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l va.n K l í m a. : 

no svých tiestadvaceti let - stečil jsem uf ebs-::ilvov8t 0bor bohe
mistiky a 11 terárr..! vědy nE; _pražské 1.miverzi tě - jccm nem€1 Mi tušení 
o díle spisovatele1 v jeh.o� jm.§ně fH? křízily oba ja�yky, jimiž se jcštř 
za mého dětství. v cechách mluvilo: F.ťtmz - ts.fl!a. 'Ii, ktef·í r.ám pfedná
leli dijtny světové 11 tentury začátkem p&éesátých let, r.epovažoveli 
za nutná se o· tomto pra�ském rodák.on ar„i zm.íni t, te by jej kdo zaře,dil 
do čějin ěeské 11teretury, bylo nemyslitelné. 

V roce 1 �,57 vyfla v i•ra-2:e BLtclo!;i� ecsi ti novf)l vf znF'mnýct. eu tcr-�, 
n�šcho století, uzav.írala ji Y.e.fkova prol&a V tres tar�f:•cké kolonii. J\yl 
;iEem a� do té doby odchován výtraouě .l'E:�.listickou pmzcu, p:h$'to, er:f.'
bo právě proto, n2 mě _poslední povídka sntolot:ie ZBp-�.eotilll. \IE.lmi rnoc
r;f. f;epoe:hybovnl jsf.-m, �e ee její poselství éotýká mfho vlastnilm ovu
cu. tebyl jse.lD sn.ad Jeit� před několika le·tJ· podober1 ntvi.1mému vojáko
vi, který měl ulehnout Da lofe popravčího stroje'i }, emili ti v l..niformě, 
kteří veleli popravl, stejně logicky a b�zchybně zd1vodněno svoje vra
�ed.ná počínáni? �evydivaJ.i je .rovněž za Akt sJrevedlnosti.? 1, ebyl jsem 
právi tak zúraanl zacb.ráněn, odYOlán z předsíně plynové komory stejr.ě 
jako byl odvolán k amrti od.souzený vojáěek? 

�etl l•em spouatu knih, jef pflnaňely nejhrůanějěí pocrobnoeti o 
vraledn� instituci táboraa má myal se ul vzpír&la je přijímat. Obraz 
pustého údolí s mu!ícím •trojem a �eho fanatickým cbeluh.ovate1em ee mi 
však.vryl do pamltia nepamatoval �•em se, le by mě kdy nějak.4 literární 
d�lo pfedtím tak aaúhlo. �akové bylo •' prnú setkání s ka.tk:cvakým 
avlte111. 

I. 

!ivot PrMze h1".ky, nanlífen zveněí, probíhal spof-áa.ar,ě až mono
t&nnl. Vzorný chlapec,. který vystudoval s odporem střední školu � bez 
zájmu pr4ve. Vsornj úfedn!k, ltterj be . .z zá�mu ěi dokonce s .: .odporem 
plnil své povinn.csti zaměstnence pojišlovny a zvolna postupoval na feb
fífku byrokratického d'dsto jer.etví. Starý mládenec, .icterýsse ma.ruě po
kou�el pfekoDat úzkost a manželetví. Zruěená zasnoubení, prázdninové 
ceety striveni větlinou • rakouakých či v českých lůních. l(o�ni psaní. 
lysická atráznla leepavoat, boleni Uavy, hypochondrie. r:a s.klonku ži
vota shoubn, plícni chol'Oba. iěkolik pfátelstv!, nlkolik zájmft, kteri 

ened vzhledem k �•ho dilu pfekvap:! svou zemitostí /�ako záliba v zemi
dllatv!, v zahradnilien.í, v plaYárú/, .kteri vlak nijak nevybohjí z o
blaeti z,3md blh'bo oběana. Ve vífe b7l vlalný, o poli t.ické dění se 
sajímal jen trpnl, 1 ltdyl ho �•dnou prdskA policie zadrlela na Jakési 
ana.rchiat1ck6 acbdai. Byl !id, Ul v feak4 1·reze a pstl 1'.lěm�cky. i-: ezd� 
se •lak, ie by iyto rozpory pfil11 rulivě zase.nova.ly co jeho kažaoden-
I!Íhc fivota. 
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Jestlife osobní 2ivot apiáovatelllv byl. spíše p�klidn..(', elz,E t.,_,_ 
též fíei o d.ob�, v ní! lil. }o.mineme-li věk dětství P. 1·ané č spěloBi:i 
te . .fka �-il a. většinu sváho díla napsal v j•dné z nejz-ušnějšíct dějir;
nýcb epoch. Kdy! mu b�rl.o j edenatficet le·t, vypukla ev�tová vál ks. l 
kdyv. Ka:fka sám nemusil ne.rukovat, nemohl uniknout následkům v„ilee:ué o 
dění. V J'raze, kde f1l, penovaly. tělko pfecetevi telná bída a t,led, 
zren�ní, bolest, násilná smrt se plí�ily vlude kolf!-m něho. :fotom ke
nečni nadeiel _mí.r, jen� z:m.lnil tváfnost '.e.vropy. traha - Rafkovo roé.iř'
tě - se ste.la r.1avním městem nové republiky. ned vzápětí: rE-'Voluc€ 
v ťaČe.rsku s v Německu, sociální bou:f•e v o&tstn.í cr: �em{.cb, také t1 Pr.E.
i.€. Ot'ť:tlr..Ská vá,lke v Rusku. 

Ti• kte�.í. vládli perem, byli Yětfinou strlen1 událos1.lti, vně:jsirr, 
d�ním. J>omnívali se, 2e musí podat svidectví, vyslovovat varován.i, u.
kezov2t cestu z katsstro.ry, hledat leplí apoleěenaltf uspořád.állí. Je
jich díla jsou zahlcena pfeYratnýlli udilostai 1 ideje:ni. V l:.atkovf 
díle z toho vleho nenalezneae prakticky nic. :tne 2. arpna 1;, 14 si po
znamená v,· do avébo deníku pouh, dvl vity. "ilmeclto vypovldllo válku 
Rusku. - Odpoledne jsem ae koupal.•�/ Toto apo�erú, Y nimf ee nejbez
význanm.135!_ oaobni _ úda� dostane na roveň aYito�IJnf události, by mohlo 
ěť mělo atái �ako motto, �ůo kl.í& ke kal4' 11Yase o latltovl díle. 

. 
. �-

. 

· Vni.1ií sviť .daJlfho l!du byl jiný nel ten, v nimi se pohyboval on. l'ro-
ěítáme-11 jeho den!k7 anebo korespondenci, lld!eme jen fasnout, jak vý
hradně byl tento velký apiao•atel. aou,rtfeděn na sebe, na své pocity, 
bolesti, na ari nedoatatky, nemoci, eny, '1zltoat1, na neJbezvý2nemnij�í 
události, kter.4 •• dotýkaly jeho taldodenzúl.to l1vota. •1-Jemil pro své 
aoulcro.mé a vn.i tfn! dl�• tu nev41noat, která odlišuje nevýzn.amné spiso
vatele od epiaovateld • imagina.cú,• 2/ cba.rakterizuJe ho kriani Elie.s 
Canetti. K.a.tka sám ai poěátkem války poznamenává1 "Dezproatfeční kon
takt s kafdoóenním světem mi zbavuje možnosti širokého por.ledu nri vt-ci, 
jako bych byl na dni strle, Je§tl ke vlemu ■e aJcloněnou hlavou.•,; 

Chceme-1.1 pochopit amyal 1 okolnoaU vzniku Xe..tkova díla, mus.íree 
tedy ze Yleho ne�dfíve p,trat po z�oneoh a f4du �ebo vnitfního světe. 

Jeatlile pral•kt·pnm!Jc pl"flil ad,1111.-1 poklidn,f !ivot, nikdy 
aapoii netrpll hlady Jako tfeba Oharle• l>ictene, ani nebyl V7Veden ne. 
poprartltl �ako Doato�evaldj, ani neprolil hrdsu vál�ných tafení jriko 
tolik & �eho vratemikd, ne.znamen.4 to, le by �•ho Yl1i tmí avět. byl ne
dr8Jftat1cký, le v ni• nekralovaly Yallnl, le v nla popn.Yěí ,eta opakova
ně nezaměřovala úatí svých blavn! do atfedu 3eho ěel.a. 

V jednom tie evých dop1•11 Milenl Jeaenak, .Calka o aob� prohlaihtjez 
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Jsem duěevně nemocný, plicní temoc je pou�e duševní nemoc, které. vy

etoupila z bfehtl. Jsem te.kto r.emocen uf čtyři pět let, od doby svých 
prvních zasnoubení. r 4 / latř·ilc ově.em ke Ka.ťkově tiutostylizecl, fe r:.ad
eazovsl svoji slabost, rteBcho1rnost i své nedu:;y, r,emů�e však být po
chyb o tom, �e l-sf'.c·ova duš-€ byl&. při r,e:jmeněim tak k..ře·:1eá jako jeho 
t�1o. Jelitě ne sklo ti.ku ž1 vo te vzpomíná nE\ vr..1 třní poranění, jež mu 
zpúso'bil otec, který ho v noci �m treet vynesl z postele a chvíli rie
chel ze .E&.vfenými dve.l-mi na p2vle.či. I.yl zre.něrl ta.in, kde by oste.tní 
en�_dno proLlédli bě¾:.r._j rodit:ovský zákr-v.l.{. Stejně �,o zrlP.ňovelo, kcyr 
to otec učil ned''.ivěře 11 'ie-i:í.t r.říčir;i:: mu .:.:;fFtá\!E.lv �krvtv. ".I,ec.°1vě·ra„ w ., �· � � ,, •· • 

ktero\.1 ses mi v obeb.odě i č.omE. sn�š:il v.št.ípi t k vě-t.šir.ě lidí ••• a kte
rá tt kupodivu nijak zvlá!t netífila ••• t�to nedi1věre, jeť se mně jako 
chlapci v mých vlastních očích nepotvrzoval&., r:ebol jsem -vlude v.idtl 
jen nedoatiině vynikající lidi, prominila se ve ml'.!ě v ned-ůvěru k sobě 
semému a T neustálý atn.ch ze vi.eho ostetní"Lo •. '1! 5/ 

"f·ro niv.o je !ivot cosi úplně jiného nel pro viect.ny ostatní 11-
di, pfed.evl!m Jaou pro něho peníze, burza, devozová centrála, psa.cí 
stroje úplnl mystické vlci /a an.tefni rayaUcké jaou, 3en pro nás 
oatatn! ne/, �•ou to pro něho prepodlm4 h'-d•nlcy a má k nim \1.pl.ni �iný 
Tstah nel my," charakter117.Uje bo Milena Jeaenská, •copak �e tfeba �•ho 
práce v '1&41 oby�e�n4 slu!ba? Pro niho je dfed - 1 ten Jeho vlaatn! -
coa1 tak úhadnfho, tak obdivuhodného jaRko pro malé d!ti lokomoUTa. 
l1e�jednodulí vic na svitě rs.ech4pe.• 6/ 

Svit, který nelse iádným způsobem zbaTi t je:-.0 tajuinost1, jemuž 
nelze ani pf.1Yylmout ani porozumět, se měn! v labyrint, je to Zákon, 
do nlbol •ede mnoho. dvefi, vlechny vlak u.zamčeni, věectny stri!entl. Je 
to svět, který probourA! úzkost e. neji•totu. •Jeké !těstí ž}Oehopi t, že 
země, na ní! atojíl, nemaže týt větii, než co �krývají obě cbodidla."7/ 
"On ae c.ť tí uv�zněn ne. té to zemi, je mu 't-ěsno, propuká v něm autek, 
octablost, nemoci, l.ílené pfedetevy vě•zňi:.., ž.ádná útěcha ho nem-lfe utf:-
11 t, práTi pwto, le to �e jen útlcha, k:febká, ble.vu rozbolavuj.ťc! útě
cha proti dan4mu faktu uvlznlni •• e/ SYlt je hora tak atm,, le se nedal 
zl,.et, •tdyb7a lcn!el po rovinl, usiloYlll ee snaill j.!t kupfedu a pfee
to nepo■'tlrpovel, byla b7 to zoufalá vic, ale protole lplbál po atrm,m 
svahu, aai ta1c·· 8t1'1l4■, jalto ty aám ae jevil pfi pohledu zdola, mO.le 
být ta naohouenoat zpO.aobena tak, jen sklonem terinu, a 1u•uaíl zou
fat. "9/ Svit bude lafkort vidy hrozit tím, !e ho zni�í, a on pfed nim 
bude prchat, "s�Ý!rat dYefe 1 okne ne. závoru pfed evltem,• 10/ bude se 
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v�d:y znovu odhodld.vat k zápasu s ním. 11ňikóo ee• nem;'iie epokoj1 t pouLým 
poznáním, nýbri ae musí snažit podle r..ět�o j ednet. K tomu se mu vňak 
nedostalo sil, musí ae proto zničit, 1 kdy� hrozí nebezpečí, že se mu 
s.ni pak nedostane pot:febných sil, nezbývá mu však nic jinét.o ner tont,o 
krajní pokus." 11 / 

V tomto zápase lt&..fke nikdy nenajde dosti potřebných sil, opf.tovfi'
ni bude couvat pfed vrcholem, jel ho�al zlézt. l·-ude to vnímat jako po
kofuj.ící prohru, jako pro Jev riesch.opnosti do.zrát a osamostr.tni t se, 
vystcu:pi t z hranic ne-dosplnosti, kde se aspc-ň poněkud ci tí chráněn. 
ttJá nikdy nepro!ijll mužný věk," stě�uje si, "z c..ítěte se proměr..ím rov
nou v bělovl&&ého stii.rce." U::/ Ve věkU dvecetidE::vit! let E.i po�nPJT:etává: 
"'Také j�em se povel:oval vzhledem ke svému opcvrženíbodr,ému d�tsktfor.2. 
zjevu za nehodna. toho, abych ai utvUel seriózní, odpovědn.ý názor r,a 
velkou muhlou budoucnost. ta mi obvykle připaóala tak riemolná., 2e ke.f
d.ý krl�ek kupfedu mi připadal podvrlený a :pfíltí krok nedoseli te1ný. � 1 3/ 

V lafkoTI chování �elti na sklonku �eh.o f.ivota snadno post-fehtle
me ryay cblapect,, nedoapllf at)'Usaee, leny, kteri chtěl získat, sne
lil se v!d.y ohromit popiay •Tich muk• ariho strachu, avé alaboe ti, své 
bolesti, oaaanoeti, aYýc�( n.-oc!. Snali •• dojmout, nikoli Y mubl im
pom nt. Y al 4o�eam4a derúkoria úpise ze sa�4tlcu .roku 1912 vysvětlu
je, jak pn nedo.atatek ■11 auael Ylechny ev.S aá311y 1 radosti ob�tova·t 
avt!mu pse.ni. •Maj roavo� je nyní dokončen, a u�, 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 pokrok• T 116 prici, 'bude tonelnl ú tváf schopna pfiroseni atár-
nout.•1 4/ · 

Jak vlak rlme, l'.at'ka •• nikdy neodhodlal dobrovolně vystoupit ze 
svf�o zamlstnání, ate�nA jako se neodhodlal zeloži t rodinu anebo do
končit byi �eeiné ze svých roisáUeJlíct. děl. 

Svoji ne1chopnost odtodlat se k ěinu, J1ml by rozhoduJíeím z-p\lso
bem zmlnll okolnosti aYého livota, Kafka nahrazuje usilovnou renex.ť. 
Jeatllle „ obluti a1ni d•tiri neh7bnf a trifí v tvá!' liTOtu si pf1-
pa44 bezmocný, • okaaliku, kd7 •• t li"fO'tll obrit.ť zády, eůY' •• �eho 
p4nea Brilantnílli dedwcceJli předvídá Ylechny varianty situací a pfi
pranje sú aebe na Ylechna dali! - tentokráte ul urěi ti úepllně�ií -
atfetintt{ •• 11vot•• DTo�zna!noat a rozpornoat SY�ta, ■lofitoat věcí, 
vle, co ee jeho dule vzpíral pfi�mout, ae d' Y myllenkácb rozlolit, po
psat a tím u�ini t, kdyl ul ne úpl.nl nelkodnjm, tedy aapot přijatelným. 
I Ylaatn! ,, ae d,, 3ak •• jeltl zmín.íme, takto rezlo�i t na alofku by-
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tosti, s níž člověk sot:.1'..l.s.sí, �íž etra.rd, �if uznává, a na druhou ěást, 
které se děsí anebo jíž opovr�uje. 

Jenom�e se opětovně ukazuje, jak v život� bývá vše alolitějlí 
nef je s to poE:tihnout nejrozumn�jlií dedukce. Stokrát se pfiprav.! na 
men!-eletví s Felicií ll. či na sccůzku s Milenou J., zddvodní ai všech
ny ergumerlty pro 1 proti, připraví si kežd�ý krok, ale v�echno se hrou
tí, jakmile to zečne uskuteěňovst, a tím se jsn �eště více obnaiuje 
bolestná r.epřítomnost �1r1u. "Vidí dvojí& to první �e pokelné, Uvotgn 
naplněné, bez jisté pohoáy riemoiné rozjímání, uvažování, zkoumá.ní, 
prýŘtěni. Jejich počet a moítnosti jsou r.ekor,ečné, čokonce i kopřiva, 
&by &e ucl.:ytila, potřebuje poměrně velkou trtli1ru ve zč.1, ele t,r to 
finnosti nepotřebuj! Yibec fádné místo, i tam, kde není �ni sebemen�í 
trblinm, mohou t.ít ve vzájemném prolínání po tisících a tisících. To 
je to první. '.ťo drUhé •lak je okamžik, kdy je ělověk předvolán, aby 
skládal účty, nevypraví ze sebe ani hláaku, �e vr,�en zpátky do �zjí
mán.1 atd., �enf� t.a nema3e uf nejmenlí Yyhlídky, nemale ae Y tom uf 
jen tak plácat, ztllbe a a klením•• potop!." 1 5/ 

"tizavfieno&t renue, �eetl.ile 31 neprovltrá žádný �in," uva.hJe 
jeden z l:a:fkoTých ne�oblibenějlích autora lierkepárd, "zplodí rien
len!hodnou �,,t.•

16
1 laf'kaneschopen eálti_k nikomu z lld! kolesa se

be,- obrac! ji proti aobi. Chon zál\ něi aYému vznfení, wai anmu 
tilu /J4, lesní zvífe, jsem by1 tenkrát stifí v leae, lefe1 jsem ni
kde ve ipine.vé já.ml - lpine.vé jen následltera m4 pfítomnoaU, pochopi
telni." 1 71;, vilěi své al.abosti, vděi awtu1 sa.mlatnárú, riči srimu 
ataromládenectví, v-la1 své existenci, kterou pociw.je �eko vinu, aai
lu�e vie, na čem mu záleli, BYého ducba, ari schopnosti, sv-Oj talent, 
své dílo. I�ičí svoje Ulo • zamý§lí znifi t 1 vle, co nepsal. 

!liYOt fjeoplodněr.ý činem a vzpírající se reflexi ee &táYá atál.e 
neucbopitelnějfi, necefir.ovetElnější, Lepfátelětějěi, vzbuzuje úzkost 
e t1nevu. 

Z4p1ay v .Deníku, l)Op1sy felic1i i Dopisy '411eně 3eou plny tito 
,1navy 1 úikoat1, �zkosti nevld.ouc-ího dítfte, �•I Je pfílil ma1, Ye 
velk4m ••itl a �skoati vidoucího, 3el •• bojí doayalet, dokonat, zal
nit v čin to, co chápe. ''Je t.1 38 let a jai tak unaven, jek •• snad sw
f-!m vdbec nelze unav! t. Jiebo apri.vnl�ia ne�•l Ydbec unavený, eybrl ne
klidný • bo�íl' ee udilet 1 jen krok na t4to se111, která �• aama put, 
proto 1141 Ylsatrll vldyck7 obl noh7 stlroveň •• nducbu." 181 "Je jen 
�iat,, !e ndilen od Tebp nemohu !ít jinak, nel le dú etr,chu ůplnl 
ze pravrlu

1 
víc r,e prsYdu8 nef si pfeju1 A. dělám ·tQ bez donucení• 
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s rozko�í. V'l.'vú ae do něho ••• Se strachem je to skutečně zvláštní, 
�eho vnitřní, �ákony nezn.ú, znám jen �eho ruku na svém Lrdle, a to je 
•kutečnl to pejstr11nljl!1 co 4aem kdy zalil :nebo co byc.; motJ. za�í t. t ·i -

V!ec't no táhne leJ:ku pey� s tohoto světa, tam, kde s1 věci i 11cskf: 
vztahy podrlují avo�i mystiku, tam, kde on sá."11 rozl,oduje o podobě vtc.:r � 
kde nmfe být nejen od80U$eným, el.e 1 aoudcem, kde mi'H�e být. zvěří 1 lov
cem, králem 1 po■lem, kde mlle být aspoň na chvíli š'tasten, pokud �e 
mu daří nvztyčit svit v ěi•tota, pravdl·a neproměnlivoet1.• 20/ 

II. 
Je zaj!ma.,,,, fe twrce, o �ehol dile bylo napaáno tak mnot:o knir. 

a po�edn4ní, který zlákal ne3ednoho autora k epigonství, �en! povaloval 
literaturu. anebo aapoň 'f'laatzú paan! za ae�vyUí smyal av,ho f:ivota, 
nenapaal nel lllkoli.k eeliatv,f ch odataved o 11 ten.tufe, o av4m li terimú: 
pf es vid.f! erd • 

tevypro•okován, nedotazoru, la1'ka ani ve svých dopiaecb naaá ve 
. 

. 

zTytu hovo!-it. o n11•• oo •• l,nproatf-ednl netj:Jt4 aeho oaoby. Ide3e, 
_f'ilosotiekl eyatlmy• krdb7 Uch drllhlch daU,a�J: vnl �eho bezproatfeo
n!bo s4jmu ate3nl �ako vál�ú b1 tvy, proslovy poli t11m anebo cizí re
voluce. l'.atka, jemul •• tak ěa•to podaouva3í alo!i 'W ěi ra.fhovan4 myf-
lenkoVIS zAlmiry, kteri '1da�nl aalit:rovával d.o avých obra.za, 11ebyl ani 
v ne3menlím 1deovýa eutorem. o 81'4 achopnoati -teoreU.cky myslet •• vi:č;, 
vyalowTal pfezíravl. "Jiemú paalt ani pro Tici Jl,au.ěen, ani pro vlci 
pfeětenl, ani pro Ylci p.roi1t4 ani pro vlci alylen,, ani pro lidi ani 
pro ud4loet1J 1IÚI pocit �a.ke bych nezalil nic, n•aua.11 se nic • oprav
du v.ím o mnoha věcech 11.íň nei pclmlrný lltolatk, e co vím, vím td povrcL
ně. fe každá druhá otázka je nad mé síly. Jsem Descbopen uvatcvat, moj� 
rozva!ov4ní neuatál.4 nen.tí na �iatou sech některé izolované věci mr�žt.. 
v �4d.n uchop! t, ale Jaem zcela neacbopen aouvialého nepferulevrmého 
uvalován!. iedok4h ani poMdnl Y7Prt\ň't pfíblb, ve akut�no■t1 dok.í�u 
atll.! ml.\lri. t •• • tt21 / hto •ebechank'te.r1atik11 paradoznl Ykl.4d' do dopi&i:c: 
• nimi ládá Felicii llaue�YOu o rukU. O rilco poadll1 si poznamenán do 
den!Jau "Tlfkoat.1 ••• , kteri ra&, tdyl aluna • lidmi, pramení ee aku
te!noau, !e mo�• ayllw, anebo apťle obaah .Sbo vldolll! �e úp1nl al.Lt?.
TÝ, to m.1 nevad.!, pokud ee t.o tjk4 •I NMho, �•• dokonce oběaa sám 
se sebou apoko�en, �fflle rozho'fOr • lidmi Tyiaduje acb.opnoet pointovet, 
učrlet jednolitost i aouvialoat fK1, t,-to lcYality ee u 111 nenajdou. 
takdo ee nechce ae mnou válet v oblacích oůhy, a 1 ,okud nllk�o chce, 
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'"'>)/ r: emů �:e vyr.n&t mltu z mé hls.vy. ".::4 

7 

't'yto c1:i.art!kterist1ky vlaatnín.o myllení, 3•kkol.1-v Jaou - �a.to 
všr-chn� f.�:fkova záporná sebeoeeněn.í - silně �adsazeny, muaťme chápat 
jeko přízne.lc Ka!"kovy nechuti k alo�i tějěím teoretickJm úvahám. I kdyf 

měl lafk.e zálibu v loe,lckýct .rozborech a těl.ilo ho zvažovat rds11é mov..

!losti životních situecí, zdroj jetio inspirace tkvll věU1nou ve evětě 
jeho záži tkil, der.lo by se říci z-ákladn.ícri existencionálních záži tkd, 
nikoliv tedy v oblasti ,zp.rostřed.kov&né, v oblasti idejí. Je ovšem 
pr�v<ia., 2e tytn záll tky na sebe braly al snově obraznou podobu a on 
z těcbto obr��ů - ai vědomě čl poé!vidomě,- potom skládal novou skuteč
nost, novj· svět, kterj se často r1e.tolik vzdálil své pllvodn! inspiraci, 
re ztratil jednoznačný význam a adělnoat bezprostředního Áfi tkU. 
Knofstrl zdán.l.1vl nelogických epoJen!. vztanl a symbol� svádl1a pak 

k nejmznějlím ěasto scel.a pro·tichůónýa vjkla4�11., kteri hledaly a n&
cházely v ťíle ideová 11.try, jel bylo IIO!no Yy'lUlti t ·• spitni tak naJ{t 
p�vodní ideu, nábof.enakou ě1 tuozof'iclcou. Protole talcov.f pfíehp Ti

chásel 2:e záltladniho nepochopení zpdaobu, ,akýa r:a.tta tvofil, uzavíral 
i cestu k přijetí a k pol'Ozumhi •yalu let.10 díla. 

vratme •• t pró.ze. kterou 3•• za!nil1 na •aaéa poě,·ťlcu.. 
FoT!dka v· treataneekf kolonii �• ·•polil • Prominou ne�1'0u4hl·ejl! . 

. 

'ta.1'ko.oů dokoněenou. praeť. Jelí obsah ee zd, alolitlll!, "sal1t.rov.-
nijl.í9 ne! ob11al1 .Prominy. HíetAJ dije· je v�hledem t oetatrwa .1C.afkoyta 
pracen ne:tvyJt;e exotické, popis ■uě:Lc!b.o atro�e a leho .tu.ngod.n! avou 
podrobností jako by vy�eYoval autor�v aad1811118. F.ezvykll 3e tekl, le· 
la.fke., který ae obvykle a •IUi- ě1 menlí odkrytost! E:totodu�• •• a,jm 
hrdinou, ,a1co by v této pondce v4hal mezi obiaa protae-oniat7. •Jean.
ze ••• kleden4 na ětenile pruení z toho, že la.flta aá zauJal sd posta
vení kdt=si mezi d·a.etojníkem a c�atovatel.an • ., 2'3/ 

povídce se vyskytuJe mnotatví ti!ico t:rozJ.ul-ti telnj'ch" vzte.b�, 
z nich.I ne�významnijlí a také :nejalo!i tější ae zdá v�tab ddatoJrúke ke 
stro,1. A co vlastni ú ayabol1cont onen hrizný atrofl Co pfíka:z7. 
které se do nlt�o Ykl.ádaji1 Proi je cestovatel nedokáf.e pfeaiat? Pro! · 
se atroj porouchá práYI Te chrl1i t kdy- ai na 3eho poatel ulehlle dato�-

. níťi Jaký· význma mají upearúlq, Jtteri putu'i cd odaousence Je ddatoJ
n!kovi a zase nup,tek? Pro� dliat.ojník volí art Jen proto, !e ae ne- , 
dočká cestovatelovy pod.po.ry"I Pro6 ae hrob stariho v.U. tele :cela absurd
nf nacl:.úí Y Č'-!jomi"f Co znuiená nllpill na. jeho h.robfi· 

'l'ato povídka. eeopravdu doěke.la co neJproUchildnlliíclr výklad�. 
�-:á ee prý chápat jako obra� krutél,o �á.ko11a. Jako zpodobení dehwasnize-
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cE- váleč·rif s;.iold:m(.;Sti. ·· obr·nzué podobě prý u.lce.intje, jak ne.ěe strojo
vá civi1i.z2-ce srl��'i& c berbE.:.rskou t.ra.dic.í i zrůdné plody to"r.1oto sply
nutí. Symbolicks zpočcbňuje akt vlP.stního i1eení jako .krv.avé sebeoběti. 
�'obra.cuje krutou archaickou nábožer1skou tradici. Mučící stroj se dá 
de�ifrovot kjak� oltář, kde je člověk obětován ve jménu zr�drtébo ido
lu - Zákona." Zničen .. í přístroje ttae ukazuje jako pfedpokl&d pro pf!chod. 
nového věku, kt€:rý je tumánnějií i raeionálněj�í. n24/ 

!ie. zmíněné povídce náe na první pohled zera�í cosi je§tě rieobvyk
lejlHhc než je exotič?:.oet miet;e /které je. ostatně &Stejně neurči té ja
k(J cějištt větěity Y.a!1tovýct prÓz,/, totiž onen i"&nt&stický, c.\o největ
ších J;-Orlrcbností ropsrrný p�pravčí etroj. Y Kaf"i,ov� díle se př�cc jen 
zřídka kdy setkáváme s ja.kimkcli v technickým c.ilem. / Aeroplány v Ert:&
cii jaou vlastně reportážr.í črtou, která vznikla na pf!mý popud Raxe 
Broéa.251 ./ Objeví-li se telefonní centrála, ě1 stůl a regulátorem �a
ko v AmErice. či mifící pfíatroje v Návltlvi na dole, ■á tu techn1ck4 
dílo jen podru!nou, ilustrativní úlohu. :A: náhle víc nel tfetina textu 
jedn4 z nejrozaát.lejfíích pr&z se ett.blr vá popisem zrO.dnfbo st-roje a jeho 
fungován.!. Autor sice ne několika m.ístect. popis pfel'llluje, ale opl'.tov
ni •• .k němu vrací, jako by nutil myllenlcu, le priYI atroJ �a 'I penci-_ 
ce tím neJddleli tijl!m, •ISe · ostatní je· 3en podrulnf. f.elze poch7bovat 
o tom, !e vlt§ine K,a!kových p�z ěerpá své podnlty s 3eho ne3niternlj-. 
lích profi trl, pro ně hle<.hi obrazné vyj,dfení. Ja1c,au pro!i tku mdle 
odpovídat obra.e muě!cH.o atro�e? 

V jednom dopi&e Milenl Jesensk, /1 kdy! dopis je pozdě31íh.o data 
nelli vznik povídky/ :pravdlpodobni nalezneme odpovl!. •víš, cbci-11 
napsat nlco takoY,ho jako to, co náaledu�e, blílí ae ul meče, �ejich! 
hroty mi vlncovi t� obklopuj!, pomalu k tělu, Je to nejdokonalejlí mu
čení; jekmile mě jen šk�bnou, je to u� tak strašné, fe hned v prvním 

výkřiku, vňechr10 i:radim, tebe, 6ebe, ,riechno ••• • 26/ 

�eho se zmíněný dopiE týká1 Cv�emže toho nejzikladnijlíbo, ne,bo

le1tniJšíro problému Kafkova f.ivcta1 manlelatví. úbn.s, který pouiivá 
v dopise, Yirnl pfipom.íná obraz mučíc!ho •tro3e - bude tedy uil teEn4 
vlimnou.t ai Ke..tltovy fivotni aitua.ce v dobl, kdy poTídka V treatanecktf 
kolonii vznikala. 

Prvr..! aúr�y o této pr&ze se ob�ewjí • Katkov·I :Deníku na podzim 
roku 1914, tedy zároveň se zmínkami o po�,t�nícb kapitol'-ch Proceau .• 
Vzniku obou dll bezproatfedn� pfe�cházely v Katlcovi oaobn/!m fJ.YOti 
dYI ud41oat1, Je� ho ne.doamrti poznnmenaly., l'o dveu letech známosti 
s Felicií rauerovou se to tif.: Kafka rozhodl, fe se zaenot:bí e. opravdu 
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to 1 .červne. v I1erlínl v comi Bauerových učiní. Ale ji� o šest t�<irl2. 
poedlji, opět v Eerlínf, se konA. Y ho tel u Aske.nische >:of pooi vrlé eezf'
ní, jeho� se kroml lafky a Felicie zúěaetnilo jelitě n�kolik osob, viir,� 
urči tě, !e mezi nimi byla .f,'elic11na aeetra Erne n t.rite 1:lochová - fr:-
11c11n� a v t.é élob� ji!'i. 1 r.s.fkova pfítelkyně. re svém :neníku tt::ťko tt;
tc su;ení ne.zýv-á tribunálem • .,č ae na. tomto se.2ení Jednnlo :· .f-ejmě o 
Ee . .f'kově budouc!m ma.nv.elství. Snoubenka pfecl evldky pfednecla své ob� 
vy, své výtky budoucímu Jtenichovi a hlavni "zvefejriila' svoji pf-ei!s"ta
vu spoleěného živote .• �·e připa.čala !1:.fkov{ malomištácká a nepřij1:.tel
r;.á. J.echce m.anf.elství za cil a. nE?plntní livot!l., odmí tá př·e.;-�stavu m¾!ě
t--4.ckiho domova. "rejen2e takový domov nepot:ř'ebuju, tr..kový domov mt, pri
mo děe.ť • .,z

·(/ sv·ůj odpor ee sn,a,ží zdůvodnit vlasttlí rozpolceností. ''\'e. 
mně totiž v�dy byla, e dosud jsou, dvi �á, která spolu nevzá� em boju
jí. Jedno z nich l• cc nejvíc takové, jaká by sis pfál.a je mít., a kd�
by se ještě trochu rcstvíjelo, mob.lo by doeihnout to má.lo, co mu chybí, 
aby splnilo tvá pfán!. liic z toho, coa mi vyě1tala v hotelu Aekanische 
Hof se k němu nevEtahovalo. To c!ruh4 �, vlak nem:,al.í .na nic- liného neĚ 
na práci, ta je jeho �•diným &á�m•• !'ato 4•i �á �eou s-polu spojena 
zápasem, ale _nen.( to obJ!•�ni. bo�, Y nlal ee naYa_,�• zase.hu�! pěsti. 
Prvn! a, 3• dvie11 Dtl 4rult4■, n1Jt47 ••• _,#• nedokiťe pfillloci, naopak Je 
potlleno, ltdyl druh4 rltlaí, a 1cdyl •• s44; le drah, ·prohrival, prvn.ť 
pfe4 ním poklekJle a nebere obled nel na niho.•281 �o vie oriem anouber1-
ce adll.ť al o ětvrt rotu pc,zdi�i. Nh• trťbunilu. 111aí. Je za.akočen 
apoleěnoaU, kterou Felicie pfizvala, FU�el v�&lt rie se Yzdoru, spíte 
proto, fe neměl, co by podetatn4bo naa!U, "Pochopil jsem., le vlechno 
je ztre.ceno. ,. , mohl 3•• &achrúi t al tuaci 3en niJakým úiaanýnl '72ná-
ním, ale nebylo takov4 vyznání, kteri bych moll udilat. •2;,/ 

:o-asledkem tohoto "procesu" bylo, le po kritkl době ieeti nedll se 
:c:2.sDoubení opft zrušilo. ta.fka jeětiS n.avitív! Feliciiny roč.iěe, pp.k 
posílá do:pia na rozloučenou. Sám �ej charaktarizujes ��eě zpocl tibeaii
ce. ,,�/ Ened na to odJíldí se avja pfítelm Ernat• lreissea /reiae byl 
rozhodným odpt1.rcem �ebo zúnub • FelicJ.1/ na dva týdny k 110f1. Vleatní 
zaanouben! cherakteri�uje ·Xatka. Te •ri• derúku. etmnia "l!yl •v4zM na 
rukou 1 nohou jako zloaJ.neo. l'.d.yby mi poeadili do kouta apoutaného aku
teaným fetizem a pfed.e al wúatJ.11 pollca�tr a takhle 111 nechali, abyc,: 
se díval, nemohlo by to být horlí� A to bylo 11e�• zaanoubení1 vlictu'li 
se ana.f111 pf1vl4at al k 11Yetu, a .kdyl neu■plll, mi al, lalcý �•em. 
Y. ne�méně ze všech, eamozf·ejm.l zcela oprámlni, proto!e ne�v:íc trpěle. 
Co bylo pro ostatní poaí�e�íc! ud'1oetí, pro ni znMenalo hrozbu.�31/ 
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Tento obra r,en.i t�k příliš vr.dilen výcr�ozímu obre..u povídky 
V treetanee.ké kolonii, kde "byl kromf důstojníka a cestovatele je.n od
souzenec tupě vyUížejíc_í člověk s ěirok;ými ústy a zpustlými Yl.e.ay i 
o-.liěejem a voják č!r�í cí těžký řetih:, k nl-mu� se sbíhaly men�í řet6zs, 
jimiž byl odsouzený spout;{r; na kotní.cíct. a záp�etíot ••• 0a.sou2;enec vy
:padel ostatně ta.k psovsky ooda.ni, az ee zčálo, že by ho mot.u.i necht:t 
volně -pobíhat po strání.cl. a pf.ed. ze.ěátkem popravy by s-ta�ilo jen zepís-�"' 
kat a on by přiAel ••• n;Ct 

I }il&vní postflvy -povídky u.� v ť.e:nikovérn z.ázr..amu. nechá.zíroe. :r-s.cv
sky oddané ':O oaso\u.,er,ce, hlid.8.Č'.E, svědky, pro něž to vfec ,no bylo jen 
pomíjející zálefitosti, 1 LlevrdLo odptrce, jer;t cítí v chov-á,ní očsou
ze.nce trozbu. 

A� puntičkářské. dťkladnost, s níž č}�etojník popisuje eroj stroj, 
•• zdá ••lděit o tom, ie jer.o luevním vztahem je právi vztah ke stroji. 
Ale tento ntah zakrýri jen �1ný a oeudovějiís vztah d�sto�níka k odso1,-
2enému. Tento Ystah �• vleob�íma�íc!, nebot dO.atojní.k nevyetupuje vťi.či 
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 aku
te!noet doYídúe a tía jako bychom ae - navzdory tak odl.ii:n4 ecenf rii 
od.tli. ·.,·•'-kladní aituaci Proe�su. Ddstojník toti! cestovateli sdll.í 
o·d.aouenc,c,YO pnvinllli. Spo&!welo v tom, le kdy! ho jeho netf!zený 
biao.ái, Tykfikll "Zatoa ten b.iě nebo tě ee�eru, • j1nýa1 alovya provi
nil •• pouze tím, le se elovní vj'hrdfkou br'Lil f'yzicltl!mu násilí. Do
v!dúe •• rovněl, !e odsouzenec - podobně jako Josd t. v Procesu -
nezn, arl.� l"OE&udek. •Pylo by zbyt�n, ohlaiovat �ej. V!dyl bo zakusí 
na Ylastn!m tlle, .. ,,1 tvrdí ddatojník. Obvinlný a.ni net11il pfile!i tost 
•• obhajoYat„ Jen! k tomu prý <!O.vodu. "Záaa.det, podle níl .rozhodu�u, 
zn.!1 Vine. je vfdy nepoct�·bná . .. ,4/ Dústojník11v výrok támeř doslovně 
opakuje Josef K. malífi Titorell1mu v Procesu, totiž, fe •soud, jakmilf. 
nikoho oblalu3e, je pevn, pf-esv�děen o vině obblovan6ho.";5/ 

Joaef K. ni.kdy nedostel. pfílefitoat, aby se opravdu hájil. Tekl 
J'ranss ra.tta 'blb• av4ho berlínak4ho •tribunálu• mlěel. Odaou&enci v 
poYídce d4 dokonce 4o �•t vrazit plstěný lpalík. ,a1c tedy odaoWc.enec 

1 ■Yldek-ceaton:tel na•louchaji .ral�ky vlcn,mu, nadlen4mu 1 hrdzn4mu 
ddato,n!kovl výkladu. DozYldí ••• fe poprava t.rvá dYarulct hodin. Pr
yjcb laat hodin li�e prý odaout.enec skoro jako df.ívi do&t neuvěfi tel
n4 p.rohl41en.ť vzhledem ·t mukám, jim! je odeou�enee Yyataven, e.le ěaso
-rý ů4a� �eko by se Y&tahoval k j1ntf slcuteěnosti, snad dvanáct hodin 
trvala súnubní hostina, lest týdnů trv&lo, ne� lafk� dospěl k názoru, 
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že etev, v němž se ocitl, znamená pro nětc smrtr:lné l.ieb€'Zp6či/. 1·J.le 
jak potom kolem �eeté hodiny mul ztichneI l tomu nejz<1becnĚr,�jč.irnu 
z.afce sv!tritl "'61 !,lihem dalších !est1 hočin už e;e nic nedfje, ocsouz.e
nec jen s�--mi ranami lu§tí zniní svého r.:,zeudku. :rcton:: t.o f'hr��- nabod
nou a hodí do jámy, kde nebou :ples,lale do :z-.krva.vené vo,:is e. v,:,t�v. 1 a.k je 
sond skon�en ••• ,/;? I 

Zatímco soud v frocesu je úplatný, nízky Ei tílY.)t:;, d(iatojn!k je 
ne.prosto oddaný své věci, své pravdě. I kdy� to, co popisuje, se jeví 
jako h.rů.zná, krvavá vražda, důstojník je přesvěclče:r.:, že r.ájí osv-ědč€nj 
a tradiční ol:řad l'.lejvytfií spravedlnosti. Jakrtlle poct.opi, �e E..e věe 
obr�cí proti němu, fe jeho pokus zectovst obřs.c., �f;cL:rlnit r;troj e 
tím 1 ''odlca� starého n�li tele' selb.Ell, píše jeko posou�en.! evé v·ir:y 
pozoruhodný ortel& "Luct sprs.v�livl" .. �lE cestcve.t�, jemuž ciá přečíst 
tAto dvě slova jako evé poslední memento, je stejně nepře-čte. "fi.of'.ná, 
věfím, fe to·. t&'I atoJí. ft)e/ 

Kdyl d}lstojník pfip.ra•il atro� k vlastní zlcáf:e /stroj, ss.mozřej
m� nem��• pfe!ltat jeho smrt, Jako nelze uzavfít 11anfelství be� er.1L,-
to partnera/ a chce ee začít svl,kat, 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 1n•p1rac1 t4to poY!dky. 

ta oUzku, a kter.fa · t.i-dinou •• 'I táto próze Kafka ztotolnuje, 
m1lfeme odpovidit e �iatotoua • odeouzencea:. S t!m, � en� byl pfi veden 
bezmocný, zatílell/ vinou, kterou ani nezná, která ani neexiatu3e, před 
svého soudce 1 kata zároveň, pfed atro3, �enf funguje podle starých, 

nečitelných, nedelUrovatelnych p�ítud, podle pra1t1.rých, ale nepfá
telekýeh zákond. Jelti Tlak jakob1 z4.zrakesa, ahodcu okolnoetí, díky 
zásahu vnějlí aíly ae krutá logika soudu zvrátila a zaaálla iiil.0 bce. 
C✓ bět unikla. I kdyJ �•jí út1k je pouze ,..-odm!n��r.ý. leunikne � Ostrov&, 
z něho odjífd.í Jen llost, jen evěček a oběi tedy neunikne ani z dotiahu 
mučícího stroje ani �eho etoupenc�, na ni! s� vzta.huje proroctví na 
náhrobní de•c• T �ajovnl. 

hana .l'.a..tka jeltl ata�il· naů.oěi t na lo! za a'f'jm pfítelem._ Odj!f.
dí od uibun'1.u oawbosen, �alt •• dolllJÚn zbaven rozsudku, soudce 1 

· svých ■ut, odj!!d! k mofi, tte.ri ae tak výmamnl obJevuje v zá-věru po
vídky. Ale jeho hrdina, �eho pf{lt! hrdina, jemu! prop,Sj�! iniciálu 
svého jména, ul neunikne z rukou katů, ltteri �en o málo poaději za 
ním Tylle onen pod1Tný tribunál, �en! a n!m vede jelt� podivnějií pro-
cea. 
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III • 

.Ka.fkovy Deníky stejně jako Dopisy z t4 to d.oby svědčí o tom, jak 
velice vzni.k Procesu ovlivnily �áU.t.ky, které daly inspiraci 1 povíd
ce V trestanecké kolonii. n.o�hodnut! zasnoubit a�, k němul dlouho 
e..měfoval, v něm zárov·eň vyvolávalo mučivou úzkost, jel v jet.o Dení
cích nacháze1a výraz již měsíce přede dnem.obřadu, a to nejen v jeó
nozna�nýcri výrocícb, e.le především v úzkostných obre.2ech, ěa.sto jen v 
několikeř.ádkov-ýcb ro�bězich k areme tické práci či k prtze. rvakrá te 
v březr.ovS,cL. �ápiscíct se ope.kuje úryvek o studentovi, ktereto v noci 
v�budí služk�, eby k �ěm� uvedla cizíbo - i když estim �e nepřátelské
ho - host2. Ve třetím \.�r:,--vku je pi·íchoz!m, jenf studell'ts. ve tmě jeto 
lofnice vyruší, sama elužk&. Jiný, o nico pozděj�í úry-yek se zdánlivě 
týká jin,ho t4matu 1 l",rdins, zato se ul J)rvtli ob�eví kfestní jmén.o 
hrdiny l'rocesu. 

Oryv�k o koč!m Joserov1 vypríví o ■uli, kteey natolik ztlouetl, 

že nemohl chodit do schodd. !ehdy au 3•ho llecht1cký pán pfidilí nový, 
pfízenní pokoji kdy! jej Jose� obdrli, �• tak do�at, že aá alt.y v o
čích a avértu pánovi políbí ruku. Jen!e brsy- pozn'- runjhody noriho 
pfíbytku. "Joa.r ze BYého lúlka mohl Yicllt všechno a kaJdj s venku 
mot:l. vidět jeho. To ho trápilo •• .-, vě!nl poso.rovúú, �••I byl podro
ben, blízkost nepf!jemntťho d.omovn!ka., Ylechen ten ruch u veh.odu e na 
námAst! ••• tt ,:,/ Jose! se nakonec rozhodne proai t o návrat do sts.rého 
pokoje, k� ho přece mohou vynéet. 

Vlechny tyto útržky pfíbih� malí cosi společného s úvodní situa
ci pmcesu, díla, je! b)9lo aapo!ato o nlkolilt mlaíal posdlj1. Vnl�lí 

podo'bnoet je na prmí pohled �fe�máa kdosi leli na ltlžku • je vy1"11fien, 
je obtělován. Ještě a.ni tltopa po hlídačích, soudu, svědcích, doaorc1. 
Dokonce ti, co vyruěují, motiou být :trcinovi pfátelslty neklcn�ni, vyru
Aení l!i vyrušování m11fe bý-t dO.aledkem pfizně, ale o amyalu té to si tua
ce nm!e být pochyb. 

Postel, ldlko pro kald,ho ělovlka �tlleaňu�e 1ntia1tu, pocit 

bezpeč!. Pro Ka.t'ku, kterj �•ltl na aklo� liTOta Yzpora.íd • trp,ní 
na to, �ek bo otec za treat Yyneal & poa_tele a nechal •ůi na pavla
ěi, jehol po celý !iYOt aulovala neapanat, letuj •Idy aa ne�Yyilí 
bla.ho povaloYal klid, t.icho a odlo�eno•t 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. l�!ku odehrivs.jí klíěori ac,ny. Z poatele prokl!iul otec Jif!ho Den
C,emanna, na lt\lku ae promiňuje ·ffehof Samaa „ brouka, na ·.lůftku je za.sti-
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f.en Joaet__.lt., na 1-0.!ko posílá topič }�,;rl� Rcssnie.rin!-\ při jejict prvr.d2; 
setk'-n!, Jaradoxnl •e r,uj'vá postelí misto, I.l.B. r,,fH: má lÚf.·r,nout odsou
zenec V trě_•taneckf kolonii, ne ltH.ku přijímá Jcsef2 K. t1ctvok.�t .Lulé, 
2 l��ka ,zf•�•I práv� vstal malí.f Tiwrelli, r.e·oo't vitá Josef& K. v 
noční koliU, atejn� tak v postel.i pfijíniá k dlcuhému slylíerú s taro s--� 
zemlmiřiěe I. Y Zámku. 5:en ee oetetně hledáním ltl �Lke, začíná A velkou 

.
. 

ac�nou nabízen, m.1lost1 n� l1llku opět u.zavírá. 
Ve chvíli, kdy álověk ztrácí toto poslední útoči�tě, kdy je vypu-

2en ee sriho doupite, z-dstává obnažen, vydán ne �ivot � ns smrt, Jeho 
vlastní existence je ohrožer:a. 

"Lylo kolem p!lnc ci. l ět .muf-t mt crželo, z.e nimi feEt:� r.e.-teřHJVF.l 
ruce, aby m� uchopil. "l,ecbte mě," kť'itel jE€iD & ot.-iče:l Sf:, p.n).éce v 
kruhu, č!mi �8eill Zp1180 bil, !e vši ci,tii Uf ťto1,;.pili • Cítil jt;f,-m, ř.E: tu 
pílso bí nijaký sá.kon, viděl �Gem, le tD to moje poslE:dní úsilí pf·inese, 
úspěch, vidll ,eem vlechny mu!e se zdviienými p�žemi klopjut zpět, 

. . 

pochopil �••• le •• na mě v oluud:1ku všict.ni dohromady vrhnou, obrá-
til jaea ••--Jt• ·.,��u ••• a un1.k1. �sem vzhdru po temnim schodišti. 

_V nejvyll!m pÓachodí atála v otevřených dveřích illoje sterá matke. 
se snl.koú_��ruce.· •iod!vej se, podíveJ se,� kfi�el �sem ještě ze 
spodní�· p���: 11p.till1 ai ·pro mil „ 

"_Kdo't:ido?•···:•eptala •• nto3e matka, flkdo by si pro tebe mohl pfi
.. í t, 8V1'1�1 ;>> . . . . " ,J ... , � ... .. 

1tšeet·· ni!," o·dpoYldil 3eem bez dechu. 
uznál .. ��1_• ·•eptala se mo�e ma.tke • 
.,,feť.

0
ci_d:ĎÓ1, 11 f>ekl · jaa,a., • 

.... ,.."Eeliyeli ul na to,• fekla moje matka. •iJdi do svého pokoje. 
Jdi •p4t,. pf1ÍÍraT1la jaa t1 postel. ,4o/ .. 

!ale rmí pod.atain4 aiat ilryTku, kte..r-J se objrzvu�e v .1::eniku jelitě 
o m�a!c :pozdili ne! úryvek o kočím Josefovi. Lrzy f!e. to již vzniknol; 
první ,strinky o Jose.fon i. 

větlina Týltlad.11 l:rocesu, snad ovl1vněr.a i.:r-ldovým mín�nil'!a, 2:e 1-ro
cea je apo�ben!m principu aoudu =e.t!mco �ámeic principu milosti, se 
aouatfed.11• .. Jl• urlen! Yiny Jeaeta r. 1 ne delifrování pod1 vnl det'o.r
mo'laM ider1tl ty aoudll.· Joeat '• prý byl obv1n.ěn za neachopnoet láaky, 
l)za llvotnť·.aial>oat,- r.a priairnoat, která ho činí pfedatavi telem mo
derní, atfedoatannk4 apole�noau, .,41/ za to,•f-e vedl prá�dný, nudný 
.a atereotypú li•ot �bes 14ak7 a uli tku•42/, &a to, le "neniluje, ni-• �.\.. l> .. , • 

ledy nemiloyat·; · ani 't •l�nl !.,, ani ke ••• matce, ani k samlatnání 
nemll 31nl Tstah nel vatah rutiny a korektnoat1.�4'1 Ale at ui vinu 
Joae.ta I', nal4sal1 Y jakfkol1Y oblasti, vyklada�i Procesu �ekofto ro-
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mánu o vině, souéu a trestu mohli Jen tě�ko vysvftli t, proč Josefe. r. 
e-oudí a zřejmě odsoudí soud t�.k ubobý, nízký, úpletný a nekompeteL t
r„:r. J.t. už. j6 vina Jose.fa ť:. vňeobecně lidská, meta.fya,ická e.nebo exis
te.nciální, m 1:ife ji 'tentt, ubor.ý .soud v�bec poci•cpit, ns.toi soudit;• 

V�tf..im?. pokus:- vy·světl1 t tento r-ozpor �yznívá násilně. Jak ji
ns,k nznačit .Buberovo tvrzení, !e Kat'ka. byl pfi svém obrue soudu o
vlivnfn žalmem dve.eosm.clesátý.m, jenl "se .zabývfi Bo2ím soudem nad oněmi 
1'-o žími eyny, kterým Bú.h svěřil vládu nad světem lidi e. ktef! ae svému 
poslfní zpronevěřili e. "souó111 ra�správtiě"x/ anebo 1 Brod�v výklad, 
j cr17- st�ví ne přečpok.ls,du, �e l' ro ces je vlastně obrazem procesu, kte
rý s Josefem r... udilá jeho vl2stní svědomí. 4 51 

Proti podobni-m výltladQm mlfeme vést r.e�en námitky logické /proč 
evidomí, které je �jevně lepiti částí Josefa r. by milo být �obrazeno 
právě tek odpudivě/, ele pfedevlím um�leckét jsou v rozpo.rll a Kafko
vou tVl�rěí metodou. !a, �&k jsme ul fekl1, apo�!vaJ.a " obrazném Yyjád
fení jeho neJosobnli�lich pro!i tk'l a poci t1l a nikoli v v bl.edán! aymbolť 
ěi obrazných 51.ter pro abstraktní a teoretick4 konatrwcce. 

Ci tovan4 \iryvky • l:.atlcova .Duí.tu avldč! o tom, !e K�• eri za
snoubení od po!átk\t ·•nim.al jako hro&bu evfmu aoukzomí, av4 1nt1mi ti.
Jeho ••ota mile. být rozmeúna, �eho doupl otevfeno cizím krok-dia • .Do 
jeho noci, noci jeho paaJ:í a krátkého, tak nejietého spúku. mlly der.a
ni nahlížet cizí o�i. 

Vr:pomerune na obnzy, Jcteri Kantovi sfejml vnukalo R;aenouben!. 
Cbrazy noěníeh ruli teld. Frotlífen,ho l'dlka.. Obru spoutanc§bo vl:zn,·. 
Obru ltva.nce, obrů tribunatlu. Nikde sni zm.Lnka o vinl. Jen blída�i, 
jen ruAitel,, pfihlilitelf. �ezmocný, tr,píc{ vlzeň. Jen obrazy ohro

iEné ho aoukromí. 
Jeho intimi'tl hrozilo nebezpečí, a 1 kdyl se zdá, ie je aspoň nJ;. 

chv.íli zechránEn /zasnoubení je zru!eno/, Ea.fke. ví, le z kruhu, d.o nl,_ 
bof vstoupil, nen! východiska� Frooea ee Jednou začel a u.I jej nelze 
ukon�i t, uf nelze uniknout koneěnému ortelu. 

x/ Buber jde jelti 4.il. �a.t1(a -eri znal orientální mýtua o toa, le "Osu
dy ■vita J■ou neblar.e ov11vnonny druhy 3ednotl1vých aoutvladí, je
�ichl moci •• vlak 4okáie vymknout ělovlk 1 tterl •• %Uvití alu"yté
mu nejYyllímu avlUu a doaaihne eno'fllzrozerú. •• V l'roceau letka mý
tue proměnil Ye emyalu av,bo pohledu na avlt tak, le ■pr1.ved11TOu 
ob!alobu nech, pfednUet nepfí■tupnou ne�vylli 1natanc1 proat!'edr,1-
ctvím nedbal4ho a n1�an4bo aoudu. Poetibu tímto Bou.dem •• ■dfe vy
hnout jen ten, led.o na základě ne�vlaatnljlího aebepogntlní pra'fdiYI 
epln! poladavek dozn'11! tím, f.e j� realisu3e v jeho PfffO.vodni po
době, sebevyjuniníma tím vstoupí_: do vni tfku zikona." 
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!:rz; po torr, co �e ;·_rft..r vr:�til :... oe:rlir.EKth:o t1tribunál-u", zs
ě!ná práci na Irocesti. 

