Babička vyšla.!!
Kdybmf la m:ít I .Kotrlá prcvdu, bvlo by vydání Babičky ef tě
před tabinovjm pfípedom vlastně první zradou novodobého českého srisovatcle na vlastn!ch životn:!ch ideálech, jenomže zradoi hrdě zvefejričnoa.. Tehdejší vlattenecká společnost si kupod1v11 nepovšima, &e
čte prorakouekl anga!ovanou knihu. •přesně podle požadavků první púle
padesátých letr, tj. bachovekého protičeského a prctirevolu.čnihc by
rokratického aparátu^ povalovala Dabičlal — a postu.pem r..aeu. stále
v.íc — za umělecky evrchov^tý výraz lásky k národu. o hrdosti na ptíelu.šnoot k němu. Celé generace se z n! u.čily kultivovat v oob-ě ušlechtill city lldskootl, •ctít člověka bratra v každém člověku% rno.léza.t
hlubolcy poměr ke vtemu krdsnému, co nás obklopuje v živé 1 neživé
pt!rodě, vním.et nezbytné pouto mezi odcházejícími a pf-icházej!c:!mi
pokoleními, vážit si minu.loeti a jej!ch hodnot jako oezbytného člán
ku ve vývojové kontinuitě, bez .n!! není v národě skutečné mravrtoeti.
babička u.čila české lidi piJPětl jako základu této mravnoeti. A vez
měte ntrodu. mravnost a •berete mu. jeho nesrn^telnoe t\ .napeal v pladvečer zéf'! 19}8 Karel Oapek
Vysvčtlu.ji si 11kvapené aou.dy I.Kotrlé t!rn, že v ní ještl dozní
vají školské záži tky z povinné četby. rožně rtisi ilre^r-í mladý člověk
k Botičce jistým zpfaaobem uzr2t, než. pochop!, v čer:: je jej:! lihoubka
a význam. 11.chu si t,:to soady vysvětlit a chtěl bych je i pochopit.
?c mě však nezbswja povinnosti označit je tak, jak si za.elu.taj!:
jeou násilnictv:!m na pravdě. Vát:!m si I.Kotrlé a jej! 11 terár.n:! pri
ce, ale nadosobní věci nérodn.! kultury jsou vždycky nadfazeny našim
aympatiún či antipatlim.
Na.prosto však U neahápu, !e ee m^ohla dát svým •prctiba.bičkovekým" horleri!m tak strhn011t, !e Eobecnila avůj ^nillilietlclcy sou.O na
celou naši klasicl:ou. 11terntu.m 19. století: "proč to mr:J! l.l cenzury
v Jrn.11-e dcer, ti, kteří prošli jej!m sítem, ovlád^ým feudály minulé
ho století, dobré nnpotéd, 1 ve stole t! dvsoEitémt i, ti, kteří tehdy
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neprošli, neprojdou i dnes..., protože nemají s čít, přestali tehdy
psát. Zoizeli••• V literatuře zůetaly jen ty firmy, které uznévaly
hodnotu. kompromisu.... " Rozt..IC.ím tě^to náznakům snad dobře: naše kla
sická literatura j•-.• v-ý eledkerc kompromiS\1 s rakou.akou oenzlU'ou, č<Hit
si zachovali jen ti, kdo pfesteli raději petit a upadli v zapomenutí.
Jaky smysl nají takové fantastické- d^tódy? Y! I.Kotrlá o nčkom, hlo
přestal psát, aby nemusel dflnt kompromisy? Uěla ho tedy u.vést, to
by byl YěrU li terirněhistcriclcy objev prvního řádu.. Cna však jen nep!-ípuBtně a.1:tL4alizu.je dějiny. Co je však horšího: dopouští se neúcty
1: tfn:, na niž navazuje, orl rdchž přejalc jazyk a určit2 mravní hod
notoví riěřítks, ktetí by pro ni r.Uili v mnoha a mnoha Ohledech být
vzorem s jimž by se tedy mtila v obdi w. a pokote hodnf hluboko pokloní

Milan Jungmann
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národního

d i v a d 1 a

Vznikla v době pobřeznovf, formuloval ji nejpřesněji Tyl, rodile

ee vrak uf v desetiletí před březnem 1848 e otisk těchto let nesla ješ
tě velmi dlouho: teoretický předpoklad, !e národní divadlo je útvar
1nstitucioné.lně jednotný a. že je spjat s národní ideologií a politikcu, je.ko bývá spjat nástroj s cílem svého použití. \'lastenc1m, kteří

milovali divadlo a toužili je na české půdě uetavit, ee nikdo rozumný

nebude tivit. Prostředky měli skromné, sil málo, i uměleckých, výrazo
vá rozrůzněnost bylB tutíž nepod.Etatná a divadelní spolčování předsta

vovalo jednu z nečetných forem veřejné činnosti, kterou metternichcvská vláda trpěla. PfeCbřeznové dlvadlo bylo v Čechách jakýmsi jino-

bytím politické aktivity. Pfesto existují ikolské doklady o tom, le ter
dejší divadelnická dru!ina pracovala ve znamení fady vnítřni napětí.

Dramaturg ěeských pfedr:tevení ve Sta.vovi::.kém divadle Jan liepomuk Štěpá
nek byl například zauj%/ proti Klicperod, neuváděl jeho hry a ochot
níci kolem tc.lcz„aného Kajetánského divedla se snažili tu nespravedl

nost kompenzovat. Ve čtyřicátých a padesátých letech se dokonce vyvinu
ly evx poetiky, z nich každá aspirovala na v&lči postavení. Spor ak

tuálně politicky e.ngežované dramaturgie fylovy e Kolárovým romantic
kým divadlem velkých obecně lidských konniktd pferulil Er!.chúv abso

lutismus, ale obe. rivc.lové tvořili předtím po fadu let vedle eebe a
e.ní jeden, ani druhý nechtěli e neuměli ue-toupi t. Všední den nac.:;tevovel obrozeneckému divadelnímu snu neúprosné zrcadlo ještě dřív, nel

sen Btačil inspirovat promyšlený projekt. Nh souboj rllzných programO.
uvnitř národního dlvadla si veřejnost pomalu zvykla, 1 kdy! f:le z ná
rodního divndla stalo Národní. Gebriela Preiseová mohla na jeho prk
nech uvést evou Gazdinu robu a Její pastorkyňu jen díky obdivuhodné

tolerantnosti draaE.turga titroupefnického. Pfečtěte six však kritické
ohler1y obou trur.to her, zejména řádky, které jim vino'Val Vrchlický,
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Co tf cbvile nejpf<:dntjfí set’i předními spoluprucovníky ne..ší první

scén..,;. řreieeová a Vrchlický, to jsou dva autorcké světy, dvě divad
le v jednom. Procec vyhranování pokrc.:=:oval, a j&kmile to okolnosti

ťovolily, vyústil v institucionální řešení. Zakládaly se div&delní

c.ílny, které rvou oCličnof,t, be. opozici občas i demonstrovaly a zdů
razňovaly. Jarcalev x.vanxi v •iárod mm rozvijel real i Eticky reZi j-í

rul:opie s,..,j"'1a.jící i fa k pror.třeClrtmi tradičně označovaným za impresionis-

tic);é, spisovatelé spjaj

E'

Modernou se pokoušejí o generační Civad

lo, mladý František Ze.vřel uplatňuje režisérský subjekt v míře do té

doby u nás nevídané, nikdo už se neenaží být s oetetními pod jedním

kloboukem. Každý se chce vyslovit pfedevfiím za sebe. Období po první
nětové vilce umožnilo přímo převra.^tný rozvoj těchto tendencí. V Ná

rodním divadle Karel Hugo Hilar, divadelní ab.laitge.rda reprezentovaná
jménem krajkovým, Burianovým, Honzlovým, Voskovcovým a Werichovým,

Oldřich Stibor, na konci ^vní republiky Bor ee svým psychologismem,

kAždý z nich uskuteěnoval svou vizi eoučasného českého divadla a dnein! čeP.ový ods1.'lp dovoluje rozpoznat, jek přes časté polemické i záští
petfí vzájemně k sobě. O divadelních dílnách šedesátých let platí
totéJ. Většina z nás o tom mdle svfdčit z vlastních přímých zá!itků.
?ředtím ae ovšem v pnaesátých letech oder.rál pokus obnovit pUvodní

jednotu. Program politické instrwnenttli&sce a výrazového unifiková

ní

se měl stát znovu aktuální. Nebyl inspirován a řízen jen mocensky.