Yrofitek mučení, jef přeť.chézi ezekuci, je rozložen z dvantcti 
hodin /V trestanecké koloniií do dv"'nácti měsic� a bere na eebe podo
bu procesu, který s obvlněn:ím več.e taje�ný a nepřístupný tribunál. 
�tejn� jako ·v povídce o trestar:ecké kolonii otái�k� \�iny r.en.í pfedměte.m 
zkoumání, kdo je o bfelová.1.1., nemá ur. p.ťakticky naději na. osvobozer;.í. 
lodste.trJý je tedy mučivý proiitek prob.íbajicího procesu, z něho2 u� 
není úniku, v n�ml e.ni r.ejlepěi obl.e.jcba nemá naději ne vyslyšeni. 

Proces se otev.{rá 1,ř povědomou scénou: cizi mufové vtrt:nou cc by
tu v oka.milku, kdI Joee.f t'. s;:,i, tírtto Ektrem zr:eevčt:í je�-.o sotL'Lcromí. 
Zneev�cení se stále cbši.rtJěji & bolectn�ji pi·edváci nejrJ.zr.:ějšíro avěó
kJ�. V t1vodn.í.ct scénfLcL se nedo�vimE rdc c vině, o cuara.kteru soudu, 
či o zákonech, jimi„ se spravuje, 2at� se setkáváme se etá.le novými 
svědky hrdinova :ponitení. Vctázejí r.lídsěi al. JoEefa :r.. očekává óozor
ce. Objevuje s• bytná .• Sta.řene. odnaproti pf�ivleče jeitě �a.kébosi 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 ·br�-y ukáfe tfeti staf·ec. nr•ryě odt.a.'Dtučt" �.eYolal 
na ni Josef K •• Cít! Jee zs.skočen e. obklíěen. fi:-otěrrú, bek1ohledli.Í l1-
d4." fekne o pf1hl1�1teUch. JeLo pon!fení narňetá. Ve tfecb mladících 
pof;nává tfi kolegy z p�ce. Ještě �eho odchodu z domu pfihlí�í 0 ten 
velký �lo Tik a :plevou bradkou.". l:. ke svým tfem drul:n�m prudce vyhrk
ne: �redívejte se taml aniž a1 povtiml, j�k podivnl ae vyJ!má taková 
mluva ��1 aamoatetným mu�m. -r.46/ 

Proces poltra�uje. Joeeta K. vyrozuměj!, �e se Y jeho sál.eU to&ti 
bude konat jak4a1 mal, v,šetfování. Vyletfován!, 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 pokoJ:l. 
Z1Jto se koná dloubá strastiplná ccste. k ,cudu. let jej t. nejcle, musí 
se doslova prodrat zástupy lidí, prolézat domy, vnikat do c1zíct. by�.l. 
fatonec, a�koliY tvrdí, le tledá jskétoei truhláře Lanze, mu�e, jehol 

si YymJ"Slel, no zavedou do podivnlbo abromáldiní, která se koná v jed
nom & bytd v i>'ti• poschodí �1n!4tu� Obytný poko, �e k pra■Jmutí zapl-

. nln lidmi. Sto3í ne�en na podlaze, ale Jeltl úplni zabírají galerii 
pod 1trop•, kde •11d4 1tobl1 atát jen aehnuti a nari!ali hlavou a zády 
o atirop• 11

47/ Je■tlile i;&tčení přihlíf.elo jen několik fwnild, nyní 
jich pllíto■no b•epo�•t"x/ 

x/ ltejnou acenflrii, i kdy! v poněkud jiné ai tuaci nacházíme v povídce 
V treatane-' kolonii. Vel1 tel dal pro svá a'tromá!dlni poatevi t ge
ler11, kterou vity cbsadí diváci. 
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1 f. 

K. pronese feč, v r,..íž rozeb€re si't.Ut:tci. C::e1w projev nls m:"i?�e SV.}T.l 
o'bsebem anebo pf-esn�ji některými svými podro lmoet�ni fře1<:vnpovst, Ileméně 
nef. místo, kde jej pf-ec.náši. JeLo řeč se dá. sr.rno1,;.t do n�kclika bodu. 
1. K. prohlásí, le wbec není ten, za ker.o jej mf,:jÍ. 
2. K. tvrdí, i.e celé říť-ení bude mít smysl pouze telióS, pokuc. jej on 

sám uzná. Je ochoten no uznat jen ne okamiik, E tc ze soucitu. 
3. I. odejme vy�etfuj!címu eoutci jakýsi sešit, v něruf úeajnl,, mají být 

jeho s ·piey, zjistí však, fe se jedn.i o cluz.ní k:clhu. 
-

4. K. protle.�uje: "Co mě pctkB.lo, je ověem jH1 jf:dr:.o-cliv.Ý př.ir;ad, a 
n e?lÍ zvlá�t �áve�ný, :pro to že já sám si jej r.i jej: ;:;\·lfiě.1; nepi'ipou�
tím, tle je to věc pfíznt?Č!Jé. pro f.{zer.i, j�,k �i koná proti mr.ot.\:m. 
�- e. ty zde G to jím, r1ikoli v ze Eebe. t1 

5. �. připomene okolnosti Ylllstního zetčení; skutečnoet z�tčení samc 
o sobě je mi k smíchu, ale to sem te� n�;stří. tyl jsem ráno přepa
den v posteli ••• V&dlejlí poko� byl obsazen dvěma hrubými luídači. 
lcybycb byl nebet}'ečný lupif, nemohla se učinit lepě! o�atfení. n 

r.:. si etifuje na. násilnost tohoto aktu &. jet.o zvefejr1in.í před 11noha 
sv�dky. C�ele11 toho bylo "ror.šífit správu o mém zatčení, po�kodit 
mou vefelnou vá!noet." 

6. Xone�nl I. ·_Ódbaluje,· le Eet j•ho sa.těen.!na 1 801-dem atojí• celá ·orgeni
zace, tteri.m,· za cíl zatýkat nevinné, �•�ajov�t nesmyslná fízení, 
kter4 �• úplatn4. l'roto "ma.J.! nevinní lidé, místo aby byli vyslech
nuti, být pon1�.ován1 pfed ce1$'1ll1 at.romáfrlěníml." I�hem tohoto .f'vý
alecbu'1 dochází k nlkolike vyru§ením, zptsobí je lascivní chování 
jakési pradleny. L1d4 v míatnoati reaiují ne r.-ov� slova velmi 
bouflivl. faávln_ vlak K. zjistí, le -věichn1 pf·í tomní, ,ťt odpovída
li na jebo slova pfíz:nivě f1 nep!-!zr.ivě, mají na lím.cíc!1 k&.bátu ob
dobné odznaky. rr-eprve te�, ·kcyž vliectmo skončilo, i. ;;ocr .... opi, i'.e 
mluvil ke svým nepfátel·.'im. ·•v�.dyt vy jste všic,�x:1 ťřeon:.ci, jak vi
dím, vldyl vy jste ta úplatná bande., pro t.1 které jsem m.luv11. •1 

M-3!eme •• puit, jak to, fe K. V'lbec pftistupujE na jednání, když 
je poYalován za nlltobo �iné-o. Jak to, fe fízení bude mít amyal, jen 
pokU4 �•� on uaút J. ke komu chov4 aoue1 t, který ho vede k tomu, ie 
na fízen! pfiatupuje? Proě aoudce m!ato Vylletfu�!cích spiaů má dlulní 
knihu? Lze.pfecepfedpoklaldat, le •pnn! prokurista velké banky•, lcte
rJ vede spoffdant staromládenecký !ivet, není dluiFíkem. Jelti pfekva-. '-· 
p1Tlj1 zní x.-oYo prohliien! o tom, že Jeho ;pf.iped je jen jedním z 
mnoha, !e �•� bere jako z4.atupný a pHznačný"" .Až do této c't,víle se 
zdilo, fe K. �• celou d.le!i toat! ohromen, f..e se stal předmětei-n jaké-
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bosi záheť.r.é!:o, rieoby�ejnébo řízení a fe neví nic o tom, fe by ae tako
vé řízení 11 kon�lo proti mnotiým,, • .A proč se soud aelel v aoukrom&m bytt'i' 
Proč. namísto aby se podrobil výslechu, K. pronái.í oblalobu? Pro� vlicr.
ni přítomní m&jí odznaky, ale�. s1 toho viJ.mne al v se.mém závěru? Jaký 
smysl má n&.Zl'.!ak milostné či aspon smyslné scény mezi pradlenou e. nezn·á
mým mu.ten uprostřed promluvy Jwsefa K.? 

t.enr'1�e sice být pochyb, že autor ve sc4n� výslechu obre.zně vyjadřu
je �akousi svébytnou eko.teěnoat - mno!ství svévolných či dokonce navzáje{! 
si oc·poruj!c.íct fructti, událostí ,a výrokť je překvapující. irávě erivole., 
anebo zdánli v.i svévole, s n.í.f Ke.!kB- k sobě pfifazuje zcels ocllehlé prv
ky /cout e. c:bJrt.nou mistnoet, obytnou místnost a calérii, vyi2etfujícího 
eoudce e .  pradlet.u, soudní spi&y a účetní Joáhu, tajnou organizaci vedou

cí proces t3 eouci t obželovanébo k soudu/ �asto vedla k mylným výkla.d�. 
Pokusme se nyní na zákledě toto, co �ne pověděli o ia..ťkově bezpro

střední 1nspirec1 k F.rocesu zbavit tyto texty on4 zd«inl.iv4 erivolnosti. 

Berlínským zunoubezúm všechny �&.fkovy obavy o 11 TO trú styl, i o 
molno•t po nocích patit pfeetoupily z rorlny retlexe do roYJ.ny liTiťtlúho 
z,11t1cu. Jeho noYý atav byl r..arlc zvefe�nln. Po kruti prolivanám období 
les ti týtinO. se ob3evu�e neochotni, zrád.n$ lenich opit Y 'Jierlínl, '•ho &á
leli toat •• znon �Yefe�ňu�• pfed syldky /tentotrite Y hotelov4 úatno-

. . 

ati/. Ka!'ka 1IU1 pocit, le se ocitl pfed tribunál•• 1111! vlak. SYOji ob-
ha,obu ai pfef!kiYá riejspíl v duchu. Záli tek cizího vefe3116ho míeta a 
cizích Udí, kteří �•ou sezerd pfítomni /"Ale to, fea dovolila •v4 •••tře 
I., kterou jsem v té cl'ivili sotva zn&l., nby byla při tom, to nE1DŮ!u pocho
pit. ,.4s/ /, bo blubo ce zaaáhne. Stopy v§ech těchto prol1 tJtil naJdeme i v 
pr4TI popisovaných ec4nách Procesu. Dl.cuhf Kafkovo pu·tování do berlínské
ho hotelu se .atalo pfedobrazem pu.továnf Josef'a r., kdyl bledá míeto, kam 
byl pozván· k me.l,mu vylíetfavtn!. Jose:t 'lt. v§ek na rozd!l od .ťrar.tze IC21'ky 
vyufije sezerd tribunálu, e.by pfednesl svoji obha.jobu. Vzhledem k tomu, 

fe Josef K. nesná ani ol:ivin�n!, a.I'Li chera.kter podivného soudu, &kuame 

ěíet jeho feě jako' obta�obu .Franze Katky. 
I 

První Kafkova núi tka samo.zfe�ml znía n•�•• ten, za koho mi po'falu-
�•te. Jej•• Thodnt aanfel ani netou!:!11 po spdaobu livota, po nisal tolll.í 

moje anoubenka. Vale fízen! ae mnou je proto nen19lnl, ale UIUlária �•• 
podwlu31 ee, proto!e a ní mám eouci t. Chcete mi pf1po11enout, le �•• 
dlu!n!k, ale dosud jsem se j.!11 nestal. /Pfedatava. len! '\by jako· velk,he 

dluhu r.a.ncovi aplývalA1 "T•! pfijde nutnoet bilancovat, i,. ten pokus o 
!en1tbu. A při velkjoh �áatk,ch, a nimi! zde tfeba polítat, �e tomu tak, 

3eko by nikd7 nebylo bývalo ani neJmeni!ho siaku, vlectno �• ječen 3ed1-

018 



ný velký dluh ••• " pí.le_.1:a!ka v závěru svého �pisu otci./ !-epov:-:ilh.,ji 
teké to, co se pfihodilo, . za nic nene.pra�i telně osudového - te.kovi v�
ci ee přece :pfihodí mnohým ·• z� ně t�ké mluvím. ti. ejdo těeněji zní o bL2 j 
be právě tam, kde brán! soukromí. "Zs.tfer.LÍ samo o sobě je mi. k smícr.t.. •• 
ale byl jeem ráno přepaden v posteli! ., Konec5:ně odl�eluje v těc i dru.r .. ýci 

' . 

zaujaté posluche.ae, ktefoí se proti němu !Spolčili. Jakýkoliv dohovc,r s 
nimi nemá smysl. "Vy lumpové, nechte .si evé výslechy 1" Jakc by pohozer:� 
klíě /podobný dvěma dámský• ltapesníěkdm v povídce V treste.necké kc1 lo
nii/ k zdánlivi bizarnímu přelíčení se sálem po dvakráte miL.le predlf
r,e, která sem ·původně K. vpustile a která t�� někomt1 pfldrie do náruči. 

Ta.to rekonstrukce má jediný smysl t \lká.zet, jek ze. zctán11 v� r2t..lo
&iclcym e bi�F.rním dijem pln$rm snov;ých_obru·i'i ee skr�1vá mučivě osc:,hr • .í 
záfi tek. :Eize.rnos t, enovost, nelot7i�Lost tak fe.sto kon trestu.ji ci r, 
"Kafkovými pfísn� logickými .!edukoemi a chladni v�cr;_j�mi popisy vzniká 
právi tím, �ak tyto půYodrů dije a zd.li tky se mísí do své vlutn! ob
re.mf podoby, jak svit p�vod.níeh sáli tkd, osobních 1tkušeností prolíná 
do svita obrasru5bo podobenatv.í, ozvláltňu�e jej, mini jej z obyfe;né 
metafory �1 alegorJ.e privl do povfatzlé ka.tkonlté pod.oby. 'toto •z.á�emné 
prolínání n�! ovl� �- adro�11111 zvliltlú_ ano•�· p-aaobivceti a neléb.a
•o•ti ta1koy� •Ylta,-_ale 1 �•ho ned'daled.Doati • .Prominll.�e tot11 ett.novi? 
ti, s nlbel ·•• pfíblh s44 bft •nr4vla anebo· ·nl�aký }Írobl'• na.z!rin. 
Jeetlile Josef X. vsni.kl jako obrazil/ d'f03nik J'ranse Ke.!'Jcy a jeho 
tBjemný proces 3aio obru ne30110bnlllíbo •proeeeu", nebylo mo!no on� 

dvojakost udrlet „ cel4 .ro.mhon akla4bf. Joae� x. je sice rovně! ste
rým mládenc• a zaatáTá podobnou pro�eai �ako 3eho tv-lrce, chybí mu 

vlak pfi nejmenlía celt ,eden rouilr, chybí mu ono druhé já, které ru�
myalí nel na ••' p•ení, d.rllh4 li, • níml l'rans K. úfedník a anoubenec 
bojoval, pfed níml poklekal, kvftl1 :olmuf ee vzdal na<!fje uzavfít smír
n� sv-�j proc�a. Josef K. nem�fe mít své dru..bé Já, n•m�že Je e.spoň :tit 
odkryt�, nebol tím by �ebo tv-.lree zveřejnil to, co m�lo zi!stat &k�·to t 

-

dal by v plen to, cě •• ne�Yic atrachoval, evoji intitai tu. l'roto Josei· 
K. sdle bý"t �• eúte!nýa podobenatv:úa Franze X-i a jet.o proces jen vel
mi obra.ucym, Yelai _Yzdilenta podobenatYÍII liYo �!ho procesu, kt�rý 
rranz K. •edl. 

Pranz i •. a4 pně lplt �• av,m aoukrom!, na sv&■ dosavadním zp1ao

bu !ivota., v nlal aapon Yeeery patf.f V,hradnl jemu, -el.e proě by měl ne 
nla• takov,a lplt Jo�•� �-1 Yran• 1. aú podstatu svého proceau, ale 
jek 31 d sn,t Joad x. '? fo, oo pro transe K. je -yysvitli telné a ]jr�
t..ledné, Jo••tu 1. •• �•n jako neprůh.ledn, a nevysvitli tein,. T&-n, kd.f 
Franz K. tulí p1vod ev,ho utrpení, Jose! K. •• setkává e tajemstvím. 
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Ld3rf f'rfl.nz K. :;.,á,·así c to, aby c.okázal vstoupit do takového fivota, je.
;cý 0�tetní /1 on sám/ povaluj! 2.� zákon, se cítí ro&dllen na dv� zápe
si cí bytceti, Josef f. .• lede. vyslechne knězovo podobenství o str-á�ci 6 

mu.2-1 pře,J :t-:ákonem, kteří jsou spolu spojeni protichúdnoet! svých záj
;;i·;, te:d? z.-áp�sem, v něn1ž ten druhJ, ttm, j(}nž touií vstoupit, nikdy 
r,€doké'.1J:.e prvn.ík, přemoci: tem, krle .. ,-ranz K. bojuje o svoje psard, o 
smysl Evéti0 živote, o svoji svobodu, Josef K. b�juje jen o sv·oji po
věst, usiluje jer1 o návrat k pf•edchozímu t:ivotu, o němž lze říci t..ej
v-:-ěe, �e byl spof?.dnný • .:·ranz R. zm�. sv1j tribunál i obteJ.obu, Josef 
ť .• evilj 'tribunál ani obf:;;lobu nezná. ,, i.dí co po nicl., etál� znovu se 
?CkN:d'H postihnout jejich podste'tu. 3'.rg;r;r. t. tuší osudovost svétm pro
,1iněr.í, o r.ě vede svoji pfi, .;os�f t. zmi leda svoJe �ehE'-1:.bení, e to 
se sna�i ze sebe setřist. tle �a.ke Franz K. nemú.že pře.žít be:z úhor.y 
evoj e provinění, ne..11;ife se cspravcdJ.ni 't v oč.t ch ·těch, kteří uznávají 
jiný řád hod.not. jiný r.ákon, nemůže Jor.e� 1.. pře�ít svoje zahrmbení, 
sv-�j stud. 

'.roto nedásledné, nellplnf :pfevtěleuí e.nebo neopak to, fe ·taťka ee 
ve svém hrdinovi nedovedl dostatečně sám od sebe oddllit, vyavitluje, 
pro� Jose.:t K. v závěru románu pfece Jen jako by nesl nico z pocitu 
viny Franze l .• za. to, t':e Yldy �dvacaterou rukou vJí!dll do livota a 
nadto k neebveln,mu ú�aufl, �e.ko by byl na d.ruh, atrallě obda!en actiop
nosti z�lů.�dnout aspoň v samém kenci svitlo, �ef vycnlizí ze zákona, 
svitlo, po němr vlastně nikdy nepátral. 

r roees vše.k r.eni románem o oakrývání viny1 �aleko spíie ukazuje 
hrdinu jako člověka �eskočeného, znáailňovanébo, jako obit, ne jako 
viníka. Josef x. nehledá svoji vinu. naopak hledá, �ak by ee obhá�il. 
A protofe jeho nevina je �fejmá /obvinění nikdy nebylo ani r,aloveno/, 
hledá -především místo, kde by mohl obhajobu pfednéat, .hledá ty, k·tef-.í 
by ji mohli přednést. 

f-a Jo seto vi K. vykonají or-tel nikoli pro to, f.e by byl '°inen, filf1 
předevši.m proto, fe eoud je takový, jeký Jes zaujatý, r..luchý, Depfíatu;,
ný, neotřesný ve svém a&bevidomém pfesvidčení, fe v oltamliku, kdy vane
se obvinění, ob!aloYaný je vinen a tedy odaouzen. !e tedy, jak sp.rávni 

po chop.( Josef x. t1 j edeD jediný kat by mohl nahradit celi�lt,ý soud. "49/ 
Soud, jakkoliv je tajemný a jeho vrcholky pro Joaefa K. nedosti!

né, ne:skrýYll v sobě nic metatyzick,hos je to soud lidaký, 1 kdy! je 
nadán jakouai vludypf!tomno■t!. Soudci jeou jelitní, chlípní, �platní 

a ubozí - jejich moc tkví v le�ich instituci• v je�ictl hierarollii, v 
jejich mno�etv!, v jejich •k�tlm \'livu 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 nr:lf.<? člcvěic 't:it v·,;c.,ec vinen. Vf,cyt jsme zde 
vi1ct.n1 lid�, jeden jeko druhý ••• 11 Ale ví, !'1-e vlicl-;,ni, n,kňo mr.jí pr.rlíl 
v fízení, jsou proti mně zaujet1!"!. 1•,á pcs·t,:vení je pořád 11esnadnějlli. "'52, 
Bloudí vlak stále beznedějn�ji labyrintem, v rJ�ji se mění v&e, s ěím 
pf1chází do styku, a tím 2.tráci posledr:i. ztytk_- �ivc:,tr.ích jistot. :x,ve
de u� jen stěží uhájit svoji vážnost, věc.o:n.í, ie kdo.si s uim vede pře
líčení a fe ·yšichni o líčení vědí, v něm vyvolává úzkost e. mučivý pocit 
pronásledování. tsiluje ovleni dozv�dlt se něco bli��ího o svém provi.ně
ní • 1 nnj í t něko to, kdo by rněl vliv na ro zeud ek e. kdo by tedy měl vy
slechnout 1 jeho obhajobu. J.le jerlo úsili. je bez-��s.leónf. '.:'eto bezv�
slednost, skut:ečnost, te Jo1e:f t. n��.lédl mr,rncst své f.M,,h:• ob± é.ji t 6€ 
aspoň částečně vycvětlují náUou re�icn�ci, s r.i ž Josef .t. přijímá, 
s níž dokonce očeká�á své kety. JoEef .• 6e vlak tet.raní svfm katlliu i 
proto, fe v suu§ pod.&tQtě livctníto pocitu 'ranze !. je ve:peáne. nemof
nost vzájemného lidského pocho;;ení a tedy usmífez.í a tedy 1 milosti. 
fa:, j dvou já T jeho nitru se �eur�fe nikdy ekor1ěi t, ti dva nemollou být 
změnln1 elli uamfeni, �ani! by byli zni�eni tt.531 Zatímco Joeef K. hledá 
unik s proceau, který mu pfipa�á absurdní, Franz K. ví, �e pokus o únik 

: e marný, le emrt pfinese svým_ zp.�ao ben úlew, konec zápaau, který vy
f erpává �eho aíl7. Prana K.�• pfipraTen dobroYoln, kráčet do opuštěné

ho lomu a tam z•fít, e1e protoae Jose! K. je s ní11 neroslu�riě spjat 
nejen BV)11 �ápuem. ale i Tfdoa!m, !e jeden bez drul.ého nemůže Mt, u
mí ri v loau Josef v., jen! ee nedo&Yěděl nic o s�f v1ni, 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 �at a veden pfed soud. 
"Pofád Jsem �eltě věf11, le by stačilo Jediné slovo a �á, obyvatel 
města, budu - a k tomu 3elitl a poctami - vyevobozen ze zajetí t!ch 
venkovana.• 50/ Avlat v okem�iku, kdy překroč! práh místnosti, kde 
ae m, konat aoud, podlehne dojmu, I• už nemá vyhlídku na p.ropultirú. 
A lton�nl! 3akou jinou a1 tuaci zachycuje rozaáhlý pfíblh, který vy
prirl ••111ll1'1ěi ,.· !arnabálo•a aeatra Olga? Její rod�nu odaoud! ce-
14 veanická poal)Oli toat 3en proto, le ae �eden �ej! člen za.choval 
o4111nl, nel •• chovali ostatní v takové situaci. I tady se zdá, le 
by ataěilo �•d1n4 alovo, lcd.ybf ae bylo podafilo je vyalov1 t, "byli 
.by n,a lakaepatf1 hluboce uct!vů.1, poni'fad! •• nú to vlak nepoda
fllo, ua1n1U definitivnl to, co doposud č1�111 jen p.rozatim, vylou
čili náa z kucl4ho apole!enatn„ n51/ V Zámku ., tento '1 sou�" nej
vienljlí a ne�Ylednijlí t•ili podate.t,a eporu a pfedeviím nepfekon&
teln.4 vzdálenoet mezi obit! a soudem a tedy 1 osudovost rozsudku 
jaou Y!dr ateJné. 
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IV. 

Celý Ke . .fk·.lv život jako by ee zmítal mezi dvima úzkostm11 úzkosti 
ze samoty a ú.zkostí z intimi ts, která by ho mot.la pfiprevi t o jeho 
svit, o mof:nost psát. 2novu � znovu touží unikr1out ze ssmo ty, "která 
m·f\Je koněi t jedině potreetáním. n 541 Lčiní dokonce třetí l)Okus o za.snou
bení, el.e k Julii �ot.ryzkové bo nepoutá zřejm� nic jiného než práv� 
u11,utná toul:a skoncovat s osaměním. V�ecLny jeho pokusy, jak víme, skcn
ěily nezdarem. �éměf osmatřicetiletý učiní je�tě jeden vál5nivý a úporr:,ý 
pokus uniknout evém� cs�1Tlt')cení, s�olužít s milcv2.nou ženo� a ték n&pl
ni t s-roj ži vet, tQk vsto1..p1 t do t:á.kon.e. 

�eké jeLo posledti ,el.k,f ci tc-vý vzt�b ee cepočal ob'Vyklfm iq.1•:i.sobem: 
téměf denně putovaly dopisy mezi l>:era.nem e Vídní, mezi Franzem I�arxou 
a ěeskou novináfltou, pfeklaca.teJ.kou e spisovate.lkou l\iiler,ou J eseneko�. 
Ale na této vnějlí ahoó.l podobnost s pfedeělý11Ú vztahy přestává. V �i
lenl Jesenské Ka!l:a prvně nachází I enskou b3tost, která je s to nahl�ť
nout do jeho svita 1 pochopit jeho -psaní /?dlena byla jeho pfekladatel
kow', kteri mu· rtabíaí sv�j vlastní boi.e.tý· avlt, kterll tedy nebyla je.n J 
lenou, "�e�í11! prostřednictvím by !.a.fke. vedl die.log sám se sebcu, n 55/ 
�•to wau bylo Y pfipadl Fel1cJ.e 1:.auerori. Jenfe ta.to lena .. �ivoucí 
ohed •• � při tom nelT'.ÝI � emná, 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 nimi� se pfed tím stýkal, ja.lt aY,ým postevením a 
pO.�dea, tak svým v�kem. r.11ena je v�sná, Je ?eška, �e o třináct let 
mladl! netli on. }fes tyto pfekáfky se je�1ch vztah rychle vyvíjí, po 

nfkolilcatý·dann.í koreapon�enei se obe. setkávají ve Vídni e stráví tu 
�tyf-i dny, v niehf Katka jako by �tratil vlechnu svoli ázkost, zapomn�l 

na avoji věčnou únavu i r.F, své c:boroby. ttCelý den b�hal nahoru dol'd, 
chodil na slunci, ani jednou nezakaflal, stra�ně mnoto jedl a spal je
ko dudek, byl prostě zdráv. "57/ K.aflte se vrací � Vídně j;;ko očarován e 
promlr1in. Je Dá.hle pln odhodlání, chce získat Milenu na celý lln»t. 
On, který v!eyckJ dával pfednoat dop1SIÍDl pfed osobním aetkáním, 114.hle 
píle1 •vlechno paazú 111 pfipadá bezcenné, také �••· Bejlepl! by patrni 
b7l.o, abych �el do Vídni a vzal TI a sebou, snad to tak, udilám, pfes
to, I• to nechcel."58/ Je pfipra.ven svou milenku un4st, 'fY"at �1 , 
n,ru!í 3e�ího mu.le. l.lrzy za�ne plár,ovat nová setkání, tentokráte v po
hrani!n!.a mlete�ku Cmtlndu, Ul v dopisech, �iail ech-asn �pfeaňuje, •• 
vlak z�íná ozývat stará úzkost. Strach z 1nt1mníbo setkání, átracb 
s "pdlbodiny v posteli". "Pryě a tím, atrašně se toho bojím."59/ �z-
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kost nairůetá a &pdaobuje neepavoat. Konečně i-.a.i šest týt tL p,, viť.eř!
ském eetkán.! ae oba opit uvidí. Je to "nejneft2stnějčí setk�r..{, ·1c jt-:

kému mohlo doj! t," charakterizuje je ve svých vzpomínkách r:ilcr.itf. 
dcera. "Vitální, :prudká, válnivá Milena e nemocný, op?.trn.ý rt ne.pr..i���
nevášr.ivý Ka.tka. N�stane se nic - nestane se eni to, co bv se &nBc 
mohlo stát. • 60/ Cd nei'tastn,bo setkání v Cmt.ndu ee ut v d�pisech op� t 
ozývá známý Kafka, jenlt nezadr!i tel.ně klesá zpět do svého utrpe.ní 
/'"láska je, že jai 111 n.ožem, kterým v aobě ryj1," f1 i;, je.ni se vrticí 
do své s�rnoty. 8!':áš talcé pre.vdu, stavit-li tc,, co jsem -učinil te:č ť.:; 
jecné fady e těm.i starými věcmi, nemoh� než bft stáltt; ste.jn�í f.. :iro7í
vs t to té f. Změnilo se jen to, fe už má.m zku�etcEt, �-E: nezačnu křič�E·t., 

6'' I teprve až bu.aou nasezeny ěrouby ••• ' " J eětě několik �ěsíc:1 �ic,kra.ču�h 
bolestná korespondence, dopisy plnf strachu, sebeobviňování, z�u�al
stv:! a sklealosti. Fek ae Katka rozhodne pferu§it 1 vzá�emné dopiscv�
ní. 14.vrat do samoty Je dokon�en. "!re.nto pomezn!·uaJ mezi semotou e. 
epole�enatv.ím jsem pfekro�il �en zfídka, jen velmi zf.ídk� ••• J'&ká t:.i
voucí krian4. 11eml byl v porovnán! a uí11 Robinaon�v ostrov. t, E 'J/ Foslec
rd velká dílas l'oupl, Umllec • hlad.ovění • pfedevším Zámek jsou díl2-
v·z éllá z t4 tQ velké pfed.amrtn, c pul tlno a ti. 

c.., 

v. 

Výchez{ s1 tuace Zámku, poslední 2 velkých / a nedokoněenýcn/ l.ai'
kový"h prací, je opačná ielli v :f•rocesu. lrocea ae otevírá ráno, Zámek 
ve�er. Josefe K. zastihnou v poate11 jeho měatakého bytu, zeměměřič K. 
pfiebáú do ciz.í v�enice·, aby si llf�o ter:rve ziakF.i. 1,ocl eb, kterj 
eefer.e, je b.ícr.ý, jen slam.n.ík, kter.i si polofi na �e\1? hospodskiho 10-
kilu, kde dosud sedí. hosté, tedy ner"-alezne �a.tím f:ádné soukromí. t'.. 
vlsk je skromný, ulehne na slamník a 1.t&ne. ·.le uf za c.tvíli 1:-a to je 
vyburco•án. Jakýa1 mladý úfedník h� !Uá, aby předlolil povolení k 

noclehu. r. je pfelcvapen. " jeho odpovfd1 •• dá aoudi t, fe netuAí, 
v j1Jtém míati se oc1 tl, nicm4nl a1 počíná rizni, mladíka 00.bude e o
znúií mu, fa je 1.eallllfiěem a aem ho povolal aám hrabl. 

J enfe je K. opravdu zemimlfičem·: Y.d,12 na do teil úfeoníka. tel c:t'on 
po kritJciz nedorogumlni potYrsu3e aemiměfičoYU totoino■t, 2c1á se, fe 
je zaskočen nejen úředník, ale 1 eám r.: ttTalt tedy :i:ámek bo jmeuoval 
zem�inlřičem. Z jedn, strany J• to pro nlho nepfí:-Í�ivl§ �nuení, nebot 
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to naEVěúčuj�, te c u�m t6 zámku vňcli vš�chnc, co potřebují, ie zvá

žili poměr sil � e úsrn.tvem _přijím.e.j! boj. f é!ruhé streny je to ale 
• 

př.íznivé ztsimer,í, r.i.E:bct to pc,.::lt- jeho rah.oru óok�zuje, fe hc, poooenu-

i! 2 �e Ee m� C:or;tE;.LE; vtt.fií svobody, než se zpočátku mohl l'.iadát. A 
... 

4estli r:o sr.ed I"Jričl;.tj.Í netrvE-lc lič.ržcviťt .. ve strachu. tírt., fe s tak r:e-
.. 

, v '. 
. • , • , '7 ,:..., �-1tič""·t.v� P'"}, ..,.,, """lJ' a64/ poctybnou duci,ov:r,l. preVať,OU UZ11S.J.l Jeno ... emc<u..e.1.· "" "-, c-.n. g,_. =.; ·• 

Ci to ve.ná pasá� je typicltý:n ukafkovskýl?l textem", v uěmž se sk�,;vá 
mnoho zdá.nlivýd, r1elctičností. lroě je K. o „romen tím, že ho o.a zámku 
u.�mtli zeJr1�měfičem'? }�uč jím opra'\',hl je a p�k nen.i d�v-:idu., E:by byl pře
kva:pen, F...nebo se, ze n�'t:o vyc2,vú., ja� všr..k po tom vysvětlit, že na zúm
ku kdosi přijal č1 dokonce podp0řil jeL.o pocivoť".' t'i�lt v,ylc;,lit vftu, že 
přijíma.jí jebo boj? Jřiiel K. do obce měřit ar.eb:> bojovat?- A pti�el-11 
bojovat � ztt zeměměřiče se jf:r. vydává., v čem bude jebo boj spočívat? 
tonečriě pro� skutečnost, že ne.. zámku uznali jeho ze,11ěměfičetví, má 
svědčit právě o duchovní přev�ze zámku? Bem-!fe�e pochybovat o tom, !e 
tek, jako v předcho�ích prÓzácl,, o nich� jme uveĚovali, 1 tedy jsou 
"nelogičnosti" 2p11aobeny prostoupením dvou rovin, roviny bezprostřed
ního zážitku a obra�ná roviny, do níl ee pťtvodní .zážitek proměnil. 

Z toho, co se o K.-ovi do.zvídáme vzápětí, m-a.!eme u.soud.i t,. fe se 
zfejmi vydáv, za někoho, kým není. /I tady Y&nik4 ope.ěná situace ne! 

v Proces�. Josef K. je eoudem pov-efován za nl'JCOho, kým není./ Ve ves
nici nikdy r-J.c nezměfí. t�emá přístroje. Y.luví sice o svýel; původních 

pomocnícícl), �le ti se nikdy neobjeví. l'rohodí dokonce větu o své fenl 
e, dítěti, sle 1 toto sdělení má rzfejm� za cíl podet klamr.ou ini'orme.ci 
o jeho totožnoati. K. opravdu při�El do vesnice nikoliv mlfit, ale bo
jovat. V tom pf!pe.dě kdosi I. oěekával, a to nikoliv jako zeměměfiěe, 
nýbri �eko soupefe, očekáve.l ho vlak e duchovní pfev&hou 9 & ú směvem, 
k němu f. t-o j ebo pfe.veh� eváděle.. �"imtc soupef·em - jek st poztěJ1 ukA-
2:uje - js �•soký ur'ednik, mu�, s nímf se .K.-ovi nikc�, :cepocaří p.romlu
vi t, mu�, jehof Ka.fks, bezve.ů1� zn:itlJ� če�tiny, obcaf-11 ned jin� v-jmluv
ným lménero: Klamm. frof vlak tento vysoty zámecký �odl!octáf mil nad K. 
-pfevabu aueLovr.í, nikoliv, je.k by moh:to plynout z �•ho postaveni v ú
řadu, pfevatu mocenakou? Jeetli�e t. uvaluje o ducbovn! převa�• soupe-

, fovi, poukazuje především na to, !e očekávaný cápaa ee bude odehrávat 
v jin, nef v mocenské oblasti. ievíc pfecpoklad o ■oupefovi pfevase 

nezna.čuj e, fe 1 K. ví, a kým bude zápes evádět • 
Je načeee otáze.t se ne to neJ_podstatnějěí, co bylo cílem zeměmi

i·ičcva boje? . roč se oďkuctsi vynořil, proč váfil dalekou cestu právi 
do tichto počivnýct � pochmurnýcl míst, aby tam svedl ev�j boji 
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Ul ávodní s�na, sc.fna tak proticn:1cná ·11v,)e:;í scér..ě J-rocesu na
povídá o cíli b{')je, jen� K. hodl&. vést. [. tude: �áptt<sit o to, aby u
nikl osamocení, aby 2ískal místo mezi lidmi, eb;; se dokázal vřadit 
do jejich společenství. Víme už, co tim rc,zu.měl ·:i.fke.: n�lé-z t o dvf!hu 
k �ivotu ve dvou, nalézt sílu k epolu?,iti se fenou, pi•ekono.t úzkost 
ze sdíleni 1ntiro1ty, zalo�it .rodinu a tak nnplnit vlastní fivot, tak 
vstoupit do Zákona. 

�ak jako k povídce V treste.I1acké kolor1ii e k I .r·ccesu daly pod.".l.�t 
zážitky z aktu zasnouben! /a jE!ho Clpftté-hc zru[cr.í/ s Fe·licií l(:uer-.;;
vou, podnětem k 11apeání Zámku se st�l t,.)lestni ;;roži tc.k r:e�spěšt:ls láe
ky k re:ilenf Jesenské, l!isk.y, která "byla nejsilnějším, r.ejr.lu.bším e, 

nejotřesnějším záiit.kem Kafkova života.. 11
f 5/ 

Zatímco hrdinové obou prvních próz jsou však jen obětmi, které 
tou!! uniknout avému "sudu, lcte:ri toulí zechráni t své fi vo ty, tedy 
nedotknutelnoat svfho_

. 
�á, avého eoukromí, své eam�ty, hrdina Zámku 

v■tupuje do pfíbihu • opafným �úěrenu chce vystoupit z vězer.í své 
osamocenosti, chce avobodn§ utvářet awj osud, pfelconat vleehny pfe-
1c,f.ky, tteri mu brán! vatoupit do Zákona, tedy vstoupit na Zámek. 

Jako •• , blh•· proce�u� y marném hl.edáni viny, soudu a. mo!noati 
obhajoby'naplnu�e osud Josefa K., tak se v marn4m 8le úpornfm úellí 
proniknout na sámek anebo aspoň promluvit a mocným KleDWem naplňuje 
osud klemn4bo zemlmifi�e. t. 

Frotofe r. na rozdíl od pfedcl.ozích hrdin-6 pficnl1zí s llmyslem 
svéet boj o evdj oaud, ob�evují ae v jeto chování rysy, jimil se od 
pfedchozích Iafko�c·b hrdind odlišuJ e. K. dokonce promýllí strategii 
av,ho po■tupu w.č1 sámku, sní o tom, jak ze dvou mobých osud�., kteri 
ee mu z3•Ynl nabíze�!, totil být vesnickjm děl�íkem postaver..ým na ro
veň obyěejným vesnillu!lm, anebo naopak kýmsi, kdo stojí. mimo, sned 
nad ostatními, ale �enl je zcela odkázár1 nf! milost či nemilo8t zámku, 
si vybere osud veen1ckého cělnike • .,l'ouze jako vesnický děl.ník co mot:
nti nelvíce. vadál•nl sámeck_ýa pánwn �e s to na Zámku něěeho dosáhnout." 
Sni o to■, le se eblíli • Yeeniěany- "a tím ae mu rázem otevfou viecbny 
ceat;y .. "66/ V bo31

. 
se zúecktm1 áfad,- a1 x. alibuje úepich, nebe\ ony 

•al byly eebel,pe organizovány, měl7 za ákol. v2dycky jen tá�i t odleh-
1,, nend1teln4 s'1elitoati �ménem c;dlehlých, nevié!itelných pánů, 
kdelto t. bo3oval sa.nlco nmnejvýl fiv,ho a blízk�ho, za sebeJ kroml 
toho to ěinil, eapoň ee zeěátku, z vlB-stni �lle, nebot on byl úto�ní
kem."67/ 

K. uailuje 11We tvrdohlavěji o setkán.í E> nn.t�cm, jen� zřejmě roz.-
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Loi'.!t.je 0 Jei.o oa-udu, sni o svém střetnutí s nim j�kc o ct.víli, v níf 
pro�:ije 1;oci 1- svr;bocy. fl1♦ostači mi vidět, jak na nfj má sleva zapC.so
bí, B. 1�.ev..a.p·\sobí-li nebo nebude-li m� v�bec poslouchat, _budu mít z 
toho eepoň ten :prcs:pěc·:-., Ěe jsem svcbodllě promluvil .před moctiýa .mu
?!em. , ..f,E-í ;'.árcveň vieic ·tu.a.i, �e i;ini t-oto setkání by ne.mot.lo, j�o- nic 
vnl'FjěíLo by r:.emotlo, pro-mini t j e:t�o osud, roz ,očnout jeho .zápas. · 

V jedr:é z nejsilr1ěJších ec.-én kn1r,y ee .K. ro};hodLe vyčkat Kla.:ama 
ne. dvoře r,ostir:ce, kde .uz jsou. pf·ipraveny saDě, jež ma�í Klamma odvózt 
1!pět n2 2',ámek. ř.le Elemm se rie�odlá s K. setka.t. Když l. ani na opěto
verné v-S- zvy _;odř� zer.ér.o úředn:tkE čv-�r neopustí, kočí musí kor,ě ze 6�.Í 
opět- vy1,ii·tJ:r1ov:t. ť • však stále vrčklvé. ť-'á p1,cit 'jako by tea s tÍ.1i 
·byl přcruše-r: v!?ecr!en etyk a jako b_y te� 'b:,l ovšem sv,: bolrilj�i. ne� ke�; 
jindy 2 mobl n& tomto jemu jioek zaícáu:1.ném místě vyčkávat, jek dlouLo 
etce, a jako by si t•yl tul,le svobodu vybojoval t�k, jako by to sotva 
kdo druhý svedl, a riikco se Lo uesměl dotknot.t či Zll.hnst _to, ba ani 
pro ml.u vl t na něj; av-lie.k - to přesvidc5-eni bylo při nejmenfiím aitej�ii ail
né - jako by .sároveň nebylo nic neemyalnějA!ho, nic 2.ou!'aleJi!ho De! 

fi:ť/ tato svoboda, toto čekání, tato ne.zranitelnost." _-'!J 

Zcá se vlak, le mocný llamm, jeho! smi ?. __ jen jed1nkr4.ť zttbléd
nout ěpehýrkou, není � ed.ir.tj11, kdo t,yl pfe4em zpraven o Jeho· pfi�e.t:du, 
kdo·_ ho. oěek,Yal. .. · kdo sfejml rozhodl, · 1e· x.· nebude na· sámkll · "nikd,: _.pfi
ja t. · Druhou osobou, kteri •• zdá X. očekávat, je Yýěepní tríd•�·:_Ea· _i..-

. 
. 

.· 
. . . . 

-�vu· poznámku,. !e ho zná půl hodiny � le jí - ani neata�il povidit, Jak 
to s ním vlastni 3e, Frída pfekvapi vi od.povídá" "l'okUd jde o Y'•• - •ím 
plece v�echno, �ete zaěmiřič. l{?C/ ·Frída, která al do "'.Wto chvíle byla 
Klemmovou milenkou, ir.ned přijímá .r..-ovu výzvu a miluje ae a ním, když. 
pfedtím vypriskala·hosty bičem z lok�lu. 

Okam�ikem 1 kdy r. doeásl spojeuí a Frídou, o cl! nepoctybni uailo
val, a kv0..11 němu!, m��eme se domn!vet, ee ob�ev�i právě tam, kde�•• 
jako by začínel jebo páo, Ka�ír.ají se muka jeho bloudění, jeho m�rné
ho, zou.teléLo usilování í-vládno"Ut vlastní osud, prorazit z obklíčen!, 
v něm� se ocitá, ze samoty cizince, jel se stále více ;>odobá osudovému 
prokletí. Ul sám profitek miloetnéto epo3en! je plný dvojaleych a proti
cbdd.ných poci t-l. Uaka ae nepoěía! v místi klidu a 1ntilů ty• • posteli 
anebo aspoň "I _oddllen4m proatoru, ale .na semi ve vjěepu "• loufi�kách 
piva. a vlelijaké nečiatoti" a K. pf1 miloetn4m •i,o�éní "neo·pouitil .po
cit, fe bloudí nebo ae ocitá ·v ta.k vadálené c1s1ni 3eko �eltl-nikdo 
pfed ním, ·v cisinl, �d• ani vzduch na4 1te�n«t ;al�lení �ako _ yi;�uc!, _ ci.o
aa, kde ae človlk samou cizotou muaí udusit� a proti 3ejímul neuyslné
mu v�bení ee pfeato ned, �llat nic nel -�it dál, dile bloudit.�71/ Liak� 
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mezi 7r!dou a 1. se oČ!ehráYá lird�n5 odkryta očím přir„liieču - přede
-vším obou -pomocm:ťld, �•-to Tefejn.á zile�itoet, která ltro�í pohltit 
poeledn:í. zbytky in.t.iint"ty a svobody, jel K. měl. 1e. Frícinu výzvu 'také 
i,fijímá n4hra,dn.ť 111'.ato· lkolníke_, stále j&�tě pln oď,otlá.ní nějak utvl
fet sv,l� osud, i kdy! :tí,m, �e_pfijímá náhredn.ť povolá.ní, volí zjevr;ě 
�en jakýsi náhradní i-i_vo.t. Láske. která se zdála otevíret cesty, -pomá
hat v zápase, .••. n�p•k atavi proti K ... ..;&Yíc Láake vyste,vená o�ím 
všech, vystavena skoulkám a átra.pás se rychle vytrácí. Jtrica v-yfíté 
.r...-ovi neupřímnost, i:iltnljst, cítí se být Jen 2;áet&v0u ..- jeto boji se 
zámkem. l.'a.vrr.u:e r.-ovi, aby epolu uprcwi i,ao j1Y--ní lrrt.1,.cle, dn Šp�,
nllsks n / t e:r. to v Kafko v li tvor b! napros to c eo tvykl e- konkré t1·d úcls j j skc. 
by af nalétevl of.kazoval k reálnému pro�itlcu, jen! stojí ze �elou o�

rauiou roYinou pfíbťhu/, K. vlak o&útá. ,tik je něco, co se příčí je
ho povaze. Je ul _tak zaklet čo avtlho boje se zámkem, i ebo spíše tuší 
marnost takoY4ho '1tltu, 3ako marnost lta!dého vnlJl!t.o gesta? 

r.. c1Z1:neo, ltt_ert a1 aspoň na sa�átku :iíakal 3akýsi reepekt a li� 

záyial4 poata•ezú, ·•« :eychl• •�7" Ye Yeanici naprostým vyděděncem, a 
· kdyf, pfi tahové- ,·1�,-.s. yYdldl;,:ci, naYltíY.í oatnldzovanou ro<!inu l-:6z-

-. 
-

-

.. ,- •. - ' 

. 

na�lon,. Fri.da.ho opodU •. · t• . _. 
<. -1t4pa4i.S'. a�o4Ý, jtes.ť oaudent lta.tkova :,-��11 k fr!ilenl JeaenaJtf a os: 

dem •�tahu:° s••'ííi1t1á�:··i�
--

k� iuarmao•I aileticé 'Frídl, vedly af vyca.vetE
le a prvního vykl�d_a,lie_ r.anová díl.a Maxe Eroda Je zá-rlru, le •v románě 
Zimek na,cházíme podivnl ·skepticlq·a pe�orativtú odr&z miloatnfho vzta
hu Ka!'ky k .Milenl ••• -Milena vyatupu3icí v ronulni ve velice t.kerikovn.né 
podobl jako "Prída",· podnik' ro%hodn, k.roky, aby ia1'ku /K./ eachránilE; 
spe3u3e ae is n!a; sakl.,44 • ním v chudobl a odf!kárú, ale rsdostnl a 
odhodlani dom4cnoat, chce být navldy �•ho a právi tím ho pfivéet zpát
ky k na1v1 tě a bezproatfedno,ti opravdovél10 li vote - a1e tned, j2.k z. 
Zftěne souhlaait a uchop! podávenou rwcu, tláaí ee dřivějěí spojení, 

která tu !enu ovlimu�í /zúek, lidový pl1vod, společr1ost, EVláětě VĚak 
ta.jemný pan namm, v aiml je tfeba epat.fovat pfep�atý a zci,mordzovE.ný 
pfísrak legálního wl_elax/, jéhol Milena vni tfn� neopu8tila/, vyat1ěné 
ltlat! rychle �on��•· protole X. ·ne.nf �ro poloviěatost a chce mít Fríó.u 
,ak.o men!elku 3en pro aeb••• � ·, ůe ona bo &raauje, obrací ae Epátky kf! 
atéfe Zúlcu, ·• níl v7lla.-•• "72/ . · 

x/ r:�a opraTdu usnivál. �akouei PolakoV\t na.ctfu.enost. "Ona je �1voucí 
ohen," píle t:,rodon, "jakf 3•• �e!ti nikdy nevicll, který nav�dor�· 
vf.emu plane �en pro nij •• • Ovšem jakJ mul �• také on, le to dokázal 
vyvolat.•56/ dtud 31atl premw ono �inak nev�e•ětlitelné uznání 
"duchoní pfevahyl' v úvodní paa4.!1 r.6.mlcu. 
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SpojEní, která Erod činí, jsou riak pfílit pfímofará a nevysti
hují v�echny 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 �tahu k Mileně Jesenské, m1'l�eme 
zouci t, fe byl dalek tol.to, aby toužil sv�j vztah k ni. zobre . .zi t pejora
tivně, eby se na ni snc!i1 uvrhnout vinu ze. to, fe jejich Vitah tak 
rychle 1r.troekotal. Vědomí, �e nedoká�e ve &vém fivot� cokoliv - a ne3-
raén� ze věebo své milostnf vzte.Ly - ,k1vést ke �dárnému konci, ,.o před
určovalo k tomu, �by vinil ze �.trcskotání vzáje:nnéto vztehu výhra.dně 
ee;be. CetE.tně dopisy I1�ileně pc r:.eštastném či ceucovém setkání v Cmttndu 
jsou tono doklaciem. 

; áměrem ::,ámku ze.ji s té nebylo pejo.ťati ně zo bre.ti t milistnj v"" tab 
k nějaké fen,, ale, jek jsme ji.� f·ekli, znovu pojednat velk� livotn.í 
K�f'-�ovo těm�. Kafka /práv� v případě �ileny Jesenské/ po2.nává. a a ním 
to poi.'>nává i jeho hrdina zem�měfiě K., že hlavní -pfekáikou v osudovém 
zápases v 2ápese a mučicú strojem, e neznámým tribunálem, v zá.pe.ae 
se zámkem, v zápase o vstup do Zákona nejsou vnějl� nepfátel,, vn�jli 
okolnosti nejv�t§.í překáfkou. �'ou je hrdinova slabost, 3·eho nezpOa_o·bi
loat pfek.roči t práh, jen! si sám vytyčil, neáchopnoat pfemluvi t ono 
druh4 já, aby 11\J_ dovolilo vstoup1� tem, odkud rl,·_le_ntA1;b..aai\elnl·:·::�rya
ká. záf. 

z. hrdin� Zámku 31•t� Frída nej2�evn131 :utlzpuje '-"1lenu, ona je 
tou, za níl se K. vydává, kterou nactáz{ připravenou ·pfi�mout_ 3eho lás
ku. Ale r1epochybně F;ileniny rysy nese tak4l hrdá, stateěn, a nepfistupná 
l\1110.1 e /jej! jméno vzniklo zfejm$'lll pfeskupen!m hlásek aloTa Mllene/ a 
koneěně Milenu zaatupa3e 1 úfedník ltirgel, Jeni ve vel�, Ypravdi kl!• 
čori scéni nabízí K.-ovi na:plniní vlecb jeho tuleb, nalúzf mu vstup do 
zámku, právě ten vstup, jen� mu mohla nabídncut a otevfít jen milovaná 
bytost. 

K. věak nevstoupí, Lebo\ j� příliš sláb. 
Jeno svláftní, zneklidňující slabost, �el K. spf.í:.mu�e s Josefem 

K., poznáváme ul na po�átku románu, kdyl ae I. zdá jeltl pln odhodlání 

k bo31. Jako Joaef IC. 'támii' omdlí pfi 8ft ·n4vltlvi aoudn,. tancelUe, 

K. při své ceatl po Barnabálově boku pocítil, •še pfea ne�Yětl! námahu 
. 

nedokále udrlet s :Barna�lem krok, �• pfek4.lí Barna°'lo\�1. Ye T01.ll4'm po-
tybu a fe za nornuilních okolno,;t! by u! na t4to podruitn4 'flci au.selo 
vše Ktroakotat."75/ 

Tak už v poěátcích pfíb8hU zazní zloviatný motiv, .který Jako by 
pfedznamenávP.l marnost x.-ovy náme.iy, jeho stpaau a který neplno za�ní 
v jedn-5 ze ri4věrečných ecén Zámku. 
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Opultln u! Frídou, �. neustává ve svém zoufalém, vyčerpávajíc: 
úsilí domoci •e _přijetí na zámku. I'o r1ěkolika probdělých noc:!cb je 
lán do· boet1nce, aby ri.avětí Yil referenta, jen! má pro něho nějakou 
vu. K. e·e vlak zmýlí a vstoupí do .feleě11ýct dveří. r·y se však překv 
pivě ukáží být jeho dvefmi. _,fedník Bflrgcl ho :pozve dovni tf', dokorjc 
k aobi do postele a s nevyavětli telnou milosti voetí s ním I.'Ozpráví, 
zvolna mu o®aluje nejen ta�emství sámeckého úřadování, ale 1 tajem
ství o K.-ovf zápe.se, o 2-ápa.se, v n�mž se .-objevují "pfílefitoeti, .k< 
jediným slovem, pohledem, náznakem d;'\věry lze dosáhn.out víc nei do
životním vy�erpávajícím nrunáháclm.n74/ _·eto scéne se etále zřetel.něj 
ze s�ny, v ní! se pojednáveJÍ úřetr..í postupy, měn! ve scénu milostn 
nakonec uf Jen zbytky úfednické dikce / �traa, organizace/ velmi cha 
zakrý•a3! její podstatu. A tek se /jak nev.cpomenout :na Ka!'kovu situa1 
y Cmtlndu/ náhle, v jed.inám. okam!ilcu pfed K., leni je k smrti zadlenJ 
téllif ne1chopný mímat, rozevírají ťvefe, které a! doeud byly pevnl 
uzallěen7_. "Ovlem jakmile u� je strana v pokoji, je to vel.Dli tlé," pro 
mlouvi ke x.-on, jen! s ním leií • posteli, tento podivný úředni,k. 
•Jak dlouho vydrfíl vzdorovaťt ptáš ae aám aebe. Iebude vlak !'d.ného 
vado�, _to �• ·3aan4 •• _. n.1ltdy neapat.fen4, atltle oěekiY·ená, vpravdi 
!!zniTi o!ekirina ·a stále po z'1tonu rosumu nedosalitel.ná atre.na eed! 
zde. 'Cil a't'Ou mlčenlivou pfítomností zve, ebyate vnikl do je�!ho ubob.f
ho l1YOta, pfiěiňovel ae tam �ako ve vlaetním a anáiel utrpení jelích 
marných po!e.ds.vlr'l. Toto pozváni �a tiché noci je awdn�. l'oslechnete 
Je a vlaabi pfeatanete být tífední osobou. V té 11 tuaci bude pome.lu 
nemofno odmítnout ,jakoukolt prosbu. x·fesnl yzato, .zou!áte si; pfesn6 
VEato, l■te neam.!rni llaaten. Zou.!'áte si proto, ie becbnnnost, • n!f. 
tu sedíte a čekáte na p.roabu strany a víte, fe bude-li �ednou vyslove
na, musíte ji splnit, 1 kdyby, aspoň pokud to sám odhadn&te, pfímo 
rozervala úfedn.í orgs.n1zec1 ••• l. _přesto j6me f tas tni. Jek aeb�vra.žed
né mi1!e být ětěstí l V�dyt bychom si mohli dát tu práci. E- ze tajit 
atranl pre.vý atav věcí.•• l,em�!eme ••• :Musíme 3! berie vií letmosti 
k aobl· aaaým ukúat, co ae stalo, � jakých ddYCdll ee to atelo, j.ak 

' . 

aimoffcln• vzácn4 a 3ak �•dineěně velká je to pfíle!i test, musíme llká/19 
11at, �ak ee ■ice strana k. tel pfileli tosti dot4pala a vellterou besmooí, 
�!I nen! aebopna 14dn4 �111, bytoat nel práTI ,en atrana, �ak vlek te!, 
jeatl.111 •• �!- 3en aachce, pane zemlm�fiěi, nrlle ovlildnout vňe a ne
mu■.! pro to uainit nic Tic, 11e� nějak vyjádřit BYOU p.roabu, jejíl 
eplnllÚ J• ul pf,ichyatáao, ba. aemo a�abízí, to věechn.o je třeba uká
zatJ je to tiflcá hodinka 'úfedníkova. n 75/ Ale práYI v této ehví11, k4'y 
•• dvefe doširoka rozeůely, "I. spal, u2.evřen všemu, co se ollo." 
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f. �tr�til Evoji jedin�čnou přílefitoat. nrěleené 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.ápe3icí teakliYOetí .Llrgel. "Ne, za to nea11l
f.e nikdo. fsk svět sá":n sebe opravuje ve svém běhu a udrluJe rovnová

tiu. Je to výborné, zas a ZF.S nepoehopi telr,ě výborné &afízen.í, 1 když 
z cru1:é strar�y také bezútěšné. r-ru, jděte, nevím, proč se na mne ta.k 
�< va'te ,!7E/ �.. ·• 

�outo nr. prvý pohled tak podiv1:10u a temnou. ve skut€ěnoet1 Yěak 
prů.�r-ečnou e patetickou scénou se končí boj zataěměfiče K •• Slabým a 
nem�crým 11er,i dopř{u.c, Eby ne;,lnili svá r,řár,í, aby se stali plrmhod
notr!ými čler..�· lids"!cér.,: sfcle�e-.1.istvi. 2'imtc zpti.&obem ud.ržuje se ve 
světĚ rovnováhe. ·J•ělesné síly stat':ily K.-ovi po urči tou mezi opustily 
ho ve ctvíli, káy dokcřán roz�·v-?enými dveřmi Zákona mohl spatřit jř;áf, 
jef zevnitř tr;yekals., �by .mohl dokonce vstoupit, ledy byl očekáván, 
nepocbop1 telnf, záera�ně e. ilastnl· očekáván. 

Zdá ae, �e Brod se mýlí ·1 v tom, fe staví irocea a l,ámek do pro
tikladu jako zpodobení �vou vůd�ícb princip�I aoudu a miloati. Zámek 

daleko spíte než románem o milosti je románem o stracené, promrhenti 
milosti, o ztracené pfílefitoeU, o prehraném boJi. 

Zem�mlfiě K. na rosd!l od Joa�• 1. ovla ·•Yl'\3 z'paa dobrovolni 
vyhledal� znal tedy 1 IIYoje aélMn.í, ••o31 dn·u •. jak by. tedy mobl ·sd
atat nepotrestán? A opravdu trest, který bo poaUhne, �• krutf3,i. 

nelli trest, který postihl Joeefa K •• Ten wúri ozáfen 3ábleaky. avlt
la, kteri net.leeel, ele kte.re �tilédá. 2eměmifi� r. koněí svůj zápe.a 
02:á..fen zá.ble�·ky světle., jei hledel, ale jel nezahlád.tt. 

J estlil·e jsme se e.f. dosud polcoušeli ukázat. je,k zoár.11 vi tiiko 
''c.eiifrovetelné ff obra2y mučícíh-o stroje, věuclypfí tomn,ho soueu �1 
záhadného J rocesu nebo Zámku mají základ v Ka1'kových klíčových iivot
níeh situec!ch, nebylo to proto, a.bychom ani1111 obecnou platnost .. : • 
těchto obrazu, ebychom popfeli, �e se fasto dotýka�.! z4ltledníeh aitu2-
c! lidské či spoleěeneké existence. lr4v� naopak, opravd.ovost, • ní!. 
Ketk& avé f.ivotn! situace prolíval, mu umo!nila, eby v nich odhalil 

jejich obecnost, mDohorozmlmoat.a rozpornost, kteri_ a�aUvaly vftli

ně lidí skryty. Jistčie r:elze emJl sl povídky V treste.Deeká kolonii 
omezit ne podo benatví o vls.atrdch záanubácn. Kafke pouae do dllaledlcu 
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,prožil pocit z h.roz!ei ztráty svobody, pocit, jen� je r.1epoctybr.ě imáit 
věttině snoubencd, a :tomuto pocitu d�l výr�z v přiferném obrazu ocEou
zenee na lo�i mučícího stroje. V pnsts.ven.i i�elicic, která e:e poprávu 
do2s.covale něěeho, co bylo tradiční, obecně přijÍí:nF,.né, ale co orJ eám 
1.1ov2žoval za e�rteln6 ohro�en1• vycítil jeden ze �ákladt:icb existenci
álrdcb rozpori�. -:1ovlk se mi,:e v r1ejle:pěi vůli. ve sl,ocě s tro.dicí i 
s obec�ý!'n souhlasem 1 ·s vlastním pfeavědčením cložadovet něčeho, 0,-., 

druhý vnímá j�ko smrtonosné. Od tohoto poznání už je pouhý kr�ček k 
d-5st-ojrdkovi - f&n2tikovi emrtonosnéh.0 str-.:ije, mecl.anismu, který obslu
t.uj e, který miluj c, který s přesvědčer.:.im bájí, a :::.e. z1ě j ž je připnt rer; 
čestně zemřít, jencm krůček k gcuóu., kter�- ač r„izk,ý, úpletr .. \ý, uboLý t>. 

vrt1čedn.ý se m,l�e cítit anebo mů.že b,ft i obecně pf·ijímaný jako oprávni
ný či dokonce spravedlivý. 

· Katka profi val aYá f.ivotní eelhání j&ko e.baolutní. Zatímco lidé 
pro svá selhání nachúejí omluvy, jsou ochotni uvlfi t, fe mollou pře
rulii t zápasy,_ do_ n1clil.vstoup111, že mohou Vj•stoYpit z procesů, do 
nich! se zapleUi, mohou pfestat být milGci, manfel1, otci, pfeatet 
být viníky, X�.tka vid�l, !ev okam�/ kdy v,toupil ·do svého procesu 
či zápasu, u.lď �·e3 ·nemdle opuati t;·- 11c •• nedá pferuAi t, od ničeho, co 
'byl.o zS:po!�to� ;.�-: .. ll�d4 __ ode�ít. Pro;u -�•dnou zaháje12f pokračuje 1 mimo 
nás, bez naieho vldo■ť. I tato ai tuece � e základní lidskou si tue.cí, 
Ka�e. ji jenom absolutně prolíval a tedy 1 takto zobrazil. 

Vltiina Xat:ltových obra.�·d se. tedy vyzna�uJ e al jasnozfi vl obecnou 
pls.tnos� _nikoliv· proto. le b7 to on sám od nich vyžadoval, že by je 
k tomu úě el u vymý 11 el a a•• tro �o val / � ako to činili tak mno z! jeho e
pi gonJ./ • ale proto, le dokázal tluboce, bez vytáček, bez lllevy profit 
rozpornoat a tedy 1 obecnost kaldé situace, do ní� vstoupil. Z tohoto 
profitku se pak rodily obrazy tak silné a zdán.liv<i tak v2dálené svému 
p\ivodnímu podnětu, ie větiinou tento podnět zcela. ztre.til zřetelnost 
či dokonce svaj pdvodní význam. 

Tyto obrazy Kanta !erpal �ednak z oblasti tradiční / ;;;.e zvířecí 
f!le, & okru.hu klaaick' mytologie/ 1 

�ednak a pf-eváfnl z oblasti součns
_nfho _svita, �• ari besproatfedlú &kulenosti. !tak se v jeho díle objevu
je al mytizovaný úfad, aoud, atroj, sáko11, zámek a pfedevi.ím pak l::rc.1-
n.e., jenl v aobl ne■e ne3en autorovy oaobní vlaatnoati, ale tak, znaky 
tak charakteri·atick, pro· Yltlinu · 11dí moderního svita: oaamllost, po
cit vydanosti tváf! ·v tváf moci a· jejím elu�ebníkOm, pocit neukojitel
né touhy po evobodl a márc_veň po nifem absolutním ve světě, s něhož 
byl vypuzen enebo v nimf byl eapoň .zpochybr.iěn l·�h, touhe po zákonu e 
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f·áču, pocit trval,ho ohroilení ěi vzájannéto o_dciz�ní. · .... 
': ak tet!l.y vzniká nová obrazná, mt1f.eme fí ci m;ýtick': skutečnost, 

1tterá nabízí řadu novýci: významl1. :.oto ur�en! neau1 za c!i ·�en kvali!i
kovet, ale napomůže 1 správně .Kafkovo dílo pfi;jímat, nepodkládat mu 
to, co v n�m jen stěfí ari'l.že být, to tif interpretaci svita. ,ť•iýtus, tt 

řečeno slovy předního českého 11 terárníto teoretika, •1 akutečnost nepo
chybně osvětlu_;l.� ••• , ale naprosto Ji nevysvětluje, nebo\,nemá naproeto 
r.lc epolečného s ukájením racionální potřeby a nesonž! ·se' jakékoiiv 
č:1sledky vypoči t.atelně ocvodi t z jakýct.ikoliv přičin ••• Jednosuše a 
::--rostě: filozofie s věda jsou sousti;vy oc.povčd.í na otázky, jež -pololil 
1.·o�;·W'.1. l✓-f tm; a umě�í nejsou soustavy odpovědí, r.ýbr� scustsvy pr-oži t
k-1. �ít je dřiv�jší a �ákladněJčí než se ptát e konkluovst.• 77/ 

f.E.�-cova. urputná soustf·eděnost na vlsstuí osobu, na Yle.stní pro
fi tky spolu s ebsolutn.ím nárokem, který kladl. na sebe, na svoji práci, 
na amysluplnost Ylaatníbo byt!. jeho nevledni iťchopnoet ·znovupro!!vat 
vlRatllí konfiikty v obrazné rovin� to předurčovaly k tomu, aby vytYo
řil dílo. �e� jakoby v protikladu k obecně panu�ící extraversi o·brace
lo poi:ornost člověk.a k ne�základně�lím o�skám jeho e:d■tence, od. sre
lativizoYán.ť. vlech hodnot k vědomí'. absolutna, od prominť · �e! poatihu3! 
ml311 evit, k promlnÚl �eho dule, od proceao.ť 3•1. se Ýed�� ve avitl,t 
procesu, 3 enl ae ved� a ním a pouze s ním, -�d ciz!cb o�teld t ·neo� 

• 
• -r r • • 

vratnosti ortelu vlaatnťho. · ·:,· 
Ve chvíli, kdy sÝ�t tonul ve v4lean4•·�1 rev01uanm opo�ení, kdy 

1 ti, co se povafovali za spisovatele, podlehli klamné llu.ai, le dl-
jiny jsou cosi větlího nel ělovik a pravdy 8: převratr.t& ide�e coai dA-
1 eli tl35ího nel lidský !i vo t, Ka:f'ka 11apu� • a brán! ne�intimně3i! .lid
ský pro■tor, zatímco ostatní se ciomníva�í, lé Je _tfeba d'toěi t na ne
besa a star3jí ae o to, aby pro blaho �loviěenetva vzaly za sri pelá
ce, frf)nz K.efka má st,-roat, aby člov�k nepfil!el o to nejintimnějlií, 
o ev, poelední útočiště, o klid svého l�f.ka. 

Ve svět�, kde vně�ií cíle se vydáva�! za ne3Yyllí, kda se človlk 
jako by ztrácel v obro't'i Um etinu vlaatniho díla a pfevratn, epochy, 
se Kafka 3erl �ako poaedlf podivín. ZkŮlenoat, kterou· Ďabts!, �• u
tim ve srovnán! • Yellkoat:C dljin, obrúy; kteri krui�-� •• sda-�í 
malicherné a ledi,, ve aromin! a pestro•� livota a ��-ho hrdinori 
em.llni opravdoví ve ari■ aarn6m úsilí dobrat •• odpovldi· na ne�ob7ae�
nijli otázky a pfekrol!i t hn.nice nejbliflího: prostoru, a: to ·v1e· v �a
se, kdy se človik ui domnívá nalézat odpovld.1 na otázky kosraiclaiho 
významu, kdy vlfí, !e pfekra�uJ • hranice vesaírn,to pro1toru. ile pr'-
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vě tím S€ fE1fks. debí.rá. základních zku�eností 1 pocitů eoučasného ělo
v�ke. 

7-i teretun:: obrácená ven vĚ:tšinou klame člověka o tom nejpodete.t
nf jši-m, c něm e�.:mém. 'píná ho k vnějším cíl�m e tím v něm :pro houzi !e-

1 ešné ntt.dějc �nebo povrct.ní zcufr,lstv.i. V Kafkově světě není nic ta.ko
Vět10, je příliš niterný e opravdový. ?:;1ověk v něm, stejně jako člověk 
ve světě skutečném, vede sváj zdánli�ě poklidný či nicotný sv-.lj osemělý 
� spořá.dE:nj fivot sě do cbvíle 2kot..šky. •:r-ato ct víl� může být 2volena 
osur}em či ji ndt.e c·vli vni t vl�str.í ro�.'r.odnutí, sle vtdy pi-ir.iáší střet
m.:tí se svĚterr.., to j€.'s·t s lictrni. I.lizKS-mi či vz.6.álenými, známými či 
jer: tuěer.ými. :1e ti i 01�í ma.jí jednu společr„o� vlestr1ost: jsou ci!::Í. 
l.icé vú,lecem k hrdinovi nebývejí -.nebo e.spoň r1emusí být F-lni zl..í eni 
dcbfí, jscu jen nez11č�stně.ní. Cizí lidé obklopuji Kerla Rossmanna, od
souzence v trestatecké kolonii, Jose�e K. i zeměměřiěe z., cizí 11d4 

soudí, pletou se do cesty, posílají přípisy, rozhoduj! o fivotl ěi o 
vn,j�í svobodě, cizí si zůstávají ti, ktefí se milují, 1 ti, kteří 
:Přihlížejí, zoufalství, nad�3i, :nilostnému sktu, cizí lidé podobnťJ1er
cttm se dostavují, aby vykonali_ hrdelní trest. rcní v nlch nenávist, 
léska en1 soucit. Jsou to herci, jeou to úfedníci. !e náhodou poeledn� 

taťkova díla se.lidĎujť úfed.níc1. !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 ,�fad a �ivot ai vyměnily m!sto." ?f3/ ťfad,. aoud, 
zámek, to jsou místa, která ztělesňují, osta.tně ve ahoclě a obecnou :cku
žeností, tuto cizotu, nepřek.ro�i telnou propa.et, která se rozevírá mezi 
lidmi. 

Kafkovi 1'-rd1nov4 - e. v tom se podobají větiici lid! aouěasn,ho 
ev�ta - se pol"iybují v prostoru, v němž nemůže doj!t k setkání mezi lid
mi, v n�mf dokonce 1 nejbliz�i lidi mobou proti sobě vystupovat jako 
nepřáte.lé, jako obel e její ket, a v němž tedy r.em�že dojít eni k smys

luplnému činu, nanejvýi k renex1, která věe.k sama o aobě také nemůle 
být smysluplná. Tit-o hrdinoYá jako všichni, kdo Jsou zbaveni moinoati 
ěinu, j1ou vydáni na :pospas silám• které nemohou o'f'livni t. kten nedo• 
ká�ou ani pochopit a kteri ee jis muaí jevi ť �a.to nepfátelak4. Vydaz,:J 
flo'rik lije Y úakoati e nejiatotf. r1je Y nejistotě o ••ltě kolem ■ebe 

1 o emyelu svého !ivota 1 v úzkosti o avdJ !ivot. Smyal liYOta, jeho 
3ietoty - tak 3ak 3••• toho denni avidky - se etále zmeniu�í, amrl\uJ! 
se do stále ekromnijlíích rozměr¼, d z nich zůstane jediné, ul pouhý 
1ym.bol aoukrom!, poslední prostor pro avo bodu či aspoň intimitu - l.id
skf l�fko. l tomu l�žku pf1stoupí nezvaní, cizí poslové, r.ezú�aatnění 
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a nevidolĎ.f t aby je sneevět111, aby �lov-�ka zbavili posledního ú točii
tě, e.by ho· vyvlekli.. do chladného prostoru, v němf se bude jgi�tě cbví-
11 zmítat, nel se objeví jiní poslové, stejn� cizí, ne:zúl;astnění a ne
vědom! a vnzí mu do srdce n�i.. 

K�v hrdinP.. - ač n�kteř.í pfičítnli autorovi nejvy�.i'H meta.:fyzic
k4 zámA.ey· -. je pfedevi\ím hrd.lnou naěetio věku, bezbo�ného věku, v němt 

· vyšl!m anny•lem nad8l'l' moc byla na'treJ:ena vyprázdněnou mocí tradice a 
právních a úřeťnícb norem, tedy 'lítských in�titu.cí. �ovělc zbaven je
ký c:hkoll v pr.ostfedk�, jeký c��kcli v zbreti ťe své: usilovárd o svo boou. 
a o řád nemá r,ad�je nef tu, kterou mu skJt&. je:.c vni ti·ni prcst.or. 
"l.spoň awbocni promluvit pfed macr.ým mt&em,'' p.spoň dát Evobodu. oprc,.v
dovosti evlho nitrt\, je.kkoliv to oko1ní EV-ět m·;lže povr,.lovet jen z� 
tvrdohla.TOet ěi dokonce za sebevrafí'edr1cu hloupcet. lít op.rtiVóově sv�j 
!iwt ť n'1et úplnl •�� ádll, jekkoliv je těmcý, jakkoliv �e na koce! 
poznameniu. smrteln;a ortelem, stále znovu svádět boj o to, aby óo !1-

. 
. ' 

. vota:vn1_kl . .-pon z,bleak svitla, absolutní záře, která. pr,ý�t.í ze r,áko-
na. �ako�ť-·,e pfedeYlí• nysl fivota - či dokonce bo3e - země:a,M.če K •• 

. · .. ·
.Jako:_ pf:!�lh �rom'tne-lv, � e mýtem heroického období lidekjch dlj1n, 

�•�u:' :pti�bÝ, �- Joeef'oTi r. a semlmlfiči K• mýty aouča.an4ho nehe.roick4-
h� .obdob!. 11dakfch dllinT 

. -- . · . .:. . . 

A 3ako.by nebylo heroickiho pl!bitu Prométheova bu íplnoati je-
ho obl�. a utrpent, je! zatvrzele přijí.lJlal odmítaje nabízenou ůe ne
d�.sto3�ou· milost, nebylo by ne'heroickýcb pfíběhO odsouzence na lň!ku 
mu!!cil'1e-·.at.ro,e, Josefa r:. �1 zem�měřlče E. bez úplnosti oběti a utr
pení J'ranse Iafty. Jen ten, kdo je ochoten dát se pfikovat. ke skále 
a .-ydat •"' 11.astní Vl'l1 tl'noeti na pospaa orl-am, mdle lidem nabídnout 
obeň, který by je prováEel na jejich cestáct temnotou. 
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FranZ Kafka 

Z d e n i k d x/ 

).ledna 1912 / ••• / Je doat snadné rozpoznat ve mně, že jsem sou
sti"eděn na psaní. Když. se mému ,organismu ujasnilo, že psaní je 
nej_plodnějěím zaměřením mé bytosti, tíh1o vše. t:!m eměrem a ne
chalo lelet ladem věechrcy schopnosti spjaté s radostmi _poh.leví, 

jídla, pití, filosofického rozjímání a hudby, té předev�ím. Zde 

všude jsem chřadl. To b:ylo nezbytné, protože mé síly byly v úhr
nu tak skrovné, že jer.i..om eouetředě� .mohly aspoň trochu sloužit 
účelu paaní. Tento účel jsem samozřejmě nenašel z vlastního popudu 
ani vědo.mě, našel se sám, a te! mu překáží už jenom kancelái', ta 
ovšem ddkl&dně. Ale" v žádném připadl neamím. naříkat.� le nesnái:úll 
milenq, že lásce rozwúm asi tolik Jako hudbě a musím. se spoko
Jlt. nejpovrcbněJš!mi přivátými 11čin.lcy, !e na Silveatra Jaem mil 

. .  

k ve!eM �ern.ý kořell •• ipeniitem a zapíjel to ětvr-tkou moštu a 
· 1e. Jsa -ee v neděli nuohl súčastnit set.kání, kde Max- pfedě:!tal 

•· .. ·.r��--,--�: .. · - - . . 
. 

. . 

avoú tiloeofickou práci: docház:1 k Qrovnárd, to je jud.· ·st.a-
ě11tf by· \edY, ab1ch z tohoto epo1eěenstv1. vylouěiÍ avou práci 
v kanceláfi, a tía - jelikoi d.j vývoj je dovrěen a nevid:!a nic, 
co •• ještě dá obět.ovat - bych uěal evdj pravj život, T něd 

moJe tváf bude koneě.Dě moei atárnout. pf-irozen$'lll zpdsÓbem, apolu 
s t!m, jak bude postupovat má práce. / ••• / 

2.b1'.em 1912 Kdo mi potvrdi pravdivost ěi pravděpodobnost tvr
zení; že Je to jen mé literární poslání, co se mne dllá člově
ka jinak bez zájmd a tudíž člověka necitelného. 

2l�ěervna 1913 / ••• / Příšerný svět., který mám v hlavi. ile jak 

osvobodit. aabe a jak osvobodit svět, tmi.i b3 mě to rozervalo. 
·A,Uaiclcrát raději %ozerván než bo v sobě zadriet nebo ·pohfbít. 

. :.":. •. � . . . 
. . 

Proto- jsem pfece zde, to je mi zcela jasn4. / •• -./ 
.. ·- · . .  

21.lervence 1913 Nezou:f'at, ani nad tím, !e si nezou:f'ál. Když 

· ••· '-',. le vše už je u konce, ozvou se přece jen nov4 a:ťl.Jt, a 

x/Úeyvq z knihy "Tagebucher 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- spánek. Dnes ve snu jeem vy
nalezl novj dopravní prostředek pro strmý svah v parku. Je 
třeba vzít větev, nemusí být silná, pevně se opře o zem tak, 
aby sm�tovala šikmo vzh�ru, 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
d� ne. jednoduchost celáho zaf:!zeni, že větev, je přece tenká 
a pohyblivá, lze ji spoultět a z�e�nt podle potfeby, se všude 
dostane, i tam, kde by člověk sotva proěel. 

Být protažen oknem domu v pMzem! po pro-nue obt.očen,m 

kolem k:rkn, a ·bezohledně, jako něq�, kdo nedává pozor, být 
rván vzhO.ru, zkrvaven a na cáry, skrz všechny stropy, nábytek, 
zdi, pódy, e.ž se nahofe na střeše objev:! prázdná smyčka, která 
teprve pH prore.!ení ethšnich cihel ztratila i to, co ze mne 

zbylo. / ••• / 

5 •. ledna 1914 / ••• / Proč se čwreové nevyatěhg.jí ze evé straš� 
země, věude by žili l�pe ve srovnáni s tím, jak žijí v souiaa
nosti e. co si v .současnosti pfej!. Ale nemohou; věe, co Je mož
nf, ee přece dije; možné je jen to, co ae děje./ ••• / 

14.února 1914 KdJ'bych si měl vzít život, určitě nebude ni.kdo 
vinen, ani v případě, že� na pf-ilůad nejbližším zřejmým po
pudem bylo chování .F. Sám jsem ai už jednou v polospánku před
�tavoval acénu, která by ee odehrála, kdybych, v předtuše kon
ce, s dopisem na ror.louěenou Y kapse, přišel do jejího b7t11, 
byl odmítnut jako nápadník, dopis bych položil na stil, iel 
k balkóna., -všem, lct.eM by přulpicbali a mi zadriovali, bych se 
vytrhl., a pot,, co ruce, ktertE aě držely, jedna po dra.htf mě 
musely uvolnit, bych přeskočil &á_?r&dli balkónu. V dopise by 
však stálo, !e ddvodem úho ekoku je áice F., ovbem i v pM
padě, ie ú nabídka bJla přijata, hl se pro mne nic &áaado:!bo 
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nebylo změnilo. Patřím dol.O, nenacházím jiné vyrovná.ní. F. Je 
náhodou 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 podminlcy - fl;le __ já se upínám k pi'-ed
stavám, žiji vpleten do života, neudělám t.o, jsem dplně chl.ad
ey, smutný, ze mě kolem krku tlačí košile, jsem ztracen, la

pám v mlze. 

6.erpna 1914 / ••• / Z hlediske li tere.tury je mO.j osud velice 

jednoduchý. Sm.ysl pro ztvárnění mého snového vnitřního života 

poeunul věe ostatní do oblasti neddležitého, a to chřadne 
strašlivým zpO.sobem a nepřestává cbfadnout .• Nic jitwho � už 
nikd3 nedokáže uspokojit. Jenže moje síla k onomu .zt.várňován! 

Je zcela nevypočitatelná, sDBd už nevž� zmizela, snad pf-eee 

jen ještě jednou ptijde, .ověem mé životní okolnesti ne.jeou 
pro ni pf'!znivé Tak se te.tcy potácím, neustále dolétám k vrcho

lu hory, ale naho.f-e se udržím sotva okamžik. Jiní se také pot.á
ceJ:!, al.e v nižších oblast.ech, s ·větší silou; hrozí-li jim pád, 

zac�t{.je příbuzný, kterj .za· tímto účelem kráčí ved1e nich. 
Já se však potácím tam nahofe, není to bohužel smrt, aie věčná 

trýzeň umírání./ ••• / 

JO.listopadu 1914 Nemohu pokračovat v psaní. Jflem na konečné 

hranici, před níž budu mohná zase vysedě.vat celá léta, jen 

al>J7ch se snad znovu pustil do nového příběhu, který zase zdsta
ne nedokončen. Tenhle osud mě pronásleduje. Jsem také znova v,

chladlj a beze sxcyslu, zdstela mi jenom sta.řecká láska k abso
lutnímu_ klidu. A jako nějaké zvíře, které se úplně odloučilo 

od lidí, Z:t.lovu kroutím krkem a rád b3ch sE:: pokusil získat zase 
F. pro mezidobí •. A opravdu se o t.o pokusím, pokud mi v tom ne
zabrání nevolnost ze sebe. 

13 .prosince 1914 __ / ••• / Nedávno u Felixe. Ce.stou domd jsem feil 
� Maxovi, že na smrtelné post.eli, za předpokladu, že boleati ne

budou příliě 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 schopnost.i apokoJeně umf-it. Ta dobrá, hodně 
přesvědčivá místa pojednáv&jí vždy o tom, ie někdo umírá, le 
na něho začíná doléhat tíha, že v tom vidí nesprevedJ.noast, p:M
nejmenším tvrdost, a ve čtenáfi, alespoň podle mého názoru, to 
vyvolává dojetí. Pro mne věak, p�otože ai D13slím, ie budu moci 
být spokojen na smrtelné posteli, jsou taková l.íčení skrytou 

hrou ) raduji se pf•ece z toho, že umírám v umírajícím, využívám 
tedy vypočítavě čtenářovy pozornosti, která je soustředfna na 
smrt, moje mysl je mnohem jasnější než mysl čtenárova, u něhož 
předpokládám, ie na smrtelné posteli bude naříkat, a mOj nářek 

. je proto co nejdokonal.ejší,í na�:!c neustává náhle jako opravdo

vý nářek, ale probíhá lcráaně a ěistě. Je to jako a mým naříká
ním před mat.kou, utrpeni, na něž jsem si vždycky st.iioval, neby

lo zdaleka tak velk4, jak se dalo soudit podle Dáf-ku. arie• Yd
či matce jsem. nemusel vynakládat \o1ik waěleck4ho liaili jako v!,

či čtenáf-i. 

2,4.l.edna 1922 Štlst! JRJ.adých l.idi a starých manželd z kancelá
fe. Mni nepřistup�, s kdyby mi b7_lo pf-:ístupú, b)'l.o by mi ne
ausit.e�, a přece jedině jím, podle av,ho zal.o!ení, bych ae 

dokázal nasytit. 
Váhání před narozením. Etlat.uje-li stěhování du!:!, pak je

ště nejsem na nejspodně.jšim stupni. Mdj život je váhání pf-ed 
narozením.. 

Stát pevně. Nechci_ ee VJ'VÍj�t. určitým spdsobem, chci na ji
ná míst.o, to je ve skutečnosti ono wtoužen.í po jin4 hvězdě';, 

atačilo by mně, kdybych stál těsni vedle sebe, stačilo by mně, 
kdJ''bych místo, na něm! st.ojím, mohl vnímat jako jiné mieto. 

Vývoj byl prostý. Kl\,ž Jaem jeět.ě byl spo.kojen, chtěl jsem 
být nespokojen, a věami. prostředk;y, kter, mi poalcyt.ovala doba 
a tradice, jsem se dral do neapokojenosti, _a T 1.4 chvíli jaem 
chtěl mít možnost se vrátit. �l jeem tedy ridJ,cq neapokojen, 
i se nou spokojeností. Je zyl.ái�, le z komedie :, při doet.a

t.ečn4 ayatematiěnoati, se mdle atát akuteěnoat.-J&dj dochovn.ť 
lipa.dek &ačal clitinakou, ovi,em ditina)q vidomou. brou. Jiapf:!

klad ve avalech obličeje jaem 17TOlival.·ua11, škubání, po Ffi-
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kopech jsem sel s rukama založenýma za hlavou. Děti.nslcy odpor
ná hra, ftle úspěšná. /Obdobné to bylo s vývojem psaní, jenže 
tento vývoj později bohu.žel uvázl./ Je-li možné vynutit si Um
to způsobem příchod neštěstí, pak by mělo být možné vynutit si 

příchod cehoko:tiv. temohu nijak pi'ipuetit - jakkoli mě vývoj 
zdánlivě vyvrac:! a jakkoli je takto ieyslet vůbec v rozporu 
e mou bytostí-, že první začátky mého neětěstí byly vnitrně 
nezbytné, snad v nich bJ'l.a ne:z.bytnost, ele ne vn.itf•ní, přilét]Jf 
jako mouc�y a snadno j.ako mouchy se daly odehnat. 

�štěstí n!:i. dru.hérr.. břehu by bl·lo atejně veliké, pravděpo
dobně vět.ší ;v dllsledku mé 6labosti/, tuto z.tušenoet přece mám, 
páka ee chvfje jaksi od té doby, k� jsem ji přesunul naposled, 
jenže proč ještě zvětšuji neštěstí, kterým je tento břeh, tou
hou po druhém břeh.u. / ••• / 

27.ledna 1922 Špi.ndlerdv Mlýn„ Iiezbytnoet bjt nezávislý na ne

štěstí promíšeném smalou, nezávislý na dvojitjcb. saních, na roz
bitém kufru, na rozviklaném. at.olu, na špatném. avětle, na nemož

nosti Ilit v hot.elu odpo.ledne klid apod. Nelze toho dosáhnout 
tím, _že -to zanedbáváme, protože je nemožné to zanedbávat, dti>
aáb.nout toh.o je možné jen pf'ívodem nových sil. Zde ovšem dochá
zí k přel.."Vapen1m: to musí pfiz:nat i nejskleslejší člověk-, z Bi.
čeho, jak učí zkušenost, mA.že vz-ej.ít něco• z rozpaéllého prase
čího chl.íva mže vyl.ézt. kočí s koř�. 

Ubývající síly za jízdy na saních. Není možné zvládat. ži
vot tak, jako cviěenee zvládá stojk11. 

Podivná, tajemná, snad nebezpečná, snad osvobodivá útěcba 

z psaní; skok z řady zabíječO., čin-pozoTOvání • .Pozorování či

nu, čímž se vytváří v3šší druh pozorování, vysší, nikoli ostřej
ší, a čim v,ěší, čím méně dosažitelné z míst.a, Jede je "f-ada", 
tím. ne.závislejší se stává, t.ím posluiněji:ť je vlastních zák:ond 
po�bu, t:Lm nevypočitat.alnějš!, radostnější, atrmějli jeho 
cesta. 

Přestože jeem do hotelu napsal. jasně av, jméno, přestože 
mi tak' oni už dvakrát správně napsali, stoji nicmáni dole 
na tabuli Josef' K. Hl bych je ·poučit, nebo ee mám. dát pouěit. 
jimi? 
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•ro!<lD JSU JE8 Ci-IĎL, ABISTE OhDIVOVALl It.É HU.OOVĚh-Í", 

Km:JLI Pitl f'OHLE.'.DU tiA KAFKU 

Philip Roth 

1 

Věnováno a tuden tdm Pennsy 1 váns.ké u.ni verzi ty 
v běh.u 275 anglické literatury na podzim 
1972 

•Pofád jaem jen chtěl, abyste obdivovali au§ hl.ad� 
rirú, • Nkl umělec Y hladovění. '"l'a.ké je obdivu
Jw, • fekl dozorce Ylidni. •.ue neměli byete je 
obdiYont, • fetl Wllilec v hladoTěni. "Bu, tak je 

tedy neobdiYlljeme, • hkl dozorce, '"pročpak je ne
llálu obdiYont?• •rrotoie Já hladovět mua!m, neao

hu Jinek,• hkl uaělee v bladověn1. •to •• podi

Yeju,• lekl dozorce, •pročpak nemdžel Jinakf" 
"?rot.ole, '" lekl uailec v hladověn1, zvadl troclm 
hlavilku a • úaty maipw.enj-ai jako k polibku aů11-
Yil dozore.i rov.nou do ucha, ab1 1111 nic neuniklo, 
'"pro\oie Jae& naohl najít pa.krm, kt.e-ri _ by mi chut
nal. l.d.y�cb Jej b;yl naiel, věf :ad, te l>J,ch nebyl 

dělal rozruch a najedl bych ae dosyta jako ty a 
Ylicbni oatatn!. • To byla poaledtú slova, ale v je
ho zlomené• pohledu byl.o Je&t.ě pevné, i kd1i ne už 
py&n, přenidčerú, I• hladovi dál. 

Franz Kafk&,Umělec v hladovění 

Jak tu píli o Kafkovi, d!vúi ae r..a Jeho fot.o�ii z doo,, 
kdy mu b3lo čt.yf>icet. /t.ollk, co t.a Jmi/ T ted.J' z roku 1924, 
aoiM neJt:r,aněJA!bo a neJnad.1Jnlji1ho, Jatj key prožil, a pfi

t.oa t.o byl i rok jeho aarů. llá oetrou a kosUivot1 tyáf' hloda•

ce: V3razn4 Ucní koati jaou. U. !Mipadnějií, la cn,bijí licowsy; 
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uii jsou utvářeey e. pf-ikloněny k hlavě jako endilaká křídla; 
oči pronik�.vě zírají j&ko oči domácího zv!řet.e: je v nich jak",f
ei obro:nel\Ý tlid - obrovs.kt: zděšení. obrovské sebeovládání; je
diným azys�'m útval"8m je čern.;ý ručnik levantinskich v1ae0., př6-
t.iaknut.ý Ueně k lQDCe; noa ae známjm židovským zp6sobem u .to- . 
fene rozšiluje, pf-itom. je d1oubj e. na ěpičce lehce stisknutý -
prostě nos po1oYirzy tidovskýeh chlapcd, D:jch přátel rdl stf-edm 
škole, Leb}cy ta.Jdla tasen, byly po ·tiaicich lopatou vyhazov� 
z pecí; .kdJ7by ee t:hno dožil, patřila by k nim i jeho lebka spo
lu s lebkami jeh.o tři mladších sester. POJIYElet ns Franze X:aflcu 
T Oevěčimi samozhjmi neděe:í e nic vic než po�sl.et na kohokoli 
v Qněčimi. - abych para.frázova.l Tola.téht>, prostě t.o dieí po evfa. 
Ale na holokaaat zeafel pf'11il brzy. Kdyby se ho b�1 dolil, anad 
b.7 mu b3l unikl apolu ee sYý• dobrým pHtelem a velk$m obhájcam 
Maxe• Brodem, k"rJ u.konec· našel dtoěi!tě v Pa1estini a byl ob
bnea Izraele at do-evé amrti v roce 1970 • .Jenže aobl. by ptka 
uniknout? Zdá •• to ne-pravděpodobn, u někoho, _kdo byl �ak fasci
nován atavem lapenoeti a livotn:ími. drshaad, Je.ž .. vrcboLf ,emr'ti 
v d&kut.ech. A pfece t.u je Karl .Roaeman. Jeho 'americ.k$· novic. 
JeaUiže ei Katka dok:.ézal p�edstavit. .KarlOv wů.lc do Ameriq a 

Jeho taaijěí attídavé i'těetť a neitAatí, nemohl ?'Jají� i s�ob, 
Jak uskutečnit vl.aetni úniťi' !few,orská Nová škola aoci.ál.ních 
výzlcumd by se tak atal.e J.eho ok:hhoukim Velkým přirodnim di-n
dlem. flebo by snad di.ky vlivu Thomase »a.nna doaáhl postavení 
na katedfoe německé literatur1 v Princetonu ••• OVAea kd,yb3 Kan:a 
bil stlatal nažiTu, wbec není jist,, le b.Y 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 na1.-onec motná zničil.. aám, nebo by je e.spoň nadále 
skl"i'val jak.o svoa tajnoet. Ten židovský atečenee, kteey by byl 
roku 1936 pfiplul do A.meriq, nebyl by hlmllY "Dá.bo.ienaki humo
riata•, ale kf-ebk$, do knih ponořeni pětapadeaáti1eV •tai1 
aládenec, dfive prámík jak,hoai praf.akib.o aUtniho poJi5Íova
c!ho datavu, v čue Hitlerova nástupu k moci f.ijící ul na ponai 

v Bertině - �o, i aut.or, ale Jen bratky v.jat.l-edn!cn. povídek 
vitiinou o zvířatech, poT.ídek, o nictd v Americe nikdo nlkd3 ne
al3iel a jež v Evropi četlo Jen nemnob.o lidí; byl bJt to K. bez 
domova, al.e i bez jeho svfnlavé c1levidomoati, bj'l bJ t.o Karl 
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bez do.mova, ale i bez jeho aladti smělost.i e .eebeobnovující 
energie, prosti lid, jemuž pf-4lo itěat1, tab� si zachránil 
!ivet, a zdatal mu i kut'r e trochou šatatva, s několika rodin
lli,ÝJŮ fotografiemi a památkami na Prahu a e neuceleeymi, jeět.ě 
nepublikovanými rukop.iey Amerig„ Procesu, Zlmlru e /ději. se i 

věcí pedivn�j!í/ � da.l!ícn .románových slomkd neméně pozoru
bodn$ch nei ta biurni miatroYBká clila, k:1.erá si z oidipovské 
bázlivoati, z perf'ekcionistick.4 poéedlosti s z nene�ytné tou
� po aamotě e duchovr.í čistotě nechává pro sebe. 

v 4ernnci 1923. jedenáct měeice před svou smrtí, Kafka 
s j&.icychai pHěin na1éz.á v ao'bě dost roz.hodnost.i, aby navždy e
pustil Prahu a ot.conq domov. Nikdy pfedt:!m se mu ani Y&dál.eně 
nepodatilo tít odděleně, n.e•áviale na ma�ce, na aestrách a na ot

ci," a spiaovatal•• do t.á dob7 ubyl Jindy nel v U,ch několika ho. 
dinách, kdy nepracoval v prAYIÚa oddllarú pra.lak4 '1f-ado� Nl

nick4 drasov.t pojilt.o�; od 4oaaiení doktorátu práT podle 

viech spráy dbal•• všech zaměetnancd nejpe�livěJi aTjch povin

noat:!, i kd7I ho 1.a práce nudila• v,yěerpáyala. Al.a Y červnu 

192) - nikoli.k měaícd po t.Oll, co vinou ne•oci odelel a• zamlet
Dání do peme - poznal.,. něaeck:ú. pfoiaof-akéa let.oviaku devate

lláctiletou lidovku Doru .Dyaantovou, mbt.nanlcyni prázdninOT'ho 
tábora berlínského Židovek,no 4oaova. Dora opuatila avou orto

doxn1 polskou rodinu a oaam.oatatrdl.a •• /kd,i j:( bylo o polovi
nu aéni nel xan:ovi/; ona a Katka - nedáYD.o pf-ekroěivii ětJH
cátý rok - ae jeden do drun,bo zaailovali ••• Tehdy měl Kafka 
za eebou u! záanuby a dvěma ponlk� konven�nějě1mi židovakýid 
dívkami - a jednou z nich dva.krát - a rldy to b3ly z.áanubyho
reěné s u�en4 • nakonec proměnin4 v nic pfevátně vinou jeho 
strachu. •Jaem duševně neschopen ae of.enit.,� píle otci v onom 
pětačtyf-iceti■tránkovéa dopise, aYiřeném aat.ce, aby jej odenda
la, " ••• jen co ae roshodmt, ie •• ožan:!a, neaohu spát, hlava mi 

ve dne Y noci boM, zivot •• ul nedá naqvat. liYot••· • Vyevětlu
je proě. "Oienit •• J• mi zapeTizeno,• p:!ie otci. •protože to 

je 'fyoje bájeutví. Vídás v pfedetaYách rosloženou mapu ••Ita_ 
a to11 •• .oap:Mě Uhne Td.J at.!n. A aám poci1., f.e jde-li o t.o, 

kde mám �ít., am..ť■ UY&lofll\ Jea o Uch kon!�cb, je.i � bua ne
pokr,ýTál, nebo které Jsou aimo hl\J cto-aah. A Te ahodl • mou 
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předstf!vou o •rvé mob�oati není takovjch končin anono a pf-i
liš nef,otěěují - manie1Btv1 mezi ně .nepatří." Te.nto dopie, kt.e
rj vyEvětluje, co vázne ve vztazích mezi .Kafkou otcea: a aynem, 
pocMzí z listopad·u 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 udr�ovst milostná 
vzt�h E �ilenou Jese�kou-Polle.kovou, dycntivou čt.yřiadva�átni.
cí, tt.eri pfelozila několik jeho po«ídek do č€štiey a je vel-
mi neět.a6t.ně provdéluá ve Ví.dni; vz.tah k l\ileně, wskut.ečňev&D$ 
horečně, pf-eváině však jen Y dopisech, demoralis�e Kafku ješ-

tě v!c nez ta Et.rašlivá usnollbení 6 hezkjini tidov.t-,k:$&i dívka
mi. TJ' v něm probom.ely .jen toUhu et,t se otcem rodi.rq 1 ji! 

ae n.eodv&¾.oval vyhovtt., tu t.ouhu, které v něm etála v ceaU 
přehnaně bázlivá úct.a k otci - byl, jak fíká Brod, 11 zaěarován 

.,. kru.nu rodi.l)J.. - i b.Jpnotic.ké koia1o jeho vlaa tní samoty; ale 
dravá a ci t.ově vziaět.livá Čelu !dlena, opomíjejíc! konvenční 
&drž.erůivost, te.na pl.rl& úl.ib i hněvd, budí livelnějě! tutb,y 
i iivelniJii a tracbJ. � odle pražak,no kritika Rio Preisnera 
byl.la Milena "psychopaUa•; podle Kargant.. .Buber-Jteuman:nov.S, 
Jež iila dva rok;J v její bUzkoati v německém koncentraěnía 
táboh, kde pak roku 1944 ůlena po operaci ledvin zeahla. by
lo její duševní zdraví nealÚrnij pemé a vynikala lidakoat! i 
odvahou. lililenin nekrglog o K.e.fkovi b1l jedin$ významný se vlech, 

jei ot.iakly průaké novÍJ>1; je napsán T.frasnou prózou a at.ejal 
Výra� jaou v �m Vjroq o xafkovjch pfednoeucb.. Není Jí je
ště t.řicet, 2;e5nu.l,bo vně malého okruhu pf-átel aotva kdo zné -
a pi·ece lil+ena píle: •Jeho znAilosi �v,ta byl& vijim-eěná a tů"1-
bon a byl •� v aobě hlubokjm a vjji.meělJJm ewětea ••• Byla 

v llěm ci1.ová jemnost. braničíc:! se &áuaěnem i děeiri nekompro

mianí jaanoet 53šlení a ha druhé atrenl pf-idával k tíze nemo

ci Ctili btáě svého aent-'Jn:ího atradm u iivota ... Bapsa.l. neJ

vtznam�jii knih,y nimeck.6 literat.uey poelednícb let. 11 L&e si 
pfeda tavit t.ut.o v�rušenou a vsraiaj:ic:C al.adoa lenu, jak latí 
např:í4 ldlkem a budí v JC.afiovi eteJm,u bá&eň jako jeho otec 

rozpro•� po aapi aYl1.a. Dopiay • Jei Jí psal, jaou neaouvi
alé jako Udn' Jiné � Jeho publikonu,..ých t.G:xt.6J alovo atrach, 
čaato pod.-ržené, objevu.je •• at.ré.Dku za atránkou. •�iJeme oba 
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T unlelat·v!, Ty n Vídal, J'- •• BT.t• strachem v f-'rllze ... Tou.f.í 
polotit j:! hl.avu na prse; nazývá ji "Matkou Jiilenou"; nejméně 
p�i �ednom s geJich dvou kráttjch setkání je beznndtjně impotent
ní. liakonec ji .mua.ť pož'4at, ab1 ho nechala být, s Uilena ae 
tím ediktem f-:!dí, tfebaf.e ji &ármut.ek: vrhá do pustoty. "Nepil 
mi." f'iká Jí Katka, �a \tž ee neuvidizei tádám Tě jen o to, atqa 
pokojni eplnila toto moje pfán!; jen za těch podmínek ntohu pfe
žít; rie jin.é je pouačovánía proceau. zkáz.y."' 

Pak brzy v létě roku 1923 sa návštěvy u eestry, ježe di�
mi trávi prázdniny u &ůtického .mo.ře, ns.l�ú mladičkou Doru 1>3-
me.ntovou a do &ěeic.e a Ať Franz XB.t'ka žije v dvoupokojová bytl 
v předmiet! Berlína, konečAi mimo doaa.n "drápd!, PrahJ' a domova. 
Jak•• to mohlo atá\1 Jak dokásal t.ed y neuci tak rychle a rú-
nl .t;ai:uteěni t rose.bod, .tt.erl byl zcela .nad Jeho •íl1 • taae aej
lepi!ho zdnT1? 'fen v'1aiyt pint.el dopiad, do nekonečna Uffiu
J:!cí, · kte-ri, v-lak. do V14nl b7 all. at.ibaout., •hl •• ta.a eeU:al 
a 11iluou /pokud b7 •• a ai na t.au aobot.u a naděli wbH 1111 
eejít/f ten IIIIUetj upadaik ve qaokéa liaeěm, tter.t ai 

' . 

. 
. 

- dl.ou.b;leh útrap n'1:lo uanoubeni. úlelit.i "7dloYUlOU � 
.-

-
.. 

�· 

1�1n �u�rovou pot.aJ:ť Pff ••ba �rUri auorandWIL, kde peroY

lláyá arsm1eat7 •pro• unlelat.vt •· arguuat., •proti•; Wan.ík ne
r.ach7Utelnoat.i a nere&hodma\oat.1, Jehož auěivé ·yiz• porálkJ 
Qrdataj:! z Jádra claného nrou v neb.)'lmou pfqrad11. kt.er, ato.jí 

�zi r pHná a-· Jeho aplnilda, ieat.o :ra.tka, jenoz romány a povid
q pop!raJi Tšeclmo �, cloJ�. lid.u11n, bděl4 a.Dění o api-
•• • apravedlnoati a aplnlni SYJlli hu.tni o'brui'f'ýai prot.iar..y, 
Je.I ee v,aaínji vi„ felenía a daikO. - tento Ka�ka un�l 
Pfae noc l L proniká zdmi Zámku - Joser K. ae zprošluje obvině
n! - •\ipW se z toho YJlllknOut, najít zpdaob !ivota zcela Tni 
Juriadikce tohoto a-oud-u.•. A.no, onu zoin.oat, kterou Jose! K. 
v katedrále T.,tult, ale pochopit ani uku\eěnit ji nedodle -
•nejde o to, ab7 pMpact bj1 poaoci m�ak,bo Tli w uanipuloyán, 
ale.' •• ab7 ae poclafilo ·J•J obejít• - eau aoinoet bt'tá uakÚt.eě
Ďu.J• v poale4nia roe• •'4ba •l�t.a. 

Ukáula llll novo• ceatli :Dere D.,mtov, 1 nebo au ji ukázala 
arťt ui byl• \hba eboji.bo·.· Ťúe t le oaa •a46Dl.1Tá prásdneta•, 
do ni! K. upírá &rak, kdyl prvnl vctulc.:í do vei a alboa a uou 
pátr, po Zúku. 1 neni o ·nic :rosleblejli a nepochopi tel.ně JI:! nel 
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pfedatava mladého K.a�, le b,y ae měl at.át m-aru:elem a otcea.; 
al.e •ní vy.b.l:!dka na t.rvalou Doru, na lenu, domov a děti na
vidy zjevně u.f. není tou děeivou a aatoucí v,hl.idkeu Jako kd3-

ei, pro�le "Dvidy „ nepocb3bn6 J\YrlÍ je otázkou pouh$ch měsí
cd. A.no, u=.ínjící Ka1"ka je rozhodnnt., te se otení, a dopisem 
iádá Dořina ortodoxního o\ce o jej:! ruku. Ale hrozící smrt, 
Jež v Kafkovi rozuzlil.a viecbn;y kontradikce a nejistoty, se atá
vá pl-ekálkou, kterou mu otec ti díYky atav'i do cesty.· iádoat 
Franze Kaf]cy, um.írajicibD auie, aby mohl ve sv4 chorobě k so-

bě připoutat zdravou a mladou d:Cvbl Doru Dymant.ovou, js za

ait.nuts1 

Nemá-U ..lúlf'ka v ce�tě jednoho ot.ee, vstoupí mu tam jin.f -
a po něm b1 tem Jiatě vatou.pil d�i:!. Dotin otec, jak pile 
y Ka:f'k.ově iivot.01:iae »ax Brod, "odjel s dopisem k au!i, je.bol 
neJvic• ctil a je.bol aut.ori ta au byla nade vše, k 's.ásraě.nlau 
rabinoYi'. Babin dopis phěetl, odlolil ho • tekl j,en krátce: 

'Jie.'" !!.• Sáa nn■ by a• nedok,ul "Qalovi� daeěniji - ěi 
aaaobl bjt od žadatele rle Tz4_,llen. !!.• PráYi tak dlirmi a 
jiat.ot.ně zaaaaujtc! avou dranou pádnoat.i Jako ta hrozba, bez-

... '• 

llála kl.etb.a, kterou otec Ji.Mbo Sendaaanna proúlt k tomuto 
. 

. 

anollbenci ,. jemm Je \'tráalno .,.. ant.bi 1 •Jen •• &aYil 4• • .,., ----
anoubellQ a poj! proti mni l Sm•t.u ii ji od boku, ani .nebudei 
Yldět jakt• J!!.• Jfedoatane ee ti, ř�! otcov4, e bt'ka aouhla
a!, le t.edy ne. ZT,Yk poaluinosti a aebe&Mkání; 1 jeho nell
boet z chor;,ých a ácta k aíle, k chuti do života, ke &draví. 
••Tea to tu a1e·deJt.e do pef-ádkut• fek.l dozorce a umělce v hla-
4oYhi pochoval.i i ae elálou. Do klece riak dali mladého p,ar
dála. I ten neJtupijl.1 duch aa citelně osvěžil pohledem na to

to divok� zv!.fe pfeY&luj:ící ae v t., dávno zpuatl4 kleci. Jemu 
necb_Jbě1o nic. Hlídači au bez 41ouhél:lQ rozmýělení noasili pot.re
vu, která Sil cbut.nala; ani IYObodU podl.e vieho nepomtrádel:; 
toto ullechU.14, vi1a poU-ebnýa až k praamut.í opl.yYající u
l.o jako · b,y 1 nobed11 uail..o • sebou; Jako bJ mu Tinla kdeai 
Y chrupu; a radoat •• liYota mu aálala s t.lUQ' tak aocnl, le 
j! div,ci atif.1 odolával.i • .l•iak pfemo�. ••• tianil.i •• kolem 
klece a nechtěli •• hnout s aíata." Jle Je tedy neJ aú to vi-

, 

411. Zdnri dna\Uác\ileU �i•ta mllMe, Mel bit dána do 
aanlelatv:1'. • chorja ■u.tea dv_o�_obúbo vih, "erl plive krev 
/•Odau.zuji ti i.a.,• YOlá euc Ji.Mho .BenduJlna, •.t emrti ut.ope-
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núa!"/ a cb.YIJe •• na 16iku hore�.taai a zimnicemi. Jlikj to 
nokafiovelri ••n �•l xatka anít.? 

A těch derit měa�cA • .Dorou. obaahuje i další "kaf'kovaké" 
JednotlivoaU: slou &imu Y nedoat.atečnl v,toponém bytě; infi.&
ci, jel mělÚ Jeho lmbe.nl 46chod v ntW\1 tni a·yYsil.A do ber

lí1'lskýcb Ul,ic hladové clw4Ait,, nad Jejich! 11t.rapami, jak �:ík6 
. ., Dora, Kafk.a •popelavě i.eane•; a Jeho tuberkul.oz.zrl p1íce, pro-

měněn, a ztreata8' tělo.· Dora peěuje o choré.ho spisovatele 
právě tak oddaně a nělni Jako aeat.ra A'ehoře Sauy o bratra, 
ět.ěnici. Lhofova ees� hraje na houale t.ak kráaně, !e lebof 
•měl pocit, jako b1 •• ph4 ním ctvirala ceata k vytouf.ed 
neznámé potravi•• ani•• aria atan •O \oa, le polle nadanou 
aeatru na kouervatofl DoM.nou hudbou Je llebreJltina, v rdi 

· Dďkovi nabl•• pfed!:!U,·. a to tak· dned.al, le podle Broda •.:rram. 
. 