Vyznávali jej 1 někteří umělci, kteří zráli.

v

období mnohosti - e jis

tě i díky nlmu. Nesmíme je podezírat z neupřímnosti a kODjunktury.
Souvislotti jsou hlubší. Probíráme-li se jejich předválečnými mani

festy, nerazíme na nejeden projeY ti.gresivity, jejl si pováleční uniti-

kát,f-1 právem přivlastnili e rozvinuli do nejzazších důaladků. Kocovi
na. byle. zlá. Pokue nevyěel, s al byl motivován rebeuflechtileji, zna-

- :, menal tnn:ou destrukci, z níě se div&dclní ::1vot jen pomalu zota
voval. Musím na to myslet právG dnes, kdy se idea »{ročního divadí

la při př-íleži tosti stého výročí často připomíná

e

kdy je slyšet

dokonce vychloubání. že dnešní ntev uchovává její živou podobu.
Je to docelí? jinak. beské divadlo kráčí po B-lsvnostním jubilejním
pódiu nazuto do df-tských a.tfevíčků. Abeurčr.Í obraz, cle bohužel
v;; ?■

tížný.

Milan
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Dvě knížky ze zahraničí
ißakou liter;, turu není r.naknó zničit: bií nad ní i
cizinci» \ jejich 6.. j Indern Jí prokáže1 clužbu i nejeden Iolák.
-r takxak and....... «üjoninfcc, ii.n.bo í tanková Četba, Jnkou J t- K!ll.ub Oc

iil.oisc J irácká '' Z t;ech i r fil.. •,:cncc e:v-' té..f!, b: :n.eb:' lr.-, n ebf t
16-111 Esoxvvrkako bíckupc ze 16. století Itrnlclrv;

PevlcvEkého,

Polaka rodem. len Zeile .11 pieklad pivocního certarifu panoše

Lřtkí z líťkovc né.. lát ad cc latin-, i. tak ho v tomto z z-.''ní
z;:choval čeakénu nCrocu.

\ minulé:.. roee - r„úikif.ď(.!t Jar:cllorukf univcrtity 1982 vyč:.l "v Íq-a:rovr bohen.iE'k Jacek 1'aluch kn.i.hu s názve® nz.ritický
jazyk

r. l'... &.ldyt1. Pols.ki bádáte l je perfektnt Fezná.men nejen

ee- ve,e,r;i čeEkými r,r£ic ny, vtE: tne. zepr ťlýct novinových c. lánků,ale

nevíc: k:.lecí nF. !.tlóovo tílc. poučen i ěadic tvírn poleká li Urt'

tury.

Proto obdivní hodnotí t!lu leského zá&emí,ktErá U!uofnilf. tr.:.ldovi
vyáávL t safer.ícnt jtbo Ztpic-rďk po ncuvrři tělně rllcuhou ti obu deví

ti let. V' tomto feno!tfnu r,patřuje cm.hu vytvoiit f;k"fťlému kritiko
vi amtetný -proFitor pro upIe t:ntní jeho Etrrteg:ie kri ticté výpo
vědi, takže ^lda,kte.rý v devadesátých letť'ch,v období čecké moder
ny, protojovávt.l kritiku jako sernott:.tný 11 terúrní rlruh,končil

r;vt„j životní záttt.E; rc Zf.clor. tiu<'.:in? nim vítlze. /l'oznáu:k£ r.oučasníkt.
2 roku 19-~3: ze, pf::lctolctí od :mr f.íčníku ;:ro j ec:.nohc kritik:, nem(
Česká literc-.turE mleíčník prc vLechny kritiky.i Littií^turj •••
Ve E>véz :r,rúe.i ri -poltký boheitÍEtu vtímá i klúOVL boje

c hodno t mezi pozi tiviEmen. b st?"Uktur&linsf'tr.

i-

cituje jf:ho defi

nici; ''Literatur-.', jf: rv?t hodnot, vyjádřený r-větern :rcrex.''
1-1"uhcu knihu vyť..:: 1 J.:::c<k k luc:t v írrkcv? l:.,Ll -po( názver.i: "Lif'vo h? liFtir.. odívD1 • Jt to yi^1"Vni třeklat rV-roc-ef'Jtt c:i-

loetné poezie do polf tiny. /V lý ukázkách je: thrubc. ;;clovint. zná
mého !onau.í .I-olEký ba;..d;:tEl rozeznává nejen nfmeckif, «le i pro•E'"nsál&ké vli'Yr ne tuto čeikou poezii Ee 14. Etoletí; v té to EouTislcsti je zcjimcvf EjiftĚní, nr.kolik - po cele devatenácté ctoIc-tí - .zsetínily Bankový podvrhy zájeia o tuto skutečnou českou

poezii. A. bodejt by ji nszaFtínilyi byly to podvrh)••• loťvrhy
tvě.rcc-, vyzn.t..mc:i?/uP.nc :r<J.dj z ruské f-Ítf; •••
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St r učně, trošku

popuzeně

1/ůj milý jko,
sama proti sobě jsere jistě i Ja, když se pletu do věcí. Jenže ne
dá mi to, nedá!
Krásně jsi roznesl pisatelku Frýbovou na svých zkušených kopytech
a za to tě chválím, ale: při té příležitosti ses dopustil některých
generalizací a já si myslím, že to by se nemělo. Tak předně, hned
úvodem atakuješ /poměrně nevinné/ čtenářky beletrie, z jejichž sympa
tií tato skutečně ponejvíce žije. Dovol citaci pro osvěžení paměti:

"Potíž je v tom, že čtou a chápou beletrii způsobem, který takřka

úplně staví stranou právě její specifické kvality: autorovo umění,
jeho schopnost a úsilí osobitým, básnickým způsobem zorganizovat
a zprostředkovat určité poznání, jsou jim namnoze dost lhostejné.
Ženy ve velké většině nemilují umělecké experimenty a avantgardní vý

boje. Okouzluje je sentimentalita a přímočaré mravní poslání příběhu,
zvlášt když zobrazuje utkání s těžkým osudem a špinavostmi mužského
světa."
Abych se zastala čtenářek beletrie: to jako že jsme blbé?
Dále jsou na řadě spisovatelky: "Myslím, že i pro většinu autorek
- až na čestné výjimky - je typický tak či onak utilitární přístup
k psaní: buC.to si jím vylévají srdce, nebo moralizují, vychovávají

nebo prostě vydělávají peníze. Zatímco muž - spisovatel se v lepším

případě potýká s tvorbou jako osudovým a strastiplným posláním / v hor
ším případě plodí grafomanské banality/, žena - spisovatelka provozu
je své psaní jako druh ruční práce tu více tu méně zdařilé, nebo jako
písemné pokračování svých nekonečných rozprav s přítelkyněmi."

Muže - spisovatele ponechám stranou, poněvadž s tebou v zásadě
souhlasím; ovšem na ženy - nespisovatelky musí tvá úvaha nutně půso

bit jako výzva ku sepsání delšího závažného díla, jež by dokázalo

opak. Naštěstí rozpoznal již Ludvík V., že dobrého a zkušeného spiso
vatele, když si dá záležet, přejde i nejdelší román; nespisovatelka

se proto může a musí řídit tímto správným názorem a rovnou se zachovat

jako dobrý a zkušený spisovatel.
Ostatně dost se těším, že se spisovatelky /nebo alespoň čestné
výjmky/ pochlapí a sebe samy sse taky zastanou; spoléhám přinejmen
ším na E.K., E.K., I.K. etc. ; takovým přiznáš alespoň slušný IQ?

Právo na utilitární přístup ke spisování bych odsouhlasila alespoň

paní Rettigové, paní Sandtnerové, paní Fialové Juliáně. Zvážím tě
i sebe a vidím - já mám pravdu!
Tect k Zdeně Frýbové.
Shodou okolností /navštěvuji mastní lidovou knihovnu/ přišla rei její

podpráce taky do rukou a občas mě ještě straší ve snu. V téže souvisle

ti vzpomněla j ser:; si na prazvláštní spisek pachatele Donáta Š.
/přibližně devětapadesáté vydání z roku tuším 76 a to se v anti
kvariátech povaluje přemnoho svazků z předchozích osmapadesáti
vydání/. Ta věc se nazývá Větev dobra, D.Š. ji vypotil jako mnozí
jiní ještě před válkou viditelně na Vančurtv způsob a krásnou vlastnost
má: lze ji otevřít na kterékoliv stránce, vybrat libovolnou větu
a vždy oVjevírne unikátní hovadnost. Přátelé si tuhle knížku posíla
li jako dárek k Ježíšku /i do zahraniční ciziny/ - žádný obdarova
ný nebyl nikdy zklamán.
Tož Frýbová téhle kvality skoro docílila, a to už něco znamená.
Jeden parametr její tvorby jsi však opomenul: tato osoba dokázala
napsat špatnou beletrii tak, aby byla prode j n á ’ Jedni se
patrně o stejný kumšt, jato vnutit zákazníkům prázdnou krabičku
od. cukru, jako že je plná. Klobouk dolů; vzportínáš na ty houfy psavců
a psavkyň /psavic?/, jež v lepších dobách obléhaly redakce četných
tehdy literárních časopisů? Fám za to, že situace se časem příliš
nezměnila, nakladatelství mají rázně snížený příděl papíru, kapacita
tiskáren je omezena. Alespoň tak si vykládám fakt, že /kupříkladu/
vzpomínky pana Seiferta vyšly v nákladu značně omezeném. Nebo co je
tu vlastně omezeného.
Tvé hodnocení spisku autorky Z.F. /a vůbec: co to čteš, copak
je znáš první týden?/ dovoluji si doplnit pěkně pasujícím povzdechem
J.D.Salingera: "Z toho by se člověk pozvracel."
ífo a na závěr tě ještě chci slušně poprosit: přiznej ženským au
torkám právo vychovávat, dopřej jim též výsadu moralizovat /někte
rým i v souladu s edičními plány našich nakladatelství/. Yěj přitom
na paměti, že nikdo jiný než žena, matka, udřená stará máma jako ty
nebo ji;;ohl by, jak známo, inspirovat slavnou spisovatelku. K.Č.

k napsání známého burcujícího textu: /cituji/
Katka: "Edo zase tak zape.tlal tu kliku od vrátek? Vždyt se na to
nedá šáhnout!n
"J.J..kac:
Q8 ti?"
- "Ty malé, umouněné děti s jejich věčně ušmudlanejma prackrma?''
/bez váhání/:
"Jdi!"

Tvoje
Marie Blažková
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Eva Kantůrková

Co je moderní

Josefu Zvěřinoví k sedmdesátinám

Slovo modernost e moderní se mimo oblast dámského odívání

téměř nepoužívá, moderna ustrnula v pojem uměleckého směru sta
rého celá desetiletí. Ještě tak poválečná období jsou štvanci
modernosti, souvisí to nejspíš s rozpadem hodnot, který válka
zpúsobila. A dnes snad čeká slovo modernost v koutku na převra
ty? Ale ne; najedDou jsem je uslyšela, kde bych se toho njjméně
nadále. "To není moderní," řekl Josef Zvěřina o komsi nesnášen
livého chování a maličko máchl rukou, jen nepatrně, aby nedal
odsudek viditelně najevo. A mně najednou to slovo zaznělo živě,
nevyčpěle, zrovna jako čerstvě vytvořené, nečekaný posun v Úhlu
pohledu. Takže modernost.

Nejdřív se k člověku blížíme se zvědavostí, aspoň já, zvě

davá Eva. Pak vzniká mnoho možností: sblížení, rozčarování, obdiv,
odpor, souznění, znechucení, podmanění ••• Zde se vyznávám z Úcty

až plaché a z citu ničím nezkaleného. mloubavost však tu součas
ně zůstává stát před uzamčeností celky, a to bych ráda vysvětli
la.

Z dětství mám uchovanou představu kněze jako osoby ve cti

hodnosti nedotknutelné. Tehdá se ještě mše celebrovaly latinsky,
náš pan farář nosil kolárek i ve všední den a n^^i vycházel z
fary v dlouhém černém hábitu; my děti ho zdravily "Pochválen
Pán Ježíš Kristus" a on nám odpovídal "Až n9^ky" & vúbec mlu
vil jinak, než ostatní učitelé & veci nás učil jen tajemné, tak

tajemné jako byla latina, svatostánek, zpovědniee, kúr i farská
zahrada za vysokou zdí. Moje zážitky %XR^0xíx s ním spojené

jsou poetické, tak stejně e silně poetické, jako jsou dopisy,
které mi Josef Zvěřina píše o vířeo Památce venkovského faráře

Josefa Buchtely se před několika roky přišel poklonit ^elý kraj,

a ten věru neoplývá zbožností, pan f8rář měl prý pohřeb jak ně

jaký biskup, lidé vědí, koho uctít. A co jsem četla například
ve "Zločinu pátera Amara", zůstalo mi - díky jemu - zkušeností
jen literární, a jeho lidsky vroucí obraz mi nepřeKryl ani ze-