' 

rozpoznal: Jeji heN·c.Jté nad,ni1 u Jeho r�4a a pod jeho ved� 
· ••. posdlJi hi6ila v bareciyi •• ·• • 
- ··_ ·_. Jede Ďta aotY& .J- · pro .Doru ··.DiaantoYelt pťbo l ye vlaa t-
n!ch oě!cb. bav••·· l)aleb· � Pi-807 a otconk4ho d.oaova Jak• 
by, kon•.lal b7l Te aytch l�f-ice\i 1etedl sprolUn onobo aebe-

. 
. 

aolklivin!,• eebezpoclVbnlat a prodnilectíeh pobídek setrvat 

v z-Íirlaloat.1 a aebeste·.muu, Jei llo 'f Jeho dYacAtjch a t.foicá
tjch let.ech bezdl.a dobáli, k: l:!lenatn, úhle Jako b7 •• sba
vil -ylepronikaJíe!ho pocitu sourai, be&aa41Je, jíi j•o� prod

ébm.lt, vel.t, treatacť 1'antaz1e ,ne,au, -, kán.4-m U.bofe" a 
"Proslav•. 0 nlkollk let clf-!y naf:!dil Y Praze Dxi Brodovi, 
aby po je.no arti vieebn,y Jeho apiQ včetně U-í nepublikovaných 
románd u.ifil; �ni v a.rlínl,

.
kdJ-1 ho Brod uvádi Je německ4mu 

nakladateli, kt.arl IM1 ÁJ•• • Jeho dilo, bt'ka avo1uje V1d•t 
anzelc ě�� povídek• n•W• k toaa, Ja.k tiká aroct, •ani.I J• 

pMlil U.lNl pfeuid6ne\ ·1u, ·aoba. arpllent7•, 'Dora au- podbá, 
�� pi.lni obnow.je n4 a�iua hebNJltJ.Jq; pha nemoc a •u-

- . � . 

hou _siati Juc!:l 4• berl1nat4 Atadeaie lido-.ak;ch a tu41! na c,--
klu phdúi•k o t.al.n4a - a je-'te snaěnl ji.nt D.tJta nel tUl 
oc!cia•J>I ulaacnol.ik� ·k\el'/ at k(,ai sapaal do dudku, "Co aám 

. .. .. - - •, � 

apole4nébo • lidy1' llia aotn co apolečnlllbo aám •• aebou a měl 
. ' 1-

bych velai Uie etát v keat.• •pokoJu. a t.ía, I• amim d.ýcbat." 
A dal.lá s-naaerúa změny .i• poko.jn4 a ita.tn, eoulit.í • ženou: 
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yedle té mladé a sbotňující drwlcy má amysl pro iert, je i 

pedagogic·lcj, a. soudíme-li o tom • uvátenim jeho ne.moci /a je
ho ětěet:!/, zdat..ává pohlavně zdrlen1ivý. 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 !lil.sny/• zjevni ae até.vá něčím, co je při jelU> aoustevě 
neméně zázračné: je otcem, jaký:mei otcem této sestersky 8 ma
teřsky pečující dcery. �� ae FrtilU Ka:ťkb je�noho .jitra pro
budil z_�kojptch ano, zjietil. že je na evém lůžku proměněn 
v otce, Y.!.....!Qisovatele 6 � tida. 

•Dokoncil jsem stavbu avéllo doupěte," učíná dlouhá, Jem
ná i ún&vná povídka, kterou DDpa&l za oné z.i.my v Berlíně, "& 
&dá se, f.e 1.1apiině... Práyě tam, kde pod1e lli$cb propoč t6 měl 
být obrannj au-ed, b,la pMa c!roilvá a p!aěitá a doelova ji by
lo U.ba due'1wa • 'bule.ní.a speTIŮ t tak, a b1 poalouiila Jako 
ze4 krá.sně klenut., •:!ni• Al.e k ta.koY$• lii:olb aú jedi.n1 nútroJ, 

.5voje ěelo. •wsel Jaea •• tad7 cel4l dna a noci tiaickr'\ a ti
síckrát rosbibat �•lem prot.i se■inl a b,11 jaea rád, kdJl mi aa
ěalo krYácet, protože to 1'ylo snaMlli, le sté.n, t"ffdnou; tak 
jaem, Jak tatdi auaí pf-isnat, za obranrii st.řad d.rar.• zaplatil ... 
"Do"1pě• J• pfiběb. iivočicha ae ailně T,JYlnut.ýa pocitem nebez

pečí, Jellol. žiTot Je erganiaován na sákladi principu. obran, a 
jen.i ze vhho nejhlouběji t.oui! po be„peč! a klidu; sub7 a 

drápy - a svým !elea - budl.lJe ten Jll.odayee alofitou. a dCval-
noll ao.1ataYU pod&.eJlllich a!JÚ a chodeb arče�ch k ·�u,_ aby mu 
poskytly trochu duševního pokoje; i když ee Tlak tomuto doapi-
ti datí uenši t. pocit. ohrožení pficbé.sejíc! zvenčí, samo jeho 
uchová.ni a ochranu těl provázejí obavy; •tito obevy se liěi 
od ob3čejnich, jaou. p1lnljší, ob=:lboYě bohet�í, často dlouno 
potlačovmá, ale Ye aY:1ch Dičivlch dčincích patrně stejné jako 
obaq, Jel bwli exi.et.ence •• vněJi:!a aYiti•. Povídka /Jejil 
sáYir •• ztratil/ konči Te c.b.nl.i, kdy J• Jůeda••c upout.án 4a
lekjmi podseaia1•1 r.vuq, .na Jejich.I s4kla41 •pfedpoklá4á exieten-

ci Yalik4ho nil-ete"., Jel •• těl problod.áYá, a to Te salru obran

ného • t.hdu Jeho doupi t.e. 

Dall1 pf,iWh polapenoati a poaed.loati tak '1pl.n4, te nels.e 
rospoznat poyatua od dd.ila♦.. A plece tato porldka, yzniklá v Kat'ko-
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vr: obrar.noat.i u posledních •ttu:,eych'" měeícd Jeho života, je 

poznamenána duchem osobního smitení a aardoniatick4bo eebepfoi
jet,, jakousi &nášenlivoetí v\lěi vlaetn!mu druhu šťlenstrl, 

v "Proměně" nepřít.o.mnou; prordk&vá masochiatická irollie t.4 ra-

né zviřec.í povídky • právě tak jako "Ortelu" a "FroceaQ - u

et1.1pu.je tu. kritice vlastn!ho já. a jeho starostí, kterÁ aice hre
ni.�í s vjaměchem, ale QŽ se nehled:í rozvít do obrazd naproeUho 

pokoření & poráiq. • • Jda t.u ri&k o v:íc ne! e ae t.a:f orick:4 vy-__ 
jťtdtení šíleně obnaji,van4ho já, jehož úsilí o nezran:i telnoat 

vytvá.J>i obrannou eoiJBtevu, nes.bytně se z..ase mě.•nící v předmit 

t.rv&l,ýcn obav - je to i velmi nero--.ntická e bystré bajka o tom, 

jak a proě je vytvářene umerú, portrit umělce ee v!á Jeho d6-

a,ale.a, ásilím, odloučenoat.4, neuapokojenim, hou.tevnaioatt, po
eedloa t.í, t.ajnh�t.vh, paraneio11 a aebenáv,7kem, port.ré\ kou

líciho 111slit.ele na konci ail, Kaf'ken Proapera ••• Z t4t.e povíd
ky o iivotě v dih �irá nekoneěl\1 počet Dázoekd. Jen nat.wc 

vzpomeňte na těSllOU bl.izkoat Dory t>,iumt.oTi ·za t.ěch mleic4, kc!J 

bt'ka precoYal. na •Douplt.i'" " dvo.i nedostat.eěnl "7tepel\fca po

kojích, Jež bJly · jejich nedovolen,. c!omonm. Srd.ne jako Dtta 

jiat.ě nikdy nepotřeboval vejít de těla t, dívq, ab7 Y Dia pfe

ato Jej! Dělná přitormoet romAenala tam.azii o akrJt.é• ůLk., 
Jei slibuje •uapokojenou touhu-, �aplninou ctiiádoat.• a •.blubo
kl apánek•, kteri vlak, jakad1e se JÍ9 jednou pronik.U a .1• pfi

Yl.aatněno, budt nejdiai•ěji! a neJialoatněJi1 atrac!Qr z odplaty 

a strá.ty. "Jinak ee pokoulá sbarlt tajematrl plány t.obo svtfe

te. Je na potulce, nebo pracuje na wutnía doupěti! Pokac! J• 

na potulce, snad by a ná mohlo dijít k dorozumění. Pokud IV 

akut.ečně prcni.kle do dou�te, dám au něco ze aYjch zásob a use 

pOjde svou ceEtou.. Zase pO.jde d&l eYOu cest.ou, pěkně T)'mJ'ilenol 

Jak t.u ležím Ye av, brnaadě hli�, aaaozfejů mohu en.ít o yiu. 

aol.n'•• dokonce o doroau:ainí • tía sv!fet.ea, i kdJl docela. do

bře vá, ie •• nic t.akovébo nea4že •�t a že y okamiJ.m. kQ 

jeden druhého urldime, ba�, už ve chvili, kdy jen navsáJu 
v1tu!í.u avou pf-.itoano•t, alepl vyatrěíae dráp7 a vyceatae su-

b_y •••• 

Zsahl na tuberklll.Ó&u plic a hrtanu sěa1.c pŇ4 sY1rd Jec!e-. . 

na4t,ficáttm. 11arozeninami, ).6ervna 1924. Beutilit.el.ú Dera 
lllkolik dallicll cln1 leptá. •uaJ drah$ t m6j drábi' dJ dobrl •••• 
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2 
1942. Je mi de-Yět. let., mému ělcol.ní&u učiteli hebnjj,tizzy 

doktoru Kafkovi je devětapadesát. 11.alí chle.pci, nucen! každé 
odpoledne od č1.7ř do pěti chodit do jeho hodin, ho z;naj:í - :části 
pro jeho odlehlou a melancholickou cizotu, ale ptedevším proto, 

f.e si ne aim T.)'léváme svou roz:mrzeleet: mU81me ee uěi t. st.arově:
ké kaligrafii y hodinu, kdy bycbo% m€li z pl.cych hrdel křičet 
venku na hf-išti - ho znají pod jménem doktor Kiške. Přiznávám, 
le jeem ho tak po.jmenoyal já. Při jeho kye�lém. dech.u, v pět od
poledne okofeněn4m taludečními i{ávami, je podle mne to jidiš 
elovo pro •vrůt.moati• :vlál{ vým.luvn4. Ano, je kru\é, ale je 
i pravda, že b,1ch si byl vyMzl jazyk, kd.fb;y .mě bylo napadlo,le 
ee to jméno .mMe aUt lese.ndou.. Jeem ronaslené d:!U, Jeit.i ai 
o sobi ne�alia, le aluvťm phtaTěděiri, ani ae, upoň. set.ta, 
nepokládám za lit.erární aocnoat. ve aritl. 11, lert.y .nezraňuj!, 
Jal:: b7 mohl.y, kdJ'� Jaea t.alc r·ozto� .. Fokud mi nevěZ.ít.e, ze
ptejt.e •• mf rodiny a Uěi tel6. •• I.kole. Ul v den ti Jsem Jeclnou 
nohou na Banardovi mů.Yeni tě a drahou Y lidovakých lebúch 
sídlech. na catakil.lak' -,,aeěině. v� tf-i� už. jeea mal.la t.ai
kee BorěěoY4b.o okruhu, zájes4oyÝcb trup, baTic.ich catakil.lalm 

hosty, a za ta;)' ceeto11 domd z hodin hebreJět.ÚJ1 obveaeluji pf-áte
le Sch.lo�·•uo• e Rat.nera napodobenía Ki!Jq, jeho precizně a Q
běravě pref'eaorak3ch sp6a-obd, jew, niaeckého pf-ízvuk:t1, Je.ho kašle 

i zádum!ivoat.i. •Doktor l!.lkat•Yolá Schloaaman a P1:udce narálť 
do novinového a Unku, pat.licí.ho meji t.eli cukrárcy, kter.,f Je 
ze Schlossmana něer co večer bez se·be. "'Doktor Fra.na - doktor 
Franz - do.k:to"r franz - 1..iilte ! • kf'ič:! Re tner e ten m�j bac111.&-
tý ptíteliček, bydl!cí 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 al jeho matka poUdala, al "dú .na nij 
trochu pozor•/, nepouč! do kalhot. Schloaaan Y)'ll,Žívá Batnero
va pokora.ní, •-Y tomu chl.apelkoYi 'f'Ytrhl ze aeěit.u l.iat. e dko
lea a vyaoko Jía úval - j4e o dkDl, kt.erl náJI doktor Katka právě 
ozoámx•vant Yrát.U; měli J••• pfilúáno 'YYJV•l•t ai Tla.et.zú abe
cedu aeatavenou z ptia\fch far, kf'ivek a t.eěek. :fo J• vleckD, 
s čeho ee ak1'44 abeceda,• v•vlt.lU 8'a. ...%o je celé hebNJit.i
na. To je celá angliět.1.Da. ffíllQ a křivky a teěk;y." Bat.nerova 
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ebeceó�, ze niz dosta1 c, vypadá jako šestadvacet lebek navle
čel\;- ch do tádk,y. Ji. doatal A zs blá�niv� zkadef-enou abecedu, pře
vázně ins:....irovsnou / jak fli doktor Klď"k.a, aoudím-li z jeho po
známey nahoŇ na stránce, zfoejmi domyeilel/ číslicí osm. Sch.loss
me.n doEt.nl F :a to. že v�bec opomněl úkol napsat - a zt-ejmě au 
to dělá etre�ně t�žkou hlavu. J€ spokojen - je seselim bez ae-
be - nBd vtcmi, jak jsou. Mávet k:.wez pepíru fl ječet.: "Kiška! 
f-:.išket• no ob!tastňuje až do nepříčetnosti. To bJ nám věea mě-
lo bit pf-ánc. 

Když j.sem 88.k doma sám v pfiEvitu �vé lampy� husím krkem, 
určené pro •psací" $t'O.l. /po obědě zepnutt do záeuvlcy v kuctq
ni, jel je mou precovnoU/, pf-edetan našeho ·uprch1ick,ho uči

tele, tf Miky v otřepaném modrém obleku a vestou, u.ž není 
tak strašně k allichu - nl.éit ne v dol>ě, kd,y si už celá tfí
da začátečník:A v bebrejštini, z nichž jsem nejpil.nijl!, vr,-
� jméno •ni1ca• do paměti. ProTirů.l.oat ve mně budí apáaal .br-
di.nůá :t.ant.azie. laeto se t$kají "lid4 l' Evropě•. Musía ho za
chráni. t.. Kdo jiný to dokáže"/ Dúon Scbloaa.aan? Ximino Batnerf 
A kdJ ho mám zacbráni t, ne-li hned? Dověděl jsem ae t.otil 
v pf-!i tich dnech, že d·oktor Kafka b7dli "ne pókojť• • d� 
star4 židovak4 dámy :na zbědovama dol.ním '1aeku Avon Avenue, 
kde ještě jezdi trolejbus a kde ee pokorni šourají u1icí aea 
e. tam. nejebud.!! ěernoil v Newarku, %jevně ee domnívej:íci, le 
jeou jeěU v lieaiaeippi. Poko� v �Jmu. A .l:!!,1 f\vt. mé rod.i
n., nestojí .u nic, &l.e tipoň Je =�, dokud ·měa!ěni platíme U-i ... 
c.et. osm padesát ěinle; a tf-ebale aaši aouaed4 nejsou bohl:ú, 
odmítají být. ch\ld:! & odaút.sj:í bý t pokorní. Se slzami hanby a 
zármu"U=u v oěicn Yr.f..žím do obývacího pokoje ad,lit rodičOm, 

co jsem slyšel /ala nechávám e;i pro aebe, ie Jsem to al.yšel, 
kdy! ja• si tA1:ně pted hodinou vz�u o zed eJnsgoe, v r,cb.lo-
�t.i zahráli"školku·'".a co hAf1 bylo t.o přímo-pod 'Ql::lád�• otnea 
ae jm� zeanul,ýcb/ :•adj učitel .bebnJit.Uq b;ydl! y Ptd�á!!• • 

lloji rodiěe ucház-ejť dál, nei ai koho ve ekllt.eěna avlti 
. wlla pNdstevit.. PosYi ho na večefi, řiká mi -tta. Se•T Sa-

----

mosfejíd a•• - na páučni yečer; určitě anaae doúcq pfipre-
vellé Jídlo a t.rochu áil4 apolednoati. Otec sa\!a Jde k tele

:t'onu a vol4 te�u Ehodu, kt.er, bydli • aou babičkou a atar, •• 
o ni a o jeji kritilJY T kotená!ích Y ěint4ku na robo nali uli-
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ce. Ož akoro dvě desetiletí pf-edstavu.je m-a.j otec tu "hol.čiěku", 
tetií. utěinu aladši seatru, vsem tidovaY-...)'n: svobodný.� p,nllz. a 
vdoveOm v Je-w Jersey. Zatim bez á8pěcnu. Teta ir...oda, "návrllář
,k:a vni t.řniho zaf-izeni• v textiln.:ím odd�lení "Velké.ho medvěda .. , 
mamutí trlnice zboží & �lužeb v prdul3slové.L Elizabet.hu, nesi 
vpředu vycpávlcy /mám tu int-ormaci od svého staršího bratra/ e 
pf-e$ ně prOh.ledné nabiran4 bluzy a podle rodinných pověstí tr6-
v1 denn.ě celé hod.irJ:3 v koupel.ně, kde se rOzně pudruje a naháh:.1 
ei tuhé vlasy na hlavě do dramatických útvarů; přes všechnu 

tu.hle aaělou ok.;'.izalost má doaud po,ile ot.cových slov •Etrach. 
:r. �aktd tivota•. At je tomtt Jakkoli, otec ae nev.zdfivá a b.ledí 
lé�it pravidelně i :z.darm.a: •Jen je nech, at tě pom.achlttji, Rho
do - to je docela pi-kil$ poci tl • J:ft jaea jeho maso • krev, s ta
kovými pohoritljíc:í:sd teW u nú v kuchyni ae dokáži níf-i t -

ale co ai. PRJ•lt dtkt-or Jaf'ka?Jenle tea ui je pozdě cokoli 
podnik6.t.. lldj neoclradit1.ln3 otec al'edl do pohybu maaívní aĎat.

keYě pro&tfiedkoyací a.owatroji a ul bz.uč! plynule bif.iti moto-
ry pohoatinnoati hrdé strdjqni domova, u u.t.r;y. Vrhnout. ee 
U lem do tich aoakoli a pokui t ae tak Tbeelmo zaatavi t - to 
b,ch •• pr4TI tak mohl anati\ e sničeni n.wJeneysk4 poboět.y 

.Bel1ov, t.elatomd apoleěnoati Ua"' !e bych nechal nez.aviieno 
elo.chát.ko našehů apar,tu. Tel u! al mdžs u.chránit jen do.tt ar 

Kafka. Jen-lo on na •4 sewalan4 poz.vmú odpov:ídá obf-adnou }1klo

nou, pfed nii rudn,\1 - kdo kdy ni biografu rld6l někoho takhle 

•• klaaět? - a edpoTia arů, le mu bude ctí bit boatea pM. TečeM 
Y aé rodině. s.plebáa dodat·, •Bude tam i l'LoJe teta.• Zh-Jmě 
jsem práYI pronesl nieo sirně ham.orného; je podivn, vidět dok
tora Kafku.jak ae uamivá. s: poyzdeebem Mká: •Bude mi potěAením 
ae is ní seznámit..• Seznámit.? Pfedpok1ádá. ae o něm, že ae & n! 
oteni. Jak ho mám varovat.? .l jak mám varovat t.eti.1 Rhodu /ku
r, tak obdivuje aě i moje sn,111q,/ ohledně Jeho qael,no decl:m, 
poclúJemd"' ble4oaU., at.annitaklch zp6aob6, Jel Jemzcela 

Y roapoN • Její novoaÓ4.noaU? ti& v tYUi pocit, le y nt do

Jde k aaansnícen:t - le tak YAi tne polár 1 .který pohl ti a,aa-
# 

gog11, tor11 a yiecko -, tdyl Yid:!a 4o"ore Kalku, jak ai iltrábe 
4o &ápianilcu nali ad'Na'1 a pod ni pfi4'•' něco nimecg.•Dob

rou noc, pane dokteN xatko 1 • •»obrou noc a d:!Q, diky. • Obra
cía a, h pobltUI, a ·tů;J ano, ale nejae11 doat �cblt: nnkU 

na IŮici •�lúa Schloaamana - \oho slo4uch.aJ -, Jak lil'-:!.,_ 
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spolutákO.m, k.tet':! ae Te nětle lampy navzájem hledí ran&mi ahodi t 
ze schod O před aynagogou /na nicM je t.alcy v proudu hra v karty, 
kterou zorganizoval.i chlapci ber mizvah, ve t.tinácti pt·ipravovv
ní ptijmout zévaz.ky svébo náboženství/: "Roth pozval Kišku !e_

�l K .1:í,dlul • 
A jak. otec ae.fal Kafku zpracová.vatl Ty jeho cestácké chvá

ly na rodinné blaho l Jaké t-o prý je mít dv& vynikajíc.i chla.p
ce s skvělow �enul Urú ai to doktor Kat'� předatavit? To vzru

šení? To uspokojení"'/ Tu pjchu? V,1právi ho5ti o síti p:f-íbuzeych 
z matčiny st.raey, apojseych do "rodinného sdru.tení� víc než 

dvou set padesáti lidí, kteří žijí v sedmi stétech včetně �U
tu waehingtons Ano. mém� pt.íbu.&né i D& Dalekém západě; tady 

vidíte je jich tot.agrat'ie, dok1.ore Katko; v,d&li Jaliif: tu knih.u 
zcel.a vlutrú.m nákladem, Tjtiak za pit dolard, je t.aa o'brúek 
kaldého člena rodi.Jv yěetně nealuvňat a Jůat.orie rodiJv, kte
rou aepdl. p• t.rj c• Lic:bt.bi.t, pi t.Hea:ledtile tJ pa triarcba kl.8-
nu. Tohle je ná! rodinný obit.n!k, vycbúi dvakrát ročně a Je 

roaea.ílán po cel.ich Spojenýeh Bt.áte-cb vlea příbui.DJa. hmto 
v ráseěku, to je j14eln1 l1at.ek lNanutu rodinn4bo adrulent, 

který•• loni konal v taneěaú aini -YJIQ v .Bewarklil k poctě u\
k;y mébo otce, kd1t Ji tqlo pětued.adeaá:t. •. ))oktor Kafka ae dov,
dá, že moje mat.ka b1la ieat. let v je.:taf fa.Al aekretá.f-kou a po
kladnic! rodi�ého adr1.lieni •. KdJ otec b1l Jebo dvou.lete obdo
b! jeho prea:identea atejnlt Jako kal4t a Jeno ti-í bratfi .• Kálu 
nyní čtrnáct. chlapcd z rodi.Jly • unitormi. Hů.lip mia:íc co mě
aíc píie .na apeciáln.í.ca pap:Lreeh, urěenjch k dopiaalm na •o

jensk, adreeJ v &ámofí, �ti a-q11 bratr&ncb v armádě. •Jiábot

ně,• vkládá ae do hči matka a hladí mi Tla•.Y• •Já pevně vě

f-á, 11 řiká otec, •1e rodina je sákladnim kamenem všeho.• Dok
tor Kafka, .k:1.erý otcovým cbvalohčem DB Yl.aat.ni zb-oi:í nulou

chal • aapJatou pozornoa�í a .1 � dokwt!ent.,, jei au byly 
podány, zacházel Yelai jemnt a sťral na ni a cmeaelljm uuJe·
t.ía p�obnýa toau, a n1.a1 J' prohl.1l1a vodot.iaky na avjeb. 
známkách.• prvni •• 117n.i 't7Jadřuje k otázce rodin;,; potichll 

f:!ká: •souhlaaía, • a opit hledi na 11tránQ nait rodinu kni

t,_y. •B9t aáal, pane doktore O.fu,• uzavírá otec, •t)it aáa. Je 
káaen na krku.• Dolrt.or !tetka o�t.rn, · odklád' minu n& záfi yě 

vyleitěl\f káYov,1 at.olek Id aat.q a týYD.Utia pfipo&i!t!, I• je 
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tomu t.ak. �atčiny prety ee mi ted točí v kudrnách za uěi.ma; 
ne !e bych eí to v té chvíli uvědo�oval nebo že by si to uvě
domoval& matka. Být hlazen je ml.lj i.ivot; hl&dit mě, otce a mé
ho nrat.ra je její život. 

Ail�j hrstr odchází n� schOzi akaut.aké ••rady", alf.i ne df-:!v, 
než se na otcO.- p1>lcyn postaví se evý·m Aá tlcem kolem krku před 
Ooktore Kafku a poví mu o viech dovednostech, jet zvlédl, aby 
si vyglotiiil avé jednotlivé odzll&.Q. Já Jsem vyzván, abych 
do obývec:!ho pokoje- přinesl své &lbwn známek & ukázal doktoru 
Kafkovi a�rii trojúhelníkových známek �e Zanzibfi.ru. •Zaw.ibar1" 
uneseně f-:íká otec, jako bych ve svých n�ce1_ých. deaeti už. byl 
cestoval tam a zpétq. Otec provru:.í doktora Kafku & mě do "alu
nečního ealÓ-nku", kde plavo.u moje tropické rybky v provzdušně
ném, ohf-ívaném·a wgienickém ráji, který jaea jim ufídil za 

t.jdenn-ť kapesné e u· &wj gel t na avá't)cy �ukah. J••• v�b:Ld
nut, ebyeb. pověděl doktoru· Kaf'lccrl, co v:!a o poyaze tra1oka 
andělakého, o f'Wlkci hltouna severního a o rodinném livoti ěar
n4 iivorodky. V!a totu, dost.. "Viecbno to dělá na Ylaat.ní pěst,, • 
Mká adj otec Kafkovi. •K4,y1 ai pfednál! o některé z těch r1bek, 
je to eedsé nebe, pee doktore Kafko.• •um!m si to pfedat.avit,• 
odpovídá Katka. 

V obýTacim pokoji ee pa.k 1.et.a .ruioda zneaad&rú ·dává do znaě
ně neerosuaů.tel.niho monologu o "akot�lqch plédech";,; Jakoby 
určeného jen k poučen! mé ma tlcy. Aápoň ae teta pf-i přednesu 
upřeni dívá právi jen na ni. Ještě jsem neyidll, f.e by p�imo 
pohl4d1a ne doktora Katku; neotoči.la ae v jeho at.rana ani 
při večeti, kdy! ae zeptal, kolik má Vel.ti medvid zaměatnan-
cd. "J&k to mám vědět?• odpovídá a dál konversuje e aou mat-
kou ve věci kterihosi hokynáře či ře&níka, který jí pod pul tem 
dá, co potřebu.je, opetM-li jello feně D3lonky. VObec si nepři
cházi na ival, že b)' ae na doktora Kat'kU. nedíyala .z plach.o6ti -
nikdo takhle Y7pe.ráděl\t nemdie bit podle mého aoudu placbi -, 

-; 

a doltá!i ai Jen pomyslet, f.e ji něco uril!. f• to tía Jeho de-
chem. Tím jeho pMz'VUlcem .• _Tím jeho věkem. 11$11m ee - u.kazl.lje 
••• le je to tiš, · co teta Rhoda naz�ývá jeho •.t:ompluea nad.fa
zenoeti •. •sedí ai. tady a t.akble ae nám poěklebuje, • �!ké t.e
ta, same IQ'llÍ ponikud nadfazen.4. •to!klebuje?• nevlMcně opa
kuje ot.ec. •Pošklebuje a smiJ•, ano1 • odpovídá teta Ehoda. 
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Uatka krč:!. ramen.y: •aě tedy nenap&dlo, ze by ae smál ..... Je.n 
Ei nedělej atarosti, aáa pro sebe se tu IJavil výt.eěně - na néě 
l1čet. Znám t.en evropský t.,p mu.žakých. Potají ai kašd.$ z nich 
mysl!, ž.e je tu pánek pamtrl, • namítá Bboda. "Chcei něco vědět, 
Rhode?" f-iká j:í otec, 11&iclání h11avu a zvedá prst. •Já si mya1:ťm, 
:Le ses zamilovala.• "Do něho? Zllláznil ses?" "Pro Rhodu je pf-i
liš ticbý,• po%naiunává .raatka •.. M&.m z něho dojem, le je trochu 
bázlivec. Rnoda je živi t;vor, potřebuje kolem eebe livé lidi.• 
•Bázlivec? Zéd:ný bzá�livecl Je t.o proat.ě džentlmen. A .he osamě
lý," fíká otec aebejiatě az�illdává matku sa to, ž.e se mu t.a.k
hle ::pronevětuje a je proti Kaf'kovi. Teté Rhodě je f·ty!-ícet -
není t.o zrovna náklad zbrusu nového zboží, ěi!ll ::e tu otec am-
1.í hnout z sťata. •Je to dtent.lmen, je to vzdělanec a t&.lcy vém 
povím,' že by dal nevim co sa pěknj domov a tenu." •tak al si 

ji najde,• odpovídá teta iiboda, •�i je takový _vzdělanec. •
jako;.; jemu roYDOu, aby ae na ni tkma nlieyma amuWma uprch
licq-ma o!iaa n.emuael divat. \Uceaea!" •To .ae v!, zaail.ovala ee,• 

. ·. •· ' � 

hláa:í otec a triwďálni avír.á• �� koleno._ •Do něbo?• TOU 
.ah.od.a, "Qakamje na no� a tatt. �olea ni praská Jako hoMc:! 
bnnice. -po Dflg?•ohrnuje noa. •9akoYému • t.ahěkoTi b1cb. ne
dala ani den !ivotat• 

Doktor Kan:a nás pfichází narit.!vit a Jde a tetou Rboc!eu. 
do kina. žasnu nad jeho p.tichodem i nad ti•• že ona s nťa Jde; 
zJeVDě Je v iivotě vic beznaděje, nelna kolik jsem. narazil 
v tom svém akváriu._ Do.lct.or Kafka J41• a tetou Rhodou na hril, 
kterou hrají v Ymc•. Dokt.or Karka v nedili večeří • mou babiě
kou a s tet.ou Rbodou, a když den kcměí, a obfoadnou d.kl.onou pfi
jízá bandasku kroupovl polévk:J', kterou mu mÁ babička vnucuje, 
aby a:i ji autpbuen ě:ťalo osm odvedl. do svého podnájmu. Zhjmi 
ho velmi upoutala babiččina dz.ungla květin v kofenáč!ch - a 
v ddaledku tobo on upoutal babičku. Jidiš ai &polti povídali 
� sahradničeni. Jednol:ui at.hde�níbo 4opoledne poubou hodina 
po ot.evhní tohe obdlodniho dom\l •• doktor �ana objeyuje 
v text.ilnia oddělení Velk4bo udy64a; a4iluje .Rbodl, le Jen 
ehtě-1 vidět, kde pracuje. Toho dne Yečer ai sapieuj• do dem
ku: "Se zákamíq jedná sp.tima i vesele, a pokud Jde o '•kus', 
poěiná ai \ak •l•dahq, Je kdy i. Ji alylia vyavitlovat. baclll.a
t.4 nev·1stince, proi zeleniL a acd.r, 'nejdo11 4ohrola&d7', J••• 
eám hot.ov Tifi t., f.e přír•od• ae m$lí a. B. d pravdu. 
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JQdnou večer v de�et se doktor Karn ti teta Rhoda neče.uni 
atevUJi u náa e v kuchyni ae koJUJ malý improvizovaey večírek -
všem Ee do-stávfu ktvy, koláče, dok.onee i nár·rt:rtku wtůek,y na o
slavu obnovené div2,del.n:í dráby tety Rhody. Tetinu jeviltní 
ctižádost znám jen z doalechu. Bra�r mi tvrdí, �e když jse� b3l 
malý, chodíval.a náil dva o nedělích bavit loutkami - zeměs1.nét
vala ji t.ehcy Správa pracovníeh projekt� a dele Ji sa úkol ob
cházet Neie Jersey a hrát loutkové divadlo ve školách & dokonce 
i v kostelích; tet.e Rhoda obstarávala všechn.Y hl&ey, :au1žaké i 
ženské, a -� pomoci dalš:!ho děvčete h.ýbela. fig-w.rkami. tla dr.át
eich. v téte době b1la členkou "Z.ftSarekého divadelního kolektí
'YU", herecké.no souboru organizovaného především k tomu, aby 
Ekupir� at.évk:njicícb brál Kde je Lelli • všichni v Newarku 
/jak já vyrozuměl/ byli plni naději, f.e to Bhoda Pilčiková 
de>t.ámle .na Brodwa.y - vlíicbni kro.a mé babidky • .Pro mne je v to
hle obélobi d�jin práv� tak t.iÍko,, uviMt, jako v 4ru kolových 
a taveb na bhsích jezer, o níi ae ua..ím ve ěkole; lidi oviea 
tvrdí, že tomu k:dyai tak b1lo� a já Jim ted1 YlMa, ale ph•to 
je obtim, pM.:z.nat těm vyprávl!úm etat.ua skutečnoeti, kd.J'i 11-
Yot. je takový, Jak ho vidím kolem sebe. 

Přeat.o adj otec, realista vel.Id dJ'chtiv.1, ae akleaiěkou 

.na iňape y ruce p!-ip!j:í 'Y kuchyni na úspěch t.e� Rb.od7. Jt,la 
jí avěfena jedna s hlavních úloh v t.oa rua.kéa mhtrovakh dí
le, ve Třech sestr�ch,které má � ieat t.ýdn6 pndvéat ochotnic
ká skupina v Ymce v Newarku .• za y!e, prohl.ašuje teta Rhoda, 
&arie vdlě! Franzovi a jeho povzbuzeni. Jediná rozaluva ata
čila - "JediruH• vesele volá Iiboda - a doktor K&f'ka zje.ni do
kázal btábičce vymluvit její c�lolivot.n! názor, že ee herci jako 
lidská stvotení nedají brát vilně. A jaícy on a&m Je přitom he
rec, říká teta Rhode. Je.k j! ote'lf-el oč.i pro v.,·znam věcí tím, 
ie Ji tu alavnoa. čechevovu hru čeU - ano, ěeU ji pro ni od 
první foádky po závlrečnou oponu, ka.idou ěást.ečku, a čet.l tak, 
le ji t.!a nakonec rosplatal. Tady t.eta Bb.oda Mkai: •Poalou
cbejte, poaloucnejte - tohle je prvn! Hdk• ti hry - J• to kliě 
ke všemu. Poalouchejte -i' proaU myalí� jen na t.o, jak4 i.o t17lo 
tenkrát ftěer, co um.hl tatka, Jak ja;_ ai láula hlavu, co 
•• t.a ate.ne a co ei vlf.chai počneme - a, a, poelouchajt.e -• 

•Poalouch,u, • -J• •• .aJ ot.ec •. - --. 
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Odallc&.J jiatě teč po linoleu do!ila do Etí-edu kuchyně. iliti 
tak, ie lo z.ní trochu ptekvapeně: "'Tatínek wd-el pri.ivij pred ro
kem," 

•Pat," napomíná ji mstbl- •'náš maličk$ bude mít tvou vinou_ 
z.lé sny." 

V nutaJ.ich týdnech :.r.koušek na-jen já zjištuji, že se teta 
"celá změnila•. Mo.tka Mká, !e prá-rě taldůe vyl}ads.la jako malá 
holčičk&. �cervené tváfe, pofád u rozpálen, červené tvál-e -
a všechno ji tak vzrušovalo, i koupáni." "Ona se u.klidní, jer: 
žádey strach,• Mká mdJ otec, •a vtom t.o on na ni vye tkli: Nk
ne ji o ruku." "zaklepe.J 'to na df-evo," vybízí ho me.t.ka - "Ale co,• 
odpovídá otec, •on -r:!, kde au bude dobn - přišel do téhle do
mácnoa ti, vidi tady, co znamená rodina, a vět mi, už ee nemo.ie 
dočkat. J·e.n ai ho vliJmi, kdJi ai sed.ne tamhle do klubovky. To 
J• Jeho a pl.ni!\1 een. • "Rhoda foiká, ie v Ber l.!ně jel tě pt-ed Hi tle-
rea měl mladou pf-ítel.qni, trn.lo t.o celá. léta e ona bo pak o
pustila. ICT6li ně:torau jinému. Una-rilo Ji čekat..• "Bua be& etaro
ati," fíká otec, •• pra-rou-,chvil.i ho lrochu popozenu. Nebude 
na a-rě t.1 -rěěnl a o.n t.o pne;::,vl� • 

Pak ai o· jednoli víkend.u, aby se u,yolnilo ·"Typit!• každoye
aerzúch zkoule k - doktor xa.n·a na ně dhllě chod.i. přihlíží Jim 
v klobouku a v kabátl se sedadla vzadu v hledilti, daku4 nenasta
ne ěaa doprovooit. tetu iillodu 4omt1 -, YJjiidějí spolu do Atl.&n-
tic Cit,. 04 cbVíle, kq doktor .Katka pfiatál u těchto b:fíeb6, 
toužil epat.fit tu elavnou prlcer.nou promenádu podél mefre a toho 
koně, eo skáte z vysok,nc prkna. Ale v At.lantic Cit, ee děje tieo, 

o ČE?lZ ew nesmím dovědět.; za .m4 př:!tomno�t.i ae j&kii.Loli rozprava 
o tom děje v jidiě. Doktor .Kafka posílá t.etě Rhodě ěty�i dopi
ay ve třech dnech. Bhoda k nám. ptichá�:! na večeti a plačky ae
d.! ai do pdlnoci v kuchyni; nai:!m tele.fonem volá do Imq a adě-. 
lu.je Ju /T alsách/, I• Její aatka Je doaud nemocná a l.e tedy 

ona opět nu6ie pflJí t na zltoulku - bude •• aož.llá m.uae\ vzdát 
dčaat.i na pfedatavea!.-..- ne, ne.Ue, nemdle, matka je tak nemoc
ná a ona J• tím pMliě rozrušanal Sbobeal A n-ací ae plakat 
ke kuch;y ňakúau. • t.ol.u; tli tádrJI rtio'Yý pudr ani tervená rtěnka 
a tuh4 hnid' vlaay, be& děeati, · ae Jí hllstě Ježí Jako nov, koi\l. 
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a t_ýdně rozeE1l�ch do z.idovalc;ýc.h domácno�t.í v esse.ukém okre

ee. -Je léto, semestr s�ončil, ale já zOst.al při ěkole, Sil 
ve svém pokoji v &ěetě, a snatí.!li ee paá� povíd}cy; tiví ■ě ml.a

dj profesor �ličtins a jeno žena výměnou zs hlídáni dětí; 
říkám té sympatické dvojici, která mi talcy pftjčuje • na nájem

n, za. pokoj, proč nemohu. jet. domň. U je.;ich stolu e večeří ne
umím mluví t o nitem jiném nel o svých plačtivjch evárech • ot

cem. "Poa_tarej se, at mi nechodí do cestyt• Ječím nt5. svou mat
ku.. 11ile miláčku, ao ee to děje?" ptá s.e u. •co to vsechno má 

zn&mens t.?" 

Úplně stejné otázky; jakými já kdysi mořil et.e.ršího bratra, 
jEou mi nyní kladeny ze stejného zmatku a nevinnosti. "Orl tě 

má rád,•v,yavětlu..je mi matka. Jenle právě to ze věech myelitel
J\ÝCh věc.í jako lq mi uzavíralo ceetu. Jinl drt.:í rodiěov•li kri

tiěneat - mým útia�•• je otcovo skvěl' aíněrú o mně! Ydie být 
pravda /a md:.a Vllbec pf-ipaatit/, ie no zaě!Dám nenávidět prb

vě sa tu lúku'Y za to, le ai tak qnáií1 To phee nedá.v, earyal 

- ta nevděčnoe t l Ta hloupoa t l Ta zvráceno• t. ! 'B:/ t'" milován Je 

tak sjeYD4 poiehnán1, to prav, po!ebnání, • chvála Je tak v:ác

»$ dar; at.Ki ai poalechnout pozdě večer ■é 11ejblilli p�,t•l• 

z literárního časopisu a divadelnine kreu.f.ku - vypráyějí o ro-

. dinnéa f.ivotl horory, je.:, mohou soupeřit a Ceato1L,vlelik,ho tě
l!, pň.jíidějí zpíÍtky z prázdnin nervově otřeseni jaJto vjb11ebem 
granátu, vracejí Ee do Akoly jako s války. Co by dali za to, 

�b7 ai mohli nazout ■oje zlaté trepky 1 "'Co ee děje1* proat 

.si aat.ka o vyayěUerú; al.a jat 110 mohu v,svět.li t. kdy! ani zpl

.ne ned.okti.i uv�Mt, že se tohle a námi děje, a nevif':ím tak do

ee.la arů. tomu, že já jsem ptíčinou, aby se to dál.o. Jak to, ie 

mi ti, kteří společně odstranili vi;oehny př-ekáž.)cy .z mé cesty, 
náhle 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 apoleěn� ustabiii za dvi 4eaetile

t:!, dliuhá jako atole ti. a h1e, jak Já �o mws1m sbofi t - ve jmi
nu t.yransk, potřeby toho, č·emu říká�: .. nezn•islo•t" J Naro(1.il 

. ' 

jeem ee. jak mi nt:li, a pupeční im\rou kolem u-ku a ah.jmi•• 

pokaždé bezúla uškrtía, ai •• budu enůit. uniknout. ze av,_mi

nu.loet.i do av, bu.doucnoeti ••• Katka ponechává kosunik.ačni lin-. ' 

' 

q otevf-aby • poa:!16'. za ·�ou do mista •tf I.koly atruěn4 adlleni: 

058 



- 18 -

Naa1oucháme e bratrem z naii lof.nice dveřmi, které on po

tichu o'teTf'el dokof-án. 
•Zažila jsi kdy ••• ?" f:!.ká v pláči t.et.a Bh.ode. "Zažila jei 

•Uboiátko," fí.ká moje matka. 
"Kdo?" !eptám bratrovi. •Teta Rhoda nebo - • 
•F�tl" napomíná &ě. •au.a zticha.I" 

V kuc.cyni bručí mdj otec. "Hmm. Hmm.• Slyiim ho, jak vat.6-
vá, obeház.í kuchyň a opět uaedá - pak opět. bručí. Nas1ouehá!t 
t.ek napjatě; že slitím, .jak jsou dopie1 akládár,Jt i:. rozkládán.y, 
zssouv� zpátky do obálek a znovu v,t.anován1', ao, b�l.J' ještě 
jednbu zahloubani a nechápavě proč:!Uny. 

•Tak co ťl• ptá ae t.eta !Ulo4a. •ru cp?• 
•co tak co?• Mká Ji mdJ otec. 
•co na to taa cbcei �íet?" 
•.Je miiuge,• pfipowlt.i otec.· "llico a ním není v pofádm, 

t.o je fakt.• 
•Jem.e kd,yl J' to :tikala,• ffl1Jcá \et.a liboda, •nikdo mi 

nechtěl rifitt• 
•lttM>diD.ko, Bhodink.o,• Yrni a, ut.t:a hlúna, kt.ery snma 

z tich chvil, kd3 ai mus-eli vytabofllt at.eby, nebo kdyl •• v plá

li budím. a lel.111 z Juqcbai pMfin na pod.las• vedle postele. 
•Bhodinko, nabal 1>1aarická, mi.láčm„ J• t.o za námi, koěinko, 
Je �o Yiecbne sa Jláai.• 

ltlat.&huji &e evi peatele rat:u k jejízu •c!voJěeti•, kde let! 
co 

bratr a tahám za pon-lvku. �•lim, ie mi kdJ' v livot.i tak 
zmáUo, enad ani aart. 4:fen apád udilostíl Viechno 4obré je 

za okamžik zničeno l čía? "Co ae to děje?" šeptám. ..Co je za 
tím?" 
-

&Oj 'bratr akaut ae potouchl• uaa:ívá a oaloYuje adj azatek 
pronikavým zaa1ěenim, jeí mi nedává odpověa, a pf-ece Je doat&
teěno� odpovidíi •sext• 

O 14ta později r.a třetino roku na wůversiti 4oatávám s do

mova nekrolog o doktoru XafkoTi v;;etfil•D$ s Zidoya§'ich zpráv, 

nnin aal4bo toraitu, zab4"aJ!cícl1 •• lldova� sál.ežitoatrd. 
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"'Chybil nátt - " e pí;ikl&dh ten velmi krát.lcy n1;:Uolo8, Dole na o
k:rt.j výetřiil:u ·pi·ipis,.de tou� rukou, kterot1 psala sdělení mým u
či teltim. a podepieov6la mé ěkolni výkezy, t.fm rukopisem, kt.ecy 
mi kdysi u.snad.ňowl cestu do světa/: •ram.atujeě na chudáka Kafku, 
t:avalí.rf.t tety Rhod,y7" 

"Dr.Franz Kafka," zni noticka, wučitel hebrejšt� ve ěkole 
talmudu a tóry při eyn�oze ve Schleyově ulici od roku 1939 do 
roku 1�48, zemřel dne J.června v Debotině tuberkul.ÓZ'.D.Ím eanatoriu. 
v Brov.'!lS �ille ve st.étě New Jerae:1. Dr.Kafka 'tam byl v léčení 
od rok� 1950- Bylo mu 7J let • .Narodil se v Praze v Če&�O$lovensku 
& bJl tltečencem _před ne.ci.sty. Nikoho po sobě nez.anech.évá. • 

Ne�_necháv, po sobě sni t.ádné knihy: l.ádey Proces 
I 

zádllý 
Zámek,·· i,�é •Den:!q•, O llatimcy mat.Eriál. po zesnul„ ae nikdo 
nahlásí., ta�e mizí �•- avěta - a Y.f Jiůou těch it7f miluge dopi
ad, :podnee lelících, pokud vía, mezi p&mě1.ihodru>•tai, ktar4 v zá-

� ·. 

auvkách eYého prádelníku nahromadila aá ataropanenak, t.e1.a, e te
dJ mezi ebirkou. ·,br�wa,aqeb divadelních progruft, pochval za pro
dejni úspěchy �: ·l(�llé.l :medrid.�vi_ a nálepek na kuť'ry &e zámof-
akjch parnťk1f�ifi�J,_���}>··· · .-_ · :�. 

Tak po dok�rl K.at'kovi .mui':v.l:•Cba3 st.opy. Protože oaud je 
oaud, jak to:1111 taky._ silte b.Yt Jinat.J.· Proniká zeúaěfiě do Zúku1 ' 

·-- o . Orů.ká K. rozsudku eoud11 .nebo Jití Bant:r"euhn ortelu otcovu? 11111ea 

to tu ale dej�e do po�cdkut '.řatl do&orce a umělce v hladovění 
-... . 

-�---

pochoval.i i ae El.ámo11." :Ne, k toaiť·proati nik(\y nemdle do.jít, 
aby ee Kafia kdy at.al !Ý!, xat'kou - to hi p!·ece b}lo Jeit.ě podiv
nější než proměna č1ověn v bays. Nikdo by toau nevif-il, _ se 
všech nejméni aú Xa:f'ka. 

ffeložil -k-; citáty z - povídek Iranu :tart;y Jaou „ pf'akla4u Vla
di&íra lCa.t'q / .Pov:ídq, Slll'KL 196-4/ 1 · z - Man &-oda y pt-ekladu Bed
řicha Fučíka /Mladá front.a 1,66/. 
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· 1,endlovt..ní mezi o bE>cn;,í111 a jeťno tli ,�:;-,m 

jako by se odehrávalo Il8 skutečném 
jevišti, přičemf život jako by tyl jen 
obecně BaZDačen na zadní kulis�. 

/1:' .r:.., Z csní€'rkových sešitků/ 

15. prosince jsem se nedopustil ničP.ho zlého, nebot jsem se dostavil 
pf-esně; ačkoli tea u! nevÍln přeenň, jestlj. v deseť nebo v jedeooct. 
To bylo uvedeno ne p!'·edvolání k úř'edn!mu jedntní v budově mi nister• 
stve ni tra. V čekárně U kachlík.trny vy:vedl s.i mě rr,ladt blo�áček, 
zaměstnanec nitra. Jak taky jinak, tteba!e to nebyl ten, ktery před 
necel� a>isíca nolal v neprofesionál.ně nelíčenn úděsu: ale báseň 
pnce mít název mus:U To kdy! jeem ne otázku. po ·svém f:inlmí v poslenní 
době zahanbeně pH.znal, fe pro pěk:Dá léto napsal jsem sotva dvě W• 
sni č}cy, a pni jevili &4jam alespoň o jeji.ch názvy, kdyi jsem styd1i vě 
odmítl zapO.jěen:C. J' je totil napial sotva. 

Pěkná lfto bylo td, v tolD pfodYánoěn:!JD čase, pryč. A já stoupsl 
a jinjm blon.!ák• opit t.alle Ta aeděl obligátní pan Dvorslcj 1 kterého 
zajímá Slovník českých spisoveteld poslední dva roky DIO!ná právě tak, 
jak zajímal jeho eeataYOvatele pfed roky. Odlo!te ai a posac1te se, 
řekl ten UtUI, nápadně podobný Jaroalew Haškovi /lcq! u� jsme u 
těch tjTOěí/ • 

Uposlechl js•, a pak bylo dlouho ticho jako " té tichi, v tá 
pf-eevat4 noci. A pak padla bez výt!trahy taťka. On řekl: Franz Kaf'kse 
A já ztuhnul• Slyiel jsem sice od přítele, !e se UJU vyšetřovatel 
pi'-edstavil po čase jin$'1ll jroénetr., ale já se musel začít bét. DvorskS 
coby Kafka m�že mě i klovnout. 

monaáčkovi to dech nevyrazil.o, a tak jsa setrvali vii cbni tfi 
je�t� Děkolik vtefiD v mlěení. Třeskot aklll pf-tnišil to ticho, ale 
mlčení prodloulil. 61.ontl4ěelc po J1ouh4 chvíli vstal, pohlédl z okaa 
do n4dvoř! 1 a fekl: to uklízečka Jeno• rozbila olalo. Sllletákem. 
Ulevilo ae mm Yin třem zfejmi stejnou měrou, pan Dvorsk$ olil a 
fekl; to se ted7 pdjdu podívat. šel a podíval se. 

-

Kdy! ae vritil k věci• ke mni I řekl ke sni: liíká válil to něco? 
Jelikol i'aau let pilu báaniě)q bez Dánu, neĎínil jam se o tfeskotu 
skla. lekl jsems jestli �te na 117ali toho prafskáho !idovského ně• 

061 



me-ckého sp: sov�tel�, pat ,snHd nčco ano• 1-, on :ř ekl: on toti � bude Blít 
vfročí

1 
jak weme zji.lt()no. Nenav�:tivili vás kvůli tomu nějací západ• 

ní r.,crvináři 7 l(enavčtív:ili • Pen Dvore}c.ý tedy B>Ohl pokračovat, že rriají 
zjištěno, že toho v$-'ročí chtějí znro�ít, a že mě tř�ba je�tě nnvf tíví. 
Oni /ne- ti novináři/ že ne,isou proti tomu, abych se s ni:i /s těmi no• 
vinái''i bavil. o Kni'"kovi, nle že by nebylo pro mě dobré, abych. A já tec1 
vyslechnul od zna.lce slovníku čes.kých spisovatelů souvěté dlouhé a 
ř·ečené dvěma dt:cr-.v, které vyjad..řovalo viechno to vyjádřitelné, co mě 
potkává dvnnáct let. Jibych i·íkal tedy o Kafkovi, že si mě takhle zvou, 

že ilěltn, ts zamestntm! která dělán,,, že nesmí.ni publikovat protože jsem 
podepsal Char-tu 77. •• Ten první dech jsem tady tmlsel pfr·eruši t e tím, 
že to bych lhal, ponGvadž publikov&t nemohu již od roku 1�·70. Drul1ý 
dech pak dořekl, že ·vím dobře co všechno myslí• 

Uklízečk.& žf.idné další okno nerozbi.la. Po toroto tichu řekl pan Dvoreký 1 

!e to je pro dnešek všechno, že do vánoc se už asi neuvidíme, a fe mi 
tedy přeje bohatáho ježíškae 

- - -

Po čtrnácti dnech byl jsea: na Ruzyni. 

V letištní hale bylo přívětivo 1 a pfítel1 kteey se vrátil z pobytu 
ve Spojených státech aeveromerick$ch, pf·ivezl mi dárek. Baseballová 
čepi ěke. tff'r'Odu.ced for you in Taiwan :&.o.c." a prod.évaoo na �est Pico 
Boulevard v Los Jingeles /Cali:f'ornia 900 64/ je černá barvy. l:Ia ět!tku 
v barvě iluté stojí písa,eny opět čern$111i: ka:t"k&. 'l'o mocnářské soubarví 
je ji.stě náhodná. �oi·án přivezl pro jiného pf:!tele takovou čepičku 
v barvě rudé I kde na itítk.l V)'Vedeno: kerouac. Čepičky 1Daj:! vzadu 
fikovné upÚlŠní na způsob opasku, takže padnou na libowlnou hlavu. 

.. - . 

Asi po třech týdn�ch nového roku L.F. l9E3 hovofil se �ll'>Ou par1 

Dvor�krý, nikcli o Ka .. �ovi 1 nikoli monotematicky, nikoli krátce. 
Mezi řečí položil mi otázku, Jestli. si pan Kořán přivezl něeo 
z iUDerí.ky. J.JeodmíU jeem vypovídat. 

Petr Kabeš 
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v l-tin?t:1· r��tlťl i:l p"ite.l1, pilti vwn u vclil46 •Ul.ěeno•t.1 

tiwr;�. (}it.tr" �e o...� &m-, � cul �. ti t.e�c, poob4zi r,f-40-

vtá od s-a.aw �věin. k,t.ert etle44vá:a l.l:art,elnf choro-,a. ?4ol

ná. MybyC-h \fipat-ft:V�l .&ábleak Móf:,JCe Obrqcel bych &t.t na 1)fed

i'!tJ�v1te.1e �t,&,litt. "ťloo:.;,- 1 d.it.iatery :1� vlll� m �d·po1'ědn6 d.18-

peěery tiellt(l. mi:i�h t-M• etm <iúle t.� ú♦t,clnl,Ji •·• .ci •!ak 

vyJo�e be�ielnos\ kkoYébo po-6.:tb/ud.• nebol :wt .tlboc bJ 

:bral • pct,az -.l&tí1 bl.as ,Jo4aa.-•• Plni oluek a úúo•U• kdo 

by nad pcdOWt$l1.t lwntiea watil lu, tak fl.60tlj pr• &aChoY:'1d. 

vnij&-kav6 IYif-n.dU Mioha ěa&a_ pro Joba úd.-rienl 'I blbU kil, 

� aondvrau& •lttlJG• , peAYt & phaYN6Gld, u Yiiebni U 

--.i. jil aJon Po�tl't.&toJI. Nbep,,oal • eilu pro alam .ara 

i6 ceny• ah lt•hl na poub6 Zbl.a'ftld. • ADJlloal, I•"'

kbr4 ně taiU a e.nor.;11 ffbilJi t..olUo N poki'a6GYMÍ J'ad, 
. 