2o
svěcený Brezův popis státu 2 Úřadu jménem Vstikán. Náš popovický
pan farář byl dobrý, ale rozhodně nebyl moderní. Například když
zemřel TGM, vfzel tak hluboce v katolickém přesvědčení, že odmítl
na faře vyvěsit černý prapor a navzdory všeobecné Úctě, jíž se
těšil, vyvolal veliké pohoršení.
Bylo by ale hrubé říci, že svrchu uvedená modernost je mo
derností tím, že by přesahovala meze katolictví nebo kněžství o
Tekto založený výklad by byl zcela falešný. Ale současně si ne
jsem jista, zda keždý tu modernost vidí a zda ji každý chválí. A
možná, napadá mě, já ji cítím intentivněji a jako blahodárnou
právě proto, že přicházím odjinud. Nazvala bych ji duchovním ú
silím, duchovností, a jeho síla si mě začne podmaňovat, kdy! po
cítím, jak touží chápat svět v celistvosti, jak do svého pocho
pení zahrnuje i mě, člověka nenáboženského, a jak to činí ne tak,
že by mě přetahovala na svou víru. Ne: je to "jen" vůle porozu
mět smyslu i toho, co se děje.před práhem víry, kterou vyznává,
za jejím pomezím. A to potom, protože to není Úsilí jen slovní,
jen Úvahové, protože je to způsob žití, začínají padat jakékoli
hranice, méně se myslí na to, .22,, které lidi rozděluje, více na
to, jak, které má dar soužít, a duchovní Úsilí vrůstá ve svět
lásky a přátelství. Pan farář Buchtela mě měl rád, dával mi sva
té obrázky a vybral mě zpívat na kůru; tehdá však o mojí dět
ské víře nebylo pochyb. Měl by mě ale rád dneska?
Svá setkání s Josefem Zvěřinou cítím jako div. Jsme pfece
v Čechách, v národě od věků rozpolceném, kde se i dějiny píší
tak, že musíš někam patřit, bua k Oechům proti Němcům, nebo k hu
sitům proti katolíkům; a žijemé v komunistickém Československu
a oba už tkvíme každý svým způsobem v dějinách. V době, kdy Jo
sefa Zvfřinu hnali do žaláře, já vstupovala na vysokou školu;
cítila jsem se nikoli vyvmlencem, tehdy nám Bebyly moderní výsa
dy, ale jejich ničení, rozhodně však jsem se domnívala mít před
sebou budoucnost. Jeho budoucností byl rozsudek na dvaadv.cet let
vězení. Št.estný život na kostech podmaněných, zrůdný a hloupý pa
radox. A'^ak že revoluce prdtivníky ničí, může sice přinést změ
nu, ale nikdy ne štěstí. Za skutečné své životní štěstí mám to,
že události uzrály bfhem jedné generace, zrály tedy dost rychle,
abychom se stačili sejít.
Když Josef Zvěřina vypráví o svém odsouzení a věznění, činí
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to zvláštní směsicí žertovnosti a vfcného líčení. Z věcnosti,
která je střídmá, vysvítá tupá hrůza politických soudů & lágrů,
žertovnost vyzrazuje dobrotu srdce. Jeho některá lágrová vyprá
vění jsou něžná jak dítě. To třeba, jak t€žko bylo obstorat hro
zinky a jak ještě těžší bylo pak nechat je zkvasit, aby měli
mešní víno pro tajnou bohoslužbu. "Čtrnáct letí" řekl8 jsem
jednou, "to je celá třetina dospělého života." - "Bylo by mi hůř
nebýt zavřený," řekl on, "tam jsem byl svobodnější."
Až sem Úvaha dosáhne: být zmanipulovaným knězem je horší ne
svoboda, než být knězem vězněným. /Jaký asi prapor vyvěsil pan
forář Buchtela při smrti různých prezidentů?/ Vnímavý človfk tu
zahlédne nejzazší člověkovu výspu, a to tím spíš, že lidé uvažu
jí právě opačně: raději být "trochu" zmanipulovanýaný než "hodně"
zavřený; vnímavý člověk se dokonce za tu Úvahu trochu stydí: on
teoretizuje, kdežto Josef Zvěřina těch čtrnáct let v lágru oprav
du prožil. Avšak modernost Zvěřinova, jak jsem ji pochopil6, sa
há ještě dál, mimo všechny výspy tak zvaně "normálního" uvažová
ní. Těžký kus života je vstřebán a zkušenost zahuštěná v étos
vyústí v odmítnutí nenávisti. A to nejen té nenávisti ciái, té
třídní, která ho uvěznila, ale nenávisti vůbec. "Přece si nepošpiním srdce," řekl mi, když jsem se ho zeptala na vztah k trýz
nitelům.
Taková mocernost má možná dnes sílu a naději přemoci ne
přízně světa. Je to étos nedosažitelný rozumem, kaž(JJi Úvaha je
tu krátká. Kde je jen Úvaha, tam je ještě Účel, a tato modernost
funguje prostě sama sebou, "jen" je a "jen" jedná - a člověk
před ní zůstane v tichém Úžasu. Cítíš zajisté jako její předpo
klad hlubokou kultivovanost teologa a teoretika umění, zaslech
neš ozvěnu řeckého a latinského verše, postřehneš římské vzepští
teologické a ozve se ti i dunivý dech francouzských gotických ka
tedrál, vysvětleno však nemáš nic; div je viditelný, dovnitř všat
nenahlédnutelný. Někteří lidé jsou utvoření jek dokonalé umělecké
dílo: to též je nerozlousknutelné ve svém tajemství. Zde platí,
že buO v sobě něco máš, nebo to nemáš; některých hodnot se zven
čí nezmocníš.
Když jsem prvně přečetla Zvěřinovu esej "Nežít v nenávisti"
pocítila jsem Úlevu. Dokud ještě někdo dokáže t&kto uvažovat, ne
jsme ztracení. Instinkt odmítá dát si vnutit pohled na svět a na
tutB8Ümi x jako na Titanik, najíždějící na ledovec a potápějí

cí se do hlubin. Země je a bude, lidi jsou a budou, jen my nebu-
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me. Někdy ale člověku shledávajícimu pozitivnost chybějí důkazy.
Pro ten případ si ještě vždycky můžu říct: plivat na svět není
moderní.
Byle bych ale nerada, kdybyste si jej vy, kteří Josefa Zvě
řinu osobně neznáte, představili jako asketického mnicha v jesky
ni. Domeček před malvazinsKou strání dfchá pohodou, před okny kve
tou rl'.:že a zrají brosWe, v podkroví se rodí vysoká teologie plná
básnivosti, o svátcích paní .Andělka pokryje stůi dobrotami .a jí
delnou i podkrovím procházejí hosté cestou za milostí, a nfkdy
jsou okna zavřena a záclony ..J2taženy a dopis přijde 3 udáním místa
"Někde". U nás na chalupě jsem se zesměšnila starostí, jak 5e cho
vat v létě s knfzem u řeky. íůnfz oblékl plsvky, vlezl do Otavy,
plaval desetkrát líp než já a vykřikoval blahem stejně jako my.
"To bylo legrační," říkává. "Ty byly veselé, ty řádily," pochválío
Na parníku, když 1Ji&rie RÚt Křížková vdávala dceru, byl kapitánem
plavby s do mikrofonu přednesl novomanželům humorné kázání. Jednou
jsme si spletli čas a přišli do Písku o hodinu dřív na nádraží,
seděli jsme na jeho aktovce a na jeho kapesníku na odlož^^ch
pražcích a povídali si. O čem, už nevím; jen nezapomenu vůni
pražců, trav a zeleného lisfí, dotek štastné chvíle, který nás
pak sytí.
/A minulý týden jsem se doslechla, že soudním řízením proti
knihám 2 rukopisům, zabaveným Josefu ZvĚřlil.novi při domovní pro
hlídce, propadla jeho esej "Nežít v nenávmsti" zničení, protože
prý zesměšňuje státní zřízení. Může nesnášenlivost a zášt jaké
koli provenience dostat výmluvnější políček?/
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Výlety

Poprvé ja€:.a je 1 do Znajma v pĚ-tačtyřicáté:n roce v lét?.
ZcEtflvil jsem si v Brf!r.H!ovicích r.áklacták sovftské armády. Vojáci bre11 stopaře všdycky.nic za to nechtěli, jeř tě s pH natídli rnaohorku.
Ten můj řidič měl plnovous do půli prsou a připadal rr;i hrozně sterý.
Ve skuteěnosti neměl jisti víc nel pětatficet,jenže mně bylo šestnáct.
Vlastně nevím,co jsem tenkrát ve Znojmě chtěl,myelím,jenom se tak podÍYat do ;ěsta,které lelelo nfkolik let v "ltíěi" - a také ee tam ještl
platilo ukami,poCud si ale dobfe pa:1atuji,i tehdy se tA!l'l nějaká zele
nina nebo ovoce na námlstí prodávaly.Z té doby ve :nnl! •zbyl jenom dojem
velikého proetoru,obestevlného renesančními a barokními domy.hlídaného
nahoře a dole vilemi.Z moravských a českých měst jsem neznal skoro nic,
a tak na sne i to poválečné,jeltě vlastně německé Znojmo udělalo ve
liký dojem,tleba!e jse2 z protektorátníškoly nic nevěděl o románské
rotundě v pivoYafe.Já jsem toti! ner:nal ani Prahu a brněnské pa:nátky,
jak známo,velllt.ý respekt nevzbuzují.Elavní atrakcí je zde pfece bý,alá
věsnice.
Letos jsem se jel do Znojma pudívat na tzv.výměnnou burzu.
rfedstavoval jsem si pár desítek zájemcd o zná*aky,nálepky a ,1vní ticky.Jenom!e kolem místního hotelu nebylo kde zaparkovat a podle značek
2de byli nejenom s■ěratelé z jihomorevského kreje,ale také ze Sloven
ska, z Prahy,hradce KrEi.lové,?ardubic o bůhví odkud •Kovnitř jsem se pro
velký nával ani pófádnl nedostal,nle nad vchodem jse:!l viděl "výrazné
upozorněni,!e se zde r.emljí vystavovat !aiistické a náboženské pfedměty-,jinak se zfejmě výběru,nabídce e cenám :neze -nekladly.To,co jsem
od vchodu v zezeráeh mezi přelévajícím se davem zahlédl,ai pfIpadalo
vzhledem k letopočtu,státn.ímu zřízení 1 státní Ideologii fantastické,
protiamyslné,zábavné - a trochu provoněné snad neodůvodněnou noetalgÜ.Tady se toti! ^romě vý&ěny a jistě 1 prodeje nnámek.,nálepek,potlednic odznakd evyznazenání vyměňovalo a prodávalo téměř všechno z opuš
těných bytO,ck:fíní,truhel,kredencí a p(id rodičovské
prarodičoveké
generace,!ádn, skutečné,cenni stéro!itnoeti,ele po továrensku neto
fivnostensku vyráběné starorakouské,me1válečné a protektorátní u!itko-
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vé l1ředmlty,malované hrnky,Mbroušené"sklenice,formy na pečivo,mo!díf'e
a cilýnky.kýčovité obrázky,cínoví vojáčci,ale také nově zhotovený g:nejd„
nesmyslné^-evčné.vypalovJnim zdobené mísy,dózy,talíře,toté! ze sádry
i wnělých materiáld,drobné ozdoby,podomácku vytvořené"šperky",krátce
vlechno,co minimálně esteticky orientovaný člověk principiálně odmítá,
co k sobě nepustí,leda jako kuriozitu nebo p1Škuntál11.:Když jsem se pak
ale zatoulal na znojemské náměstí,chtě nechtě jsem musel naznat,jak jsot
estétské přístupy k vŠednodenní®u,vezdejAíst kýči problematické.Tady se
nechal arctitekt,bezpochyby eeteticky školený,pf'imit jistě neěkoleným.1
městskými tatíky k tor.uu,aby doprostřed krásného;velikého historického
náměstí,které umotňovelo s odstupem obdivovat krásu starobylých fasád
1 itíhlost horní vě!e,posadil•jakýsi novosecesni obludný obchodní dam,
hamaté,obrovité tě!ítko,které nRproato a de!1n1t1vně pokazilo celý
prostor.Koupit si do Eahrady trpaslíka není ve srovnání s tímto činem
!árlný.velký hfích.
Podobný bleěí trh jako ve_ Znojml,ale v ještě větším měřítku,s větším počtem prodávajících 1 návštlvníkd a ještf peatřejší nabidkou,která zahrnovala-i pochybně aterolitnlf .11adony,Jcf'!le,s^ícn7,l2mp7,•
11orientální"zbolí a dókonce medvědí kdl1,kterou a1 majitel odnášel od
poledne zpět jako odhalený Vašek z Prodaní jeeá •idll o llfjaký týden
později v holešovském zámku,jehol.rozsAhll chodby a sály byly plné
k nep-rostupnoet1.kaříl8ký bleší trh 3sem pfed lety proěel,to je ovšem
z větší části pro!esionální zále!itost.u náe tivyměňuj!cí a prodávající
jistě z drobného kfieftil nemohou lít,jsou to prosti lidé,potre!en! váfní,koráčlcem ebírat,vy-raiňovat,prodávat,at to stojí,co to etojí,horú svá
auta pfes půl republiky,vy-nášejí,instalují,opatrují,hlídaj! evé kurltzní zbolí _ a needí tam za etolky a pulty jenom lidé usedlého věku,
naopak,převláds.jí rifle,ev?:ií vous a bujarý vlas a. .dívky a mladé paní
v tom,co se právě nosí s co vlastně ani kUi nedovedu popsat a pojmeztoYat.Stejně tak publikum je spíň mladé a moc se asi nez3ýlím,kdy! napíLu,
le zde ti lidé hledají něco přece jenom cdli!ného do evých .neoriginálních
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vzal,!e
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to