. . 

�tn&rd r:m&-iavie. � JeJi o-4.. Jcm len ,.._,.., .,. e aoW 

mé YJ'I)3cia� Jalt.& •7cl., aept�.J1 '11 loU& •�Jak•-,.. 

ie � Jw1,. 4 Dffi4LII �•od�"" k. aia. Je pra'fda, 

to m,y ·TJ,1oJmJ.. 'VLce 11 MIii. ft#-SGme podil na YJÍYohrd. IOM 

a"vu• v •� J�. �ni vy1e.uboné 1 ,� :ůUW1 &.ti a..l•bnýe:h 

r;�. vl."1nouo1.0h v-e nefll6 ap,clupi-6c1 nlt•• 116hlo &elf.• 

U Mbo sulnán �•-uioa •t.ia&ne 1$nea6 t.Wtt&ol Po-. dak 

.,.1 NU"ftYUJi lak Jak JaM. IIWJia ... .u11, ff6J aall&dld 

pocit - byl • ua,1 zaftl4•a iwocoa •. to fl-etat ha YfJility, • 

pP1ibi!nl arie ru.w,\h&.c·r,re •• •héliu pl"ooeeu. 

VUenj pane a pPiteli, t.ob6to 1,,,. •llnf prlel.o, .LUo Jll 

t,f,0,,1 4"•· -lilloYI btl:e lilo. Jak napul •J pfflt:l búal' , •• 

fer,adoYOU ulici dolet briltei pot.ocy Tody •P.16ehly z.\e'-U.PJ 1-ll-
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rud,-�. :oapiln1 Jt.jlcb l.!kri)il4 a „VUk, .bNlelnLcb hlaw. ver�.e 

UiVl.w:11 klid EJ jat oby ldr. ·Stačilo věall o,ct.ii •o.tli.k• ·� 

r-11.Zb.la� v� Z&- _p:GW\GU il1'rlho41na obluAil ůplDYOU ZpitAV o 

t.ř�sditu vJ$$..felé • 4ei,ou.c1ch naa,ra.ioi,fe.h bom.b• bhůaí kf.l• 

�. vybla�ván.i. je:rlnotlivctt. &ttl}Jln i oe11ca n4r-o46, G ffl'-O

ltv.aiw hni. OOZ\f'h\fl& picbanú ..... 111. o utun.rotkh a li► 

lllett. h i:dyt f�� VJM V,ZMW ••i a llOtU!itf� fll Jen 

t1Q Jeji·Ch 1nt.orl-3ci • ocitneme �• r� v cl!ung.11• káo divá %;Věf 

b(} juje M !ivot " m m.1rl 1,,a vz.tcklóho Y)'-t1. za J)!'a�těnt dl--co-

nj'eeb hlJ.�it- � 1•��,tct ie�t..t6. a i.�io -.ta-.u popo&&iriLraJ' tit-H-

liY6 t.ir&dy propagandy, kterA Dá• pt•••W·a�. U M o4.ebl6-

Y4 tdo•1 daleko, lo u,i. .._ o aleo TU .JD,. h --· ů

cili m!e 11$'i •.tkl'44Do Jako •Pl'aftdlMd ale .... *• h, 

�- D1J a pfih.11• Já a tl:Oh uJ.J.o . ...._ DMit..i,1 .,.. ale Jak 

hyl.)' pr�. ei.tll Ja• & .tůAh f!l'údNtta, km6 111\h b$t 48B 

ze dae aapln&M SkMn • ....,... J4 m4II .... .,.. ••••• &e ftl• 

ka Jil DDAala a te J-.. Yllolml • •• pftnde u .,,11na & 

aáa 4o'414 DOY.tdt. • � nen� •nw rw, Wy .s-1:e 

byl .zat.6N., a Yiaě.i 'Offliy. i-o ,,.... iljele y ,...YIWt ... .., •• 

Yi•udo �klid• mtr, rieotmy •DM7 Ja• • ,1ainoa,,. Wo" 

i.o opov:duJ• pfo�ui Yb •• ••'°" .-1.aatua t,yt-1·? :ile I t.• 

VlfflD Cbei i$'11 pfi!t.6 • 

V �, M pc;&ef,ku NU1 Jednou clM wal & t'8a ze

Zl'Onlli u •fci t:tve•ti na -.11 a D•apeiao•lt. •Jor•• • po,,,,-

1.it L. ldJt ,.,. eio.f•l• •••ouplli clonllf • poJ-eůl.H.li M 

,e bJi.l a i-t • poaadili a nu. 

•Jo, Je .• t.ek J$M Mala pfe.•l!beft-.t. i 4o hru4m1. k 

Je Yle.• po&jnl blffOtl •JV •• Pat '.t.qMMll,ala J•bO posomod 

tami1 V rohu ulkoffiY• ·•fakOYjhle Pew, ebbl• u obe-l\&PUe al,-
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udOftlt 

•tak tdM Y�. 'I� vue .PCt•leifai lr.n!.fka &e aú veli-ee 

neltbila,. Jak bysto ,cnUl n�při.lí..u�l p-,l"txi �o�c;,t<.: d�kAPI., .lo 

i.a D6.l-olnik .� -�·tl'"lllil V,i:m.lr r..a útf�u7 \'Uil Jute k na 

VlAMtd o41'1 lobe ur•lite. i� u, ··te Nbnal doait $'.YMldl?* 

�Jv J'. J� mtm Yyletř(nr.�to!m u:l nfl:..olik lot.. PGi�l 

Js� bo, abr ·mi ptod�t4VU. ff"''l-.w prťivedcli, k't.eritu, J3"� cie-m,g 

noawl. 

-To je J64en lllat.toJ iliO�á'uhť' tou. �Jer 1. n&ur6il-f.. 

1-''tl Jna. Ae a.iJ.1!.6 jaáno � tú.i. U kdp. Je &ladt• 

A t.aM ·�•·• ll.UNtl Jda ••• f.e ku Mf.lalfff'nj a-YlllOYla• 

af 11Jed.:fl, 'f1lq laUkel'6.ln6U ro:aehrAm•, Je pel"Ů-1� "• 

•hdí.-YeiSt.e •• rd"90 YM 4.obf••• clool dlr-a&nl •Jar 

••• ••o&Jeilte ....... ,. P-..rua. de :taoodJ, OFdgruJt• •i -

t•• TU &4,ad Ali ebene. ·-Jwd Jo lu.• 

•fytid!M w41i lo za f.Lnáei 4fd•• ptalU'f'il pc,�1& t.. 

•ltJ '-I.li .a-.-•• dJN. nliu>hG uvuot. ocbo i;ou4.i1.• 

.., JIIM l•\il wpl6 Ilka ja&e 16,kati," ��_g1lil M.JO:l- J'e 

#JAufl #J01olaoatl. r, jOl!Dtl '6DV1 jak-o v-, •i o •AG .,.1, ... 

bldid••• 

Vlif.onf .PllN a pf1$,oU. Y pot1.lMfti '1oba �1 4�16 8\-VG:Sti 

l&U --ft• J>kaalJl f•6eno -6 tllo. 1-Toláhlo ml T ai1"1 ba

YVUIII. na •'"1kl• a e-por·tffUA\1 6ft&:7• oa-Yldlila M pu41,. 

J1 Y 1elffh Yluni a l6t;r4, •�lo bla4• &im a rebel"- Jn 

dUiaYJ a.ba,roffle • kd:7f. t110 •ieemo -re pli:t • a10 1 ieb,SJ 

Jaea • •b1 -,oleauut. i• Ja• ·voua o pte0ho4ll;f Y;tpadok, a 

s.akr-.. Akyl&Ji•i al.v po aamooprayf a.ue utt.t.o6il a i.ta-
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�1 (.;.&l. ta� tii.b� t-�Oh po-4!:leanieb dv�e•ti 1.,. CC tMD _.. 

Yic od vt.li-o..� -Y&.u, bišJ.áOWlo bo& z6YO.d.. • MJe,huiu ptekva_po

ni.. ueda • !ii. b�bc� m..illa.lébó J"ů.ll t,u a •• vyn\A1'&1y pfictla

ky •· :2@ t:{�o :rl41\n1 v �f Atlt.u., llt'�CCtYi1l jsem na kortlamiuei u 

lot.1.'ťt,� v iiuzyr11. pr&eo t.e byle celk.os r.etd&ro.4ú1 J�in -.rtn• 

�ot.� jait00 m .. :.11. a.flLiiYcnou �t 1J�t •'ri od lsJ.a'Yrd l'Wtll&Je a 

ilt,-e •""- OiiJ v,ft�do-ny M Cbam�CY. VO d.be • non ,... •i4rtu

Jici.c.l! � ,,-i,t;lťt,ťťv.aJieíeh lot.adcl • pruu..J.1:tenJ hfmotiaa nt\k.h.lákú 

Z,� 1d .. tn.1ee. �10 t.'1 t&.ité· byla n�j'.,l5t..ini evucl... � '•• c; U 

t-"nbtev�.1 el:i;ci Wii� p-&lit �f.JJl,.t • pt'oe*at.onl J,•� a mr-1Q&Dí

kou rieUJa}.Olii din, ale t.ako-.GQ. kloůa, l,e.& &!k1LYou •. Ane&i-

NDOQ a Urbaboa j#ta GOllud HYJ411.. I '' ·- 6Uelo a.-tai.

'4YJ. fo4a poto:i.o. a rytmu pAc.hltl � ... 'fd.ti\Ck •tra• ,,...,.. 

ttUe41 b1fOftM 46CLNly l'&Obot,.u, JGdJaí ilolU" --Jpa• kdo 

�1.1 eblc,pi • Uminft1l$"0h Uft1.Vk6ob kk Jak au.u 

& tnl'khr6 al 4• MT!ncd WA.ay • &UU ,, •• a ..... padali. 

bez pfff14sW •• , .• 1Nb&. aby riae ... t11N4.ll M ff6 aali• 

111• l'i-•t·lna & nich k& zab6. Uor6 Jia1 YJll).olo ._. ta eu6-

·yen4 "'*• a ie no kUOIIOI_. od a.lan al.a-.nonatOII Y11.&Di oo

le�·c,. •-14J1oieb l&n&li a nahl•J-•�ttlOlt •••PI•• JMDOMt. 

plehU� u P'Ukl kuu.Lott. koli.M'M al upadle. k47t,y kJ. 

�J vl.4daicl'í naa v,ruil os.yl• N �u •t.n• • &l.ro,&

�t.al. M mw�t pf-od boB:p,odeu.. Je k u-aJ �,o,,• kde blhca 

<tv�u 1.el 01.�ce vytaub1la zaJice a 4thllt t:·e.r•t•I na-padli eutll 

v· aporwlené ff�I.Yt r7eh.to ,.,_ Jod••l,a apa4•• 

•1• to a! pffiU, Ml JQ aa·t.ia o k t.Jla, '-'-' a1 uo-
. -

ooa atrm14u nltll ublo tnpt, •h1lJak6 noplNt&y. 5-ebM.\o 

ee b#NI, M11 h-111 upe,,tebi• odld&.ala ••''• kdyl allo·• a 

Df.8,IG pf1Jf.aa6ú ....... 'fJ a r•d·••t.l & J, .... l'Nli &»Uh. &>0:11-

,.,. H�l. ,.,... .1. eno M lo &nM •prn., Jake ".lJJs.rit pftd-
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lim, jon m n�ro�r;,;,;.,�l,��-..,i-. r.�J.,:;,'- oo t. ..•• �ov,.:;b.l� �,k1.1't obskuk

Ci1, suid. Z(.1-�e u�:ít. t:lcu:iit J��o ��fiv, n@�t,l k tom,;a Je u&pě

��oo-nc, jtlk.�tt.-o n�tr-eJ. .1{1.nocio nepřiz.t\ivj· •�v i{• neloplil. 

�it!if.¼i¾'i�., t� �l.ávtuJici i: lc. Js;.��rwe- .o�n.ilo h&ni p-0f'Mt1l ehecU.t • 

Z«,\6,1,..n&l<t �i k� t. • ,;;� t,�h aat ó.o�ut..il'-' ol�4t.i\. �e c POtriOC � .1,

bt�. t,�y ·k ®�tor-�. 'fýsledCJk byl. te J.1om ne�econ, vtiae.j 

:ptuau- a pt1tel.1i � t.o J� pr�&� I):� povát-tUli>U, i:.:d;-:i te! �ouh► 

n! Jo &.(i, vál� a ty r;r'1(;.t!W1i·, oolý �� ti"f'i'i-t. �arop�a, ChoreWm, 

�- jt.ťkJ:i t�yby a.p�za kuli� uf.ul vy�LrkflVlll \.yta·<lbt ffl.or. 

Pr-áe1o �LY-Nf 4cm. �s ..,i:ild.- pr1)t;UY&ly .-oom. &c.pkf PN&

t,a, •&J. � a .&emit ,: •bd.lVuhodnoU llraYVOll· pfedY'411y ,O,. 

uro•at.ell $a w.\f �pl.J'WlYf koberoc, • po ohri.li Jtlll!M aa.

dfot·m�,, lyl, tak Jako 'i.rac:dl- na ,..,,10 pf"ede dti,bd. uellau 

1&6 fJGrtlJlePHll 14t;:ak• �ln&fl'V&Dte.b pfo• lolí.•I• G-W,,sy ta

•M ,.-ollJltoh doa\ Jan rG&ull.a8'. a. \'laJo, iva91 k&Je

'14MM Uhrldy nliMj{, .ti dmku Mhoh .. •lnovitl � 

Ji a na. teNlt vut �l.ihle vlaJ•• a U-ff-lo •Pro.cla Yiliai• _,. 

al k r;:tolc.eni ani '14le�hledn. Olma a4aku J�ou uvtona a 

ma\lll $9 .l:e1dmoa. 

f'e.J.J.kt 4lch,aů.�wa tr&i;f t.tlioei a diit.ou •U•aa�u i.u 

df.f t.�� ml,f4a. Vod& ve \'l't,avl: mbSVA � kn.;l®iMk.6 kilvy, 

h�ina atoUpA v Oii:-ili 4o�H\hno.ui twcit11 v-auan V'u<l�rco t:rad6-

I•• • ú!e.aon s·iluu rod vy!etl.leeou hla.di.m,ťl) ut�JQttl hpU no

afo$ela& ak!iMtU.a do -,1�u aoaa� -hl..-o'f'J' eyatom.e. 

1ft aldi' Mld •••W 1-ůpnll. aiar
ť 

mosi Jo li.dapréadaf, 

Jo na ... e&a-U4 ,aid pl611 Vel Wbo •nbya11Jt.7. Ypltyaji• 

•t 4a ·alln6tia � la afllll1.ganUi 1e4•1� pfed ••t.Jdsl pi:_ 

11fl at lmpf. aoJa&.6 i.rocmc1, vi&n .• aeao oWiWt.4 •lu-6 prma 

a U4ay ledtYfa;t li&OW!IJ, \'4 J&'1notw \rit. 'Tťbrťllnň d.o nduclm 
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d.�lt·!,h� �t:).i�ol\"ilD 2.t?W-wldni l.i:tVi�lwl t'tH[t-1liikoYó �ff'J• �:ed.t na 

ni r.ťt�?l: ,� µ�\tiil:inc\Nt t·í� ,. p:róui.&.neu dumi :ati lotte 1il1.oY4 

Vlaey. 

·ťr�ciw, se e;:iit.. b!_y�iillt.t':.:;J.1ei U,U;."'VaJ v ui�ee. pt•4Y.td1 

vóJiřovit-é k.raJt.{;vt r.i1ietbú�ky Jnito t11riuj1ci tarseě.uJ.ce .• Bo 

$Cbn-óe-.ch t:if�-dl:1 tiifilf'íiV?' l;t,ffti re.vt4 d.lOWIÁ taila prca�bniliA. 

dkt'ť::V')lla S!tf-�c.���r.i JUJ ZťltókA do t-'!'l' t..a, i-c p!-e��nji y 

�::.lGi,it;:""ti. 'C.ře�trd.i:.i � if"Gt"e�nlil r�t;JVUJi blgy..�L. � .tata.lb

tict'jm úi�v�m ve t:vit"·i. t"'re:v:il t„au t.al • knJJto c."lo�ia«t.ee. 

Y 1tap1,ole , • .-er! u. a z;. e"t,o t.ok � lloYlit tAt:U Póbo jako 

rybJ• st.er6� lO"hle:,, bt-Y•Jt siti 6kodlt.••11• a Ja'.áO pt-,cJ. pelk• 

,oni b),-aJ{ 0�1dlm1 tak �p4nl l),fftJt •ya.v6 li.dli! Y ěN 

zlf• &dyi M nl pfiJa4á aáhloe 

110 lWJlloot •t ·4Toll dlltlOI"• • 4•1• W• bfdt,•&1 Ja Jie

.ra&le • av.U1 prbodcl •tpnw .-lud aa voliofi o ra--4111 Jo 
po d-roa_ po lf'eOh t. ·poló'O�S• sle.lta. �,. •sl PHNUi

-1.e\.6 10M i!e o dos•t 1•t. idadi.1 aů• oba Y klaYóla •-"1.,_ka 

u.gt,roJcmt • �5edli pelilile yt&opniu pultll, etl&Wi dli pf,►. 

bled po &<'Yj�Ch. O-Y-o6"8b. P,an f1odi14k a1 ukAauj8 •�ln, .,.,. 

vedle �-be ft mb.í.ú Aiui�t,ik. �'1 � oknJi ·poěl.oldllého a·t;o

lu 111 úui�.Ji ev1 clocenti. f)Od..lc l.ár.tft na últ-e-nco mc.Ji tat � 

nác\ pt.v. bfnjl. • bospodf ri.d,cky -� pro t.ebe, n,:;.bfinff ant 

.O 11,�si-, • &drhQltYHI jo wak. GNUll"OllC4t prol,•i• JedeD 

& niob fll"f pf9'.rsii1 ..,sbnini_ a drůf •·••NRi I• Jon M 

D&T1 td,vt "· J1,GU ... pe.dobal i •n�. .ul.a.li b) bfl po

Yd.oT4ni - brat4'y, MW G _ounce J••·· r•&bodnl brll\.fi .... 

k.""' iatca. fTobir&te o � "flad1túna ot.ú.l:, kYalt.·ly pift e po. 

kat o jUljO"b �l,.W&.'08-t.1. na laTiOi UŮ ... , a d.Y'.Q J1c1 de-
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c�:nt.� P6Ji:&lJ1 d.v� �ťl.UliOV' Pof'Ci iunky • &ltaiovlmá po��jlrJ. 

Zť'1�:Y pr6Yodc6. na p�J. tlel� •lylim, Joit JN8ll Z 4&etm\6. ě\\-10-

vu �'t�lt� .z nJ.ch., fftUIO ..--.lat JeJJ,oh JuY'ktm• Vfl�pni 

�t.oiil btl.t.vii piv, rwf>\O jo ja'i.o 4vo rcaawet.14 pQ&ft,.., llifk-6-

1(@1• t lvo piv& 6t-aV'i iitcfit •• ta.ll.t pu doc.o-nt.Gm, i.t-.So111' wtt.

'"aJ1 n k-OJ.Ot.t.lmf OJ)QdlrlJi Jtit;tno.,. privod41 Aplal111 t1,ru

t� zn celou •tiircw. 1--.,u,.�AJ._ • na uYD1n.4M mtsw. &&utrtt-

•tc >�t, Ji� .. to 4al, �1,�01s~1• hol°'bii � war:,1erIJ . .n1-au. 

p Je I.o t niČ\lGU.t vor..i aa t.e n•t11ou• • �\4 in.olMlft• 

•tt.t. �o n..U.e u t,o, UII " n-aodil. al• uti.oJ � u 

t:• • •• Y1 ,• pro.bl4ail prftlt.. Y•ku,ka dialektik. 

no. vt6epu " n4blo v:&t.il• pnwCKlkyal •UMA• Sftdl• st»

Oh4t.ho hle.tonu DO et-.llM u pul.la a YhMilA 4.o o-,HN mllMli. 

Yjh.;et• •�••ifodle# • Jd.Pf • a'ladl l\lan • ula1 �--• 

-,,.., � k pan \tladJ.ld.rffl. 

1!!J,W.a',A-. w,it_ -��• .11!1 •. tftft•.•-• I .� 'h-a.C!VW ,,.,. V&flóV • .........  � .,_ .... 

fltHi Ylactiaú' a podiYU. a„1• pak Wial e aatdfil k pul.

'•• Vjie� Po-ft.al •. colmct cval 114kl4 ,.._ dt•1'oJQ,& uoda-ao

ia. a ,olva .tte uuoau k llClN ,_,. Vl.t.&aúill. ten • -n6p6U 

t.vapn& vracel ke dela. 

•t�k, �·- • Nm\rail 4eaen.tm... "ta baba 1.f:lO.fGftOYGla m 

t.ia:prino,u, • s.ireJ •t.G lb( JoJfa svllenot. liJzali nfoo o .talu

·f;.eeb a okupaůech." 

»ooont;1 • �- •loff • SftdJ.1, Jake „ paw,1 pfeb84iU fe-

rdnkJ iakli&-onukfoll ..... , ,, ......... poaptetaaU k ytobo-

dta e4 _,kzlu,j·u pty • UtUPWlld.bD 11ai1m. • ... poroatl611o 

fArkatn. 

•J17 .eta -irUtM &aplat,il ,udlJe,• N¼'tnul Jelt.l Mil Ue

bf t pnvdlpo4i>bol ekoe•• 
070 



clo t.000�0 m-&Jttli t:::t'-'C1i�tr1t r:. r�t lni. n� t1vo� i� na sar,. Pro. 

�J p"YO"J - t�i n()Cil,il $.\',I jat eni .fi jodni,a & tl"ch iti pra

•114• klsr, epll rWtlJ" Of\Oln zvl&�tni r,ronz t!:ucbo'f'ftiho �lf► 

cti, at,m);uléry• mi.linu., $E4)"'U�� t.6lloto Jiro•·�� ho viah.. Upila. 

zattrlůa n u� Jeho Stri-ce, & a. t,6 se MV)"&i .�kl. tent.o to.no• 

1/WD Je .�k o4liiU, od ,oa.iatr dtttaoY0.. J.c.k. Ji tulia, ale (> 

to..11 Vil• �tlh Cht.,1 p�I,. fJ"iit� • 

f'tia;nam � v&,. i� �� l,r?�,p.iin p�Cb.} 00.Gilkd.. KÓ$ d&M• 00.j. 

&-,l& Je �• Y-�bOc, a v -� �la. A t.at.;.. �yž <tne• p.floháú• 

véa ti-6• čJa:1 a4m. na =,ali ,oto llLt,t,o. kdo tJydl.'8., • po�aáim 

N P •t.61• keles n�hů ut teuJi Ylt1•hn1 p.t.edobeú obyunlt 

�.outo 4GGII •» z..a.it.ba via.• zvaůu, od .utua:dai.1.e JUT ko

v611> al po babi.lb a, .... ffU. Id .U J,ea b1l pl'ttf'Ult p#lY.U 

• •• r-oa,aJIA o,áka • 

•• co Jot dB• Kllal pt-o fflJ 4edYt• 

fllict ot.b.ku 114h ,-1.u, blokellT & pol•tflén U"tdm ,,. 

•tw.S·e11 ••-- e J6 11161&, neu:b& •ó•I- 11.lc Utw:l•-hO • wou 

ollb&Jfllm, -.,-ieuva • a notlm. vr��l b-7 • .Id YladykAI Ji.

ff. be:wOYM. kle.rj po „a. poUnl tte.nlibo Mh.t.a Y .roce 1.5U 

ůudvftl cl4a """· teanl by m.16-U bralti 4Y$ffhJ.U.ff C ----

tla de r'#ldllbU°'iail,'.• vla&i&.1 d1.a:.tfi &odniěti • �Q161.t, ktefi 

no JJO.:n411 cit- ttneitni podoby v :t.1A9ffliet. ry&ech,. ��k Mt10e.. 

y-tfUa a.,.. •�U. br a• pan Mat,7'8 t� a 'l'.ttOb'Jf•••• �r

•-ider pma Yi1611A a -.!.uu. tka&ohl,i lrJ .i 1'oldJ • _,-. 

novou,' Mo ·w, hf l u:td., • au,,ua1a .• dfkh 1r7 ocllxrwt lllit

kll a utn6 Jelil,.I Dai11 &hleudilota Jr.ulku •Nl$'fa.-..u a cleb b6-

Jeadl Ci&ú-kjeh MJ.4D616, z• vp,GdA • Yil•k· JeJ,1cld hhloai 

VJIYAK krn•i bolHlaj ril�1'0.0• it.Ykk t.6'1 U.u, lllh&S a 

rad.u1- bJt,naly Y ,.iob"o au.1eeb, dl&.i •• ro4UJ • •nl•leivf. 
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vt.k�taltl a , an11A�t.n1 t.o •Je, J�aile pt.?aural tiUi r:wr�ovAni 

vá.ločntth�, tddy a :ut.rpeni• kdy! pf-e.iili a 1-beref�li �o a; l.'$J

ao:rt·ibo 1 bno4 Ut;;8 lld6 upo&ali � cpr&YOYániJI, �Yl".lcbeYánit» 

e; kr á.,§,len.i.fa zalu'ad • 

.a tuk opou¾tim o:trv.b a\fjch 4oa.omtck chachd a �chfJ.Zim do 

pokoje s. kfilcrvou. klenbcn1. Z oba • lll.1�1 ·v1d.ú.• Jak n vr�t. 

protlJl;ihe \!Mil, poJaanovan6be •o�ol ti keUbkyM • vyt:háU zná

má iR\atoaa. � -' i,u�ri Nd1Y4 n&clle.lsan6 vlc�y • dlouhý pl�l 

al .pc Po't., a na n&h.ou. ru.lWtjmtthi &••Vé, pt-ezt:.Yky• T Zi:.ili v 

létf TYt)i&4á 1'i.eJnle not,olnA .ttl arnau 1 w4ru. f:eurA � nA

.b.oru � k. beepodJ •v Boaapan,o•, • prn6 .rao• ipltt-o•ou 

't.aiku, dlani 1n, ru.t.y a-e op1r6 o ucl, nraa\lplU cosla, Zil6 

•• Jak.o kdyby s&poalla o -kalclf u-Ok k pf-altetwd "44l•MSl1 

•1'1 dv&rata do-,. Po&U'Cťhl , ... Ji ••• -.hokrál •t.o upat, 

u.U.cf s w.io.vauMho .-1a-u , JMU• Ja•• Ji u.h16úl • IJ'«f► 

dl, Y ee:p,...lff11e1U 4'1„ 1ft Un4Ttk ,r-aanJe, ••!DA u 

ooledemtt ytpraYle llffatéh pooup1,, W. ·tt,te •ilu k poll)'ba. 

4 lak M ISi s.vltit.rd.a •Jl•oNa ,reltaaJt .,,. dYI t.•uM •1'-•-

,1. \lina M laTtloo u4 le4•1- a aktna wnapre11.• Jed&

no•• o4llkltou Y prOlllaaf•k 16&1•h •U."•• J-4111.1 peridou 

Jadé•''"•i• ... ,. 

let edJiždlla Ets..r · · de "81euva. praooTttic1 ;;tfaevaci 

tiniy mu;la\ll,)111 s be�mi a u. �fiicumOAtli oeln!ka u6ali ba-

li\ JOJ1 maJehl., odborD:I • htlMu� aabyloq u sleYk.ácll a &.i

rd.cioh pf 1,a4A emia;rae,i, •t.ml.t 4•1 bod..J.n7 • UptN,fN p1'to

Je .,u, apl..-boYaDt dYI MYelk.6 ·be411J • lfilt1 U•Yit• Yla1. 

ponl.o.Jict N ul•• hi'la.,. hlecli • tea yta1Nů. a pa.k fi• 

kil 

•t• Jo vlotltmo, co ... U ,,,.,., 1., lt'fok k'dy.• 

.-t.4yi pfe•ia.10 prh\ a • ,a••• prothoroa ,. .JE• f.;lt 
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:proch.u.k.ftu fife,� ES.ar$ mo.c-L • ebt..id. Jtie& IN uk.úa\ nou vilu. 

:-. l<t oo tr la t.�m ut 01 t.• lav1ě l.a a na &pá�eini cel6l\l J8• 

pře,!áof-11 �t'4l·cmu ud *Osla B koléb�y• s rM1.•rxoYilf•1 hrf,lemi. 

na oliieh, jak. �OU .\tedlnf o�t4Y4 d1 do.a ... ,.�,.. k tú.6e

W.Q 1•yJ� w� ce•t.r a 1.u1u. v pravě ruce n•ol,lrS ne·proh1ednou 

i5elit.'1vcu t.aiku.kt.la na dao utryla t-ouzelnot.t fi.&a. Jak da

lek.on pout a,u;'ila 4ua Yykou\ • lutyž J•• Ji Y p ·CJ1e4n:o ub.lbéll 

��l.�r-nvat herudovou ulici tielú a iea •el:er $1# T.raci? J4;,té e:1• 

le'tf iVh)! urěuJi jo Ji ��ěf�Y4n1? liliř{ dom, k do•Yll· » mil 96-

... CG ty Jsi dne,: oo&l&l pr-o ••IJ 4.omOY1" 

Púy li , •• ,. co .... ..Uh y kruhu r.a •loln • ,,., __ 

ajlai a.rakJr • kdyt •• Yf'Ália, te YU máa o�povHtiT 1e 4jAI pro• 

ino-1-il a.a o ie N ,-kod.i• vy•ul11 t ·a aDII alt ... N7 $epl-

tNt? Ze J�Om ped 1-ou •kTl1-0ta g.utbr1rdeY•tun& kleůou � -Lnie

fok aa...iu ni.U pAr Tit.? �•"' n■• i.e let.a J• cl6a aW.•• 

n; misw-1 lr.omtHtiokjlll. sAN1d.•kta1 a l•ut.ůtaJ.. ,'ri\Hi --,.. 

ml a dol'Od.ajd, ,-lGutl J•den z llj"ftlf-11 uJ11el6t Pokud 'fia, 

byl plut. Q tu Jel�I 'U'f.f.C piAf' •t.&ftlild t ,u 1.ůd Sln.f

i1. M,.al. • J' d oeJ•• Jin. atla ,.1a"te • pftJ&U Jako p1Jlo

prá"fl14b nbtufH,t•• &da T!boc • na Jak clltabo T 16:lll• 4.obl n6 

nA11luptJ.Utvi •hll u.dr-tet, s oet� a po lpUk.Acll proa,bAz1• 

lld.eli-noataů, Jal Jet.a 01JtY�11. a d.Louho •�• &4a a kil• ;.al,1ou

ci •�ba to zdi, abyoh na A1 povl•il obra&• ,oatY.U. t"1,l T 

, .. bla"fldll. oe J• ... YlU\n6 ., ůllff. 

iai,,tea J.Tf't-M kbe�o ,..n. »,-1. ,. TO a\hd:11 • .... bo

Ua rAno. al , ... �110 biů4ni na ono laln10e. i.a 4:Yehd. •1-41 

1.ViJo.r Jl. • J� 1111.1• ff uleú llnilval, kW,j al1 na bla• 

073 



li.I dOmi-1.f • 

.,.lifJa:k t,n-yi u?• 

•t1c�i l.ady budou bned :fi! pcvo.len.úl. "' 

N.et. j"lai!i. tJO oolékl. tl&�UťYili :!!O ®lti dr�. na�J,oU'U�-Lk 

ti. a po-.rci.lk c. PN'ttt z nich li.i �W"iil do :raky povo.u�nt t 40-

m:0 mi pro'2hlideo .a Po�l-11 -'• to � ,,,,..,-.o na ,rttoamoftt. ooz�

l3&t.n� (;.f§'..'Otl1• l.ut,,� t.� VJ"0.,til d.Glé k udu pro P,.MCÍ et.reJ. 

WljOf' J • pf _Vo-41 l� l e • �.Ol"pt.Ůtlt!i.l,lti tlQ�U$fi.UlO� D-O�Wl;U 

ze �4n1ho tra.klu. JJ.U:ni V• ... JlGl!at!il� l'Ul- Ui'.J16-tk ,f.l4:lc í.i & 

V)'f.!la.iell$m$ o.ti&ia po�&.rcvau, ·'1• •• bwio t11i.. i:l,110 m. Ji 11i-c. 

MtliYN M ttAUla a ft� po inl&rk,\l, ll mai t..l d.lde-

1.o 4A1•ko •Lo u nt ul u ti.CA tlyéfffh araioll. �•nd•l Jaa 

o Ji Uli4Lval, Ni M pul.Ul 41 411a. JHD1- ů.aa J•• 

44ftl ,O.ZV l\a pud ••U:etllult Grwtja aa ni• 

k641� Y ld'tioY'81 poUJlt Jla�:r ··• si Ta.a-1 la •t.uo•t. pn

Ci a."1-t p�k O,. a&,ard,tlllR akl-tlt IIDUo.naoY••t •&.rAiak 

uhl PNhUhl � od oma "nadpor�tk. a. ode- clftfi. 

Ja.k J..-. • -•�va}'Olda akleul. fld.owáa ,, akce byl pr.lvi 

-udr,vultk1 PHJeYrnal • WlW M�naf.1-YIJl• :Pre\fopA•al kaa

dou bratura, J)f"ltlioktw-al kilU.Ou biu, .-,-1-1: no 114.ti• oby 

nic ne..unedbal • boi'oJl-ieb. pi- . .lhrA4.�h. ocenil J••• i• •i 

pf„ei.t.hl .zul b&\J• 

;-,.u Je.et. Uvu p11at ·,. a Jll'O Hbe, a ra.t1c.1.t; t J•• 1tnle• 

46Val, !o •· Ff••�••' V-Atl'I • • •• Ji utiú ffANt.- barva do 

cilJMl.job '94.H• -0..... l-. Yin Mo-pak v&r4•'41 m6J Mklide 

Ze ·al6tku , ... •-' bfl ....... Jbl-1, ilo ,ac1,., byl,I m.• &&Ya4-

n6he DMM� ,on.,_ 4olty aJ.o n6bt.a11 �bnoa1;1. o.,.,_ 

Ju1.1 kOnlNlOYal ,ou �YU6M a kra.Jatu od4lle1t1 kal• 

boftl)'. ·w. ... JH , •• •J. YJN'1'1t-Ya1, ph·oe Jd dale Ilko .,,,.. 
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(: ti, i, OVitl-. . 1� t1ri tu;m 1..id) ·· ok.lizbia.Ycl, moiná• to all po no6m 

1;,lui.b& ,. V)·lt�l or::eJe f,tro.ios.;era J�iotky 1 x od.S.ca Pot.lico. pro

t..�l4dl a atHIU,nUl Zpátky• l'14$l.Od.oYalf samia@iaY6 •t.au v.r•.le

:FAir� Cern,a-.� � t..ýr;;t výa,l�ttom, 1,toJn� l.o dopadlo a Onrell•• 

i;h�nl� �:1o1!re-GJ k nl"1W pcu;,,&,upoYA-1 a,l'l!t!iiivj m.dr�uldk n. • si..cc v 

po.noí,&t�h, u t.:o oatražill jl.!.. ..:;;etli •• 'f iee MIQ"A}&ie-ká ho

du i tli •Jor·em , •• ktWj 6'YOt.l Q.i'u\ Z Pd-O{ho •klll pas:U6-

dal na hr.t..dtul. 'fci �poctrd u.-i1 od.rllleni J•• 1ti1 .,yf vlci. 

t-nibs • ·vyd.anJI ile,auU� Joitlt kdy nebo • zabr„nit1. alcs tak, 

Yf'tilitk11 zo !t.-..oreck4ho MUtu1a,el�t.Yi • l uentu, pr&ce • vyda

n6 • ,-�,ujet -�-Ch SGJ.&det.·OYjO.b edici, t,VoJop1-,-. 11iud1e, 

pozúakJe Y ,S.4n6 ChYil-1 Jna �l• lo Yilolaf. ltyPi 

Ueli, tl Ui a tuů.lwYllJ • ,orillik c. U. áelldů Afffi •kftai, 

• Wl pelleeJtd ........ , - .... ,�u- ih,brol& Mlad.a. 

!iuff Jo byu • ,ajlll •t-- t1&1otta. U.I_. in�.,_ao 

1.• odabrmlo • é4eb1 M�nlJIJ. •�� l•ho Jl6Jla ,alAI. 

L&ludok. l.d. ul pA.r dn1 D.0411•1 c1._..,u. na w:lek • ao•1 J••· 

trolie ,,.ou nom•pal. prot.ole •• &lobila Ulla tak. i. JMa ,._ 

vYfl •. Jak Ji ukladalt,. 1.�onl J•• ta.u. pano Jon.te '"-• 

�yby ,-dobal jake •'- Je.'1nobo rina pfi.ili u\knolill ••• imli 

Gary coope.n. •�1 ·111 wul pf-ooi J� a "*'•l•• pe 11a.1, 

atwili by eychlo eciei:li � ltutJ:at noc.o. by M m-•t.t>ul. Ale to 

jo Jakgi :a. jinó fti'fVi.dky. 

F.4y1 DakoDe-0 04.hli M a-U,1 tlc, ttlkOU.J UMY-6 Vl0-1' &e 

v�-ch ••l-Ma\1, -4perul1k tl. J• autal M:pb:o.-, a tftdil do 

·ObAl•k.. YJ.d..&l Je•• le ů.l•Yok Je „lkea O.babt• •••lfoll dt'a

etl p:olo!ek, & tobal Mrie .1,11na byl.a at•ll YlU&atola '""· 

soubor konflc1'4.-U • &I. jeY1l olihaJ1'91Df Yhlku. i Y jff 00,.11-

YNt.och. to bylo 8100 Pot.lli'M1D6, a.i• DUlepl•ft.10 -· ialb

peziel. Pant V. ts:1 V'ltilila • !o popo$edáTárm o u-ou,.1.11 „ na lid• 
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li. 

"'J/i vi.\$ ňkoli� ,vr.o nlJC� ·"' jiélt1. �1! eti véermj�� nii

df.VG� bAlox.• oal.ddla ��. 1"�\l.tu. pá..t�<ťV-S�i „ 

�Jor i. runůúa.ail a pfe,$ � pr"to.sty vf'iRetiilc. l""Yani l\OU

�0-dlk'\ aa 4iár minut t.�lf..t � jidlom,. f olro� byl eoupi� f:.ů.OOVti• 

llfeh vlci dck.Mlt011• p-rot-e�ol o vy1..c.n� tl�oY!ti p.rob.litit:y 

Tl-eai &ú�ce:.Wflýai p,otcps&n a t1c.
b
re.1;r4eln,ú pani \1 • pťo;.n�Allna. 

tis(!;-i&FlJČik a. se d-ot�l, Joetli mt\že z.au,1oto.n.e.Y-t1t. pro aut.o. 

-a z.a u.idt.u1.ofn!:€l$ hDvor r:1�1ol.il v�c:.lo (:ii-,�rttu zi.nc1. 

•'laJezt.ti "• Mi. t-�11 � p.ř'iJodc.• �oporul:il m. •·Jer N. 

1tf06k411. o& "'14et,o prri.• tekl J••• 

,..,,. •Jolo. -a lak lel u \\t�ll tel•toa,OY.& L •Jor l •• 

taU n uhra4U hoY-oraé 1,e ·"i.\ kapsy. La-s• Jao l•k.ali, •J
o

r 

a nadporath atfidav& blllill.1 k aUbl • ·yyhl.ih.U na. ,ťbjY&Ji,-

Gi .... perulik c. a uUonaon-t :alr6lal.•V· •edl,11 .llllky, 

04 .... J- Je n•Uohl Pftll\).Wil ••t.·ft ,., •l•Y• 17p&alo 

k. Jat• k41
b
? b7.li t atol plUa.Nal úbodoa d.o .r,oitu. 

"'lfo• '.l>Jf$h .mat. mil. �t rb.a J!fme ,bu Jidlae JA ul .aAa 

kay blcd.· oPQUftl. llaJ'OI' 1. po 4&111.m &.o.lefaa.tiu .14 palfil

., oHl-u-. 

Ho,a41 ml úebftt nevel111;inf.. 1a&lák j8ea 4on&.U u &6,. 

abod • \«m se ni obl--&tU tatudek. �..tby J�ko rtik.aYioe. ttm $O 

al W.OY·ilo. ff.ilit Jrs.o n �plt� v .to pkt l�. 

•Jilfl � .,.,,...�.1. p.r4Yo D.4)0pílak,• feU ..... -- al 

Mlad odoJdlMe O•M1b-M •J. Da J;IClllu p1Ya. Je •'lfNae „U kO

eoura• 01.nraJt pfed pol•--.• 

•o·umtJ.k•• Yatall •• nadpon&l..tk li.•• • J.4 bych a 1'6mi ,-.. 

U-.Nftl IAtpilCII pú· Miíl1lk0nt. Je io JaA tOft'i&l.iia• ale 'ba-

4.e lf•lla• •llf•H J•l • ntaa.. • 

--10 pAJd• t.fla.o.• ·v,&61 J� z nt&pr.ai 1.uJky potvrzen,. 
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V�·nj pane a pfít.,ell, at ·od a16U iist.1-, .le • •• f.J.ft

t.� llá hra. �koito toi'lett:Wlne urtit.$ a lk!aanodbatolnf ny•l• 11.r�, 

ri\mhho drnllu. a v :rozu.n11.feu podo.b'-c.h, ,al pfllahu.Je, nepocta

filo ®0 N. nlk.d7 yYhoat.lt JeJ1 vjSIUia z úvah ud dfJi, jtik I.ly, 

n0tto J*JÍ VliT ru1 ht!b ud.€Ltr.sttl, Jak se uem-lrvaly. Je to i>O

dobn& J t'� �¼UUCrt(HJ.t. to nojttn alko
h
.�lll voli aluhol, �1� 

tót ólknbol $1 vyV.rá �lkobolik.a. 

A •do.-,tl.o t-o \a� aa.1,u. io diJitt1, politika• t}.a colt evtt. 

�• Id noJMt Jau.tlo tuU pnky u�• •obf, naaoataatnoYU6 

vice li ... , pftala.koa hrr• 146 • al Yhclypfii.oaA • .ne_.,.,_ 

iit.olni, 1 M neJ:,Pttlli-YlJi. ue&i ........ Jffiltl. ebu-ouh.n6 ... 

rucm,.u a tUWbo ierullo �'-•• • aep0a1rf•Jutu1•• • ,,.,. 

hltd,n:ut.ou •koboa YlOWli papr•k retl•'-''"' u &'°1.h1, -'Ji• 

-�. - z,Ca•b hYl.ad.y. 

�o-4Joa,e edtlldt dokud Je laat" W d•p•dent• cb6·pu J► 

h8 nAláht1 ""', poDlťt>a4f. bta •• dl• &• Clno na dn s.v·rt,ud 

Jlnllk. UM --· raoia.til .&apů&Ji.Ci UVJ • 1..tt, -,U• fflU

ňc,yat- v,rwu. 

,�ana f<•• alU Js.\o V,� paatavoni • h&nc•• Y11V'D6 pf-4-

t.ele. p:-Ntledk.y. e pťttsio. je;t,e o4.&.u4 noo4J.•1• ani js\e ae ... 

poklail. laU Vel.iJwbo Alchyalal11 Yldia Ja" br66e. ---

---· kle.rj kl''61-.•A•Ha• ltemelaoll tiů.t,111"•1& 'laat&J• r,d Ye 

&lAlo. ale ,,, :wto • r••• 

f;e.1 ,.,... l,udftkOYl ,. 4o MUO.ai.U r,ct f'•Vi- Yf!M► 

ft,Q kas.hr. tíl.ekAY•l ml a ff41'rd .... Poudili .,_. ,. do cl1oah4 

•ludorul oho4ti,y • J•JU oblcul ·1aocn0Yal• •tr• aYltlo &6.fiftk. 
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L.t;(iYilt byl poJ:wl>lj. G.fi.'&if'i -lm IJaÁ�At.t.o. l!. \!' "™·� tW.ci..z-r Jicim c.
,rvitu Ttc nd .li.dy f,l;fedtá pf1p-o�a:Jl poccuu rla,St, · 1-ur.1"1&. 
U-dzc-1 111 'f'JOpuoYaoy zldov; �., ve111,,.oe.1.1 holubihn voJ
co. -1.rtffl drn, na ,ouk, z.elonaYé �rv1 J11kso vltav1n. 

".PG$.lr'441 Jsb .,, "V iluzynt, feU jíU>m. �1'> tYoJe pn

flfCiii frl&sii \I •opati .snad do .--1,1." 
�sdu a& ctttt a 1.o:nk.ou P.,• fekl. 
•to ut n k4eli.do. »otance 1 M..adla. i tdyi Jfik1li ft�i:looni, 

čl E .,\nO.C)�túlw <ki r,,au ... 

•CQ f1�1a?• 
•t• nebuilu opakovat. Dileli-t-6 Jo. o• 1,J cbOoi d.iLai.1-tf 
•v...-a Ylei do •-Yi•h „u.uu, • f•U • 

DU JaGa N d mM&al, uaáYii-. l»1l z t.6Gb, klWt• Jan 

,ldkcly 4obh auuatll. -, floW, iUt.1 • nandlJú __.w.;; vy,ro'fd
Y6 • prelal••:Uuo MXII. �llal ... •n.ůo-,U. bi.Woll Mlela 

•* a W..ftJ.11..WiOe, a..t. J..ih'iftff• Uyl JQII ai na dndl6 
stran! nMom&la le po . l♦la _pocl ••J,6Uia pretie= dol..Aaal 46-
1:at, "-LUol •. napal lmtlku a Mfl.G &i laJsU&ll t.ybla rt6 u,. 

00111. llUllel J..., IIUlil• le Jo \o frajeraká hra. 

He-•or • •tolll na W'jYoJ y Palsu, fit.al Jna ... •• 
J•• •M•1• a pak ma pfi� &A•lnlaou kapitolu z J._ 
snál.o, t.u J1&du Yla.kem. kt..er, ·Db vtle-ctmy odváli clo ru,b1.6P 
do p,et.lttta. 11 1111. aby ••v•Ď "enlll• tramp nez=el:ul. 

Yracel Ja• •• o4 -G-fli.H 1'1aukou ulicí v pln6m Jasu 
aluaelůu od•lectae a ah.poir.al• Ja;k •• M n.blect1& pi-e:slfec:11 
podepUll 1t.1 ahl.t at.aYiH.ú.t,1 &ůaU-1. ZYlútW poklid ulice 
·p:odaíllff4nly 11.W tóny tmdby, zd,41.o ••• te &e • zabrodMh 
U Opati•� ,l,dai. lJtcU. •lnat ..... Yft.TO 1)1'0 ntee·rnt u ... ,, 

l•••lin dYOJ- • wo�-BJ .iu.11 • aabraaov4n1 11autmt. kie

,., op.1, po Yiefini za,d.kJy. 
078 



k. · � · �o� t;J.Jul pr�Jo-zó palAeo naproti Ji�ck•-1 ••·lYJ• 

�laMct.Y"i a z.alůédl. J�k v poudi rule.blébo Dáttefl.. obrani

čcn@bo �u,lonMou. zab.edl komonú. orche�v • hbt.e.riok1o.b lr.re

J1ch. �kletý a.o $\rnulo - ,1 •• .ZdYilon$m1 pray1.coa1 ti'iujt

ci�:i �y:éee u ,; lo.stt.em plschoYjCHl ,rt.11>• n&Mzenf Ch ke rlArrl. 

t. ttáhle .,a koby na p•·nl neYi.41,elnt.ho ttiril••u za41111 hlJdob

niei dB rut.\.rubkA a ooei"ili d.o �trun pod1nifch ru\�t.rojG. a ti

� :.rolnna jr.u,m.A w-r:lo<U.e J>o.walé alli4by. pf1pliž.11 jflea a� 

oi :t vy:1.íi.tlini !lirotiibo } >rljezdu na •• ou-aj nádTol-1. Jeaili 

Jtte� oopropa41 sněni nebo nejilk.ou ru11It..raien1:n& lenuna diJ'toa 

f. uu o Dt.aleií nza,zp6i. al• N, nebyl t.o klul, wehMlr _._ 

:&fflj do ,U.kruhu •no•at 441 k alailkaa hudtJa, soutfedial• 

brttaninf. • pnJoadu M qpW aDodnf. IF..OleaJ4•W• � 

peld • u,u:nmt. To •·lak peu.a• Y•ut .1.101t,a1ilk u.p•f A4al ,h-4-

clannt a :ro..,.,u • PI'• neu JHt·Uelsa• lt,lt ••• Dlll.._ul 

etin Jet. pde y14t, ud ••li1tu u ... , aM\Yon! 61aAy. 

leohci tfftl1,. b al aadpo:rdik R. t1a·1111. kdyl al pfe

nldlOftl• lo ••Jdlc• Jen tON4ht p,-olokal a l.e anU. ..... ftllf 

eťirilalsll" poJ•4t • eebota pre t,o• al>J 111 .Mkl A9M odY6&1 M

&jft. Z doporulení •Jen••• al,ych uttel o••• a ace atul► 

nost,t YJplfYAlo. i• llfQUS1 Jf&. o pouhou .tor•Uta. i.11•• YJ

�.dola banilnl, m6 post.aY•nt Jak• noprl•t.fell'l.6• a tak Ja•� •i 

� sebatt na.l Jel'l dva tialii�J cl&ANtt • 

hJor i• N oflpoJ1l bN4 u YolkJ • k.torá koneinl pf... Jen 

pteclJella, Y ilaa,ai aú Ytt&h ••11'•Y11 ,o .,.,tu pava. kel• 

Jfil49 ueaiJ.11 Y J„ priadú MAN1'11. 0ftktn1 •• ,,...,1 , .. 

kole dr.mm p6a•ld Yló,Ok;,f ....... J}l'UclNIJt elullY atnJt •► 

v,u, Yyba.-1 Jak•·•c.11, akfJ.al a 1141• a aAI• Y lůoh ,elrf

•at fodA 1141, &611Wfl.J:l ,u111,. Oba •1••t.t0Yalel6 ahilll 116-

k.la.d otUek a m&.J paaG1 111.HJ do k&nd,a o alkaa o4elli. O....,_ 
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li. J� so si.r�mi.,A;.,r� •• tt..�rj „ ii... �y;,,_ ,:;��. �loutw ru!Y.r-t.cel.i. u.

Č41 net.t-1,vlllvlr vt-ech.fa<Ji. � o.t� b..ě- �vci·�. 

,fl'Ldo �kru J�!OUi �- �cer·"jtt..2- \.}t ,g;ad�i ,J�cz v0 .cdai.W 

c to-i �, uvezot. 8'&, Ja!i. 1,e co�t.�u� �o� pť•fl� oe.lou :PrtWu'f4t 

h,J,rt.u.i.1. Jdtfi "4yb31 -�1.m z;iitiÍl�tonjc. byl �n. 

Pc uvaeet,i tdnnt,.tich pf �tel 1�ručik t;• a Jtetti<U.l. se � 

etU po st.rdi. 

•� edji$t, ���·Ulm.� te� st.ril.w.ú.�trťť•ti a pak ůo

.J.al ke lWli Jak�u.ei i1e1t�$-lOV--�..š·,1n.ou, •,Jrou t�r i:t�J�.té pro

bl.6c:y
i 
·vohj,.é �p.li.káci.t. * 

• � k0Uf;llik4cie t * &epul J,#M 80 • 

Pokrlil ruaeny. n411 Js•• i.c Je mu •oro ,rap-ni. r-. 

oelou 4aai J•• 01,11, te llil Ml cech.Gv4 avl."1\·a.n.t U-14ni � 

Yittt., ...-,li.Yal •• pfi s.�cbrabf>Yúi aqcb vk1. ClloYal M pa

siftl• •dal pro\.o1 le .né redUl,6 la.li M uůr•ktch hran:i.• 

o1oh. 

11. 

..Poc.tepal jfl.l.ll Cb,nrl·u • prt'tů •kdpinoa •• 

•• ěo Jala ia J)e&l1 • ,leb c1il.hnacl17 VŇ on.l priěli.1 d► 

l•s6ci•• • i• a •po.v.o.tem.• 

Jel J•• mohl odpev�uii, v�tcn,t;il máporutik. 1. � né Jak:1• 

mi papúy Y ruce. f,)>oiel utťi.l 3 �1.vlil ;)e ff-ode mno. 

•ProJaU-át.or &ti.dU �útovac.1 Yuliu. aa,1- na ltyf 1cei 

•• becUa,• ouuiail min patt ae obrálU na ií.olog11 c., "O.Jde' 

•1 u •Wd· Debo obeel pb4lP 

POl'UI'-" c. Ul NmezfeJ{d pifJdua, ob6�-. Jelll ,;.-Otl 

na ml peb1641 &.eůllllal ,...,_ oa1m. veu1 a o,usi.u ••tnoai .• 

�a4pva61k a. aalal bbit,I u-klád.a' topu-Aty ao&i ftf,J"Mk} ·bi1'

b0 papu,a. Pe&ar'OYal J•m lu Jebe f 1tt0l'o4oel. a an ai a.6hle pe-

080 



vk iz1t.1 cúl:Ao ue�vu. l.ai-azil DV t.roc»m a pat fe.tt..l, 

"Cld,vl bych vkl�I, • co al lol mysli to?• 

•ce vy �!flite, ic •1 �•lb?" 

-�,�lit� f;Í, te JU.Gi'i. neptilwl. lit fo·kl vil».t. 

"'t.ýlit.e s-o,• f-..u J�•-• 111Jinl Je v.la epti litu. _pane n&d• 

peru�.ikf.le • 

l.l!t-=1,tv:rtě.l t1 � v·e4tejši $\U pololil • pu,u-11 .a.a�lc.r-4' 

(;�J.l� � u��tíce� ehlerha. u�ftnesl J�• vis nf-cc; t Jicllu.* 

•�e. hlo JiB't .nobud.g aic, • fe:U Ja•• !fa hla4eYku máa 

les• myslil J� e.i. Ce on viélll e hladó'f&áoh.- m 16'rech, Y 

t.o:rekc.toh, Y ldlntroeh. A í..Y61.i nAr&t n.t ... M la47 dva 4ny 

.vot-;ut. hr.ál a:1,ytrolnou !acluivou patu, kler-ea •t•JGI nn,

trajo. t1t-,aac11J1 zaiftN8•• tio4&1 Jaaa. 

·vá.toft$1 pane a ptitall, veler pt-41111. ael �UDM ·ed

Jol;ii, Jali) eo vrao-.u tramnJ,t 4-od. Ph»nlJ1 f•-1••• d• Non.i

ctevy ů1ce, k.de ti . .-. �r1.anna t.r6YU6 puloc.hd lf4ny p.h4 od-

Jud-. JeJi doaov Qi l• N'byl, Nb7l vlbe-o Y t.6lo aeat.. roa

ho4la M hl�\. Je J Jind• • A Já k ., .. al.hl. aeube oabtd8ou&. 

ce rt.em.4m, � Íi{.lťti0vat. n-f,tti. v l1u;; poehyhllji. 

¼aru.rum li�ila •• ,u J�O&;l nad ni • dinli .JSSfi fl,f, Ytm 

& 01r.aa .• u mLJont u.11" a ,..,. , &OttYaJ1•.i do nenána,na. l1 

�- aa fú.-llťf:ritjz �-,, p,fi#,oUgil. l"eYi.&or. a Jakllll• -

dal VU do 1$1:ybu, z.&ial k.oni.Pol.nu Jiwuy. ProUMl JíUlm 

•o• calef. pf.lila fa4a na Kar.la-. 

•Jta4onku ........ r-ew. ••• ul 17 •••• Jttd.•llkr ntza

JiuJ1.• 

a-evuor liyl aladti TOU$&1.t wl poalnJ 1niel4en,a€ii1u 
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•v t01:1 pi'it�df. t.)'reu 1:iros11 ,u�f. oflt.cntatf pr<;t.ae, .. fetl i.\ 

vyt.6111 a k.Upay nolos. 

ltarianM v tu Oob-u ut ne�!ln. nie, an1 r�tca�y • ani. Voní• 

u. 4nl bydliltl, JeUné Ot'Vltdeeni. te vťtbet: Je.Bt-1 tUti„tt.tJe. 

byl 11st, J'icilpú'U • Je Ji totGiJ"fll1f • �D<ffli c nlkoltu ll\rulntf• 

m-1 �Jt. cosi pod•tm6h• r-4Gtaerm J)t'fl �•• laiimco ot.ovtel& 

kttbelku Q pcd,S..aln, GU ,slcJt. ř�U �11•1 

•zttyl.oiM e:.e: �t.�, pane.• 

E:1.fi:Bk.l po ul ot� • pak ro:i.lotil li-11t e. u Cal • nl• 

t:1a\. Ce\l dloao, potom ff.Mil l btilm •rtannl a a.at..la.p1. DO-

"·· 

""4.80• Je t,e &byte4n.f.• te1'1 .• lldl N lil. tto·da..11 •h.t.-ibo-

pf•JU a llllObe ,,a.u..• 

v..,_, .JfUl!I -'•• ld .-- "• \utira, Dliň.f.'•al, ie " o1,b 

bfi uoatm WU. a le e ,_ eb.01 14.k� h'OOha P•M pfii&I .... 

kleli ptiiel4 " ■I ttii • pro6 J•� • pol1o11 • Jak• ·;y to 

notrrla PGlic:lo, ,ra I pf1Polli$1m. oby· R1 maJor a. t.eletonnYal, 

0-hMU 4e marJ.D&olk)' a. do byt.a N& �tedniho J)OYOltld.. ,f.e Jo 

i.aptodlllW •·,atlet kouhT6 el.gnAJ.y nika.a do ne..,_, kde jo 

•t•Jni nikdo za&�..aaenlmll ne·bod.li, -i'.1.i Já J.lm �Lm ilit za pra.,_ 

du., lo jO tom-a cmoat a. d.oau4 tak. ,L4l)"i. V'Y jdu M tGl'(Ui'til domt1. 

kde tt:,-411.a• .lol.1 •,�tte:te ve •t..r4a1 a Hrad Je m dostfel tt,u. 

UTidtta Y ••l• IIODUll$ftt.Umm bloku budel' J•dia6 oM"ffcm6 ů

llO Ul • MJpafttlJILII 1611J mold Tlak• ie Choelia ,..-,1,aa a co 

ft.ffltAlf-1.a - YlA•lnt .. ,. Je .,..,., •• o uatu 'V'olt.6be álo� 

,,. ,.., ... PoknlQJo, 1,!ylo feleno .• I• J• laM •••• BU - ...... 

lo ••• , •.• od pr6Alm po lleYlka. h1>ni aue•l••·· •• �,kom pt-o

dDJ, ů\do ..i. co • •um• u bodtau. Mt.ot dlra: a s. &.o-
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Pertle • n&-čporu61bat n. se Y)'Yia11la. po41o pře4polůa4u 

\
7 ťtMYDl)Q .rt.1tinni atle.f.it.oat,. fo&oro1'al J••• Joho kllletau tyAf' • 

��klOfiMlOU nad kláYefl:nidlU auoJe. be&Yrúli\·6 čelo. pod dopl-o

Gu �El�Rt•a.. ll*Pfilil buJn$'m1 -�1''$'111 1'1Cl.$J • •hl•d.trt·al • 1, 

nf.pf'iehi&i �· prengpivf (Jltk k �oluom. onU6eů obra.• 

Dy 1 {;4 tat ,p�e tahali tit;lU"kami. Pei-alik c. • ktert •o YJ-L\U 

o-a. ���. �o ,rud„ ho<.11nu. mlčky p&f\.:o\lchiil, po1.o= •• opit vů&

ti.l � ui fle tttTI'át11. 

i JCfl!lOl;; se V'4i& pfe·CC jtm prlbib $,o�lo Yf•l•eba liiil 

od d.ft'fijld,Ch. �J• tlil• YJV"1f1J JAk.8 pt.itli.n6 &e ,..,1zu. Z... 

�mu J•ea •1 • aeb·&1!l .u, 1ragy. a t.e4 JM• papeaod.anl 

na :ii4li. aeda.10 •• lt dlouho v,cnei ani• ''• aiai • JW p.

x101. nob.1 '-k.• an1 tax., lylo t.o proat.i uaiokl. • unc, Ja• 

ko kdyby ObUlo &drcali •l'l.J. ·ytuaa. Y7slupŮftlO o\s$ruke.l. 
,,. 

Z.ak.lo ěiui p1a1aa1, .a lifttM, n�.-,6'fale "al llMlala; • ·'8k 

,J.8$ upal po YMdm Jalie r, .... sucJm. 1't Ill nulollih. 

v po&lo� ruo Ja• podobné yt-1;lfolky pfeohb61, alo al:,J Id. 

t.ilo .Yypev14elo P"llll·�•- pr4YI· �yi ú _pracoval, jak , .. ba. 

k J•• Mm.llil upit. MJlů Ja;em �Jal o41dbou\ peua.6e

•4P1 vt•leotm, •1• ro&l!lo41 Ja• •• pollai1t iu hloupou·•� 

S.i 4Gbr6i t.u dYoJi .hru• j.:"lt ,pr�ti .nadporu.likovi, i.ak p,0,1 ao-

�lnulJ rok u Jafo, pPo4 Spart.aUlid-••• vw.bli do titrdov

kJÍ. dl-&idJ.11 6 pwst-Ul ff do opra'f C.hoda114. YyroYa&Ya.li , ...... 

pa4li.11Ye &al6C.ATGli noytai koat.uaJ. l)'ainr TMU� yYlllle

t,,ó ·.-oca.ou a UpaAj'&ll ota,pd. tak6 aodaltU. &aplúall .tleky opa

dan6 oa1.,2q • • , na , .. 4bl.1 • •  lakJ·rn.tci aalfeli •lkOllk , ..... 

Ilich YrtU„ tG&Yohl'lWou ba"oet. la:nlo UMk .lrUClY8·k6 •• ,, M 
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pc Jeji.�;. l�_prnv�c::,. ·y.1.o;�i..i .. a�ei;:;pt,n .f.0���\11Jk:y. 

L.nte1:,; rt�;.;·toup1li l�op&či fi. 1il.é.e1a • � �aloi' t,ran•-a6bo n6-

ta<a-$;ti • �e�li v ťl�ib-,� cb-otni.fit v urč it.:;·ob vzt14ltn'1otri.cci'l hl•u
bit Jt11Uy. ,JéóJUlnO r:im �f. µf'f;�..,;idil bl.tk t.tžkáho r@t.or.a. jdu 

•• po41vat. •. � �� oiute� �·Ltov�hc pok.oJo v m-ovni �rvnítw pat-

,. .. •1.cí lUOl'JJ&. lulndelábr onoho kllU, iCk6ho typu., pfed lety 

Je s ulic c4clrd4'nli a w.i.hriu1il1 W>derniJ!itú esvJl.levae:i&i 

\l:.leay • obštant&i n& dl"At.ech. lJfeG �iei. tH.evtn o.k.no. r�•no 

jefál,;u �a frrta �ot-o.ru ui.az.fívalt- litino'fi M•mlelé-br M »10�. 

Up-t�·f,f;J:tf V d.iř& U �di. �CU1i.tf.i ;tl.Tili ut�ho•ali i,-ouy • pomce-

trhi 41ru. &U.Jpall, ra•ne J•I-A.ba mi J•l'l6 �rulOl.l MU·W'J..o do 

tkna, a Fe). ae ul, t.nal6rie polmw.a • pAr 4e�it.ek att.l"O Yt-
. 

� 

h t. ú.li.1 J'atlt • ma414 4.allt k;;7l;ku luoorny • 

"p.Ui pot.• oi,6-1 zfíl.ela \.Ahli rjt&J pro •1•kt..r1cU kelie-

1:1 etl Jednt -•fllllft1 kó d.rub6t Ohodl\B.y pfe4 YO:hody d.lB\ pfe

ltNl11i pHYJ.&el1Wli UeYlnfml pt•clMMlJ a po npu.1,w uwu 

r11.&1 ub&N.U. k al.t atraal ulice &.o PG•iUPo"f&l• p.om.!.raě 

l'}'chlt •. h ,roUJAi ao vAak p,r6" nijak. ,oMtriaJ.a. ťrMLl Jaoa • 

. td_yl " Y:ti•llř•JA 11A &ikf•na• .& -,·flopea oá&Uena od epory • 
&44 o t,apa•I· •• Vrú-'Y-&1a M- sv, taJvplú cut,-. 1\auooc alce 
b7l7 rieotany dil'y i..�r-c�• ale cldtl Vf8,r41y do al�t4ho M

•n• koryta at.rllh, loau:r,aná. rc.i.�row,onf.=J. n'1Gdvezentm.i dla.tob

niai h..Otit.1'al1i, COtlt.a ozl�k.. acJta ,;t.m.J-en.a •• Yl"•c! k ve6ora. 

noi •• pil po :,141 prola'iú vpto4: po kfiTolJIU f-4t-e .tu"4 • 

lil, IIW!i •1 u.pfe4 no.bou Ob\renli & UUJ „teUiq a d\u► 

•1 ll.a--,cm .rroh.U. •tr •• doat.a.le 4-od •. z. 'fra, urdllibe 

pelúo •g 161,a o a,!.4.,. TyCbAa! • ....., -.! a dlt.•klta kol6r'klll. 

WlffJ.Nt. 4\lo kto_poo- TJUAf,UJiú, kof Ar•• ptoWl.4 bali,"7 

11t.a.r,11o paptru. -1.fi duli u �b1n1.1. a .Wy.l mJi 1d,afeaa. ·aa

•t.tzYuJo •• uUonia do%6du a •  nap:,.a.ien,tma ruk.elHt wut. Ja• 
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t� 1i.6yby pt-it.Eth01'b.l wu.tu 1itpřett,ni. buJnj'Gh vran:Llb. 

""Já v� 11omúia. paní•• nabi&i so. 

"!dltt.t t.o �euse�,• ntu?ú.t.á $.t,af-oaa •'-rozo. 

fi'!)pravdu. veZtWl v� aspoň �Y '-e�ťky. l!t 

8 liepotf-ebu,Ju, lJtJjciu 1ut-••• 

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

mi.luju t:u torna. �klt1��td,ou v a6 paaltl a anoeh. budu na ni 

iaye.1et. at se J;;i nikdy bud ce �dát. ic ul newohu dál. 

tle.ždili s,e nevr&t.111. at.7 uve4li ulici flo pdvo4ai.ho nhlo

eu. t�OO b·yli CHlTC.lCn.i na dálei.1,ij�i <ikc.i t moin.4 eail,l"OT&li 

za YyUíir.. vj-dlltem.· P.ti.Jelo ll4kladtů aulo •• cmrctut.6 tteuf.ia. 

11,-ttOYOQ &'Jlai, hl'lUU fffťtYcna Jako •rmtola:L pPkOII ,,..,A-

li. mec.banuava.a.1 il.lllial Jiffll ytkopa • racmaitcta YA.l.HII Jl 

:at,ttsonl.i d-0 erovnl .• &'byly ar&aCu6 cu4td.kJ, ,- aiolll Olle-

4e:o kráčí Jak.o po klJ.�klttbtl bad.1ho hfMlu. .\ ,. Jb ,. O-la 

d6lk7 u11oe. nahotu od MhOdA J4mk.6.ba Yrib data.lo Yh pfi 

e·,� a auann6 k.4nů1Allry aem.t&Jf, hlaYJ. Jaq M1111 nlJ&kf 

Yaodal prutea useta.l t.Yáte kopret.lnla, vii lu alt-ylolai do 

Y&4@lnt boló Bt.ollky. Jor.U.ni h ... d U.ta aapoĎ .u. Chodit, 
.. 

bo&pel-n.lJi• 

t,a)tou dat.41!1, lloJsou pr/ 1141. ••• ae_Jaou lid.11 oout,

ni Y pot.u tY4fe c.'t.ebtyat, io?ůěb ndJ vn4eJ.ii, • aavio Y poU► 

ku. táe by a.c tat.y vz.-a11, kdo hy ok.lokl ll4 4J.t.dbQ1 aby...,,...., 

til kriný ftor l!iOU'lky Cl104nikla? Ra ltftJ clů6l> • ,.... •1 cno• 

uf.dý VydllA pollo41n1J1. kdyi bwte krut. ,1a. h .11edil6 nu. 

A t.ak -� •Uoio Je daes ytsUu · lsjdtd. al• • \-• bylla u

U cht.ll nap.a\ a! pfDt.-1, •6hn1 pa• a pfileli.· 

J4eao i; panem profo$orC E. u pr0-chúku. · Ja Jllanakf 1e,

ni podvečer, v ktovf dn:,- •• pan ..-o.t•••.r aui.avt. 4ftkril &a• 

ZTOtů • Jd- - aohdzku • pcnem E. • drtmého b„elm Vlt.aYJ. 
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Loit.á�- 6'-C dolfi. u.1101. ,lrrr\-i. u.á:'..: ��č..! rc..zvť;.tnt ·1.;�.srú.t 1. .•• vr

alňuJeue si poz.dravy • t.11\a ni.:.%a�-'-�•uje2c j;l�-, =.iť-i� o pačnjiZJ. 

,u1;tr1. i.l na •o�I. to.bo pt111i nemuůuviAie. t.oprVé �yž se pfe

avJtl.liu. h $Yed,, LU.t.[{&1'44 ilo.�u.a �tťiJ1 na n�t:t t!:.Íf.1l-·f • ;l.f,f'Of•• 

t.tai VGJ;k,.,., t'UtpGViJUlesi.i. mút•c U�ít- vol.A!· b�\,,.il,Í' it.. 

GM UJA' cbava, k by J•dnobo tln:o EJ&uj;oi&:i &:vat.6 .... ,tt,iar

dy U!PlO t ,.. r.dllo ůát pftba6nA. AV.tlak. sv jll dno• j!$U? I.

)l..j_j el:)ni.ki u.lo na č,u·t-•vce u1 110nJ.. Přeč r&k«m pl-lJeli a pra• 

mcemt a a�tugona ed.p'-1-Ui ·OtlG m�unt-o plyncuci.bo času .• emJe

,tiiL4&.ni .rot.aJ1,ci k.elo, � odVCť&li Je.u-, &.ro�ky -prj do Of4'4Yy. -.a

l.i h s4.iY6 ptileh.16 Wldovy Jo � t.rhllrta .a Etf-oob.a d�ra-.4. 

I.cle •• o'-66•1• PAbdu• a •prae-t)•il.l o t n.i�orw nel i!.. obdift 

a ,r• peilAw _,-&U'·ovawl•• t,a.U 1,,'Md k &aay!.uat, Tic noi r·ot 

U .Je pyl. A d7I & ... ," ,olll.Mnou � NVodrwaa d1ff4lllt o 

n4ůae na4 MIi•'-• lni.J,td l.omen6 IUNl•:&.růM Jaflbtl• JeJUh& 

�-AlluJ lllH tt.161 .,,._. aa4 Yfa.J.edk7 kloYiini a &4a J ... 

JUA paf4t.y u• fteTJffOU afMtu ku J&'ltU• plic Dd8 arie.. 

lelld �lil, J• &.a.1 b J)l'Q.bfinl • opraYou dYoa Yio, i.ti ji• 
,< 

ll4 H H&as.1• 

4Ykk Lu:&aa,'da p1-el11& dndek k.z úhofty. f:ra.tUSYik upir6 

oebodla-, pohled d.rarS• pn.rcaea kY'4rA 4.o nlt.ra •&anbo ...... 

tu. � hola1.c1 t.ile p,uboYan:011 podpisy raeim, a �wv Tod.y Jo 

'D�lni. ,�-o s.ost.i ge •.ttli oWm fúnmry wn•y • ťct��rAly ev:i

uJf. ciziaci DYlllJ,t „ kf lal-a.t.é- Vjt.Y.orJ. ro&lcl•M k.O l..ou-pi 

na pod,-.1-1•-oto.k .eoutAi. i'f•:P4n4lov•l.1 J.$M Dl:koliltrA&. po .... 

�I:, })611 :&. • •• Mdhk'f'll, ,�, ... , •i-.J• nlli.40 kA�lu feuw

kr'-ay·. 

"1•44Ytto Ja-q i•l pfo11 MoYj lvlt, t ú. k1i &t..elUr ujiaa

·vj ulil• Je ,. t.ata"'1 tlual.oa11. • br;f 1-.i 4 d..louhlmi vlu, • . 

n,o.ai. J-.. t.rilk• bec& .itle4a na rok! Qbdobi, ncanále tuťr• 
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&t-.1 e�. Co n.a.1 Uj·�l � 

•r�kovi ltVl�t,t\1 vlci.• vr&,i hla·you pan pro.fott-u. •,o

zval JtK: clil. !'.a euv:l.J.1. � (lt-ych tdyltol.1Y pfilel. Vino D6 GY

i.em e:un.rAattit.4 • ěcnen; bur,b"Und n.11pfel::ebtehtl.. Ne�ajdau se 

t.!$r;;i ptw11 niti-

,.;, tou� lťt:r·-uůovlou, p� ic4niětdeh a•uo.tooh a pa.a. a 'la• 

tíOVftické d& /ovt� :·�vita. r � prav;b �trs.ni �,.a. p1) lni 40'/iilkJ·• 

l.l�fm � k&.čičic.a huv. z tn'--i�emtc.h Ok(;n Je<ml)ht. F.at;,r·o•ó

bo c� ani rep,r-�t&k:,o:ftnt J�u. a,�11�r u·biri c.elé pti.aat 

o uafí..f.on��i okny J�•u. vítlft otara.z-y. rezYlhn--• po ail•Uk. 

fta "4J.lada "'1.rov a1tiliao•é ytra.mos\1 i.11'8&17 pu\-1.&T7 :b.1J.tů 

b�ůlaytch hm v·ianeinioh pÓúcb • J•JiGll lila •"4Jt ,,.,, .. 

r, ·li "6� u.�,,-. 

�• �k• Je 1t.r1.1.na un1u1 ivu. c-e;tntd • ., .. ,._ 

•• oě.t•• u potomlU. poudí Y)'lltU :u•t.lf oblih3.•w

ban6 r1fl1 propadli uctchidJi� �. Cli''-"' TJJaUIIJI. 

trilllt �i-li, na\oltrr.. ..,r-aAn,h• a •voT6bo • le •nt ••ml1 • 

ttit-tf'6. taliko po44An1 CP•• t.ě=i p1'-I.DJ ,rontt4 o.�• _... YAl

k.1, k:&.UA JU pan.uJe a Y16dne-. ifoak •• , .. o1. r&ou, broail• 

c.tob se twnA o.brá.16. pru:tot. droeatob �!, auu. J-•a-• 

m�e u.ft ti�'Ud ne�lyli t.u ·v_&Tu. ·tw.le •1gly J1 nentmJ,l. A 

�lti"'a� aut-epol1.rtH, Je-a t.n� ten &ákldni vJ•-• JJ�JlliY4 •► 

1'G. • ��gdttf'ti,1 ok•• kt-V$'flf itlab bez eaoco. •ouci•u, po

lm»U, takhle I.o pkee J• • k ioriu -• u-4••• � vuou. k ier

t.u • aactt.tt. 

•.i,•• .-loT'81a Jon lina, Jinak•• otiim '1.leu.t••• 

v,--n-1-11-..Jo .a1u. •nt .S-to •1 vliali• te »ill4e aeut kch u, 

ad v _prttat.11ru a\.ar6 Praby?" 

fifto 11116 �111,,. • pf<e•t.-o •• nacta ..to•• Jako a.1,11,a 
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10 1 de i:tOGt.ev-1-G'.nó mi:ruc(t fier�«ovJ �licv • ,,,.�no� �hlif tl. J�u &.o

.I>!• 1($1.rJ:l) ;.t�:zn.�n�v, •'- vout::ntt.hc t'll�H!{kl\ • opren�ao o &e'ffon4 

tfs·tou.pim �o ú·vefi. r�;;;:�vit!JZ ml.nuu.:.u. p(; dla�.i;r� ehs,dby 

te t.Abnt ťa l'JOkr6 i;tO-J>Y k.e !Z'Cb:otiitl I.i• t.:outaim.f ntkdo nahot-e 'f'Y• 

Jekne pi'-ek,wpcnl tcnskj· vflcl'ik. t:dyi 1,t.rfe1p� v�bi'Jru, & eh:;bu 

sehGdil\li pt"o\1 mn.f vyraz.:! ne�n� un11 • JI. raoií.rf&li. �p1.j-vuv,�ch 

vl�rt:O Ji v letu Ol!st.E-U:.uji t.i:iťt�y vody. 1SG(Lró 1 ehlté ii�t.1 mií 1>ro-

1.u„to.n6 • pf.Unu.ly k obr.fíil:lit t-t..itu�ho tf.la.• Jako k.dytty prttvi Ty• 

•toupila & V11aY'y, ťiC.!kea a4voJaJó �•oůni r·�lči •topu. Pl-e-

4• dYafsl. loU aArui JlaOkrf-ch rltii.e &at:!lenjch dlaie:1m1 ko•I• 

tou. klika dnf1 Jo apeu.t.AN ne t.W)l znv&zan,- Jeamjm u,-. 

Ri.�-. �r,,lehúa ·4c10, 410 Z11flleabmt d Jon &-O'ftJ-Yt &vuk. WI• 

od dam •eaol u kalťbk.,", uliGe Je lidupr6&4D4, tich& .• llllen

llvf „w.1.. ftiCta d.. �--.1,1a.7, SC,PlA11J yl{eChft7 • ., a Jel

,. pelo-rina k.yt1o• Y urald.ok68 dibA:m& od �rianoy ·lhfd • ro

lm pokoJe jako barefllt ob&•1Jt.roJ. 

P.feěo 4v!sn let.y Jas potta 1 Jlarlarmu 1a vello4u 4• Lajel6n

•Mho k9#tola, Yl.Olda d,Qdl ObJeený M.lik, -�•on,. apocon4. 

,- pr4oi " J1 nttdO pod.af'-J.le 1Hr:tma·1 t.ro•J4111WQ ue:.ullona 

el.finku ldli barvy do UUl}t;ll.ny. re-�t,�vua balta tYJ v•t.-upni 

�ehed clo .r..o.t�léla, r.b� •1 odd&Glů.a, � $1°.h-vic= mimo.éě� odttu

nule .a.&raaoa d.1aiobo1 k.oe'11u, a b-y Ji p•C.011 n.pfeluit.ela • oee

u. A• i, Yt.•l-.b6 padlo rea:bo.4nu,1. froboba, l4$ko, &bklinda 

U, 04Jd ocl'klll, ,okud Je kal GdJ� pryl, u�hra-ň ••• neb.ol 

1447 aez.l,fY4 nel •a11i 'bfo.- clo •roau, &n6Y1,1 a &noft. ůf• 

•' &11 • aad6Je, POM'tm •• aspoĎ i, • .&kl-f.nka 4• kou„1117 • 

v71tl6pl.otai 4111. alty bylo Up v1ct, &raky naiich fprja1t1n1fcb 

&,y4ft, bl"4adf:nj0h J,at.e YAtoinA ,oa Vilo ,,.Y6túa &.iobfeh U'lt'4 
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la• popijeil J� J'Wl i. placat.� &.upcn·un� tl1 v náé.r�t.niza id.oe• 

ku. eatflj vti:p a c:lch.. Vťml jejich Ylilaá d�VIU) V?VAnUl& z &!.\• 

:i�.ttuvtch µ-01&,ut1, poG Ji.ctmi nvňzda,&i i;l�no její c�hot..i.. Je 

tiva. Jo ttalltnlj·li? tiev:1s. 

Nevtla. k.do, aě o\<iuoval rileai, kat.lEYnm a i.itei6kca, mohla 

to 1>tt ,a •odn:1 1''11a, byla ,. T.IOJ>OU�n, krú&ta �é $0UilOUtvi. 

byl to pozttrav o4 UuSA.mly'? A tak vyhl1!1e 1 otmt. lí.d.y se & 

icMa prljo%4u prot.l!Ji!bo domu vyicurti a.A �t.!t..ftJna na. �Tou o

�l"dni poui. PontYa:d.i Ye1.1k1 Alcnymi.Bi� mA t..aJos.1.litV-1 prcu:fn 

podle úkool, kt.ort JedftfDtaDny •P•JltJi• podruhé ra&ldla.ji. 

A 14.eu·'t Co J• SO l4s1Ul? 

Po ptvuloa Y1•1e41m •• natporulil "• pfoda1 dopro

YtJdl:ůmu slr4b.utiroTt, k.ter:t al Tj1abea s;yesl -do sut.er411•• 

Za ULl'bl M411 u aUlul at-oU.. •lu.lbu. kGJSAJ1c1 de.ao.roe od

dlleal.. .La.t.t•• n.tahlilel dt 11ew.au. Mill J.s:ess eter.1 ,:tt,'-' 

pach 41ot&h6 teat.t POCI.by• 1molatYia dnfi p,c, obou stranácb. 

Jcik .... zposo,oYal, Je•• ll ._,.,11 1,.,1 T ••a.na• ChyWlt» Jmé

no, 4GZOFM vyplail jt{]llO & tkb pr6&4afoh ,a1., tat• J1114.- a 

pak 1111 odYedl k Ml• Italo IO po praY4 1:tranf. wt.-,-yf•l dnf'e• 

na Jeho potya JHa Tstou.pil a avl.fkl IJO clo n&ho. .&aohař �bu.

ně prohU-dl o.4l.af.en6 &a&y, odcbri:.l ad 1.unicty/0:,.; bot a opa

sek• k.t.er6 pol.clil .DA p,olUkU u ebacU,i ph•Ci eelou. l..4yi uon-

41 xa•t•l• ob.16kl Jna M a aial ·• obbliclua. 

YlffO ... dfffal v,p.luft1 ••• hl.y t.weclf.1 &Aobod. Zbt• 

flJit.1 14-i,at ,e4 otme. utdraly kavalce u bleafcb t.a-

1&..nlkd. :poa-hYeM Jed.on m dnlbl t podloubl.6 okno b:,lo pod6l• 

11:I rodil-. • pil.i • dalo N YJBOll'ftt •. L�valce pok.rjY�11 

•'-"••• nlaM • t,ynt.t, a Jectaoho kuaSl• • _pol.ah.ca & Ul'll.16 l&Do-
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f•rtvoděi l'Jt}liorce flll5 v·yneťl pf.tit!ho r6.na k pokračeYW 

vý�lcchu, ltaH·..al Jqna. pffX'l nirr:. v prvoi.i'icmi torml. 

IJosyt,u jtllem �o vyspal. kc.t f;{ni-4.an1 ptino.ali poloY1nu osla

su čfiJtky, dntonoo natefl:t'f't16 od ialtka. z,rá:Ji1.talec c.hleba k 

t.omu, odpovidal tfideitní.mu pf1dllu na 14gn Y do bl hla4u. Mil 

jsem celý �liěek Ci§Ltiret tt pOJ krab1č!t,- z&p•lek.. Mi.I J•• •P•• 

sak, lztert J�etS v .ptihod111� otu:m!ikll pfi V"ydAY�i $aidani ••

brn.l ťlJ ptil-ič�y pre� oelou :0 nope.daly mi kalhoty. Y6era ·••tel" 

Jt10tU af l do:�t 6al1u pro�7sli.t n&kolik variant dalliu poetuJHt 

• b71 Je: f.lf i.pra-.011. 

·tJ'káU.lo e;e totii, te Jodu „ daleko keapllkOTanf JI.i �41o-

l1t.ut1 ., oel J,•• •• z,eláikll 4--1nl. Ot..ink11 o•l na •• utra• 

ft;f Ó:.f,;it.i. tot.ll 4o nljaUu OGh,OSQ e lide teletOIUJŮt \Ur:tel• 

J•• v,ale,-abl f1Hh1 ftkax6. Mltolilt .hlad J:N• 1dentU1Jurf•l 

,,111 •• , dal.li •• proJt,Yily ;pf'i oalCY.ťYAni. ť •eUMdni "1• 

napro�o byla O.lg• Ra•l••'• o �.tato 441 ela.rti ftad. Zlen • 

·y·olal jlbo •7D• Le ·yz44ltaljl1.ch Ml J•ea llbadenl 1.ar la KJDO

la. dr. Jlfí.tao llAJu a cn Lant.trkona.. i Ml af. na tanol Chod

by J••• ld.a•J neroaoum1. ale Yol•Jioioh bfl• hoélall. fe ne

f!ch cely n& pro,IJ&1 atrant n r4n.e ukAAl N.ojltir E.lAllak.f. 

Jettl.libJ ,e iedy l}tliel. h.la•G nasobU d'f'klae aiwwelo o.út bj'\ &a• 

d:rt.eao Tic ne! ch'acet.. t.tvezl J••• M • D.l,jilkOu. ,.,,11 aut. 

al• not.v.iil •• ea Jcl:e. Jedok4.zal J•• lo 'f'Jktaltinoftt... Y:f• 

'bf.r &l•h'1D 1141 nic IIOMpoY14a1. Kohl bj\ •--�•I• l•bo l&M 

•• v ul.4611 pMI Jqa •• ci,11 p.tipn..._. 

�•Gdce .z.uřiYI malul t,lalit.lto 'f'tl•hta• kle.rf byl Y pl

adia prnuu. lakouc Ja• •1Jt,li n4kladnta. • nouavfenolt ka• 

biu1i. A r.:et•• J,,. p,fiat.Ali Te ,,.,11a pa,,,, •• Yidia y 4•,r••--
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"l�d;-f- j$t·o :i: Lim ecruhla�il, l-\'ik proč? f rc p1tn:L:1e? .. 
l'Aieny pane a f)fi'-•11, nJ.kdy Jsot.t .D.9;;1u,1 pro Jl�niz.o. V 

ur� it.1.1-� přiz.niváe me:z.idobt af nico psani ti vile• (� le vl·,::yeicy

Jt;�� �al Jeno" lo• 1..0 jsom vidf.l �...?. �vi oii. i rotcf.o \en., tdo 

p.i1le pro pffl:!zc • rczmnožtlJo l1>liko *Wl• �p.uoYb. tel m.ui.i •P'fílál. 

Jencm tG • eo Yi4í na tiY6 oěi. al d se t.o d.o"t.á•A odm!nu l'l•b� 

je čt·v:-con. V natinh traJich neist.a�i. l,lcuze umtit pn4t. ,ut tu. 

práci mu�i o4!!,lrdk ra!:it ,;ám •obou. 

t.i 'YUzmG Z..l J.VOll � ;-rop.�ě.i fiY'6 ptro illr.cbel.nj= eílC1a. z! . 1'.á

vá pr·.áYea SťftJ chlťb. '-411,J ViAk l"ezn&l. l.e tak., Jat Yidi Yla

daf • Je v roapcru c Joho Ylas1,n{a Yiděnút, a ploef;o pf-1Ja1 Je

ho �i, tltca a.apuii. �bog .aY'olon poctud. v p�li\c.i & =ra-

moru a Ja. 11.iého k•TU• o•l•pa-o .a :ehlttůlle. !{áa sobl vyp&li n'6 

o61, � �tav d k11PCik.OMt d J.t.ikdT ,n•I n•c•ont u.!.:looh,iloal. 

bdno a t,tp:;t peNl• proczht niJ JecU.aean;t dar -a vz44 se 46aa 

ffl'A zúr.actoh pi'1tt1ln, �lnlnfell Aleb,-tal:,. 1 S Tle•inl Yineu 

rc:.ět.vreenS• �li• 'bude r0-1111Dahn.i ielilO ••• 

l'•tibllhl "kto Js• YfpOY!dA�a auporulik e at\Jorea •· 

slcQCbalie J«.q f-• .roz.u:mi. 

•teiUe ao Jc4n! :0 abirku poYi4et. k.t,e:ri j81,e ru1f1JAl. 1 en

to e:.:�pl.4f Je podop�nnS vai!Ju �n.ee. _.. to vt.f;; podpis'?• nn

v,:&i\l 01:4,ora!f.t Heel a n:tTf•l utllut. 

ffuvldlil Je• a JUKlporuiik k naklepal do rtotokola. 

•fU.61 ..... nf J&t..f ulit esapl6f?• pololJ..l dallt olu.kll. 

•••• • cdpn6411 .,._ a aacl,onalik l• upro\okoloYal • 

.. PCKtepJ.aeYal Jt• nlJakl úl.li exo-,1u1,• 

t.UIU •• Y•ler • dtkea!1vali. .,_. dT•Jl6ct.ea bo41Na neraa

bodJt.4 1:rJ• Ve •pluk.lha bl.lilb •1 sbfYale 1&1 Jen pár ei.;uei. 
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t. .: • r-•i- i p:-avb �t.lo?- �tl.il 1.i\OlCl:. lo!t': �Y6- t:-Od:S6Kald.. �-l!QO\ka 

b:i l,i &.řejt.'l❖ neů�YnG vyb-il�aa. pour.o z.Apay vyry-t.6 h1011WJ1 do 

�tt,y �f»lt.óly lu.t&.it.elně. t>�nly .takt.o, pon#Jrie• �no 

r. r.-of.et. i.árell.• '-•prot.i bj--vult,a fa$'6a. chybila ,o-e&io. Ai na Jed• 

1:n. vj· Jú,.:l{.:1.1 rw �těn(i � záchod.•• psanou \ulkon a t'Joj11p1l ne

thívrtťH Ule t.r·pělc 4. dny Jitka z tuhé Hort. Zdravil\ •Ace-, 

pr-�is;�. f>n.�ák.y a. },o�l6ci. f'�t&,110 � to. eole se :,d.Al.e lmed 

c; n�-ec útulnl:J�i. Pod cskn.om ·v10elc na zdi 1lechuYt •kH.nka. 

f>t.e,,t-el J�•� rozvrzan4 .dvi.fa a strnul. la ctn6 i na •�•ch pfk&

pái.ká(.h l\ft KUflilJ h.rcaad1 Chlebovj'eh úlomk& .• o4 akrj-ob o. 

zp.lOllniV4ljch c; ,. -'"-'• dokt.ne• sua4 4ndm.. Odudcna tak 

dvi co14 Yek:y, nesrrětiiolný JHJkla4. 

i,.:dyll te� 04 ••vvoúpa4a, Yílr 1ráe.U ;re&i4ea.·. skOll 

YlaJuu Jako t1!M. t:-lyibl lo al do kuo.h,,nf • llkdJ pak ·YJ•ln

pS,a na tcrae11 • tt•• •• do óen .naufe. Pfe4,tanJl •'• h 

•• Jo4u & aůcll o&.-••t• a ,r•ti4en, d pak,- rwr.o9, a kyoh pf1'

i-e1 · aa kale, u ku 1el1. J.e p-foo• ap.llfflsni & P4do•,tt1h 

let.• � i kdyt JftlO •• Nobn., nikdy ne•et.ull. sudli b70lloe 

•• DA ta41 &n4aý0b mukl.61 J•den •lJ Mmr4d • pt.J6onl y 

L.eepold.eYi lUťYl.ny. 

„li:f·&t.o �l-ri, &a t&.lá ti:t .- eobad a neni kolo•., fel�l byoh 

... ŮPJ'IIYy Jc1ou. ,�1u. r..aae QG potAdk.u \f-1 Vf-Ci & .Jinf ••• 

iso u.-es.J.:�tm pokad • • ř•tl llJ ul. 

•iejsoa uJioi a lia:ice lidi_ d1k4 na 1Apa4.• 

"'loo.htlJ1 &41ltl eaud &••·• 

•N-ejtiou cllaf4i61 a ____ • poUe&ll prao11Ji ul Jena báanicl.• 

•ter.6 d.�atoJnioi D.oap•lna•ti."' 

11t.Je p:r.oces. len. proce• byl u•ecten s 11k1 �• y�eat.• 

„kle Je dest Chl.•ba• kata·· m4 4noe� doltlt eW.eba •. 1 Yt 
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k.� � 2:.&1:r a €t m�uptutým t,ni•Gm. Z.altl�dl.i Jsme Ge ae·uča$.:n.6 

a arlů1 N •�be. lo r;-et..lukú m/i p&1'iHH.-1o, v n�Jh-or&im budeme 

8p.olu hró.t. dYflJ.iei e mi:il;trov�tví i.amynl, v .neheJbalu. V odd.i

le-t'Ú vyiot-f-cYW vuela st.urtt !14 iwtd)·eh ťvt.iřioh eedid„c * ná

puoiu Vj�leeb •. tb tlv�k::i raotiotily na;.lno p��'ul.i t;l.roje. Ze 

't'l..,.ob. okolnt,at! Ty;:i:lj"T"al G • tet tak rozsáhlý 111.\"D:Z i: og. kj'O.h � pl

!íiUYa t,elA ncb�e =it ·i.Jo� lit.icrá.rrtí t;:ri,btl$iutnlr�i. 

Ve m�;ó i,;i.;.neel.áf;i td ěe�l til!č,;;;'Ur:ooi:& .,o�l. &-Jl !i&:i. b.ez p-f'i• 

ctavaěe. • cc"brt �1e1 .• Yyholb-r..S a 1:vit1. ius J&k.o w,ck.. Jen. 

i.o td. nopfeYli.U kalili. d:1 na lí-olM t,u od v6eroJšu. lA ma-

116kos\ MJ UIYrclila Y ptes"fl46oul. ie Dflpr'Obr&Ji. Alellpt.ň t.n

t.ekr4t. Joltl a•• Poů.11 Jaae si ruce • rozobrAl-1 pferw.nou 

,a.ri11. 

f polotlnl byla k o
W

d.u hoY&zť p.ol••u • kopre, A .Uka 

a ·kot•t• --· •l• •• 1-..ti p-16ttr lm.NU.ta. JWY1daná .,.. .. 

pro 16loe p.raeuJtoi. Po •&tNI •falech potrate.i, k vderu .ao 

éoslaYll •Jol' Jeffk k n&hleda. NoYia J•"tli nA:aodou, •l.o prA

TI ,.tut, • .  Mlyi byck byl YM411 �. to J•• Zf) .,.,� Yeft)ga. 

f ta 8hYill v,Uhl m4pe��iík. •TAJ &.l'tll!t. Pravda• J.t d spil 

po!ttal ped.1' llotli.nek M .Jeho a4plat.1. koli.t tri aohu dtYelil 

vyteufit. c�et. 1 a glevil v po�omott?ti ,o toliu be41ftáelt ta• 

b4ni ltt.--vot llf,l.Jl.l"'údne. ille Ito 81UilŮOUY6.. 

ttpfedlt164ú Ya o4laiou vlo ii•l• o••• at.roJt'fi psu:f 

,nt o :lli draa.4ú._, Y4zanf Y 6erntsh 4••k4oll, s nadpi••• 

Xarol Poou, .Lú:ik, Prala 1tso,• fokl. •• o s.u -4-lole "'7• 

poTWl&c?• 

Oélp•Tl4il Js•, i• ,a •btrlm poYalllji za noaekim6ono11.. 

le .- Y l1ay1kla doplld.t. Ji JeA&.I o dri nesbo t.fi poY.U ty, aby 

VIAikl-• Dihl a UllYfa,.,-. eb-lou.ea, 4•t1n1.t.1mi. 
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1 .. : � ,.ti,•�i:. �o Jtr.m. iť- J.� ,JfetU.i.c. Uú�.wnlt..alt\ě• .-yavl.\111 ntJ 

t-� .toJ .• C&t,; tl\.u.&l. c::.a.i.l JS-G� z.ueiltit. tu z't,;rteěnou pa.r-iil. 

1. l.id� lÚ,{i;t,(. i>bUJ;á-&rnthn DOYia, aopwul\&,Ji .... U •i Jlfťf'&poai• 

nlfffi. ju,e� �o. depu�til cllyby riJ;iůl� j•®•zna!n.4 o4povi41. Pe 

druhí U $•flb0t.• Q � ehyby W·O pyk,4. 

-1e, .- i•eu .pea a r.uadil &.oam Joil-6 �oru:n11: "Myt Ju• 

n�vidf.l• n�l J$CS ani p,0c.l•��&.. 11 

�Eidperuěih !';.o,IGl ·,u odpoviG up�l, �l vi:;:i.ill a Yyi.ol & 

fu�n.colář&. U�lli J�� ft DSJerG.Q ?�o\'t.lí.em. kl,uý 5-G do pri�b6-

h1;; vt·1tlooht.t t!e�ULt ncft(iltOY&-1. 

•tp-02.orňovali Je,• v·At. 1aeJe4aou, •bya,i.e o-dt.wt --4Jolt do• 

kWl Je 6aa.• pGUMnal nyni. •l\e•a,o•l•chl J•'-• a t.at •i pfi

iitio v4e�l1Dy úsleč.ky.• 

:1ct.tusutna1 �•• s ni-. lo4-4-YM Ja• iei1 llk4.r.k.y ,raci 

Ui antll'A, í.ltaf1. lili Y emi&raGi� Yl•�im1 líilly puo 'fl'IJ�!Jo 

kll:alt.u. YirlaÓ.m6 upan., a vu.n,IÚ.lll jMJU.. •1• kU Ti•-

by 'byly Wy o &.6 zut. e �·••"- A J' - &a $\'h u&kll• tt.e

i;eu c�i ;,f'.t.it-t ;t&16l• =aim udllat. "''• a pot.tobujll dn �11 

roky. a:hyw Ji napsal. Neubil Ji iw-u Ji.Ad•• ••pol .a1 illtJ'8lia 

le rliO • •Alen.f pa-ne a pft,01.1. 

ladpcrufik :aa.1 ae v.r61il • brGIIIMk.elt .tolokepU. ,-am 

s,e zn art.r•J• a �k m j� & nLoh potal pfea i-st.dl. la o-w4z

�� uyl MJ�t.t b�lit. s ad.ro$.ou, t-..le 1�,,. 'Icrcnt.o. 

•t ot.o Je balte obJevonf n � i,v, �o.toal.cvi, Y Upoto► 

Wa a11c·1... nu. •Pom4•6.tre ion tlalik-,. 

•co Jo T6a o"' •�ci u-.1• 

,.fl'ibeo n1o,• n-illl Jaea Bil loiekopU. 

ladp,orulik Ji YU.1 a ,oQl 11i dalU. la •bt"4&ka 1>·71 a.to

t.oga.tn6n tti.kbú lis\ Pldaflaiověho Y)'d.6aú 114 poYi4kaY• •b� 
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ky .LJJni ia • 

•»&lit:t o.beaboval �o,1aitt.o!. mat.eritUy, pr1prev�c6. K odr 

alAnt do utarar11a1, �z.1 nlfd 1-até vaši krlilra povt4ek 1..1.mih 

s va.li.w pod.pian. '•ki• lo u:r. Jo d.rliht esempltř. Co t tomu l°t6• 

toie nTtct?• 

P.rohliiol Jni tu .tot.kll a. l4bel ai ponoukal• �byoh hril 

vabank. Jea!o kllyh-ylh preblAail sniaek .a podwh. a oni. mg11 

ten c;rahf ox.cs:i;l4f T J-\lkcau. b)-1 by I-o aa�t. }'éfob&'"laad fraJo

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

•tí"Yedená skut.olnoat tvofi novou ali.uac.1. Pozm6ňuji pfed

chui •tP••lil v t.•oa •,-lu, 1"e J••• pode,-1 .ufd:t ••azek 16-

t,o em.••• cel.U• de.dl nebo .;e4eD4ci kiwi,* tou J11n. •Ja'k 

�• Joden & nioh ctaat.al de kll• bal.iku• pokud ta& .C.beo byl. 

•1u�e&t•.S- •na· ft 

•1•• J•k. •• �,u,a11• 
"&41MNII U M1M byl Jan Y ladl.alaY • • 
1'aclpanilk -•1 pilal sapl,tTal, ale 116.tale SYeúl o-li o4 

Utt'e.-aioa a tekl padwalels 

•vta4ula'Y7 Tn .Pf•" •11r•n1.• 

•�eft.1 lel•• Y 4aon,• fekl J .... •toto •• odehr41• 

Jeli I pf .. •,úa• • 

nol#i WITi, do,t, oatanat.l. Irraelo ••• l• JeM porůll 

odch!4TM do(llt•nenou �badu n·lko- Mjunent. bez 11uěen1. ale 

tak.hle Js•• prehrAl Jen mJ poct, ptchy. 

Ja4prdik &eal dokt•6en1 proiokel T p4,ek dopaledne ul 

ft min611 Obfth. .D7l Js•• prepv.lifll a p6lho41aeYfa sptid.htm, 

mou bJOh •l nlltťn, na forů•at dk•••:', putyoe nepr•ii -.. .. 

Dici Ja•• •i dal plfl a klupU ·�'1• ÁldtObllS Ilf: 4oYa&1 na 

okraJ m11i6u nAakl1 „ I>oJYioict... Odtud Ja•• YJl•l pllkJ pf• 

1-?rad.. pof'4 Jd■. klllllal, al• tll• ul Jlnak &a•• alo ulUo. Bf-

10 u�•• slmn.6 polooe, pte4 ehria• •• hemtily c:bT; kol.ta• 
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vs,eh cuiru,�. i;..afi:.ii-il J:»� do . .tormaoky •Nt.1 Vik.árce�, cH,eiol 

ccť..uli tt1 nAp.u�: Cbsa;1.eno - �cu,e1;3'_t. a rashl6dl .ao po Jaist

no��ti. V po$lOthliho i.t.olu vpravo ue-411 p.&l'I iu-ofoaor Ji.., Yeii1lo 

nillc byla volna ti.dle. 

�10 Jo �le přetVQp:fHú, ,. př' iYit.o.1 .,. 

"Co Jsto ail dobrttho t. obtdu, pan.• 1:.1• 

•li(fl jsem gulá�, nlo vy id. a-nad dáte 11.leo vyd:atnlJiibo.* 

• -�ni ne. Chlo 'b� Je t.Q d-• t. • Za tw. • 

i.,dyi JJu.un pt-iš:el d�, Mét:l Jso= v schr�e canáacmt, 

t.e ffR ... J�totto no;r,;oe�b.o, &dr�Yot.ni k.on.t.rola nenalezla do.a. 

Vykoup.u.1 pem 11,, o.nolil a belhal doli ft-Q c»bYo.dnt al.fedi.s.lo. 

;..tyl jtJ0/4 �e bl1U1 k h•at.taei. •u kocoura•• p.o.n Joc·ot pr4ri 

etYtr&l vraia. Zah16cll at pf i•b4z.et, • J••• ktt41• •• • u■u

Yilo Y pili ceaty. 

•co ,o ion iUAa ANriky uoA'ť" na!l ••. • PeJ!t• rychle . 

u. J...._ prol.oklaú..,• 

"Z..skolim J•n "d.y naproti• nap-lot. lloJ• pant dokt,oru 

ú n6ai l.ky pat i alkeho.la." 

ttA1 Jaea T feUrnl .-. �4r! ••sira e,o'ffel.a tt•m• bJ• 

la ul l.fe.,tsa pfetnp•rtr-1 lloYIUII Y �k krát.s, 4oW • 

•vf4,l on Je t.ady•• o&a6:nila 4ea4u d.e erd.lnaN. 

�4Jlole4.no Jgea atr,vil pol�t.oYAnůl po řraae, tylo 10,ta.o 

4P1. k YyřizoYAn!. Veiv Jsme _po11o41:l1 e ptA,eli a ueupi.to-

lrrYúi ce.lou ait·mc1. U"fa Francouu. pf1Y6hJ1c1 • kanftlnl 

plna LaJntcn lt4plal knillr. 6.uopb1 a ctops.a7. '711 udrleal 
. 

-

na taan.icioh, ůejmt na u4'1d bud u uhran111, anor-o odllld • 

Běco Jakll aap•fo11t J� Bond. A tad7 ,u,1 tf.in, pf·i u.tě► 

ni• 

v ti.eaf pano Jo•o.t• 1. •• ·ul J•• " ·u1nna1 • ••'- poci

t.u vilol·nt, 4elly. lo ticb.6 Tilka pfiúlt jen 116111 _.,.,,. a 116-
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111 ri.n!njob. m,t:at lt.trtt c,t ividnj·ch ví ett •Ghos�i .at.rAty ut.ut.• 
� 

lat. 'litlioo lidi �irtJi r�gi�trov-unl-. tdllony v :rtmyct &6-

ttoutioh ••tta be� zli%n.aw� bídou a t-J.ndem. ha� ot,o pcidno, �l'illl 

1>r.;11t,,f{ beJ. ná�ili • vre.tděni tJ hrtt%u.. z.n.t:f.mco Vl&dy vládnou. 

pfed.�tmYiteló s:e a-t-tktvu.j.i, ebJimuJi • pftt.fA�aj.i !ii rukama a 

Yedo\l tdit.elnt ro:úio'f'or,, polot ,oběti sioap4.. 

! t&-eb �itBtfic.eti lld! z�s;t..alo ve ver.bf desot, �,11-i 

dalě1 a,ají ob'Vin.f.m.1 nu �·YtJbodi -ti �uďou rovn!i _postaveni �t-ed 

eoud. P6r t'1tnú pfl-edtia, net vyflWU \.ento parfermi' ho.n, pri

iel na plYo pan .J&n lit. &; ",t.Ahl !otokop.11 p.ovoleni k �ci. 

t•t leJa'ln, kl-•r• J•• .. 1 ••l• 

"'Yaali al na ft.ytioel oa,a ud.b," Yyav1,10Yal. •�t,61' Tt• 

•l•ohJ• neun.a m. uúall �eahlo ,aptr, t.e be d.oa\ana, Mt,-1 

•• pfUldat ,. , .... iianull1•·· 

*Pf...,_1 ,t.M u,• 

•&.•• YŮll•• l• a1 to peYoleid. daU.• 

Zam-a.ail• ••• ba.eubl• ltyl pa-ow:lanya au�ora, Jebol alu-

4te last.o ot.1akovAÍo s-.Hut-n • 

• ,._ 11. • ei.arf v:.uUonkj úkon .Dic Pf u:DáDi • pe.leWu

Ji'.ct ou1noa,. nepftaa.6111 - N&\H•tn••t.. PocllYtJY, Je -

kodlllt ltllh 4Nft, •ball• lmtry a pok&a&t• •• proJel Jelt.1 

tlaoa, 'Yl.ik o4J11di pf ed p6.lnoo1. • rať. il Je• •• 

t. ••• pOYolefli k pety\u do t.onoe čo:rna ... uJwaonl dala 

na \oa ffó-11 leJ•h'u. 

•,- K., 'Yy 11.l;dYtle, jakO t47.,..le pll nGJa�o• jlnM u. 

fa1tu. fot.i••• od.Jel. do.'kwt J• la••• fekl Jaoa. 

••,c,altehl, Jea •• •m.41• liyl u\fell Y kTltt10Y6 atoi a 6e

k4 •• n&bl u aoud. 

,41e-a1 pant • p.P.fleli. po dolt,iytob dnech • st.olei-i\ Todl 
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nt:5-'t.illo náá:mrn4 lék. '""'d4n.11Yě se n�41Jo n1c rt1Mt.nibe. ar. 

1,evr�<bu. Ll.icemi at•t.n pec:hodu.Ji Z-'»tupy úroyteb turi8'6 a 

totogn.tuJ1 kulis, e.iru. vruba J(, měa-&.Chl her a hrAI-A• c:i&in

ci t..c. t.w-1 a táhne Je �o kibicovat. Praha mukA pocti. !t •QJM. 

jo 1�. 1.e�cnd-a o i.loluuv1 Je proYůiY6 u tdykol.iY dioh 

potkat VelUho Alcb.yaa,n. 

Ve doo;aJ ao <U:vd= m okna z.t:t4k.aktly a kradi. e•b111'a llia

l.�vá. o{! nit j.t:1cin byt. zisk.al• vybliiola a okfui • Jako ktlybf 

uli,ce byl� jeJú: tu1jew.itV!Ja. ťodklMah 111 pod lokty pol.f»l6-

tek. a p�oronl:-A diJ 4�le Jako �i.la. t.t.ert J• pr'CNidlal ,p,re •• 

Batd.iu iU.akoY.i b-yla oviea pn.ledni •Jtt.oaea Cl ·Na a lila la 

pades6t 1•·'1.- Za lu krátke11 dob.u, co •• t>y4.Ua• J�• ••• ne

n�byl r•lllYHDGd uod.ltko. pl'-1pad.4m ai •pil Jako naJdr • .\ .to. 
�-1• 

acjrad6Ji pf.iatupuJ.1 k em1a ...--pfll.llocl. z _bespecl •v dYR alm-

ct.• a "D Donaparltť• Ml ttfi�áhli .PG-•l.Nni oplloi a llltoe Illo 

edpe-6tYA ve aport• •Vllleld. _Jen af14u ,reJU 011aallf opaa-

4.ileo ne'bo P-4r•k mile:noA., _ 

Jo v1Ah4 noc pot-dniho 16t.a. kdy J• Alf,.o4a apll. U.lici nh.A

ru r�oko\1 cuJ.$1JtAra atfru odpodk!.. tia l•tni ploi• ae41. na -... 

Ch)-mik6 41411 naua�a. _pfell .••hola ba.torii prb.clnfch oti;-.do

vfc..h keAA.. Pa boku aA Jeitl Jednu prudnou !1dl1 •. Od:nJlnUl ,iv

meni d-oltl\á Mcni koneort .._ opernf. budb7 •. nouzatY&m due-, 

i�atl ta hariae. nepOZftl;.Yáa vsak pcY·oo • .to1atio ctsu-el-u. lbnoll

c!a kGDCee tAk.tuJl ,. Ryl !i•ol• &dJ ..... :Janilek dean11 •. t.iobo 

protikáYA �1• JJ-AlffllJ •••1• kolo.ret-ara •·• _perli • _dYN$afob 

Yflk6oh. 

· Shora e.o •raci l'l\lltl.Ura. JeJ:l& raobo""'- p.f•b111hJ• aptt. 