brak,jen
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Jlnf.Pfedetavuju si jelen! parolí nebo vycpaná lesní ZTÍfátka y obývat
cím pokoji,kterj mé osmnáct metrd ětverečních a je mi z toho nanic,ale
zároveň teké musím myslet na to,le součaanl,modern:l výtvarné WDění.ktert
se rulbímí v o!1c1álnícb prodejnách.je často stejnl sterilní a nechtfně
unitormní jako ty panelllty^Ale co mne nejYÍc yzruffuje,dá!d!,ba 1 trochi
pobuřuje Je. !ekt,!e se na svérázných bleších trzích v moravských měs
tech znovu prosvzuje coei,co část mé generace,odchovaná rul vybranýct
m?-rxiet1ckoleninsk.ých textech,dávno odsoudila k vy:nfení a vymizení,prá
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vě tek jako předměty zde vystavované e.. vyměňované:totiž obchodnický
duch e talent,jel. tu rozkvétají v původní podobě,v ráa!ci zákor.2: na
bídky a^poptávky.s dtlrazem ft.a osobní zairiteresové-;nost,vyf‘idilku,Ěar.n,
drzost,redost ze e2louvání a případného dobrého,tj.evým 2půscbero tře
te trochu podvodného prodeje nebo kou^.Dnes vím,fe spou.cta lidí
r.2dání právě iohoto typu,čich pro trh a jiné předpoklady k obchodcváni,
nejsou mně osobni nijak zvláěl sympatičtí,ele přece jenom,co je tahy
nevyufi týcb schopnoatí,energie,Vtile vyetavit ee riziku určitého druhu.,
což vBechno dobromady by mohlo za vymezených okolností přinésthyrospNné oživení do strnulého a těfkopádného systému Etátr.í di2tribuce zbofi.
Dnes vím.jak relativně snadno může kdejaký trochu schopný intelektuál
a!už e čiré fantazie a spekulace.nebo na takzvaně přísně vědeckém
podkladě vytvoflt módel ideálního světa a md!e si ve svém nadšení představovat,jak, dobrodiní pfinese jeho W!kutečnění lidstvu.Dokud ale ve
svém modelu nebude poěítat s veěkerou obrovskou setrvačností,jel vězí
v lidské přirozenost1,dckud do niho nepojme i Yšechno irecionálno,které
se podílí na l1da1t,11 rozhodování a lidských •činech.výšiny a propasti
lidské povahy',potod bude eventuální realizace jakéhokoliv takového plá
nu nejspíft jenom dalším impulse■ k historickým ká.tastrofám,jako viechr.y
podobni podniky ▼ mlnulostl.Jeiikol je sfejml,le Je tato podmínka za
současného stavu lidakého vědění nesplnitelná,je postoj maximální tolerance,liberál.noati,kompromlau jediný reálný,jediný,rterý male zaručit
pfe!ití a enesit'elné lidské podmínky.Není ale tato možnost zase jenom
intelektuálská iluse? Svět totiž za souěesného uspořádání vicí -ale ani
nikdy dosud v minulosti- nemá molnost a není ochotný čekat na ověfený
výsledek skutečně objektivního zkoumání pfírodních podmínek 1 lidské
povahy a potfeb,a tek se nezadrlltelně pohybuje/nelze fíci,!e se ^víjí/ podle okarů!tých utrendd" a spíš jenm předpokládaných zákonitostí
a vymyělených nutností.Snad !e jse:n tolik let chodíl prakticky jenom
v nejtliflsím brněnském okolí cítím tQa dvojnásob, jak se takticky zmfnil krajinný obraz,jak se v prOblhu uplynulých pětatřiceti;ale ze jména
posledních patnácti let obrátily vstahy,jak lidské zásahy do krajiny
jsou ěím dál cřejml3AÍ;dotlrnějA!.bezostylnljl!,kde ee človik dřív
pfimykal lt pfirodnía Uniím terénú,te<J jej najednou nemilosrdně pfetváří,d4lnicemi,ěnícía1 etavbami,tvarem pozemkd,likvidecí ostrdvkd pf!rody
které pfebilejí/ak11tečnl?/ prdayaloy,a11 Yyuliti půdy.Kakolik je to nut
né nedoYedu posoud.it,ale kdyl se divám e mikulovského kopečku do Rakous
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4
kde je vidět dlouhé pruhy soukromých polí s nerozorený;ni mezemi t-:. když
vím,že 1 tak už Rakousko dosáhlo cíle,o který teprve usilujeme,totiž
!e je schopné samo se uživit a ještě vyválet zemědlHské produkty,musím
o tom pochybl.\vat.Pamatuju si,fe mi
jízda pfed nějakými deseti,patnácti lety skýtala potěšení ze styku s krajinou,le 1 fádní Hana měla evé
kouzlo mimo jiné díky starobylým cestá.JJ,stíněným alejemi mohutných
etromd - kde je jim dnes konec? Sledovat okolí z okna automobilu,ne to
dnes není čas a vl2i::tně zároveň ani není z čeho ee těšit.Stromy hynou,
lesy rezavějí,kvůli blbé televizní viti,která bude pfenášet vesroP.s blbé
programy r nadto za ^pár let bude technicky ptekonaná,nakladli pfes ceky
chráněný hřbet Radhostě betonové panelyl A tek je to jak vidím a elylím
na světě skoro všude.
Z Eystflee pod Hostýnem jsem ei tehdy v jEŠtě eyrovém pfedjef! udělal výlet na úpatí Hostýna.Když jsem se vracel &pátky k parkov1št1,oslov1ly mě l.l autobusové zastávky dvl enad šestnáctileté dívky.
Vypadaly jako Eatoul^á kolata,byly sned obl pikné,ve své osamělosti
dojemn-5,ale také jaksi umolousané.teešW mladý mul si toho asi nevlim^
ne,ale já ei nepamatuju,le by mladé dárq.m^ spol^ačky,v době mých pováleěných šestnácti let,byly někdy takhle umoloueané.Ale to byla také
doba,kdy páni prof'esofi posilali mlad6 páky v parném červnu domd pro
vázanky
I
•Prosím vás,kam vede ta cesta?^zeptela se jedna z dívek.
•Ea Hostýn.^
"A co je to?"
Vzpomněl jsem si,jak jeem kdysi dávno nevldll nic o P.femyslovcich ve Znojml,protole jsem se uěil • protektorátních školách,
ale pak mne napadlo,!e to věechno můte jít ještě dál a jednou zde buda
!ít generece,která vůbec nebude vědět,kde lije.A nebude jí ani etát
za to,vě-dět to,protože ui doopravdy ládná krajina nebude.
Celou cestu nazpět jsem sám sebe s úzkoetí pfesvidčoval,
le vlastně všechny koněiny,co.mim rád.jilní čechy,kraj kolem Lednice
a Mikulova jsou na-nec.taká dávno človlkem.pf.etvofenf a vytvofený umělý
svit.Je to naděje 8 a.noha ale a jeatli,pfece však naděje.
M