�oasr&e1o Ji aloduJi. d abJ ata•l•• ale ••&141• ...-.,a'l"llje 
pod 

pl-iao ••• oka•• t•P"• ,.a •1 trrlcloaíl.Jl, I• a clraM 1141• . 
. , 

Vfilt.AYA nljab.4 tena. lekl,Ma� soakol11 a d't'ornl Jf. po11AM ... 
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$ �lti� ,o•luint •""Ji.t�i. �a Y"Z-hlť:-�n,c ... -�,,m·� &�nu. Y \t'ill 

.-tli JI iii•ttllft.iulJt, Jr:- t.t •r-..a <ifÁN.tY'ntt rť:-�:t.. �--�.ě!"tťVim't> U)� 

�l(.J"ftet� .-, a •" ���t altei .• 'ťe:�upuJ� tlt- cfiog;a n 2:� ·n-l

Qli.k, e�ki Ji ot:rn,� tťvef•• 

•tee\.•o•6t Ha �Pol•?-

•v·r·�� ..... • •� • f.Bl·l..fik. t.c zaf'.ídt�t• 

'líi��tá ••• 8d NJt.�c 'l'odá • •rl:l:CiJ?t �• dJ1; :ilt.•ftí • 

�� •fr• io ear�lt; s '1-ll'ci rit�i 1• 

*-f1a. 18 �t.• .--. .Jl I-HM• ltMit-C.e l� J'llft:'9 abJiťt.• al pH.• 

••1111·• ah ,d Jo t• Je4U,.• 

1. __,.to, N ·--• .W• J• �·• md. •• .._di.1•• 

· ,,..._ M -• be....aat " •,-JuJ-.. d9G-'- u �•i• fff• 

dl a .,.... • .U..-t M& llfllJt �--• Na dloW1U.• ,- .. 

sp.0. ... , • ...,. 41•�ff1, ůlffl• PflebU! kr1llkf Mnfft 

jo� td71, '1lniM •m �---- WffJ• 

•t, dh ,.._ .un•la • port., \tyla. Jff.C opil&.• ft.ki 

Yúp,_.t,, UWta.1-. •Joit.I.-,_.•� t.nl• �-�J�•• 

J•tYt. •• .._ •16Y-a wW•·•• Y kHPllt:ll .ai plitfld. tJ.la

·»bd. _,.ta • .._._ Yedu 4o nllleJft• Pobl b\l 4• :;v.Hiff..

k• U-'U-41& "' �aw-Am •l• I.ft UUZ.U.jt a}.'t.,'tffl. 

' JWd••hr draMbo -i„ vyo:t.bi� YOtl • $&1:tdla. UJ ...... 

af ,rl.JeU .,nl4jl,._ ·- ._,Y& an .U.kll. tlllri a TNI)' U 

• Mf-- .A,-ttlilla • p .... 8hM Ulokla a •POPlll Ml. f 116-

ft,la Gawtl Jhldllill l'IJ.ld, -Y1ai• do 61dadnAu t- •b.d.'b7 • 

•Pult• .ual .,_ l.obfiet- ktltfa • lilu n 4dl HS161i&. 

al..._ .tl ,a41" • ........ �wcteb 4ol6 .t Je.Jál• 

4.0llplU. J#-1 „ tlDa pnJMfmJe. '"•--•AT� ,..,,�bo•'li„ t 

i.tolllff6 uJty •po4ál •rW·•&lJ elJ•l-4 badty• 1-t f� le!t 

099 



Vt1 s:1"1•i\ teich. v 1nrnut.á r:iWU>A obtu1iuJa bo16 •�• taa"y brct,o

Vj'ct.l tervů. 1" rue-o drti urahaé hrd.lo lilaYe, okolo •• vU.aJi 

tt·kle.nlA\6 (št,f-opy. Vto ráauJe oblak l'UOY6ha pacJm. 

•lffi!u v6m ntJ•" po,aoci. pabi? .. rfblJi •• k aabi4ee. 

�l�ecbt.e a6. dojdu ·--•• b1.4boli. 

liloptt-ám do .Jam� z.Mo u.Uee. vbib.lm 4• ••'1lo domu a t•• 

nu se nahoru po �eb.edech. M t-eraau. Tura •• za,;\avuJi a zdYi• 

hám hlilft. 
• ,4 mnu. l�,.. tva de t.l."Cb .c..vřeaJch ou-n na,oof-•. 

�fJ tw.B zanik4 bez o&Y6ay/v lN"un&ob •wemd a lll"a�báůi 

oulntch zdi. ctu •• losmou odraz• •lune6nioh pa�, ti.
Je tec YdbN n6t&?e? 

•• cent �1.1; epakuJi Je1,a Jeaaou. ale t.el ui Jen ,ih. 

sá pro •e bo • •• ubaablltia. 

,.,. Jcha po.mal.u na ... ,. Ja•m •• .-uec1 poakob.veY-

116ho beláent. Yio Je Jako Jindy• Jako kd71)7 M n1e nedlle1 na 

podataftich •Kh rnlotill .. ...-eJe kfl• Uo.t.._Di, aa1,1au. ••ta

•oit n-aU Lut.prcl)' a.ni ou D.HY6o-.no. Zaaí,ťfqJi •• pto4 · 

-1'1.fA a i.arm h&l4 ,oa t.emnoa uao-. sn,, Lu&.aard•• 1,Y6J •• 

�,,1 &.ak •ilnt • 1a s1 .,.�,u aap1a1n1. ty. patnnu ••• oro

•uJ u •DY ••• •• saa4 aby •o aplllilJ• ale aby n6a aapd de 

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

t,ocliao pů J)OSpelu • pf-4Ml1 kol• •l•h· popi.jf.me plYo. 

UoYvlplyne, auo tle_s,,eaWl "' tYff•• 11J .... ano. •t.'le Jt,111 

liJ .... f'.a zaYiraoi he,U . .at •• n'6 blsůek ll•DJ• Jel„ aabor,a 

JlenadOYDll ulici • borŘ4,-kJ. loůilN •• pN tlpalila h\laJlaůoll 

liCbocll.. 1'6,ae eupust lpi6ky .. ,. Jak ... ,.......... koal,kJ a 

ou-i1. 

P'fio-h4z1m 408A, zaJ)ililt an.01. Od•, J••u U. dl\ .. •pi'• 

1tt\s:e4aJ:! n�.ri.1-s;Jláni kol• •&.ol'1, niil6Y4a ai aklenku na tlobraa 
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noc, <U"\tbou. r,r:..z.d11-�u.. tJttYilt. r,..re ut • l!:ne\JJo!.i.cty • &t<y byl élo

drt.on f.W. Ja�• Y!dy pro�,1r� udAlo�t.i cnoietbo 4tte. 

'°/,. Cil Jnl udl-1111 r.ro it,Y6.J domov't8 

111 t•y u p61u;vé. �16:teté. obAY-� .. ff.e, to ne tmebo. Jeno• 

J�•� t-act.r • � odpoví.dám. 

fl"ot.ol•• •ilanf p.� Jo�;e.te I., ��řit,,eli, 11:;- t.e-n �rocoa 

mrut1•• vyta-4t. f1 é, l• by kd$l'{ol1V : né!il no:moW. s.k.ortliil pod.ob-

nt Ja ke vy ve :A,rnhť.1t"tt�..-ta lc.=u. .i.lc tlik4o Jiny he vyht'At- A► 

�t� :J: -,· hs masime vr11r,� l .i.a t.y • kt«i':l �• mýli " to•• h 

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

,roii n1a. Cekl au aoho pr6ee. llalh6ao iua.j ákol. • nJ

t-11 & t6 lilly ,a4N 1 a ·t.Ulaeat. cle ult.oh 4u&1 • 
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Osoby: 

/ pE;.mátce příbuzných i"ranze Ke.:!ky / 

/hlas v mikrofonu/ 

je 
Vypnvěl5 

Ten, kte:rý 
T!lo Sáron 

D.1če .lbela 

Ten, 'který není 
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/Hluk motyk a rýčO., přerývaný oatrtm zvukem 

. - -I . - -I 

Zcáli z�čne sílit zpfv za šest miliÓnd 2idů 
:l!:l �,ule Re che.nim / ,.lJ.praphon JJV 6125/ 

Vf e se riřekrf'Vá E.:. mizí v tikotu hodin/ 

/Hla.s v mik1:of ./ - .Popis pohřbívání mýdla e 

koetní moučky. 

/Hluk motyk a rýčů pf-ť'rývaný ostrým zvukem 
• - -/ • - -/ vpadá do z�,čvu 

1.'l i1.ulc � ch2r:1im - -po�trr čování zr:čé. tku. O:;:,tt 

F:€ vše 1-·Í-E�rývJ f· wizí v tikotu hociin./ 

/Hl�s v mikrofonu/ - Co bylo je -

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

Ten, který j�: /Mlčí/ 

..Te co bylo. 

že bude. 

Jeruzal�m druhý 

Hledáme a nenalézáme. 

Vlast hl�dáme - poukrytou 

tlením čaEu a zahníváním vod. 

Ty - mezi nářkem a zcimi, 
mezi mnyely a d�jin�mi 

d.árce f11 ·- mluv -

/Z(Fi1uje Ep�v - niř'ek n8
A Zidy/ 

V, J eTllE-°21.e im -
/Z aá.lkyÍ Co je Zéčátek a konec? 

Já jsem zn�átcl� a konec. 
Jeem ten, který je. 
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Vypravtč: /v mikrofonu/ - P:roče! ZPVolejme k,,z;:,te-le, rby nf�ir. 
pr�v11, nebot odcházíme s oťchnzející�i 
f.!. ncf:E:'11 jsme červy. 'Prt.cb náš plyne !>O voóú c,: 
� kaneme r: deětčm na lidské tvái'e. C,dcház�jí 
nai:;e oči :-:.i�nýeb barev P.. křivka obočí. - - -
L.:.zí m.it• r1ar:o v hlínř. e. 1<osti �eo roz;,20.r-- j! 
Ee�,rcny k:>h0:ny .Lip & stromu ked idlového. 

c, Jeruš�lEiirr. - -

Ten, který je: 

Jet?t čae ro�ení 1 čas umírání, 

čas sázení a ca.a vykopávání toho, 
c�! vS&zeno bývá, 
�as. zábíjení a. �.as hojení, 
čas bořen! a Etliven:í, 

· �es pláče a čae smíchu, 
čas soutku a ča� poskakov�ní 
čas rosmí tání kamení· 

• 

í 
# 

&. čae $hrom:? !dován kamen.i, 
čs:.e objímán.! 

a čas vzcálení ae od objímá�!, 
ča.s hlE:dání & č�.e ztrácení, 
čas chov,iní & �é.;,8 z,..vrfení, 
čs.e roztrhová.r.í s čae sešívání, 
�as mlčEní a čae mluvení. 

eas mil.ování a ěé.s nenávidňn!, 
č�s boje a čas pokoje. 

/Hluk motyk e rfčd - EVUk . - -/. - -/ 
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Ten,který je: 

Vypravl:č: 

Jaký uf:i tE\.c má ten,kčo prá.ci vede z toho, 

o če.-mž pr-acuj € 'i 

Yiciěl j�em z,.mčr:tnání, ktE.réž dčl Bůh synům 

lids1:ým, __ t-:·. f-é jimi tro:iJ.) ili. 

Sám vLccko �- iní ui'_.l{;,d. tilt> Cé;.SE:m 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 - / 

/Z dálky/ Co je začátek a konec? 

Já j�em začátek a konec. 

Jeem ten, který je -

/Tikot hod.in - zpĚ·v - nářek - / 

/Mocnč/ SebertE bE;dny s mýdlem a. pytle 

s moučkou ko etní f,iť,ov�kou a. 'Připravte Eem. 

Opadly vody moci zlého 

a přilor1v 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 �dyl padá éfevo na poledn• aneb� půlnoci, 
nE. kterfl m.ígto p&dá dřevo to, 

!ělo Sáron 

tu ndF-Uvá.. · 

/Jiným bla.sem/ Eatsur tomim poolau 

kicbol dE-rochoT m1rp0t 

.el emuno t 

�! zní ,o zpdsobu feči této� 
Dokona1,· je, co llemoheucí ěiní, 

nebo¼ cesty jeho jsou SJ)raVedllv,. 
Je !flh Yěrnosti a pfi něm 
není neprav�eti. 

l:�nal toti�bín obh.d pohfb:!vale mýdl.o a moučku 
kostní óo hrobd pfedem pfipraY�ných.Bylo to rqdlo 
a moučka & těl �idovských mrtvých a livých 
u m�ste. Lvího - Lvov� Lemberg. 

T kostce lt,ýdlas 

Skryt6 je vše, leč nejsem. 

Jeem 1 nejeem. 

Zastfenn Jsem šatem- mýd.lra., 
lsem koEtka mýdla, le� nejsem, 
jocm kostka mýdla, v nil pfe�el 
tak ane sami -kanoucí z ro�'tO.. 
Xoatká mjdla - pohfbíTan.4 -
T nil pfella má -ňadra 
a •orek koetí, kter, nesevřely mule, 
ač blísko byl a -plak&l. 
/Zpfy - Mfek se •••iluje/ 
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7:en.ktezf jel �o�•3te hroby a nebude �leh dostatek, 
po�bive.Jte krev nevinných 

Vypravěč: 

a ner.i-ohf·b.ťte od počátku hnutí lidsk&ho 

-v- matkách. 

Zdali js_te pohfb111 moji krev .lbelon 

od. chvíle, kdy skanula al posttd? 

Aniš sspomene te chvl:ní tté duě.e 

od gte..J.�tí do ti�íciletí. 

/tikot hodin - hluk motyk a rýč�/ 

&:opejícc hroby napfíč 1 podél zem� &31šbJ!, 
!e země nestaf:í.Jediná elaa :aatk·r nláchne selli 

.. -

od Rubenovy brány po bránu FoledlÚ a ashlt! 

rfhy vseěl' • aoci te11nfeh hv!sd. 

Le� kopejt. hroby A zemi nena1,sa3íee,v blaakytll 

pohřbÍTejte. 

/Hluk moiy e. r}ěd - snuk • --/ 

Vsavie tedy rýěe e. aotyky u �liste. Lv{ho - Lvot -

Lemberg - koptli v blankytu aesi n�be• a zem! a 
sbyl� mfdlo fido�ek4 pohf-b!n.l!. Vn.li p�k káaen 

od země k slunci a napaali na nim p:!amens 

P !, co! e:n.;.IH Fotsmon a 

Zde le!í - - - - - • 

Na konci kcmene V)'ryli plt p!smen 

T - N - C - B - A 
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�ihlje - Jlii';mosau - Cer'\lró - Biceraur - Acha.jim 
' 

. . 

v matefeké řeči auctora českého znemerwjící: 
Nech\ Je epojena du�e jeho e duě-em1 v(>�n� fijících. 
A následovs10·3méno a jméno otce toto: 

· /náfek - zp�Ý E1. Mule Rschamim - u�siluje a 
chv!lJ. trvá/ 
Jméno toto: �lovřk sv� Ad�m�v. -

.. 

Prev! r�bín: 

Vlrlťm zvěf, ;ak vychází ze evých �oupt::t, 
něf, jel jediná je l!toetivá, řkouc: 

/MnoietT! �kHps.Tých hla8'3 ,mv.lekých 1 ienekých -
me&i nimi tón • - -/ • - -/ . • - -/ / 

o, Pa.ne, co-je člověk, le ho vspoaínái? 
/Normálně/: - Adorioj, mo odom vatedoehu? 

. /Opě:t s)(fípoti - Vid.íae ·bratry pl�sy jak·• děr 
vyln!e, praví fečí zvěfe,fečí pt:ák1,huabou hmysu 
a iuetěním had� ve �pálen, trávi -
Co je čJ.ov�k, o, Pane, le ho vspomíná.�? 
Pla!ae aspoň my a· odtjd�m� na vf�:: t: těchto mí�t. 

!'en, ktErý je, vití a soucí. 

Pád do.nr� toho je hrozný. 

Nebot co!koliv jste učinili jecinému z mých 
nejm„n�ích, mn� jet� učinili. 

/tJ.kot čsgu/ · 
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!en,který jE:t 

Oprt obrá tiY ·se, já kasa tel, vidll j ee■ všel.ilul 
sou.žení, která! se děJ! pod aluncem.a aj, sl.Sy 

křivd.u trpících, je!to nema.j ! ·potěi!i tele, 11.ni 
moci k v�,j!tí. ·• ruky t�ch,ktef!l je ruhjí a nemají 
potlfuitele,jenom ETěf tuto aemn! e. ptáky n&d korunou 
jabl.�n� f;1Tota e. placy v !těrbinách ·11dek, pouAU. 

Proto! chválil� mé rlul.e mrt't'f, kte.!·í ji! zemf�li 
více- llef ?::.l·.ré, kt( f-íf � flOU fiYÍ él pod nes. 
/Zptv - náft·k n.�c1 m:r►tvfmi Zidy - pokrs.čován!/ 

. .Nýbrl n&.d obr� t
y

to líb.etnfJti �e ten.který! Jeltl: 
nebyl, a neT1děl akutku slfho dl�!cíbo s� pod 

�luncem � nepohfb!-nl arb& w, v aidl• a kcatn! 

aouěce �ako rabín lidovelcf.. . 

/lepti/ Ale ten,kter.f není, leptá T lumin! kff• i 
Tšellkla rd_etu a políyú �• T lll.éku aatefakúat 

Jab divnou oaTinou, �eea TGlálú lidí, 
jiail jeem, 
aaí neJsem. 

Jsem nutnost pfelít 1 hrobka besnad��e. 
, J•u atra.ch a hrlusa Tiieho byt!. 

!o, pf•a okraj byU pfelli, 
to, v chftán nicoty padli, 
to, ukfi�en6 svykem víry, 
to, prorostl, Ja.rnía 1-dste.a fádu 
to mes1 tTarem, 
to mes1 - nikde - stin. 
/iifek - sph - a tikot bodJ.n/ 
Jtdo je vladaf, at ·vládne • 
Hlas .moci �• hlaa praTdy a ltvota. 
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I spravedlnost je, co není, a co pfikáleme 
nedoen�ný sen -

Tldyt ji! sítra sapomen�u - -
na volnóet, nobodu, 1 duši •. 

/'feptá/ Kepfítelem je mnĚ' ča2 
/Tikot hodin a tón • •· -/ • - -/ • - -/ 

Cas - ktert jsem nedal. Lec vstávám, opět, -já, 

ktP"ey ne3�e11. 
I I 1, ,Zvuk krokd 

YaUvám - - �en tím jsem, co kráčí Y kni 11.l.í -

jak TSpom!n.lca - etre.ch sevnJ - sevn1 tf -

A a.tejně, syt:/ ot�K je l;tpa! nel hhdea vyzáblá 

eyoboda. I noc je naeycen!. A nldo•! 3• v�c 

dfedlúld • Tlidod a orianiaace a pa.chll těl ka.'louc!ho 
• rolta tohoto nlta. Dva T blátl &! oépre.Tedlní 

naTsá�••• 1 deset - 1 t1Eíc - i a1l1Ón 

ee ne,yzájem oapravedlní, je-li �a to třeba. 
/PokraěoTál'l! nářkU - splvu.nad Zidy/ 

;ek j Nll 4rYl1tl • !!Tota matky ET' Evy. n2.hý' t�k 

jsem sa1Je od,�el. J5.k k�o pf1Eíel�e,ni! toho oč.náč:! 
• práce nf, e()I by v�e.1 v ruku9 

l.!to je mni Tleho, 1 be!'."ánkd !1'vote., 

· 1 temnot •rt1, 

i no body . 1 ouoetv!, • 

1 _kroku �oJ 'kolAJQ', 
.1 ltrokll od emrtJ. 
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fen,kterj jea 

Dliěe lbela: 

te�)tterj �el 
hle lbela; 

lypráTlěl 

L!to 3• �i sphu 1 náfku, 
nebol epliY nní co �e, aru. náfek. 

1.ii;o je mně 1 "' áuie, •»el.a, 

il l.e.ina, bratra o4iio ••• 
Li� 3 e �ě trpících 1 tl-�, k tet•! -slo 

p-0.sob.í j ednoe-tejně. 
Litt; �e mně 1 mne Ellm,no, mých ečí, 

te vidí. Vumu náti'troj strunný 
a uhraji. 

/Hraj� - lse vybrat • UTd.J.vni loděeho - lleaeh 
V eeomltru. - S)tnagopl.111' splTJ • lln na J!am -

Vf 6125 • Sv.praphon/ 

�i• lbal.&, volá 'Ci- -

/Hra 1'.& bar.fu poknh1e/ 

.!l.el• - ne•lylil - TOlá �I Jio•pod1a 
/lira na ba.rtu - �• ,slyiet plá� a nedá se 

pokračoTání aplTU Zl klll• Racll. / 

�le lbela, kolikrát v•'-1 se apú1at TilUk tvt, 

Sa.J1$ttl • kd7I 3 •• ho volal. 'I 

ffikrit, :Pane -

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

/Zph - náfek lidd/ 

PraT! EÓhelet • / ei Tilnl/ - .\ to\ 3 eat to.k, 
pfeb!dd Tic, •• roTnl. �&kl pfilel, tak odeJít 

mus!. Pro■luv, rabine. 

Protol Jak:/ u!i tek TD1 ttni nde af, kdo • toho, 

le pra.cOYal u Titr? 
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fn, ktert jel /Z dilky/ - Yidía a eoud:!m -

l>uie·1belal 

fl'.lo �ron. 

Tid!m l.edny s mýdl•� i1d�vakým. Vi�.:ím pytle e kostní 
. .  

· _ aoUfkou. Vidim l)OhťbíTán:! t:>ho, oe nelse pohft>ít. 
Tén, kter.f je, zadriel -rula:.: vlád.ca, strhnul J• 
do ěind jejich e pfist;:vil zr.enc!la. Ale kdo • tt 

• !ivých se v nich vidí? 

/Z dálky/ - Colkoliv kdo učinil nejmenšímu z těchto 
Vll.�ol od livota Íbela, mn� učinil. /Zesíleně/ Tidím. 

Odch&sím, !bel neodchásejícís, z konw ee dívú 
k sa�átkdm a ne.ope.k._ odT!jím yěe a opit odv!j!m, 
T kald�m, i T tom, kter/ je --- č:ímlko11T kdo jest 
/Za�!n! hromu - - - - a s nlho pokračování 
spěn - náfku sa artYla1 lid7/ 

1>4Ťno ie . kal<:tf ,llalSTán �•énea nt,a. Lep!í je �úao 
dob·r,, nel mast .. Tfborn.á a d�n sarti nel den 
r.urozemí �lověka. LPpší.je lalcst, n•il1 •ich, 
n�bol emutná tTáf polepšuje ·t<��e,pr&T1 �Óhelet. 

A ste3Íli prav! R�bía, le erdce aoudr,fch T do11é 
s4I'll\ltkQ� ale srdce- blásna T doa� Tesel!. 
/Zp�T - nářek nad mrtvými lidy/ 

T kortce mfdlas Mrtv, mýdlo pohřbíváte, ze mne a •• Tfiech len 
seaě _této. jel nasjvána byla H&kelc1eaa,to �••t 
Pole km. láiaen s p!qeny P ! et;iyíte 
aesi nebes a aru a sem! a nebem k al.unci. 
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Most elai- • 'a!rpení, ale Tlak kdo po nim 
pfejde? A kam? A kdy? Rlaa Tladaf-0. a aoc1 
jest t�ntoi 

l.dofkclj,v cearel, 1,y\ nesemfel i?_· -p.oloiil, toho 
t,r:;10 uvr�te na rolty -p.roatup!ut. 
/Hluk motyk, r./čfl s ko'f'.adlin/ 
A.l zemřel od A'b�la. ni po tyto dny -

/�'bil 2!:, 1utss.poaeňte Te T�i e. technice, ti, 
kt•f! ae�fe11 ne tak d4vno, 1 �4�1 dáuo, 

i �ejieh t�� a k�r.tl lse au!1 Ucovat. 

Yla4af1 tedy _hlfgtijť wáko.'Q od úroda clo pron4rocla 
n.&c vl�n• ěaey. �uli tkoTa·,1 leboi •fda a aoderiú 

- t•chn.ologi.e praví nf.lt�tl · 

/a!krot./ tedy ty mrt:T,,kt„f! semhli ne tak see1& 
d4no,1 dfíTe,se •••I TYtahoval1, na rolt7 k].ed11 
a sádlo s jejich Ul jímali de ůdob seapod. S pfi

aadami a moderní technologií � �111 ■:fd.lo. 
Sebot věda alout! ton 1 on,11\1, �• pak -.a 

n•v1.11ů. 

Vyráb�jte mýdlo E tll a • livotd od po�átku 
evrta a! do konce. 

/Septá/ Vy�áb�jt• mjdlo. 

/Zpěv • náfek • pokra.hje -/ 

/'fpa.d.ne/ Ty,■ěte tecty •• sni tllo •• aatky 1h7 

a TYribi�te aoufku koatú, ale souditi Tá• budou 

Ylichni a.i od t4to chY!le. 

/Blwc rjaA a lopat - -tón• • - -/ • - -/ 
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\ 

Oba tvé �,:r;;;!f.- • �ron, po ní! od po�átku 
touf.í cmše ÁbeloTa, j�ou jal�:o dvf blíž�no11 

srních, Jen� pa�ou·aezi lilium. 
Pohlea. s vrchu .Amana, s vrchu Senir E.. liermon, 
c :pnr;,:Sí lvozych a .hor pardo·ťjch. 
St\lc.niee zape-četč-ná jsi, choti .rná. 

LO.no tvc jb!k kofli.k okrouhlý, 

jemuž nápoje nechybí. 

t1Tot tv0.3 E'toh pBenice � obrostlý liliemi 

llutoprstfmi. 
lll.ava tvá na tobf jeko karmel. 
I král přivázán by byl na paTlačích. 

Vykope:te a na roleň moci_ uvrste. Jllaso-11 odpadári 
• ·těla Eíáron,doeti ho jelt� •�s�e. Kaso-11 
odpadáTá & těla E'f'Y � matek hn.ij!c!ch, dosti 
ho zdste.ne pro mýdlo a kosti pak zužitku�eme 

. 

. 

jako moučku kostní pro pole. 

Ystan� rabín a fekne T raM! modl.itt�i 
l:lo�� - iioie m6j -
strluj Jazyk m�j od &lého 
a. rty ml od aluve1'1i lstiTého. 
Vl�i tim, kteří! mne zlořečí, 
necht duše má jeet kl.icnou. 
A duše má j&ko prcch pokorná 

ke věea bud: 
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A a�, atttt:b �;i.tky jeho odpedá:valo s kostí jejich. 

Vlak uvrlena byla na:. ro!eň, tuk pro mýdlo 
�km;;. vytvářela. e. celým ným livote� oblým, 
a Ďaclr/ koj!cíai bt:s ustání čo 'dne�a •• 

Sedmero lidd vytahujicich ko�t1 a m&ao opadávající 
•• tá�f� Co učiníme �e ce�trou avou v den,v� který 
bude feč o ní? Jeetli!a je ge!, V!děláme na ní 
p&lác stfíbrný. Pakli je CTefm1,oblof!me ji éenkami 
cedro$19 lám pak vl�d.at:I, k&�al!, tčla "l' jmouce 

1.U&. rolirň \l.VrhnoÚt1 a ndlo � íme tt do nádob 
• kolea a stehen k r.jdlu. 

f�1o Sárou 
ntahtnanf • 3 úyt 

�1'1cla 1•• tnllml ffO'll ,, �ron, T)'Mieů 
a ripeu4 2Úl1• Ite.rekl ,1 oblfkau? Umyls. l••• 

nolly n:•, ktne� ,e aú poJpinit? l'ctr,la jen, 
_abych_ otfffela_ silúu núru, ponpiA tůlý mdj 

a pf !podobni �• k arnl nebo mlad.chm jelenu na 
honch Yonnfch Tic!. Milt aaj 3-e•t a já jeho, 
�enl pase mes1 liliemi. 

/I 4'.]Jcy/ '.fen, kterf �e, váa �f1aahou sgn.su�• 
dcery jeruaalúski, ekrse erny a l�ně poln!, 
abyste n•bu<!ily milá�ka �ej:ího e se sna 
nevyrálely, dokUd by nechtil. 
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/mikn:,!/ Nebot modlil se n-ou modlitbou remů a 
viděl BPdm�ro Zirl6, nedaleko města Lv!ho - LTOT 
Lemberg - vykopávat IITWoly v čaee nynijfiJ:m.Yyko
psvfll pak mu! tělo wf aanlelky, s níl arplodil 
p�tero dití, a aj, mst.o její od-padávalo na :ro�t 
světs p�o mýdlo, jRk vlá�ci pf1kás�l1. Yykopávnl 
:pitk 11yn t�lo mF- tky své t! vycenJ!,�ými euby a obna
iený� �i tím, u nřho! �leče, ey-nové, nepromluvte. 

/Ti.kot hoř.in a zvu1t I 
. .. .. , . 

- -I . - -I 

l;uěe Jtb�la: Hení člG·;čke, kter,ýf. by moc mll nad duií,e,by sadrlel 

duši, anil má moci na.d dnt-m cmrtL. 

!l:lo Uren 
-Y kostce: 

�ení 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. 

Al� �á, du�e Ábelova, mára nez.a4.• 
•• elcv�m fleny, i kdy! neposnala mule. 

Se alt,Tem !eny� která byla,leč není,Y afdle, 
e ňečrr jejími jest hnojEno pole &eml �to. 
li�keldi,me:. 
Lev, byt mrtvý, nesemfe, 
byl-li lv.►.JrJ. A ookáza.l-11 &emt.ít, Jaký Je. 
Anil obitní beránek nezemřel 
or; on� chTíle 1?.f ra. vlíty. 

116 



Pro.Tím, le 1,n1 srtvéau lépe Jest, 
nel t?tokr't" 11v4mu, podlému psu. 

fen,kt�r.;f Je: Více_ ví rrr,:tvý kaaatel a keldý jiný, 
který!• na.legl. hodinu 11 nezemfel, 

· t a k t ·o t:t?mfev t;.lu� 

Vy�vocává 'ř'Hk .H.o�pod in r.e ser;� v.. trl.:: �::1 tí tohoto, 
vniveč jčouc!ho k�f.ó6ho. kdo neprecov�l u vítr. 

A. dále pr.ví kti.&ntel: 

X.bo ta.ké nasná člověk ČG..SU eYlho jako ryby, 
které! loveny· bývsjí síti IDt.odlivou. 
A :a1<0 ptáci polapeni b$...,B�i osidlem. 

�k slal)ánÍ Jaou synov, 114ití v ěae slý, 
k�yl na. ůi p_f�pa4, n'1lie.:. 

_ Lepě! je •oudroet nel �stro�ové váleěJÚ 

hn,kwr.f 3el 

. ' 

a te-mn., myile-ní a satrměni 11.daké. 
Ale hfíěník �eden kazí mnoho dobrého. 

/ZplY - náfek nad mrtrfai lid7,pferi�affj z�em 
• � -I . � -I. � �I. � -I 

/s tálk.y/ Yidis s soud..is. 

/Znk • - -/ � - •/ • - -/. - -/ 

Yypraviě: �•4y í rabín praví v lae pfíAodnýi 

·. J'�ol i • t·•to chTili� 
��teril -•�

_. 
tli�• na •�mi, A&tpouitljic Ji, 

· · ot· po� 1ik11 · saf al ao konc•, 
v ·Uto c�Yíl.1·, �•I neustále 3e�t a bude Jako Tčera. 
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:Pták nebeský <Jonese hl�a kterýkoliv dobr1 • 
se �lsou, 
a to ,co kf-íťlo má - a věe �1. křídle. - vAe -
vi• ... v�e /'�er,t.f/ - v.ěe - vše 

vv 1eví tvou fec i �1m, -
.. ., . 

. . 

/šeptá/ - vě� - vše - v�e - v�e -

/tikot hodin - &vuk • - -/ • - v/ 

/l'okr2čuje</ Ký�koliv vyli t.t. k:r�v a pláč k('ackoliv, 

Ekrse n�ho vylita b�de krev jeho. 

ÍYpe.4ne/ Zde je zdkon i proroci. 

Duřie !bela: lla rafni nf ta 11e11stále �sou těla 

1J !ivoty a ogudy -· ví lSA.h - neo�obn,. 

&i�J � v šedl náa se lkve:ří !Uťllstá.le 
na rolni nit&. 

Dneg jako včera - dn•• jako Těera - sftra. 

3�ko dn�• --pfedevěírem j�ko dne• /iepti/·

n„uet,1e chval■e Pána /mocftl/ 

YypmTtěi Ale proti dušJ. ,.(belov� pnv! hza.tela 

ne! -vf&, le se T�ím vitH·nÍm 

a cítěním e hmatánír:. 

c. roi:umováním V,f:zdy oi:nlouYB jí c!m 

eabe � r;yé činy & EVé č{jl:Jy EJnt.tltft 

a aobt v7avětlllJícíia & :::aprav�č.lňujíc!m 

- sobf - - ne - iel a.ohu - a eYýE obitera -

k�ré 'třeba dnea ui ani neaná� - -

e@ vld■ t.ím ptiYede tf .Dů.h u. so'Qd� .. 

/Z"'f'Uk. - -/ •. - -/ a spfv - náfek lidl - pokra6./ 
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.Dule tbeliu lldlle éláie 4ull• .l"Nlaa 
_ redo�t1 ne�al-, Uho.1_1Yfch, Jal • 

.Ido -.y'tn!., ��- felnie, 
T lal4f!ch1 Aleluja. 
tSl.ron, osYl ae lffll, U-.'ba 1 v- atole, 
nebol t.� .miluj!. 
Stw.d ani nen! :Bon;, e.le 1;)r Jei - - -

- táron /YOló./ - �ron - .. 
ty T mýc!le & Y rosd.rcc-ných kogtech, 
ty na pcl!ch a ve Todl plynoucí. 
uá Úd.ra okrouhlá� byln - juou -
l>Utioll - - -
nebol 11 miluji. 
/ZYUk lopat á krcmpá!d ua-pocadi &pln -
a ná.fk\l sa l14y - Pokn.f{,ft.lli - - / 

/y1.,�/ O.,Vú. ae u.t•h !1,c1a, to\iě Jed.1nfn 
na sem! 1 aeb1, o•tváa .•• ti Tánkea kole• nich 
ulí. 

- /vítr/ 
J! �Au 1 aejees • 
. le311• • tne. Á u3••• a1'l1 
•fdlevou koetltoll - - tmi 'ama4 
moufl<ou ko otní. 
l•em uf jenom Tinek Y ,aeném tYeru 
kolem 't'Yfch uli - - .kteri neJeou - - -
Abele, my lge lt•ftli -
'bel• - - -

l•S..trl 
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len! �dla pobfben�hc a �ých kost!, 
k'brf olltpin&ly lJ. tí 8"iita .• 
Jleposuln j,;'111 mule - - --

Hl•• pi!eaice " J�čmen ro.e-te aG =na., 
a ty, mil1 maJ a t=tJ„iáčKu, 
aa hOt"ách vonnj ct vťi e í, 
Tapoa!ň Báron, jdQucí t�S-:t·.i ,�vty 
g i-.ilou - ktttrtS Js-ou - ltč n�j�tHi. 
/liYisd. �-f tru/ 
Zd.e jses, �i �:ro:n, iu.há 
pf.1pra--ve.n,i k lá,sce:, která .ae.sačala. 
/Tl.tr/ 
liepÓ&nela Js.1u1 A!t:I�. 
/li.u/ 

Ynn'ri&i l• llikn:t./ . .UeluJa.. - chTa.l•-• !iiron,T ;zúl- J• 

, · •111e to'!wito evl:ta - kkrf Je, - JleUÍ - je -
lttko't hodu •e u! aí/ 

• JUtllÍ „ J• - nt!n:Í - Je / do taktu/ 

fedj pn.v! kt s� tel i 
.PoY»taa• floTlk k hl.ti ft J) tač!su -
• phstl)-Mu Tlee.hny elibnoeti �plvu. 
llebc\ SflT! !ny bur1�u dYif-e od ttlic.e 
M rt.l�býa rvukem 91.Jlení. 
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/�ikot llodill peln'alllje/ 
I yJaezú 40 TěSW •••• lNd•l 

dokud neaa�lat!I ,�al•dníu halfte. 

Z: visení d.o Tě&ení -·� .: 
• vě•cn! č ina do vě&ň'tŮ Glov. 
• Tl•ezú těla do vf&tiní dul� 
a s!t.ra ne 11 ByllOTÓ ná• ba�e• -.yko')á•& t. 
a„ %'01!,eň d;'V{ta klá.st1 
a Mf>O tohoto ev�ta hnL'tf bud• pf.eJ)adá•a� -

pfe.• jejich .r•e,_ · 
dokud VYlt but• �taYl'\-1 .�c,!nl. 

/ d.o atkrot.. / fedy_ r-�ibia •· pro•tfocl i .,,aaet 

._ hlad.u a JMitU.ště ::r&.IJikaa ... -
. ,•· "' 

Ul a.apoi k e!1itě:rú 4uli, ·.: , 

slou!i ajélo toto, kter4 a 11Taoetpl-t 1eí 
SQOMJIOU Yiieluli. Jůo .sa.J)Oaiila){ _ 

· · 

ee\e • .l e'f'lch, I _phclttt •. 
A • ro•'te • aa.lelle praclua a &?•I� • 
k41 •apoi - pt1ied..J!• -
J• k lJ:votu. 

wl pr,.Yía, I@ opakoYá.no bude Tle 

• úroda co pronArode. -
•• atolet! do tig:íoilet! a opi\ 
o4 pofátlol ntttt. Pf1jl, Utěl1tel11 
...,akla3 to tf I, 

-·· 

ll•e� 3• Yl•enf • dkel • 
/lrt'isi .,, t.rv./. 
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a t.ť!w pták� na v �tvi, 

která ne-ní - -

/hvizd větru/ 

a tíha pták� - - která - - není -

/mocně/ A navrátí se nra.ch do s�mf 1 

je.kl byl, duch p2:k nevrátí se lt Bolrt11 

kttitrýi jej df'.l. 
/�-k � Í ě nářku Md ž�dv,./ -o. on.1..:en z·9 vu - " 

Merno�t nad ru�rncstm1 

Elyšel1 ja:te kaze t�le, u všech.no rr..arn()st. 

Umyjte r:e ttýdlem lidst-:ým 

a hnojte polf!. 

Umyj� se a neu�yjete �e - -

/bTisd vrtru/ 

�n,jte pole a pra,cuJtel k zahradám a k doab 

a nedoh.�ojíte se - - přehnoJíte - • 

a pracovav�e - nedopracujete �•• 

Stoj!te na Poli krv�, 

Bakelds.ua. 

/Zvuk. - -/ • - -/ • - -/ 

�lání knih mnohých konce nen! 

a �íat1 mnoho je k semdlen! t�la. 

Leě vidtti mnoho �í krf'e j.si 

e. z čeho Jt,o"' tvé koet1, 

je k proe��CAU ducha. 

•�hfb!i mrtv, mé, 

&111 do zemi, e.nil do blankytu.. 
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Ten, který je: Pamětliv jest v�eho, 

ten, který jest a byl� bude. 

I začátku - 1 konce. 

Odpo·u�tlíj ,kolikrátkoli kdo shfef.-11 proti tob�. 

Od pouií tě j �i vo tu za ž ':. tí, tHiocr1a z,:,; ·m.rt 

a osudu sa osud. 

Přechodn� je vtechnou ·rw. zemi této: 

Hakeldama. 

Přechodně jste na zemi této. 

Hakeldatta. 

Z v�zení do vězení veden budel - -

- - Bakeldama. 

Umlkli-li Yládci seraě oi1, 

liakeldama, 

11lyl vítr s pra.chu Báron, 

která nepoznala muEe,aě blísko byl a nafíkal. 

Alelttja - -

/Koně! splv &a mrtvými lidy a pf��úí 

do podkreslení konce 

Zvuk rýč-O. a lopat se zvukem • - -/ _, - -/ 

- Aleluj1.: -

/Tikotem hotUn att končí/ 

• • • 
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Cob�lt v .Am�rice 

/obrázky z ceet/ /IV./ 

Se stopami 11 teratury se lee setkat i v těch ne� za
padlejších končinách seměkoul.e - a proč ne? V městečku 
Coba1t, na severních pláních ltanadské proTJ.ncie Ontario, 
stojí památník, pos_tavený na počeEt básn!lta - Y1111ama Henry 
DrummondaJ 1 oll, jako jinír literáti, podleh1 Et!'.brné horeč-

. ce ••• Do Oobaltu - mf sta stříbrné horečky - :přispěcha1 se 
evými třemi bratry- T roce l.905 a otevřel si v městě nejen lé
kařskou praxi, ale 1 stf!brný d,U. Ovšem - sbohatl? 

Samotn, sal.oiení městečka Oobal. t spad, do letních m� 
síct roku 1903, kd.y si jeden • pralských literátd právě připo-
11:Cnal své dvacáté naroseniny. O deset let posclě�l, kdy! tento 
11 terát rosepsal svO.j první román -• .Alleriku" - prolíval. Co bal t 
sn.j 1',ejVětší rozkvět& llěEto mělo prm.í tramTaJOTOU dopravu V 
�amadf• ligové lloke,ové nrulstvo. bespečnostni sbor.jen! se stal 
předch'Adce■ celopl:'O'Yirlěn! policie - �altá to �est - a by1a v ně• 
postavena 1 opera. Stříbro se země dobýTa].o tehdy a! 100 d'll
ních společno.st! a ročn! těžba ěi.nlla 1000 tun stříbra. 

laes má měEtecko stěží dva tisíce obyYate1.it to jo d!lcy 
tomu, ie v provon sůEta.ly čtyři šraehty. Arzeni ty kobaltu.niklu 
� ryzího vizmutu doprováze3í 1.oti! ve sd.ejších pod•emních 111.áeh 
stříbro - a právě kobal. t dal městu jméno. Stojí za zmÍilku, ie 
žíly téměř stejného slo!ení, avl;iak obohacené uranem, se kutaly 
,:, čtyři století dříve v ěeském Já.chj110vě • tomu poůtytl své jmé
no svatý Joachim, legendá...'"?Ú otec Panny Marie. I to je poeun. 
oproti dob� stfeclověkus seznam svatých našeho století je uvefejnčn 
v Kendělejovově tabulce. A sTět si je toho vědom. 

:Ha bfer.ích mouhého 3ezera, phjmenova.'!l.ého také na �obal-
1.ové �ezero, �Eoll al pfíli.š patrné lůuboke rýhy, o h1oubce mnoha 
•etra - zbylé to prO.ny po vyru.banjch lilá.ch s podpon-chu seaě_ • 
.l dodnes ms'távají všude kolem obnalen, Telk, :Plochy skal,sTěd
číci o dávné■ pou!ití hydromotords to lidé sllllým proudem vody 
odstraioTal� vegetaci 1 s p�d.D1?, pokryvem, aby mobl.J. lépe sledo
n.t prdběh ill skrytých v hornině. I.se s1 jen vspomenout aa 

124 



úfe;h-6 .řeck4ho :flloeQta s doby ětvrtihc e;tc..1.etí před l.rietm. 
kdy /P1atón/ peQ]..� •Jer-:tl11e arovnúe dnešek e dcbou cávno 
minulou, Typadá .c11.es naše semf jako ponJ.!tm6 tno, Tyče:fT)ané 
chorobou.� 

A jak TYJ)aff e.1uur i_eská sem I? · Lépe odlloči t: y roce 
19-8� 3• �b.é �i aepoi poYšimno�t. !e T prdmyslem SDJ.ěen, .tra
jinf c�etůa jeJte tu· a tam obera<tW ,úeta, pckry'M. dro1-ý:ů 
�loikami skal, �ytých d•št.i a propad.a3.íc!ch E.e: pGd povrch. tyto 
ckal.n1{té plotny otm;iěují rospa.d.lé žíly dántých :proe,pek:torl:. čci
kých zem!, kteří v nich žili 1 před p!-ícboé.em Slt:ťV�Jdb my-elita 
tim Židy. 

o . 

J ed•n • nic)½ Frmls I.a.:tka, roóák s ti geaerace, kte.ri 
proWa m r;Ufí .,. plJttoYfcla pecích, • mil ;po aaturitf chu\ 
u�cl - S čeakfch sem.í 1 s o'tcoTakfho donm. Jeho rolÚJl ".Amerik.a." 
�e o tca 1 dokl.ades1 kdyl �eta0bl •t6c1 jako 2.latte!af Tfěc.f lid 

•- haha se 11n1 •!$to aeriky s1:·al& osude-. aalll e:e uiacut 
rú.lnm nětv. otce - aapci do Ndaltce.� la�a1 kvil.l tom1:l studo
va't germaiatiklU _a sl>yteaiÍ.f. !1d4 '.Y• 'TfchOdJd. :lnopl Yid.7 T t;e
lleraoi otcd llailOYall O to� -.bý jejidi 8)'1\0ft. byli ůtltečaý!ů . 
tm.ůci pri:va1 a!'t práni sa,J11tčn svlj aepatrnl tlO. sem�kébo po-· 
Trchu, SW� 4':11, te Je poóÚ.růtoU "'1ml0at1 Tleeh prospektord •• • 

� tea Jlikd:, aeuituteěainj Kafd• úUk do redakce? '1růn.; 

romh • ••rika" koači ltap1 tol.o\l, k.47: •enopůf sUed.oškolák" ·,• 
k ST.mu rad.os'taéat úia&• pfijat S& sa11istnanoe Okla>"Amsk.é čJ.Tacle.1-
n! r.polečaos"1 a odl!V...í do �ub1a Oklaho-,..· Pro�. srona "taa? x.a.t

ka 3ako �ránj rodák s l:acll - k.4,yl Aemcha jinak - oestoval. 1 
prstu po ma.pia r;taě:! oteTf!t 2.tlas a. &�1st1t. !e Oklaholi& 3e od 
bájného 2enn oódělena. po celé r:;vé dé1ce - t'K1!!ieetkllo11t,troVOu 
hrmdcí s 't-ěf.lto pfelo:ol�i 'telnou h.koll _- 1; n.ánem Eed. A tou to m0č
k.Du. jeou.pod.episovány poaámky- ra4akc! T Americe 1 T Pra.n: a kel-
d' reultoe �• 1 vel.lcýa cli'Y�_ea, 3ehcťl il�d. ·sed! v• s'Yfcll 
kÓj!ch. c.1 a1•ee1l1' 

llodák se aouaa,;n;ch �ch - •••�ic:L prstem po mapě - 1 
Te EkltuěaaeU. ocení i cin•·• b.tkl\T po-st&h s románu •Aaerik.a•, 
konkritn.f • 3eho doda.�, kde aator f!Jtá: •pohrdú! p�l.1c1.a �• 
lepit! ael �ejí posonuu,t.• J. tel19 pGklld TyOee�i a pok\ui cesta
�! kdekollT aa s.lJ,adJ.• a1 aaJd Jla ao'M OYf!,aJi pra:wd.iTO.st tohoto 
'tn-serůa 1. Ku.aclski j!lld!d policie •• T6ě1 dokJ.adů &cbotů.erit;a 
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r�u·t„ová jir.�:::k - .?lÍ::·to poc.xobn.ého prolletoválú �e r&d.ě�1 Tract. 

s pchrdári.í!t'í' Kolik tchc v! - pclici.e kdekoliv na svitě - o �-

1:cvi 7 l�ení ona_ �runa jel.10 pa.�átn.íkQm? lejen literárn!,n? Vyzkou
$ f: j tf Li to 1 

:�1Láx. "k"t€ri��.;.i0mrl t.;.l;é p.lvodnl ti tulek pfevzatj ze · 
Eilovníku :pclicie; 1;.JÁ:'r \er�c.holl.e�c" - •r.;ezviE"tný". t�en-�s� 
Ee :.:tává tan., kdo op�ť:·t.í �jn? otcovský dům a s.'I11zí v nen.ávrat-
�u: není er..a.d v jinošr-;tví v�t&.ího :pokui·ení - a :ne.n! ,-it!ího -po
kul er..í pro .Ži<ia - Y� vzt�b:u. k "'(:;;;:., trúmu rodu. A :aárodu - l kd.yl 
tc nu„í n?.:kéJ mo�.nél Stát ro:-e n�zv?;:trl�� v Americe - nebjl to n--ea 
m111cnť evrop� kýcc fidt n�přÍi'..lztd př'ť'ri čtyřiceti lE-ty? l?á trala 
pc; �ich policiE lllÍlem v c�lé EYrope'-1 A Ú( i?U't(� ••• Včiclmi ti !1-
eé, pl.íiicí i;t :··o Lvropě 1t:� il�tý�i hvf t;d�!i, vy�ÍVi!.li ll!ff, ul1cich 
��lko�rvt, mf�t 1 �e&nič€k tu Kar�ovu. vltu: pohrcilú policie je 

lepGÍ nei její po:on.o8t. 

A kolik le:m li tcrátú v čeruc.ýc-h ze.11ích vymává tuto "t'i'ltu 
- ve svém sou.1treraém !ivctě. - 1 po čtyřiceti let,:ch, T roce 198'1 
Lez-pochyby je už nfkť.o kompeten'bú speěítnl. ••• S d.6.e:leatotJU ma
lé b;.;,lky od f'rance i.úky - o myi1, kteri cesto"t'dat 

ts Ach.• hkla myi, "aTlt 3• dtm ode dne t�ealJ!ť.llej4MTe 
byl tak itroký.a! ,:z�m měla t1trach, utíkala 3sem dil a 'byla i•• 

št.astnf, f;e ltonečr.l Vió.ím vpravo· 1 T1evo _T dálce. ki, jtmle· v• 

�1 e.e tak r�rchl.e ť5b.íha�!, fe Jme-a ·ul v po�leaí.2 pokoji• a ·td
hle v kout� !:.tojí par:t. do llÍŠ bl-tim.• - •s�! �a. 'kd_yl &•�J 
mJr.• tekla kočka a se!aala ji. -

. VYF,okoškolš'tí r:.tadmtt1 s 'ed.acho Y&lkého ú.roda �Ítrf.o re

frénu W buóevatelsk, p�fjnl - •Jty :rodil1r;' čtc'b Ek.nzka g'ta)_a 
byl• jll" /t�arodlli jsae t,e. a.by pohádka ee stala dcuteflloBt!/ • -
zpív.s..j!: ·•v1y roc.lliE' ftob Katka r;tt:a.lsja byl' ju•. /�srot.111 3f:!m• 

se. aby :Katka a� ::>tcl i:kutečností./ Proč jtm teL. refrén r,omln111? 
Sn:,,.d proto. !e f1Vatý apoitol Pa.Tel aapsů: Salus ex Juduie ert ? 
/s_ a.12.w Je ze f.idd./ 'l;i proě1 jaký-to je11 U:rot čeká ty YySOQ-

. škol�ké Gtuden ty? 
. / 1.dyl ul jsme \I těch citátfu T jiném -velkém národ�,..- do

bl; Jfed t�mi !tyficeti a více lety. ptonesl 'Y n&u�1nl mn1oboTakf 
kardinál laulhaber •tuto �ftu - 11�aldébo• kdo 3• proti · 11db, 
:Bllh potrestá.•/ 
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l novov&é 11lt�to Coluu..t � -- kromt n�.r:,ftníxu :n.a M,�
níka - 1t\ niJ dtátl &.;tJm.mtte.11tmý na dřHě. K ob_;<!von.í zt,�j
aích nttíbronoaýcb f.11 $e -váie legenda o kcv.áři J�-énem La 
f\O«e-, Jmi hodil k1'1ti1vem _r,e lllee. !to ji iiee nfť�asáhlo• .:,.1e 
óop.adlo na atf::.ťbmou: l!lu. !Jodnea 1u1 to!J múti· r?toJ! dfevěuá 
budka s deiskcu, na níl j� wiilo1St pcpEána. / Fo�obným kl.�ťivea 
hátqí evl-toT.Í 11.t�ráti po li�ce �pě-.:,hu - � fi�cr,o vždy j.1.::a 'to 
v.:jc:� .. illavn! hr�J..ne. K"tkova ro'�U ".t�erika" se jmenuje -Boee
:umn./ 

t př.ísewú a ne'Vzb.l.�-dn.G budovt na hl..zvní ulici mfE'teěk�. 
Je um..íatlno •eob.i.l t Mh.a.g Rueu»". h ev� Yjk.l�á.úi EkMnl
n:1 bjvs.l.ébo obchodll �F.OU ui�Un:y poltl.:tdy. na Je�1cbl obJevu 
alli n'll usadatehj podíl. 1 sealAf.fllla ,.. aiA-eralo.gJ.cké expo
sici J�ou pláty ryúho stf!'bra. o prdai.ru lllkolika de�.ťtet caU
m-etrG.. St.fík-o ,.. této podobl 3• lle_JkTalltal,.lÚI poóaeall.ÚI uoad
lns se- nláitni teplou o'b�trkUvl'to-ll kon odráli llcia, u4fe a 
jeJleh 4i3e na. po..-rclm .• /lilkttn lltuán.! te.zty pflpoa{aaJí �l'
leltl-,ni pl4t etft"bra „ tl.olliloe knJ.lly. >ctad 3ehol klldnj a aeY
tml!t!l'lf aplMl> sowa.eu.{ •i•cb. .� l•rettYlta YU1lhJ• lte
ú.fea k. d-,llw a .k apoluprMd. hit aa povrchu liJl pf.ipadá 
tfpyt1Tlji1 • •J l• pro t1l 61.a v :!olía ok.al / 

hed Yedl.e baclovy auea stol{ patroYj cl-6•• trtavblt s ctt

klodnýeh cihel snUuat •'°1•ti• Podomjell jedacptroyjch dolll1 

odoliv�ídeh dra'11a proatfedi anenk, kraj1Ay - ta p.!1pnínt 
podhonltoa kra.lb• C.Ch �J. MoraTy - l• n Cob&ltu nea pep-1.1! 
1/;chto dod lA 'Ylak �!t i 'Ye •!n.fpl,.feh llll• le-albo Wr-Jdke 
.J1:kuba Dsla, kte: rj Y.fdáUl mnoho .v-:urkd ETých �l,pt:j! 1 p-roto, 
ie byl type poutr.J:ka_ ll:tl:Q: oťlútů Ct!f!-ty A 90f'e. C1w.31s 

., • r.Yých •&J!eh o úu-e.• /1..elela s«af přede OCťllt Tt!o
Ya po duchll/ ú ,. X. lalda wto Jtránou a dl.ul.no fíci aedooeaf
uu. ba pode&f•l• 1poreT0011 prons 

PM! • obb atoli d..6a, d.tkl.aůf db s p.rami kovanjal 
dnfai a peYajaJ._leleDjal llf!ldi T pf!_Ha!ch olm�. Je.rrt •1 
••�aile�·I! talto db. • celOo ahtel'.kaa Jleú Jtlc �llickéhe, 
a1o "7lba»,bo, ale l�ribo, nic„ k1all a le11t Y)'peětaibol 
'"' • al• coe:1 a6kl8"úbo, ■:ratébo, •za•foé.ho. Je.;t to tff.ko
�rá, bo1' e •-tř!tl.1Yá Gbl.1l4at kt«:rá ocbtoupile. trochu od ťllal
ce a Gflýnt1, a•dh-f.MT1a1. slci:ta;r-al očky M�tí r-1 Tše� i v;p,adá 
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r.�::í� jttko m.:lá JH?Vl!Oft nfll j�.ko db a obrac! se kamsi chnns.tt. 
óo rlvora: ne�tojí o ver.H:k• nechce para.doTat. opovrh�e U.. 

Kč.vf tyto vrty F. x. SAldy ět.te pomalu_ mueíte lasnout, 

jak l'. x. ��do. jimi portretuje NmUt sebe. J'edenbát !11.'llvlli 

jm.·ut � Otokarem Jlfez:1ncu o &ochaH lnmt.Uku Bílkovi a Otok.ar 

.Bfenna řekl: Každý umělec v kalčft.1 fťYéa díle uataY1ěai sobrasu

�• aua sebe • 

. .&le a.I mráz po tě1e přec:hú:í• Eteme-ll pomalu· vfty P. X. 