í

jka

158

V piatok popoludrď.

'l'ý!dcň to týžOeň, vždy v pietok, prinália brs.tislavaky Večer
ník ns trete j ftrane vidy nový ci tup1ný pr:!beh zo života od nu
dy Of.brlěoveJ. Vždy znovu a znovu zdúpnem, keC • pistok poobede
otvorim zvečlGVo Večerník e uviéim ztrmiku, Ictorú st1 hla Hilda
briěovtt zaplnit. hodTa m.ejho Olladu to takto ide u! najmeneJ •dem-osem rokov. T^to novinářka, ktor^ ea kedyai preel6vile y televízneJ sútza!i Desa-ekr,t odpovedz, zreJme nebýva chord, necho
dí na dovolenku, neposielaju Juna školenie ani na zahranlčné
cesty^ J tak kn!dý týždeň preclkladlS trtojlm, nopochybne dychtlv,tm,č1te.teZom novů kapitolu o oauaocb ;:loveka. To je &^m o sebe
zriedksvj fenomén v naňej tlači, nemližem si s,omenÚf! na nič podob
né, nech si ldmem hlavu, eko chcea. Vytrvnl.ostou ml Hilda G^riAov4 pripomína iba Arta t1u^walda eilte z ělas,
som mal príetup k New York berald Tribune« Lenle to, ěo píše Hilda G^r1Aovd, to nie::, ri f'eJetónUcy na Jednu straka, jeden takt livo^tn9
pr!ríbeh spotrebuJe naJmenej leaf-seder:a klep^&ft/ch strm.. Tsto ^uailoovnose vzbudsuJe úctu aa®a o sebe, naJd ke! UYČUime, le novin^4rka m.f pravdepc,dobne elte aJ in6 et^arostl.
t1terlmy utYIU', ktor,a aa lUlda GQ>r1AOYti kaldl týlden pre^^tuJ^, je 4ost ne^£1 ti^ NaJsker by to mohli b,-e črty, alebo
sa terras hovor! aj v teleT!z11 - fičery, nielaady au to vSlak
sko^ropo"1e41cy, nlekedy ndniělcy, 1noke4y au to prosti z^rnaJl.y autentiektch v^OTedí aktchsi nel-t:a^stn!c, ktor4 opustll aanlel a
nechal ich seeamtcb •
na krk^ T!lto tora^Aa neJaenoet :p1atedrcych čítaní 111a vlak 'Ye^d nedrf!!41, drtSldi m.a, le aa po cel4
t1e roky sevlea rosh^odmít, ěi 14e iba o alušne ^uroben4 novinkake brn^^ty, alebo či predea len nie w črty Hildy G&rlšoveJ hletoricky ojedlne^^d a ešte aj pravdiv^d aprltvami o !1v-ote eídliiltnfho člove.ka sedemčiesiatych a osemdesistych rokov nJfŠho storočla.
!udek4 osud.7, o ktorých G^riilov^ píle I aú aamosreJme poli ticQ neutrdlne, je ru taltd doba. Napriek tomu eú to vlek pr!beh7
ao nlfltnou pr!tažllvoe'Cou pravdy o kalých 4eJ1n^ch člověka. Je
to nen^aadn4 ale čaeto al neGYeritelhe s^^ujuca praY4a o prise
re ^?u4ak4ho IlYota nafilch ěiae. Navyknutt • tnjch novín na to, le
v nich !locmek 'kystupuJe bwl ako oslkf'enec ' a hrdina prttce alebo na
opak ako bhrie^dk na pr^derl hoepodttrska.1
ty^ uplatk4.ratYa a meulív^a mod, priJ!mBlll k Ylastnánu udivu pribehy Hildy
Qdbrilow.1 s pos^ornoetou, zvedffoe'tou a n1eket1y dokonce a ietlm
ú.la aom. Weprekí!a m1, fe Jej príbehy su ^^Sa feministicky m-

™-

159

fí.rbená; iče o f'emlnlzmus dom.ooceho p8vodu, ktocy je rovnrko kro tký ako ZvSz ilen. V posledndnom ěase napokon ui!lnkuJu v pr.!behoch
aj mmžl, a nie iba ako alkoholici, grobir&ni a neplatiči alimentov, ale
bohatlom spektre. Celkom nedr1vno bol '1stretlnou posta
vou jedndho pribehu riaditeZ, ktorfho očlvolal.l, a ktor,ý se tr,p11
najd-tlffltlffl ěo povie lena, kec! ul nebWe mect chodl"e na n4kupy a
ku kadern!čke sl.u!o^^ta autom.
Prfbeby Hildy G&brlioveJ ea sociologicky vyrovnaali a tt stupla leh cena pre poznanie tak4bo typu 11vota, ktoto.r.f v 1n$ch osnam.ovacícb prostriedkoch absen'tuJe a obivem aa, !e absentuje často
aj v literature, v takej, ěo ul je zviuan4 v t^vrdých <losk^ch e
čaktt vo výkladoch n.
^^ha na kupca.
sa totll sloven&k^ li
teratura odohrha vll!§1nou st&e elte na rtc'lieku a pod?a vyskušených 9spo<lelovi s^urov-$ matvin ftll4y GttbriloveJ Je rldso mestskt a
otrapte real.latlckf. s ekould. 11ter^mou nev1nno8'u zaplsauJe Hil
da Gdbvilovd pr:!behy, ktori Inflě poču^^a rogpri\ra'f na prawonaku,
v električke, t ob^^chCMloch, na 1n1ěk4ch v p^^u, na l^reeh a v
mdch. Bohvie U je to M^vinno.C I kaldl kto to ^ras e^DÚd.1, vie ^e:r1111 dobra, le Moko at^rakt!Ty pribeh neJakeJ }'riatel'k7 a jej •nia
k^tae !larllvfbo manžela ea 11&1^ na papierl a^d'C t tr^dpnoať, kto
nemd p^ra, ako aa to ^toae&le ěasto etdYa v Bakal^bseh. T^itle
nie lba ne^nnnooa'C ale aJ
de^nOYate^Znl •^•l pre hO:Uvolr
procesu, t
sa na papler prenMa ^:ru.tak4 ^akutoěnoat tak, aby
nasplolnela a M^^^ela, ^4 ta p^anl.
v porovn^ard a ^\1m, fo aa ndm vhobeene J)realr:l^aM aako •obrraz
naleJ aÚěasoo^.u% eú pr:tbehy OQ>riSoveJ doaf nonkonf'o^rmn4. Pn
est4tov dokonca aJ nev^^^. Bapr!k:1..ad na nsdlel o4 taktoáho mlě^rta llterat^tÍry a tel.erl^^ch •rl^ar ea u 04bl"ilneJ dosved4me, aku IcNučoYu úlohu hraju v llTOte n§šho eociallatiekfbo člově
ka penieze. V jeJ pr!behocb clrankaju J:_ peniue u! cJeU, dospelí
cicajú peniue Ä evoJJ,ch rodlěov-d^chodcov, surodencl a ^^^lla
aa venia o peni^ue, st^an ^rodilla postavili sa vel'kf pe^tase bllrrik, celt 11vot len dreU a terras ned v d^w kJeto 1>,Val, nladfl so
nidina sardba peniue na Tletltch atr^andch ako v oli^J.,:a,ebo choe
vlet'Jco a caru aa'f, J^edn! atralne sávinia d^^^ ^penlasea ^uziatte
kracbiú,
by t!l4a aohl.l maf, !o ^-.,&, peniase Á treba na
stellt byt^

na auuto,

na upla't]q 1

ab7 aa 4c4ra a.oetala na v^yeom

ßkelu, feny po^rebujc! penia^ke na parMu, ab7 neYyse^nll ako hen-

tA, peni^M aú ^^bolom ur^lndho 11vota, rozveden! ^n!el1a aa
delia o penla_se, o mejetok a o c1et1, niektorl ^^preplJe vletky
peril aze, in$ len polovl ea • sko mt1 výJa I t " peni azm1 rozve4en A le-

-.3na s troa.1 doŮů, ak z^w-obí 1.;,CO Kčs mesačne. Ze peniszmi sa od-

cbMze do Ameriky alebo do Austr^ie, za peniBze si detl mOfu
vybrat, či budu ^?ubit viac otcs slebo mam.u.
Tým e 1ným p:rnjevuje Hilda Géhrlšov* netaktnost voči úradne

ídealízovanej skutočnostil. Absolutna vnčšino jej pr!'behov sa

v primi t!vnom materializme n6.§ho občianak4ho priemoru a v íeych milWkých milieu nálho nového člověka. tlie řeby som pr4ve o tom najradše j čťtal 1 oceĎujem Jednoduho, !e oš tom niekto bez ostychu
píle. O zútult—te sídliltného člověka, o jeho Izollcll, o závisti

a intriklcb v prscoveych kolektívoch, o snobizme novej triedy, kto-

r4 predvMza prepych a n,ioc, o povýšenosti krátkodobých bratislavs
kých meštiekov voči dedin&^kýa ch^rwom, prilelcom a sedliakom, o
v§eobe^cnej h^ftostl livot.& v električkách, v obchoéloch a na ulici,
o stl'alliTich Y$8ledkoch pom$lene j vfchovy det:l. Iate, 1 ste, Oéhri-

šor^ preredvedl^ ftlekedy aJ p^r!klady ^dsl
ňu

ta

výbox._ alebo itudentku, ktoN
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obetavu posl^^^
lc sebe zoberie die

s deteklhoo do^^a a tjm si ^zmar! šance na YydaJ; atrelen4, lib-

nutd, ul—^ a nenora^^a, vraav:! o neJ JeJ okolle. ^/Dalo sa cidiet
aJ v té.leTťsll v oelkoa elulne J 1neeen4cii/
G6b-r1šova
v noJich pr!beboch aj moroltzuje, píle
^PN no^viny a nle pn neex1.atuJuc1 Ustav pre aku:n^anle v$aledkov trid„^-ero^ěatfho u^allla o ytcbOYu raociallstick'bo člověka. l"oral.1zuJe v
obo^cneJ ^rea,^tts^b-onietens^^romant1c^^11ber1Slno-sociallst1cko-

fUan^trop1cko-fe^llin1 atickeJ rovine, z ktoreJ vypl.ýva, b raJ

Je

v

srdci, le Je abytočn4 a1ú!11 zlatdmu tel'a-tu, lebo prach sl a v
prach ea obritll, le hodnoty ducha au v^yllle ne! hodnoty na bankov-

k^h I le Jeden dobrý pi alte! je ví se nel svorka pochlebovaěov,

le 14eke sa dar:! vioc v chudobě ne! v bohatstve, !e toleranci a je
nadraddení neznAš^dilTostl, ?íe lisks je pre deti daleži tejšia než

tulná ^vreckov41 le pravda Je lepSia než hociak' lo! • le !eny eu
hodno^tneJlle Zudak4 bytosU nel muli. To d dnee nie Je, pravda,
ovetoboml, o takejto morake sú ul aj ^naeenia. Len!e Hllda

nta

Odbrl^^'

túto

antlikonz^umnú mor^Aku hl4aala ul vtedy, ke! elte Ú-

T^o&ltky atotolňOTall Utťpeclcy epoločnoati eo slepiuJuclm sa TybaTenťm nallch doMcmosU chladntak^ti. a prdčk^ml a svylujucou sa

epotftbou b^ziav!ov4ho na hlaavu.
cnoaf.

to teda ellte nebol.a z nÚdze

"I uplyn^ulfc:h rokoch poničili 1!11 besduch4 prop^^mda a obpčaJnA ulúposť
novin6ch dost vfrazne nttodnú povahu. A prdve v
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tej suvislostl ei teras uvedomuJem, čo ma vlestne nt\ pietočnjch

prfbehoch Hildy GllbrilioTej tak drd!dilot podvedeme som tušil,
fe tito novinářka niě nepoikodsu.1enapriek tomu, že píše Co no
vin. fe si na!lai ,o!no &J 8 trochou Atastia, na novinovom Úhore

-r.

robotu, za kto.ru sa nemusí hanbi

Prirodzene vznikd otúka, ěi b7 Ottbriěovej pr!behy mohli mať
aJ llteráb-ne pokraěoT^an1e, ě1 by mohli nadobw!núe na intenzi te
a prekroči-e tak neJasnu hranicu medzi novinovou črtou a littrraturou. BrMi tomu iste oj Bkutočnos-e!e príbehy sú tak hutnJ,

f.e sa na malej. ploche tieenia. Su to skoro vždy celé !i votopisy. l'1mo noVin7 by^w ich pravděpodobně povalovali zs 11 teratú-

ru, keby G^riloveJ oatal ěás na to, aby stihla pMedct, !e v

teJ a v teJ chT!li evietilo , a^ako, elebo !esa vietor preh^el
po eídllaku, keby mal.a rnieato na to. aby povedala 1 ako sa cíti

la ^hrdinka d

ke!

na Ti ace-

Ju aul ml dUl a keby mohla rostl

ro atrM vnůto^nd ^wolog !loveka. ,kker^w ne11A nikto rM. To Je
naozaj otdska.

!$k ea 114 a1e

nctt •

!e keby nemohla OdbrlŠOY§ pťaa-t noJ^ pr!-

behy do novin a píaala al ich len

pra 88ba, ^ariike by aa niek-

to naliel, kto b7 prepí^ft deeat S1 4Ta4aa'C najlepl:!ch na rormdt
A51 sol!11 ich obyčaJnou nemou a rozoalal. k^mrátoa na preěítanie. Novinářka by
apeeoboa pre^kročila ^^hlce dvoch kul
tur , hoci by bola stne uplne td 1st4.

-aS-
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Ludvík Vaculík:

Domov
/fejeton/

Zbudoval jsex r.i doaov, zďďlo se, te sc poved, a-vina z.l&lzě
pooleďní události vhazují, že byl öd začótku založen č patin. A jas

se ta krajině zdála přirozen? chráněnu věncem hoři íří jemif Uí.\.ořáuáhn, inl© hojnost plodů i zwSře o nadto zde runáo necidlil. 1& nein

tu ležela přímo uchystán© tomu, kde první přijde, co;. in inlo varo
vat, ale nemohlo, nebol nem&se cnyclu pro varování, auf necítíme z.ebezpečí. /. přece prtóvě tato inejeň liduprúzdnoct ideál;.í krajiny zna
mená první nebezpečí, vldyt £i jí ao.;ou včiarout ooučaein i jiní. Os

tatně se ukázalo, Že tak úplň* prázdná zase není, nebol za jasných

dni vídali jsa nad zelenou hladinou lesí tenké proužky kouřů. Kr.1yi

se tas moji lidé vypravili, nuřli nčkdy jakési nám podobné bytosti,
jemf.e horě!, jež sem musely při táhnout pfed ^^i. Ty jroe pocnytcll,

z.ěl:st.i potili, zč.tsti e-1 je podřídili n nškoik jich uprchlo. Jirttf,
nelze ee ubrádt IIU'l!ilence, že podobně mOže náš kouř pozorovat nepří

tel. Proto jsem na*ít1il, aby ohně byly za ine v!dy uhnáenj, &le- sotveie ae tů e-tGlo, lpil jsem ae .možných násleákO. Vf.dy{ jix:ť tlupy,

jež stehnu na prahu nnáeho domova a neuvidí znásný osídlení, budou
se Cohn!vat, ž.e jf p:-údrý. Ihned jsem dal ohnlt znovu ze;b.lit '= navíc

jhne U:!ržovcli mnoho oh..oo; f'i;J.eSných, aby ei .k&ldý vetřelec byl uZ zdsL1i,wr,.áii ě
lel:a jiet, že krujihn j^ osičlena. Dímy toou jece n:1jokou Co'í;;u okute£n* žili v bezpečí, než jsem připadl za otřesnou no^nort, le velný

počet ohjjA a^c nepřítele, jenž by jinak přitrhl pouze eg svou silou,
pobídnout, aby se spojil o dulSími tlup^wni P:roto jer.:t všt: vr6til do
pOvodního

etevu,

oststné

přirozeného

a

ros^^4ho.

J tu m.’ zt1.čal& zeklidňovat ay..;lenka na uprcc.hlé n!!p"'•áttle. Kmi;.

oe oei uchýlili, komu o t1ás poclalizprávu a jakou.? Jirtt- nebude nejpf'ízr.ivi;ijž:!. Jednoho c.ne. zjura prodr&1i ße let;J' jucívi lidé, ac..vuj!c:!
najevo .mírnou vůli, složili divné i pěkné dary a nechtěli nic jiného,

jak se tomu dalo rozumět, nežli vyinr.it věci, jichž in li nadbytek, za
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jiné, jichž' jcme inlz óoc-i ..... Velmi ct o- r.uv lišili ve všcu, tcčj
v oděvu, v řeči i cestech. Aoych neudělal novou chybu, vyměnili jeme

s nimi ty věci s nechali je, nebol zu jouur to ctúlo, v klidu odejít.

bendí ledovalo nic horšího, nežli le jsme je t ■.; příštího rohu mSli z&

ee, a to v ;očtu daleko větším. Kdyby se bylo df:.lo vífit, že tento
krát přišli ul vOichni, byla by n»erfí.;dt úv6.he zajmout je a rr.ít p^rovidy od nich pokoj. 1'icméná ee jEden od drubébo doeti lišili, i vnu
covalo sc, že každý je z jiné osady, a kolik, tedy osad nalézá ee tam

za horami? Iroto jsem rozkázal několika nešici mžám, aby rovněž vzali

zbo!í a připojili ee k cixinetii:., a! ee bLldcu vracet, b přinesli ti

odta::tuď zprévy. Vinle'1ek byl tak zarážející, že jeec:. neviděl, k čccu
buáe élob-r:/. P^^nu-ll to^ ie ze rok jseci sv4 ^^-e od cizinci ctěfi

rozeznal, což samo m,ě mohlo rozhnJvut, znepokojile mu

rozp^o»-

nOati v jejich zprévách. Shodoveli Be v tom, le kafdý našel jinou ze

ta t:u. pfilel. J^etli!e by Tlichni tito m1 krilpafii, jejiahl

street.éni jeem ei &&till vyhradil pro ,,oadtji! čae, mlli mluvit prav
du, rozkládala by ee za obvodem naňich hor, kde po'1le doeovodn!ho ná
zoru m§l bft.

u!

jen j^nt:lsi podru!ey &lpytek krajiny, proti vtemu oče-

kdvénl celd !vropa. Naše krajin& by pak byla jtjť malou čáeti a nalé

zala by se uprostřed. Zda k iÍomu do!lo náhodou či z jin, ptíěiny, ponecbal jeea si rovni! k pozdějšímu roZhodnutí a utit:!.

F!-edev!!m jaem chtěl uvážit, z čgho ;:ro ús vzejde př-iští nebezpeč:!, zda nnkonee nikoli z úhrrnu tich cizích zem!, jejichtvojeko ec
proti nám eotve hne soutaei.ni• jámo Gpiše"i o4 udivující jt-jich libovolnf odlilnoati, z nťl neblaze vyflJvaJ.o, že j^ pfeci lhoetejn4jn4, kdo

jaký je, kde je a zdali ještl je. A opravdu, zut:!meo jsem takto pře
mýšlel, tčcb cizích kupcl\, řemeslníkó, kejklilů

a

kecatelO natáhlo ee

k néc tolik, že nfbylo slyšet vlttctn:!ho 6love. To je přeci, jako by
nás porazili e obeadilll Neviděl j$em jinou svobodu, nt:lli udeřit na

ni a věec^^1 j^ poh!t, al na tieh nakolik oviem, ktef"í uprchli, co!
ae zdá byt.vičným kazem k&ždého rézn,no očistného ámutku. kle já jsem
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neohnil opakovat etarou chybu. Hned j^ec e© zc uprchlík- v;-al -

váude, kam m? jejich stopa dovedla, založil jecc ovou noc- Lrzy cMe

dal jeem krajiny oá severního m.ofe k jifn!mu. Tu právě doMa octnčui

nEiše démyel"' ústřední poloha, e n!! nepřítel nepočítal, . co víc.

nohohl • ní hromi..

o vUuk nesnausenU, Že ee o t.w nepokW,Ir..iilf nimi.

-

\;.}'-

!!o, že ůťJ sna.lil zacnytit ae v n! eám tat C:i onak, r..le vtdy to.k, tc

er, pro mě st áv-elo akolea nr..d pomyšlen! stratttip^l.tl$m vlGdnout Diko:.i
v IvropS - toho ssupel jsea se vzdát —, ale ve avési pftvodnis a vln. ■t-

nin dociově* Zku?>ei .GBt tinice let ukázala: eto roků sfticel bych ae v..c;

připravovat, abych nieet let vládl IvropČ-, & to jeřtč platilo v ec
hách, kdy se bojovalo přirozenou -beraní, • nit zvítčtl t mohl, .itic h:<.

ail.nější, uóatnlj!í a l&tivOjŠ:!. Ale !édná síle, rozU& fmi lest ntr
jsou nic platny pf.i ůtelnú apQeobu válek na sikled& po^ru!^n! enieuvyy

0 ?!'>átelstv! či •l.ovoln4ho výkladu dohodf o poomoci, kdy z!r a vGJ.kEr.

se •

eo?:>I v mnohém po6.6baj1 a z^b.N.n! jaou vidy snovu znehodnoceny

shodou nli!ich pfft.ttl a nepfételi, to.kle rozd!l •ezi oboj^imi Gt.el ae

al! neznate^^mi.
Když tu tak sbyle eed.!m, sice ne. pavoakdrú.m evé. a!st.t, mohl byc!1
jisti litovet, le jsem

kdyei nu ni upasonú.1. Spíl.e vlek pěstuji

hwr na t, avlálitní okolnosti, te kdo chce ovltdout •Evropu, pot?ctn:.je tuto mou z.enů, eni! jé, jen! tu odpra.dtvriti tiji, Qohi:. se o to

dn-es i jen pokusit. vnude koltolem :rl:;i:!1?; takáh! v:;-1,:rchévajich ohniv,
e

tu bycn c.: velmi. i;.MU bjit jinde, aocelt;; nO.:cle ze ok:r.!fjet! cvťts, L;..

smi.ouvy vyprehnou coho b'.)aou rWrnzeny novýni, úe.cadn?; vldy tloruúmi.
Je však poněkud zábavn4 & velni e.mfk4 cht!t, e.by etf-ed náhle byl
etnnou. Kde do20v mO.:jf Ue v t4 znamer..an4 zeni. Nebyla to epí!e pn5t

uchyet^nná vjslovn? toomu, kdo ;ifijde prvnn! a ty

/květen 1983/
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vyhladí?