,a1dy o tom d��l- Te val.aňekéťll .taětt.��u. P • .I. lalcla pop1nje ti.6m 
& vy a:h·teln� vicíte.jak po.rtretuje sama. s,be: 

J ect to c:'-itlaéný c.&I E pr:.;,cn.t k.ovan1=1 dvef'mi ••• 

r. .t. �.i� v té e-vé povídce pUe, 

� �2st 'boh.atib.o i1da a poste.vil 3ej 3eho otec. lťta-rf 

za..ěal a holj.ea rwcasa. 
· Z prvJÚ119 pa tra bl.eholi aaich a pttli ee spiv •,aO. a d,cer 

lidovfch a kl.&YÚ' úp! a et.wA pod • tr.1.etaaem a Xseld.oa• aebo pod. 

•xe1stere.1.np-y•. Cdtlu\ 3e 81.yšet tak' •�• �ak dekl.emv.�í Tuh 

Baup taumnov-y nebe Hofmannirtilalo�. 

V pr-núm p�fe byil! k\ll tura. U terawra.·· 1Ukl4 rctllmd 

�• �• n&eoic6. ffetí gaerace t'Yof'! prq.!, mi.4011 3eltl Jaal.'1ízld 

n-atn Y recliala pru.{. je.jí únoa. 
s't.a%4 s� J11 málo o obchod a ad o 11terán.!eh a aaao-

kfch Tavfbeeh. 

'V pf-lam bydli b!da.• �llfárú, sah3nuti - Ylaatn.l nebydli, 

bývá tam Jffi hostea. t.ousek 11.a pr1ťvo od vchodu TJ.ti aiůá,pl.echoT4 

t&ln.ů.ka •S ieským nápisat YýEep kohl.ky a Jin.leh lihortn. ld.e Y . 

pf.úaú, v �ait,si lelea4 kleci ur-,ije3i n 1'alal1, sd.e propL3e�t 

pov.l.edrú 4.ol!ky BTjcb poloslmllfch ehalllP - ale 1tp{JeJí ise 1 u. 

kdol nemohou ulít v eobě nel ji! pt>t:ledn! �J.a.� doutaaj!ci �lekřJ.f

ku sd?-aví a roaimu. 

Pf!s•í a patro nuaa3! Jůc r.po].eěHl:-, ael �tlčko11 cbed.bu.• 

kte.ro• mud prolít 1 thtí errteUdc.4 gaerao.•• ·cho..U doJit nflle 

bytu ••bo T:r�ít • 11�, J. laloataá ohaN, kteň. •• �d• copít cllTt• 

le otupení. A lll.a4' ea'-Uekai g•erace pn� JL • pat:rJda .,._ 

ffll'JWI a IUtl'Vjm odpcra, ale .l •• ddaoll opa;tna.ostt, dee-ry U-. . 
clo,y, ee'tatiekl Mua,-, adT1!1aJ{ pokald, laty, aby aeaehyWy onu-

'lf bays. kt.r# q,acll a ÚTlthůltl pMNlld. . _ .. "'. 
tfeU generace pra�e 311. '* �e• hkl., kul ta.mf a li• 

tanmfl 8Jn 34U:'\ Dmeckj.a W.f'-ldk•• •• / •• • / 
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ile �edna otázka hlodala tme aErdci: � koli�:& tet mrt
vol - našich artvol - Vyrostl tento s1abý, churavý, n�voMý kVEt? 
lia, J�ikéN etralDém hřbitově poplenwý·ch v,d e vr:.í, �rvf'l:l j!;kou �
loEtnou mrvou? Eebol celý tento chlklndný, Etříz1i.vý, ne:c�ůvt!-ivý 
d-ům .fl pracnt kovi:mými <!veřmi a pevnýmj. ieleimý:ni mřížtt.:i:1, e-e r:v$-m 
ubohým příze·mím. 1 eatet1ckým patrem, se svojí první kul t'llrní vr: t
vou, čomáhaJ!cí ee tepne vstupu do předsmf německého lUilrd � 

ostýchtlYě klcp�ící n.a. její dTeře, j•f.'t podeEděn ne kameny, al.e 
ličrkými lebkami.• 

A ll.}'1:i..Í citát s knihy R Zámek• od l'ranze Kc.ft:y - z t.oboto 
kotn;.lto-vého ro�án.u: 1.1zvenčí Ee hO$p0da V(•lrni poa.cb;.1.a té hocpodl:, 
kde i. .• bydlel. Vflbfjc aci ne'byly ve- v&i Mcné velké -vn<:,jtí rozeíly, 
sato malé rc>adily bylo vidět hned, Yenko-vní echody mfly zábradlí, 
n�de d•ef-mi visela p6laul lucerna. Kdy! vcházel.i• &f:'.'třepetala Be 
jim ·nad hl.vou aě�aká látka� b.yl to prapor T hr�běcích bsnách. v ___ 
pr6jezd� je lmed potkal. ho�tinru<.ý, sfeJmě byl na obhlídce; kdyi Je 

. , 

míjel, podíval. e• malýma očkaaa &ko\Ula'YI ě1 osp�1• na �. a fekl: 
Pail seměmlM.ě w �a do 'Yjčepu.• / ••• 1 · 

1101taali ti, \lese 1olova Yy&.ÝtUeaí, -yyliel K. s výčepu, na 
chodbě místo k_ Tjchodu sahnal dovni tf do domu a po nlkolfia kro
cích byl. Aa ó-Yofe. Jak tu bylo ticlio a. heskJS {;uercový cvdr se 
tti etran. ebklopený dcuae.m, od ulice - postr.sJU�! uli.ee, jii I.. 
hm.al - oddllený Vyt'l\okOll bílou t<i! 6 velikýl&i, tlžkými, V tu cttví-
11 otevřenjai n-a.ty. O<i'tut.i., &e dvora. 6e d� zdsl. vyšt:! nei od. 
pr61eli• a.Gpoa pr'f'Jl.( patro bylo úplně vybudováno a :p-6E-ob1lo mohut
něJl!a coj11eta� neiio'¼ bylo obroubeno dfevtnou, al 1m mé,lou štf,rbin� 
ve Tý!i oě! uzavřenou g�J.erií.• / ••• / 

•A vytrhl 8e a vracel &e uo domu, te�tokrát ne pooél Zdi, 
nýbrl rouou enaina, v ehGďbě. n�razll Jla hoetin�k:éhc, který bo 
.mlčky pocdravil. a ukázal na dvefe výčepu_ po�lGclů Jel.o pokynu. 
i,rotoAe byl i,rekfelÍlj a pJ."Otole chtěl. Tillě't nějaké lid, byl věf'Jt 
Tel.mi skl8lllú1 kclyl 1l jed.noho _atolku. který cec by; éS1 naschvál 
pfJ.ataTea, •eboi __ jinak tli hos'tb trtačily sudy, uT1dě.1 toho mladého 
páa. a pfed aú - trapn4 podiva.uá pro�.·- .�úl.a bo6ti.lwká • hoepo
dy 11 aoew� / ••• / E. •• ophl o pul.t, �1ti� raku na oěi e 
•n!ím&.l �1 nl�eho. Pak ue11cl. koiaku a odsu-ěil ho. le e-e prf nedá 
pít •. •Tt1clm1 púi ho p13ť, • fekla Pepirta llkritka, V:S.11110. zbytek, 
Typl,chla e.klenlal a poeta.TU&. �1 na po11c1. •Pú.i maJí truc, lept:!, fl 

hitl �. •11oini• • &kla Pep1D.a, •a1e �, ne.• !:im bsla e x. lic tova 
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a op�t b�lé: k slufl}.M pánovi• který vlak n:lc nepo'tt-ebcval a za 
rd.m! te-d Pepina: pořád .obloukem obcb.áEcůQ a uct1vi se pokoulela 
:na,hlédnout mu pi�en rame!lo do pap.irllJ byla to vlak jen je1ová 
z�[dEVo�t � n�p�ování,jel 1 hostin�ká �račene s nelibostí 
požorov�la." / ••• / 

11t.dyl jf::a• 'bli: ted. tak v dobré míi·e pollroinadt,� fekl ·pak 
pán, "pro&U bych vás sna211i:, J)aILe zemlatfiči, abyrta nID{olika -
údzji doplnil �é E-pisy." - v�ady se hodně píše, hkl K. a s dál

ky pclu.é<ll na !cpisy •. f\ .Ano, cfiklivý sr\Jt-k, tJ :řekl pán a opět �• &as
mil, •:ale E.n.&cl ani jer:t( n�víte, kdo j!cm.•i íatd./ 

btenář mť.!e �l,ýt i cioJmu„ ě.e :franz Kafka pl"Ózu I,.x.iaidy 
mala je to ,·íe nef :pr:;;vcičpoť:obné. f·raž-tí nfm�čtí tiúé na č•skou 
liter�tu.ru n. �toletí vidy !1vě reag0va.li: sternť11řf1č K. se pohy
buje v severské, pod.horf;k.é vci pouze �ezi dv�a hcu:thci a �oh pa
rale1 s Šaldo$ textem lse najít nmoho. 1 ty lebky T z.&kl�d.ecb. 
pP..n.skfbo ho&tb.ee 3sou cítit a sealmtfiě K. se mal! perozuait nw• 
lai r.á.mku a. domácímu lidu, al.a 1 prvnímu patru Panského hostince. 

·:O poronm�r,! e kol'!Jll.exem prob1é:n4 sv4 rod.a6 ěee.ké �illy 
a semě :m�lel Kafka upřú.n�. Malý ó:4.kaz: v! e$ o toa, 3ak _uv,fJ.1YI 
Tolil l.afka 3m4na njch lmlb:A. liedoetapnf llau ze úmku -· to ae-
rd �o. 'ta rokle• aoutfska ve ·_sayelv. ,flapu tak dil•lité.ho p� _..,_ 
•e:aěf.iěe a proép-ektora., ale �• to 1 popis nkuteaé or;:.oby • ./Vis po
pis llamma v ro.mánu •zámek .. , k'terý odpovídá reáliím zacboveatcb 
íetogrdU - těch pap!rk� pokrytých x stf!breni l další .eaěeic! kon./ 

Ten, kdo jde ve JlépěJ.Ích prisdni.Mvých po'by-tů 1J:..nSe Ea11t7 
/pě.iky/ s Radomyšle clo Oseka, aara.s! v lese na lldoTský llf'b1toY,ed-
4llenf od. houštin ul jen áltiadea zd1. Xa Jedn, Tyehy"l.ené .a do seal 
&apadaJ!ci plotně lse ě!st ul ne�f-etelnj náp1,n Jacob Xa..-f'ka. Y p.r1Jtl 
pod k.a.�e1u.u� Dů.selo t�-J.o děda han.ze l.af"1ty: zbyla s 1u j jen hrstka 
„ záenjch kcTťl, 1 ke bal t. - viz iě.lc-v ědu. Za Kztko'ťa dt te tví / se.mřel al 
j 15. červeaca- 1922/ lil na cá;nlu1 Y ls6:ku český /a n.lteurdtý/ Yel!to-_ 

fita'btáf a prhysl.Júk rytif .Daubek. ia.J!má ná� �ell proto, ie- 'byl � 
a.i-rl- cti tala, 11drlont.l• :paátk7 1 apolub!)JolllÍkeaa neJ.,,_.&.lj• 
iíbo politika !eak'1lo prostan T 19. e_tel.eti • hr&blt& Cl.aaa. 

Xdo. to b,-1 hrabi Claa-N&rtilůc? Potomek �edté llrabfnky,�!• .. 
Tymfel po pf·esl.J.c1. rod Jitartlzůct. a hra'bi.h Cl.da, �•hol rodlaa de
bl& inkcl.á � T t.chách �i .,- r. l. 757. /'Eod, pochú! s Clamam T Bemoh 
Jiakous!ch. 01.am, lat. - ·taJni, ve výa. prec.a.rio, n,s..u!m, ytpro.u., 
auy_ drleú nepra1'ého./ 
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Jindřich J'arorilav Cl�hu:•tinic r·fi· no.roc:il. v čE'rvziU 1826 
a Již v r. 1S46 Eab.ájll kariéru v:·!:�o�ér...c ú.i�i;;-�; •• íka ve: ctátL.ích ra
kouc.J<ých e.lu!-báeh. V pUi pa<ie�átych let ee L t.é-.l jiĚ 11re�ic:ente!Zl 
Zr.:}twk:é vltdy a ve svých Kf,!f }evých let�ct. v roce lt-é?� vy:-:toupi.l 
poprvé nrc, veřejllO "' t pŘX'.t�t�ticky.m ... r,ir..ť>m1, ;iú1� ;,o:rnval veřejt.OF-t: 
�al{o �nal.ftc hi�torického vý-vo je !..akou:::k;.: f'.e v nh;. ,�ehe:;ne-n tn0 zc.�tá
vtl E2'K):E!právy jeánoUi'ijých Sf8.lli. :io pádu &chove ab�oluti�aru, k. 
nt?il\J.f při�n, s.e e�l v 2-oce lbl-..C člGr�E,m říšr:ké �tátní rady: vy
stupoval ta� j�ko h!lrlivý ZaEtárlce hiE'toricko-politické inriivicua-
11 ty král.OYEtví Českého. Y témže roc� zJotil t�tké. .fed€:rtli�;:ticl:r�ou 
st.mu a Č..-"lr-o,PiG �v.ater1ané:" - tE:c sC:: FV-ým tvcl:re;:i L'\"�:i Thuneim. 

Obratným politick.$'!11 tl::,..kem vybcjov&.l nt, :ptcič řifcl{é ::-tttrú 
r,dy •�íjnový diplom", který $e reohl f'tát potátkfit'! e:t�stnf·jk!ho 
rosvoje autonomi.1;t1ckébo aěnl. ltdyl b:yl vi.k povolán k. E tátnímu 
Teslu Schmerling a T únoru 1861 vydána pak úet�v,a únorová,opuF.til 
Cl;:m T r. 1862 1':!lskeu E.tátr.i radu a e ním všicluů auto::�orui�tičtí 
potluei. V ěa.Eopisu •taterland" hájil o.iígleuni a rámě � 1'eda
ral1Etické stanoTiP.ltoa ns:vazoT.l cile ného múiěl:ú j..k na politiku __ 
mho prapradHa • matčiny strany Jarosla"fa s F.2.rtinic,de:�eneetro
na&ho • Pralakého hradu T roee lé18• t-1t na. rodovou tradici cna:amt. 

kteM •Id:, EledoTali Haltsbarky v sá�mech o uclržení Rskouké ř!le. 
Po pá.d11 ScbmerlinpTě T r. 1865 nítlzila -ve volbách do 

če�kého nlltlll OlammoTa etrana 2 v btcmu 1666 bylo úepiš:ně rokoru.o 

o všech .federů.1st1ekjch polada.veích. m.am byl hlavním mluvčím a 
nolent,a spraTo4�•• naTrhl text adre::y cí�.:f·i v příčint etáto
právrúllo �'tdn.í a jeho ná:Ýrh byl přijat. Vídeňská '\'líť!�,tl.at:ená 
do kou�, volila n.dl�1 Tál.ečn4 cobroaruiEtví. /Po porážkách od 
Pn.� Te výcboda!ch O•chách byl jiný z .rodu Cl.raa:ť1 - Cl�-\rallaw -
po�teTen d.okonoe pf�d eoud j.ako fiědtý podms.rěalťk: ,íd(:ii !!Ua 01.c
mA -pl.nf m'by./ Po vsnitu &.lc.ouska-Uhcrska byli f edtrallr-ti vylouěe
:r.1 se sr.u a _Claama ťoproTúeli ná-""Odn.í pot'ler�c1 čertí. kt�f.í -vy
dali dekl.araci • T počtu 81 opui:\lli také Enl:a. Gl.a s:.Cclui.l paa-o 
�•o• fede1"8111rt1cko11 etran11. neZSclcanou polpoI1l 1 ve �týrsku. Homieh 
R.akou�ích a !yrolek1'. takle •• -volbách T erpnu 1870 novu .nitisll. 
opit aačal prosaeoTat TyrOVDiTac! akci a opl't byl svolen spra.Toda-
3 • Tjbon pro· cgnow. zákoJ1.ewwrWú+Á- o ochraě rovného prliTa 
!eů4 a aě11ec1t, nmd.nostl • f:eehách a del.�!ch poladaTcích.Pomoc! 
poTEstn.lho ehalmln na velko,;ta.tcích s!ekala. Tšak na měmu pfeTa-

---

�l!c1 T11T straaa allleckol.1beml.JÚ a Clo TOlil movu opozici a 
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tri�ný odpor. st�l. �e legenčární, 1 kdyl prostým oběaada ma&ll 
nepříctupnon osobnottí, v roce- 1879 E.e na �ou reclu snovu -n,l.. 
til e. T roce rA.;ro.zei:.í J·r�nze Kafky, 1883, 8111.vil liV' nejroahodlli�
ě! vít?::z�"tYí ve volblch. /V tém!e roce pt1.k podsl na pdé.ě snsa 
ns.př'. návrh zálr;o.r.g_ o Z.JVedeni eruhého jazyka zemFk�h.c jQkO -poTbl
ného n� všech č�ak.ých i německých �tředn!ch �oláeh./ Od roku 1885 
se však zača.l_Etr&nit veřejnosti, churav�l a pc B�UViElych pobytech 

po ěe�kých lázních v roce 1687 zemfel. Nem�l d�t! a jako politik 
nebyl typem tábo:rového f-ečrl.íka, pohybov�l Ee poltud mo ��o v lietrumí 
s přť:-r-to m(l �oustu. oéťaných cti te:lii.;,' pochopi teln� - 'rle nel • 

lic:u - v zám�ckém p:roEtlc-c.í. 
K jeho politice ho vec.le„ m:i:·r�s:ivá objektivita: svýra 1 aapxo� 

to důsledným f·edei:·al1.s=,t1cltý� st�ovir;keai se ?:nalil o záchranu JlakoUB
ka g v-0.bee celého čomíva,jícího záme-e�ého motelu I:vropy. A pr4TI 't' 
dob,, kdy �aika p•al. �vůJ "Z�&k", objevili v ronaliaáeh rakouakl_ 
f!!t Htmci iljící v Cechách politický ·odkas Cla.mmtlv, který YI* ,o
ěátkem dTacátých let ·nebyl u� nič!m j1ntJa, nel klpem. lf�dosltlpafa 
klamem, který existoTů ••• 

Mom,,. le se la.1k2. sa.býval o5Udem čeeké saf. ne, 11el •• 
?lyel!t nebyl gkutečnf Clam 3• veleschopri� a obdJ.ToTallým '1hdúk•, 
jemul sáb.adný e nelogicky Sch6nbrunn vlastni aeromn a S8.ll&llltl, 
nyklf mát míru .!.!.f. 1e•�• nemohl. nic �1ného, nel lamout nad 
abeurcností cel4 situace ••• 

. I ·ne. tak TEaáleném Severu, kde lelí m�steta<o Co bal t, d11e1Jú 
potomci dávných pro!:pektord konají ka!c.oro�� vcpom!nková shrom,ldl
n!: nepřipadá 31m sb�n!, le kdysi milem s'Y�toznámé mt�t.o se ■ta.lo 

po první ST�tové válce iill veEJ.ic! - n�opak. J u. aáTltr?m!lat • lech 
s� tyto tr�<iirn! srpnové k�evsly, nr.Tozujíeí ,,tmoe:téru dá� stff
brné horečky, mohou �tát turi�tickou ntrakcí. Ve �kutEčnoztl Tlak 

na tr;chto vzpomínkových slevnoeteeh az setkávají proepektofi •• 
Tl-tch koutl11Cmady. A e-del:ují t:i t:vé ekušenoEt1i v Xgnad� �• 31C!h 
�Ule <ioetatefnt poěet a .�ejich l)ro!ese se těší Tšeobeen, '1cU - ae
jm na území �ejich nap-dl t:Gniklého mlista Oobal tu. lia jejich Trlllt 
připadají objevy mnoha lo�isek vzácných koTd, �ta, stMbra,pla:t�7 
a dalfích nerostd, jel tvoří sákled ka1u1čsk4ho dilnťho prCmysl•.'Po
moc! kladiva e rjf.0T2.c! miEky_ &kouma3í bohetstT! semf. Xrolt • kro
kem, jako yjkomú zem�i:t1č1 - al pod poTrch. A 1 T d11eWeh daecla 
m!sto 11radě�ného llálesu obra,ni�:.C a t'W� Pl@ill nabídnou E:Vltu ••• 

Slo nropětí saaaif1č1 no31 rf!oTac! misku •�1 • llet 
pap!:ru - sa ten m1n1m't1.lmí c.}ili. ZY1áitf Hllhnlf1č1 'V l:ecMoh. � 
jak tlm schází 1 IIÚF.to prevtdel.ného setkiftllÍ, a��ak• aěs1ie&o Oobal 1 .. \, 
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v,c lav Ha ve l 

O s o by : 

XIBOJ 
KDIG 
FRVN:f if ZEŇ 
DRUHÝ VĚZEi 
T!tETf VĚZEfl 

/Když se otevře o:so.na., jqou .n� l�vé straně eoé.ny dveře, v .nichž sto
j1 .namaQk4,ni ··paffI? D:e.m· a ·T.RETI ňzE:I a v �ejich ěele KING. Vě1ch
.n1 jsou ostf1hán1vdohola• více ai m6.ně•potetován1 - .nejvíc KING-, 
.majl na sobl vizens.t.f ste�nokroj a hledi upřeně na XIBOJE. Na pravé 
straně séény jsou-A& sobl tfi kovov, ✓ vize.ňs� postel�, .n.a nejvyil1 z 
.nich eed1 XD30J;, rovni! dohola·oetf1htn á ve vize.ňsltém stej.nokroji, 
ale bez tetov4.n1. XIBOJ�je .nová�ek a hledi po.někud-vyplašeni na sku
pinu .natěsnanou ve dvef1ch. Delšť .napjat4 pau.za/ 

KING /ke XIBOJOTI/Pre3 sis zapilil po bud11ku -

1Xr,tk4 pauza/ 

PRVNf ňZEff /ke KINGOVI/ Zapálil si, já ho vidil -

KII�G /k DRmMU ViZHI/ Je to pravda? 

DRUHf vlzEI Jas.ni -

Kllrn- /ke XIB0J0VI/ Ty neví§, kdy je nástup na sn!dan1? 

/Krátká pauza/ 

PRVNf dm /ke KINGOVI/ Dobfe vf, !e deset m.inllt po budťěltu -

KING /k DR� VĚZNI/Vito? 

DRUHf VĚZEi Jasn.1 1 že vil Viem novejm to f1'.kaj:! -
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KIHG /ke XI:BOJOVI/ Ttůt poslechni, kamaráde! Mezi budíakem a 
snídaní .mtme deset minut. V tt dob6 se musíme všichni 
voblík.nou.t, kdo chce se mllže wne�t nebo 1 VJOhoat, v 
to.m n.ikonu1 nebrár:dm.e, na to mi každéj právo, a kdo chce 
.amže začít 1 stlát, abysme ee �tfídali a jeden druhl
.mu se pak .neplet pod nohama. T hned votvlráme volala, 
aby se ty noěn! prdy pfes snída.ni vyvitraly. Taltovej je• 
tady zvyk, tak je to tady prostě zavedený, tak se to ta
dy vodjakživa děli. No a pak si každej p}ipravi ešus, 
�epici a ěeká na nástup. A když zafvou IUl.stu.p, musíme 
všichni vypadnout vokamž1tl z cely a postavit se venku 
do fady. Když hned n.enas toupťme, za! enou Mlj zpátky a 
čekáme na novej .nástup. Takže nepřichází v uvahu, aby ae 
tady n�kdo motal, zdržoval, nebyl hotovej, hledal ešus, 
ne.měl čepici, típal žvá.ro nebo tak - a aby to pak všich
ni vodsrali za něj. To Je s.nad jasnt• KVŮli jednomu se 
.nebudeme přece všichni vracet a z.nova čekat na .nástup. 
To dá rozum. A kdo to nechce pochopit, ten to brzo �o
chop:!! 

PRVNÍ VIZE! /ke KINGOVI/ Všichni to chápou a každe� to tak děli -

DRUHf V�Zd /ke XIB0J0VI/ A jestli s1 nl.1ak4 pí!a myslí, !e ae 
, na to Jmlie VJSrat, tak to wlili ne.1Tejl jednou! 

KING 
, . 

/ke XIB0J0VI/ Kez1 budťakem a ani4an1 3• teda pr!oe doet. 
Rozhodili teda .neni tsas na lli.1� pi&oT1ny. A tím mti u 
nijak$ vykufo'ftAi. !ro tady .ne.m4me ve svyku. Po snídani, 
to je nlco .11.ntho; pak si lta!de� .mdle. sapil1't1 �•stli d 
co, pak je na to aas11 dost a 1,wmu to UTa41. ile pfed 
sn1dani tady nekouf!me. Tak to bylo na tthl.e cele vldyo
q a tak to tady taky bude. Tich dvacet .iniaut, ne! ee vrá
tíme ze sJ:Lidanl, to .každe.1 JIJll!e yydr!et. to nemd!e be.1t 
pro .nikoho problém. /k DR� V�ZN1/ »4m. pravd11? 

DRtmf vtzEff Jas.ni -

PRVNf vtzEI /ke KINGOVI/ Vlichni to vydr!ime -

KING /ke XD3OJOVI/ Zkrátka a dobře pfed s.nídan1 se tady .ne
kouf1 -

PRVNÍ �ZEi /ke .KINGOVI/ T!m spíš, že se tu tou dobou Větr, -

KING /ke XIBOJOVI/�fo taky. Hlavni .1aou tady ale 1141• oo_ to
hle vypal.o'ri.n1 hned po b11dťělt11. prosti neSlll.l•� • líemaj1 
to r,a1, nel1bť se jim to, ned11, jim to dobfe u plfoe, 
prosti si to .nepfe3011. Na to mají pJ.Dt pr,vo. Je ti to 
jasn,? 
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/tIBOJ .mlě1, jen rozpa�itě krčí rameny/ 

DRmrf V�ZEI /zařve na XIBOJE/ Slyšels, co ti f!kal? 

/XIBOJ mlěí, jen rozpačitě krčí rameny/ 

U koho tady uvidůne po butí5ku žvá.ro, tomu ho vyrazíme 
z huby! 

KING /ke XIBOJOVI/ Co si dělaj .na jinejch celách, to je je
jich věc. Tady se prostě po budíčku nekou.ří. To platí 
pro každýho a především pro ty nový. To jsem ti teda, 
kamar,de, chtěl f1ct •• }�nefek jsem ti to jen. za sebe, 
ale za vlec�. /k DRulUiMU ňZMI/ Je to tak? 

DRmrf vtzEI Jaalli -

PRVNf vtzEI /lte DBGOVI/ TO si myal1 vlicluů -

KDG /ke . XIB0J0VI/ Vlichni si tf tvJ ra.n.ní cigarety Všimli 
a Vlichlů o tom pak .m.luvlll. Bylo kolem toho tady dost 
fea1. J' al• feks 3• nove�, �•ltl to neznll. Tak!e ty 
feai pfestaly. Prodnešek ti to teda prošlo. Ale pro
pfíšti si pamatuj, !e se jeltl_nestalo, aby n'1n tu .ně
jaká holubů.na -zaváděla novt moresy. lia to tady :takt 
nejue zvldaV, -

PRVNf vfzd /ke KINGOVI/ Co jsem tady, llikdo se tu ještě nevod
, vilil .Itou.fit pfed snídaní -

KING /ke XIBOJOVI/ Toho dnešního Tajgla ti teda vodpou.št1me. 
Ale bylo to .naposled. Je ti to jasJ:1$? 

·r 

/XIBOJ pokrlí rozpa�itě rameny/ 

DRUHf V�ZEf /zafve na XIBOJE/ Co vejrá§, píao! King se tě na něco 
, p'U.! 

KING 

/pauza/ 

/ke XIB0JOVI/ Jalt vidíš, nic z toho zat!m nedilá.me. Te! 
to ale ul vil a zaf1a. se laskavi podle toho! 
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/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 
jiný, zvládll.e§ to taky. Nikdo tady nemá'zájem .na tom, 
abyame kvllli ni�ím11 buzerants�m11 doskoaišti ztráceli kaž
dej den bods Na to pak doplácí celá cimra. A 1IJ.1 neb11dem 
sjíždět rajony jen proto, že si nějaká nová myš newn:t ust
lat. Když to nepochop:!§ a nebu.deš to-·m:Ct ze�tra jako všich
ni dr�, tak se bude§ oelej veěer u.�1t stlát -

DRUID ňZE� /ke XIBOJOVI/ Rozházíme ti to třeba desetkrát -

KING /ke XIBOJOVI/ Deka musí bejt .na všech stranách dva ceň.íd.
ky vod kraje postele, limec prostěradla na dýlltu. atrave.n
ky a tak Ml. Voni ti to ul klu.ci u.ltilou --

PBVNf ňzE:A /lte XIBGOVI/ Jd. ai ho vez.mu na-starost -

KING /ke XIBOJOVI/ Rozum61a? 

/Pauza/ 

Ka!dej si ll& tyhle vlci zvyk a tak ei Zla lll n,knel 1 ty I 
JasrJ.$'? 

/Pauza/ 

DRUH! ňzd /ke XIB0JOVI/ Tak se do prdele, p1ao, VJŽV&jkni, kdy! •• 
, ti king na něco ptá I 

FRVNf ňzEI /ke KINGOVI/ Nějakej hu.stej, ne? 

KING /ke XIBOJOVI/ Uttel jsi ráno umejvadlo? 

/Pauza/ 

.. . 

' 
. 

,. 
. 

L1il tenhl.e te3den úklid a tak &a Tlechno ruaíll A jeat11 
si myslíl !e jen tak pfejeclel uetákea po sami a bude 
to v r1chiigu, tak �ei .na Jv•�• o.11.11u. Pocl »oateleJlia •• 
vyttr, hlavni v tich ros1ch dole u &41 - tam si av1t13� 
be.ngovJ baterko11 -, prach se 11t1r, vlu.de, ue�vadlo JllU.81 
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bejt umytt, u.tfel\f, vyleštěn$= a to s� hajzl. Dnes to 
byla h.rdza, úl klik11, že t11 pfes den nebyl žádnej bengo. 
Jlnak bys mil po píai. Ale veěír pfed prohlídkou si to 
osob.ul zkontrol11j11. Je nás t11 ha.fo, všichni jsrge si rov
ni a žd.dnaj nebude mít .n.ij� vtj:!.m.k:y. A nejmí.n .nějaká. 
holu.bd.r.na, kter/ ještl hof:C zahozenej vajgl před bránou! 

DRUHf ňZEI /safve na XIBOJE/ Slez do pí�i, píěo, když s tebo11 
„ .m1u.v1 king I 

/XIBOJ ml.stane sedět .na své posteli a stále se 
rozpaěit� 11Sm.ivá. Napjati pa11Za. DRUHf VŽZEI se 
chce vrhnout ke XIE0J0VI a strhnout ho dolil, ale 
XING ho zadri:!/ 

... 

KmG /lt DRUlmMU vtZNI/ Poěkej J 

IPaua/ 

/ke XDOJOVI/ !ak hele, hochu! Je a tli si myslil, !e a1 
tady budel hned i,rvn1 4eA dllat 00 choel .nebo Bi dokon
ce hr4t u .nljaltho kin&a, tak se .na t/hle ci.mfe .uaa

pel I !alde si to pof!cln.i rozmyslil Ba takoV, �ako ty 
tady �elti JDl.me, to b7 ti .mohlo bejt �asnfl 

lisu.zal 

PRV'Nf v�zd /lte KINGOVI/ Te.n je ale vo:touklej! 

KING /ke XIBOJOVI/ A pa4e� s t/ betle dold I 

/Pauza, XIBOJ se neb$bal 

DRUHf v!zEI /zafve lla XIBOJE/ Neslyšela? 

/pauza• XIEOJ se ne!Jlbe/ 
-, 

XING /ke XD30JOVI/ falt hele, ohlape&u., nemám rád, kdy! ·tady 
nikdo za Jlll1e 411' volal JenOJIŽe lili jen tak .navytoěťš I 

PRVNf vlzd /ke XIBOJOTI/ Okamt1tl aeakoa 4olt1 a omluv se ltingov1J 

137 



-6-

/.Pa.ti.Za, XIBOJ se ne.ii,be a 3en. ae rozpaěiti 
usm1v'1 

DRU1i1 VIZEI /zafve na XIBOJE/ Ty ku.fbufte jeden zasranej! 

/DRUHf V�ZEI pf1skoa1 k poetel1m, strhne XIBOJE 
za .nohu. dolll, XIBOJ spadne na zem, DROHf v:šzd 
.ho kop.ne a vrátť se po bok KINGA. IIBOJ po.raal11 
vst,vá a nechápavě se rozhlíží po přítomných. 
Delší pau.za/ 

TID;T1 vtzEff /tiše/ Kluci -

/.Pauza, všichni h1ed1 .na XIBOJE/ 

KING /a.niž se otoě1 k thTfMU v!z1u/ oo 3•' 

/Fau.za, vliohni h1ed1 l1a XllOJE/ 

!rbTf tlzim /tila/ Vždy� to 3e n13a1te3 Jla!ar nebo co -
- , 

/Všichni pohlédnOtl t4savě Zla KINGA, napjatá 
pallZa/ 

KING /po chvíli, tile/ Jeho chyba -

/KIN(l vy�f1 zlovirjt.nl smlrem lte XIBOJOVI. 
PRYlil, DR i Tffll -· V!ZES ho zvolll& nd.sled1.1-
jí, všichlů•obklopuj1 »IBOJE a etile těsněji se 
k němti přibližuj!. Dpona padá/ 
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Prora.kou.sky ac.gaž ovaná Babička? 
-

-----
-------

t" se Iva "{otrlá dostala až k Toské.n-
Ve svých II obrázcích z ces .r� 

� v té souvislosti si zauvažovala i o Babičce Boženy Němcové. Bo
sku. c.. 

huž�l, učinila to zpusobem nepřípustně lehkomyslným. Každé lidské dílo 
může být jistě podrobeno kritice, žádný nimbus nám nesmí bránit v tom, 
abychorr.. vyřkli sebekacířštější názor, došli-li jsme k němu. hlu.bším 
poznénim 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 li teratufe. I.Kotrlá ale nedošla ke svým 

pfekva?ujícím poznatkům pečlivým rozborem jejího textu., proniknutím 
k dosud nepovšimnu tým histor ickýffi okolnostem, naopak, dopou.š tí se hru.

bého Ekr�slení s�yslu Babičky a historické souvislosti si apriorně 
přizpůsobuje, takže její závěry mají nikoli kritický, .nýbrž spíše 
provokativní ráz a jsou v příkrém rozporu. se skutečností. 

X X X 

1 Přizvisko• nejčeštější kniha si podle Kotrlé pro Babičko. 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 •př�zviska•, to nemohu 
vyloučit. Výslovně však užívá tohoto označení Nejedlého vědecký a .s 

ideový antipod - Václav �erný. 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 Babi� 
ka položila jak svým jazykem, tak typem své hlevní postavy základy „ 

českosti naší literatury. Dva z největších našich moderních básníkti 
vzdali •�aš:í krásné pan:!.• hold ZE:ď to, jak rozezněla mateřštinu. •v �ee
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 bu.dou.cnost. 

Její hlavní kritické výtky však míří proti ideové koncepci Ba

bičky. Především se pozastavuje nad •nejdůrazněji zápornoo postavou 

v J:...nize", nad italským zámeckým sluhou. Piccolem, kterého chlapci ze 

vsi v čele s Milou. vyplatí za to, že neodbytně dolízal za :Kristlou.. 
Podle mínění I.Kotrlé je jeho zápornost ohlasem protiitalských nálad 

v době, kdy Rakou.sko mělo v Itá.lii ni.ra.mné starosti s osvobozeneckým 
hnutím. Cituji: wTěeh nadávek v textu. jemu. určených, až po tu: ,poví
dá se, že ti Taliáni jsou. zlí lidé.# Jak tomu rozwnět? ••• o nikom ji-
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ném se tak v Babičce nemluvit• Dál autorka tvrdí, že babička tuto v 
textu. prý •nesmyslnou. figu.ru• charakterizuje slovy "kůže prolhaná•. 
Němcová je tu tedy vydávána za šovinistku., která jedinou z2pornou. po
,stavp v Babičce vyšla vstříc dobovému •rakouskému duchu". 

Iíiohl 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 národnosti ••• " 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 
figllry zámeckých sl!Jhů jsou. líčeny negativně, eventuálně ironicky, 
všlchni jsou pro babičku. darmožrollti a lenoši. Neje&třeji ze všech 
pak odsuzuje pana správce a zlou rychtářovu dceru Lllcinu, kteri si 
myslela na I1�ílu. 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 pa tří i Piccolo. :navíc tento ohnivý cizinec 
bezohledně ohrozí Kristlinu čest. •Malý český lynč", jak tomtl tiká 
I.Kotrlá, který provedou. ratibořští chlapci, je nevinná idyla proti 
tomu, jak se na českých vsích vypořádávala chasa s přespolními zálet
níky. /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 �ctě 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.• Není t 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 �ech. /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. Mltiví 
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 t12 nepronikne národnostní záJ;i, všude se pro
jevu.je jen a jen odpor vesničan:ů 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 �alda si 
všiml, že Němcová zlé lidi netrestá. Zlo je v jejím pojetí výchylka 
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z :-ádu 8věta a musí přijít dobro, jež vyprovokováno k oběti vrátí 

vše opět do pa třič.ných kolejí. Němcová neznala nenávist a domněnka, 

že Piccolo je "transformovaný Cavour• neciá naprosto· žádné opodstat

nění ani v její názorové soustavě, ani v 'text11 Babičky. 
Postřeh o ohlasu protiitalských nálad v Rakousku v postavě Pic

cola je sice pouze nedoloženoll d.:nnněnlco11, ale má aspoň. špetku. zají
mavosti a v kontextu Úvah I.Kotrlé o Toskánskll 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 v lád noucí šlechty po odtr

ženéct. Kladsku, Slezsku a čarokr2.sné Toskáně ••• " zní další jej·í tvrze
ni. Oč je opírá? Snad o to, že babička vykládá, jak se pi"i její svat

bě s Ji!"Ím mluvilo na. Kladsku ještě česk�r'? O Kladsku a Toskánsku. jsou. 

zmínky vždycky jen v souvislosti E: 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 odt11a musí být i Piccolo. Ale v čem se tu proboha projev11je •stesk 

vládnoucí šlechty"? To je pro stě zcela vykonstru.ované tvrzení. A ste j

ně neprůkazný je argu.ment, že v knize .není "žádntl zmínka o Praze• / i 

je, a to hned. dvakrát: v pověsti o siláka. Ctiradovi, který zvítězil 

r..a královském turnaj 1 v Praze, a ve vyprávěrd babičky· o Lehotském, o 

němž říká, žo •u ·nás byla jeho Praha"/, zato že prý se mnohokrát ml11-

ví o Vídni. Ale jak by ne, když ve Vídni žila paní k.�ěžna /ta skuteč

ná i ta románová/ - a její štolba pan Prošek s ní - a navíc i babič

čir...a sestra a dcera! V tom přece není vyjádřena žád.n8 politická ten

dence, Vídeň tu není chápána jako obdivované centrum ralr�šáctví, ale 

jako velkoměstský protiklad venllovské idyly. Jalc je z toho možné de

dukovat jakýsi ide ologi clzy zjvěr? 

Ze stejného rodu je nepochopení I.Kotrlé, týkající se "paján.11 

na štědréh.o a dobrotivého císaíe- i šlechtu•. Tím císařem byl Josef 

II. a ten žil v povědomí lidu jako 11 lidový císař", p:rotože 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 

Magd.aleny Novotné o setkciní s císařem, jenž ji ob daroval zla 'ttm 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 

potentát3r• - 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 pejány 11 na šlechtu, jenom v souhlase s do
bovým přesvědčením ji h�eděla 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 �kol otcovsky se starat o 
poddané. K tomu je podle ní zapotřebí •vychovat• šlechtu k uvědomě
losti, 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 �ženu. nad 
šlechtičnu., u.ž to samo bylo v polovině minulého století něco neslý
chaně buřičského, odporovalo to vš�m dobovým společenským normám. 
Ale právě takto Němcová babičku. koncipovala: všude, kam vyzařuje kouz-
lo její osobnosti, nabývá svět svého lidského smysl�, protože se ří-
dí hlavním zákonem života - zákonem lásky k bližnímu. V tom je základ
ní idea Babičky, ktero� třeba pochopit, než o ní proneseme cokoliv· 
dalšího. 

Pro I. Kotrlou. jsou. však všec hny 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 takt-o: 
•Babička odpovídá jednoznačně/!/ rakouskému duchu, je angažovaně/!/ 
prorakouská přesně podle vládních požadavků první půle padesátých let 
minulého století ••• • 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 na.příklad 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 vilce nikomu. na mysl nepřišlo objevovat v Ba� 
bičce _"jednoznačně rakouského ducha•. V tom má I.Kotrlá smutné prven
ství. I kdyby ve své historické nepoučenosti považovala za projev ·ra
kušáetví zápornou figuru. Piccola, •pajáxl• 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.Němcovébyl 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 nojtemnějfií realcce, ži2 dala cvi· u!!'�r..í 5r 
jejícl· služeb? Psali Babičku •pro Úlevu vlastni zkormou.ceť:f: clt.i�e své "' 

po smrti nilovaného eyna. Hynka, v b.ídi: a opovrhcvana, ne;s&.lE.t i i r:!'C 
., . 

pottšen:ť c!saf' slcého dom11, ani vlád.nou.eí šlechty - a ovI;e:r. ani ce.::zur�. 
I k ní ae totiž I. Kotrlá dostalo a to uvědč:! jen o to!:1, že se 

přeste.10 zcela kontrolovat: •Ne, tuto knihu nercohl p1•ažsl1.:j' nnJclaé.utel 
š·oop!š11 natrvalo k vydání odm:ítnou.t: cerizu.ra ae '4ž r,�os'tarala, ab;y 
s_patř'ila světlo světa • ., Cenztira, jal� zruimo, bu.a. p.;:.edložer..ý spis za
mítne nebo so!1vi.l:C /č'i u.pravil, ale v pojetí I.Kotrlé ts. bacr1ovnl!.:é 
Ge dokonce postarala o to, a.by :Babička vyšla.!! 

I:d.vbv mf la m.:ít I .Kotrlá prcvd�, bvlo bv vydén:! ;:i&.bičl:v :i ef tě 
.. ..., . ., ,. ' ... ...  

před tabinovjm pfípedom vlastně první zradot.1 novodobého čtH,kého sr1 i
sovatcl� na vln.stn!ch životn:!ch ideálech, jenomže zradoi;. hrdě zvefej
ričnoa.. Tehdejší vlattenecká společnost si kupod1v11 nepovšimla, �e 
čte prorakouekl anga!ovan0t1 knih.u. •přesně podle požadavků první púle 
padesátých let•, tj. bachovekého protičeského a prctirevolu.�n!h.o b�
rok�atické..�o aparátu1a povalovala Dabičlal - a postu.pem r..aeu. stále 

v.íc - za umělecky evrchova.r;t výraz lásky k národu. o l:rdosti na ptíe
lu.šnoot k němu. Celé ger.r.erace se z n! u.čily kllltivovat v oob,ě ušlech
till c1ty l1dskoot1, •ctít člověka bratra v každém člov��u•, no.léza.t 
hlu.bolcy poměr ke vtemu krásném�, co nás obklopuje v živé 1 ne�ivé 

pt!rodě, vním.et nezbytné p0&1to mezi odcházejícími a pf-icházej!c:!mi 
pokoleními, vážit si minu.loeti a j ej!ch hodnot jako oezby tného člán
ku ve vývojové kontinuitě, bez .n!! není v národě skutečnť mravrtoeti. 

babička u.čila české lidi piJPětl jako základu této �ravnoeti. A vez

měte ntrodu. mravnost a •berete mu. jeho nes:nrtelnoe t•, .napeal v p�ed
večer zéf'! 19}8 Karel Oapek .• 

Vysvčtlu.ji si 11kvapen, aou.dy I.Kotrlé t!rn, �e v n.:!. ještl clozní
vnj.í šlcolské z�ži tky z povinné četby. rožně rotisi 1lre!�r.1.í mladý čli:,v8:: 
k !.običce jistýu=. zpfaaobem u�-r2t, než. pochop!, v čer:: je jei:! l:loubka 
e. význan:.. 11.chu si t,:to soady vysvětlit a chtěl bych je i pochopit. 
�c: mě však nezbsw�a povinnosti označit je tak, jak si za.elu.bi.:.j!: 
jeou násilnictv:!m na pravdě. Vát:!m si I.Kotrlé a jej! 11 terár.n:! pri!
ce, ale nadosobní věci nérodn.! kul tu.ry jsou vždycky nadfazeny našim 
aympatiún či antipat1im. 

Na.prosto však u neahá.pu, !e ee mohla dát svým •prctiba.bičkov
ekým" horler1!m tak strhn011t, !e Eobecnila aVŮj nilliliet1clcy sou.o na 
celou llcc--iši klasi cl:ou. 11 terntu.m 19. století: "proč to mr:J ! l.l ce.nz1.1ry 
v J rn.11-e dcer, ti, kter·í prošli jej!m sítem, ovládaným feudálsr min�lé
ho století, dobré nnpotéd, 1 ve stole t! dvsoEitémt i, ti, kteří'. tehdy 
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neprošli, neproje.ou. i dnes ••• , protože nemají s čítt, přestali te.bdy 
psát. Zoizeli ••• ,r literatuře zůetaly jen ty firmy, které llznéva.ly 
hodnotu. kompro.::iisu. ••• " Rozt..IC.ím tě!�to n2znakům snad dobře: naše kla
sická .literatura j 0• v-ý eledkerc kompromiS\1 s rakou.akou. oenzlU'ou, č<Hit 
si zachovali je.n ti, kd.o pf�steli raději petit a upadli v zapomenutí. 
Jaky smysl nají takové fantastické dohady'? Y! I.Kotrlá o nčkom, h:lo 
přestal psát, aby nemusel clflr�t kompromisy? Uěla ho tedy u.vést, to 
by byl YěrU li terirněhistcriclcy objev prvního řádu.. Or...a však jen nE-
p!-ípuBtně a.1:tL4alizu.je dč;j.iny. Co je však horš.ího: dopou�ti se neúcty 
1: tfn:, na niž r.i.!lvaz�je, orl rdchž přejalc jazyk a. určit2 mru�·ní hod
notovl riěřítks, ktetí t-y pro ni rUili v mnoha a mnoha ohledech být 
vzorem s jim� by se tedy mtila v obdi w. a pokote hodnf hluboko poklor„i .-, 

Milen J u.ngmann 
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Vznikla v době pobřeznovf, :!'ormulo"'t'al ji nejpřesn�ji Tyl, roc.ile 

�e v�ak uf v desetiletí před březnem 1848 e otisk těchto let nesla j�š

tě velmi dlouho: teoretický předpoklad, !e národní divadlo je útvar 

1 nsti tu.cioné.lně jednotný a. že je spjs.t s národní ideologií a poli ti

kcu, je.k o bývá spjat �stroj s cílem svého použití. \'lastenc1m, kte:fí 

milov�li diva.dlo a tou.žili je na české půdě uetavit, ee nikdo rozumný 

nebude tivit. Prostředky měli skromné, sil málo, i uměleckých, výr�zo

vá rozrůzn�nost bylB tutíž nepod.Etatná a divadelní spolčování před�ta

vovalo jednu z nečetných forem veřejné činnosti, kterou metternichc�

ská vláda trpěla. Pfecbřeznové d1 vadlo bylo ., ?:echách jakýmsi jino

bytím politické aktivity. Pfesto existují ikolské doklady o tom, le ter

dejší divadelnická dru!ina pracovala ve znamení f-ady vni třni na.:i:>�tí. 

Dramaturg ěeských pfedr:·tevení 'Ye Sta.vovi::.kém divadle Jan liepomuk !;těpá

nek byl například zauj�%• pr�ti Klicperod, neuváděl jeho hry a ochot

níci kolem tclcz„aného Kajetánského di vedla se sna.žili tu neFpravedl

r1ost kompenzovat. Ve čtyřicátých a padesátých letech se dokonce vyvinu

ly evx poetiky, z nich každá aspirovala na v&lči postaven!. Spor ak

tuálně politicky e.nga!ované dramaturgie fylovy e Kolárovým romantic

kým divadlem velkých obecn� lidských konniktd pferulil Er!ich�v abso

lutismus, ale obe. rivc.lové tvof-111 předtím po fa.du let vedle eebe a 

e_r..1 jeden, ani druhý nechtěli e neuměli ue-toupi t. Všední den nac.:;tevo

vel obrozenecké1nu di"Ylldelnímu snu neúprosné zrcadlo ještě dřív, nel 

sen Btačil inspirovat promyšlený projekt. Nh souboj rllzných programO. 

uvnitř národního d1 vadla 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 pastorkynu jen díky obdivuhodné 

tolerantnosti draaE.turga titroupefnického. Pfečtěte six v�ak kritické 

ohler1y obou trc.hto her, zejména řádky, které jim vino'Vel Vrchlický, 
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co tf cbvile nejpf<:dntjfí r:.:eEi předními spoluprucovníky ne..ší první 

scén..,·. :PreiEsovÉ.. a Vrc1:,lický, to jsou dva autorcké světy, c.vě divad

le. v jednom. Procec vyhrai'1ování pokrc.·:=:oval, a j&..kmile to okolnosti 

ťovolily, vyústil v institucionální řešení. Zakládaly se c.1v&delní 

c.ílny, které f.:vou ocličnof,t, 'tle. opozici obč&E i demonstrovaly a zdťi.-
• ... - l �· 1 

, ... , d ' 'j l � i ti k • "i .4..í ra.znova.i.y. �arc,t:� ev x.vanL ... v •'iaro mm rozvi e reE� E · c y rez j-M 

rul:opie s, ..... "'1a.jí.cí i � k pror.třec.l:tmi trc-..c.ičn� označovaným za impresionis

tic);é, q,ii:-:ovE?.telé spj�j: E' Modernou se pokoušejí o generační ci vad-

lo, mladý Fréllti�ek Ze.vřel uplatňuje režisérský subJekt v míře d o  té 

doby u nás nevídané, nikdo už se neenaží být s oetetními pod jedním 

kloboukem. Každý se chce vyslovit pfedev�ím za sebe. Období po první 

nětové vilce umožnilo přímo převratný rozvoj těchto tendencí. V Ná

rodním divadle Karel Hugo Hilar, divadelní ab.lltgerda reprezentovaná 

jménem Frejkovým. Burianovým, Honzlovým, Voskovcovým a \':erichovým, 

Oldřich Stibor, na konci pr,ní republiky Bor f\e svým psychologismem, 

kAždý z nich uskuteěnoval svou vizi eoučasného českého divadla a dnei

n! č�P.ový ods1.'lp dovoluje rozpoznat, jek přes časté -polemické i zliští 

petfí vzájemn� k sob�. O divadelních dílnách šedesátých let platí 

totéJ. Většina z nás o tom mdle svfdčit z vlastních přímých zá!itk�. 

?ředtím ae ov�em v pna esá tých letech oder.rál pokus obnovit puvodní 

jednotu. Progra.m politické instrwnenttli&z:ce a výrazového unifiková-

ní se měl stát znovu a.ktuáluí. Nebyl in�:ipirován a řízen jen mocensky. 

Vyzn;ive.11 jej 1 někteří umělci, kteří zráli "f 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 přivla�trdli e. roz"Yinuli do _nejzazších d-aal�k-0.. Kocovi

na. byle. zlá.. Pokue nevyěel, s al byl motivován Bebeuflec}1tile ji, zna-
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menal tnn:ou destrukci, z níě se di v&dE:lní ::1vot jer. pom/'?..lu z0ta

vova.l. Musím na to myslet právG dnes, kdy se idea n{račniho di ·vad.� 

la při př·íleži tosti r::tého výročí ča.::to připomíná E- kdy je E.:lyšet 

dokonce vychloubání. že dnešní ntev uchovává její živou podobu. 

Je to docel<': jinak. beské divadlo kráčí po Bl.evnostním jubilejním 

pódiu nnzuto do df-tských E'>tfe-víčkll. J-..bEuré.r.Í obraz, �le tohuž.el 

v;; :r 'tižr,s. 
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\ minulé:-.. roe� - r„ú.klf.d(.!t �;ar:cllo:ru1':.f u�_ivcrti t:-· l�8Z -
�yč:.l "v Íq-a:rovr boh�n.1r:'k. J2cek 1',;luc:t. kn.i.hu s n��cm nz.ri tický 
jaz:,k r. l'... �ldyt1 . Pols.k:i bád.s.tc.--l je perf�l<tnt Fezná.men nejen 
ee- v�,e,r;i čeEkými r,r..;l'Jc• ny, vtE: tne. ze.pr ťlýct r1ovinových c. lánků,�le 
llf.-:vi c: k:.lecí nF. !.tlóovo tílc. poučeri i e;cHc tví� poltké li U-rt'· turr. 

l·roto obdivnf hodnotí �!lu le·ského z�&f'm.Í,ktEr� U!uofnilf. tr.:.ldovi 
vyá<�VL t �,tr.íln0 jtbo Zt:pi�·rďk po ncuvrři ttln{ rllcuhou ti obu o.eví
ti let. V' toliito feno!lltfnu r,patřuje �m.hu vy tvoi'i t f;k"fťlému kritiko
vi e�uwe� tný -proFitor pro uplE t:ntní jeho Etrr� teg:ie kri tidté výpo
vědi, tákže �ldr...,kte.rý v ťevt:.d�s.átýe:h letť'c-h,v období čecké moder
:U.'Y, 'pr-otojová:vt.l .kritiku jrJr.o se::ioct:,._ tný 11 terúrní rlru.h,konl-:il 
r;vt„j �ivotní �á'ttt.E: rc Zf�clor. tiu<'.:in? nim vítlze. /l·oznáu:k.t: r.ou�asníkt: 
2 roku 19.;3: z�, pf::lctolc·tí od :mr f.'Íčníku ;:r� j ec:.noho kritik�� nem( 
ct:ská literc-.turE mt:eíčn.ík prc 'ťLechny kritiky.i Littií-:'tl.irJ ••• 

Ve E>Véz :r,r-C:e:i r.i ;:,olBký boheiti.Etc;. vtímá i klúOVL boj� 
c nocr1-C t;· mezi ·pozi ti ViE-men. b. �t?"Uktur&lin.tf'tr. l- cituje jf:ho riefi
nici: ''..i:itr:·r.:.tu.r-� jf: rv?t hcd.r1ot, v�;iáťfc:nf r-vi:te� :rcrex.'' 

1-1"uhcu knihu v;-- ť..:: 1 J.:::c<;k k luc:t v �rr.kcv? l:.,Ll -po( náz
�er.i: "Li•f'vo U:' liFtir.. odívD1 • Jt to ;11"Vní -;:řeklat r��roc-ef',;·:_t c:i
loetné r-o�zie do polf ti:?ly. /V lS· ukázkách je: thrubc. ;;clovint. zná
mého !onau.í .I-olEký ba;..d;:.tEl rozeznává nejen nfmeckif, �.le i pro-

- •E'"nsál&ké vli'Yr n� tuto čeikou poezii Ee 14. Etoletí; v té to Eou
Tislc�ti jE" zr..,jímr:.vf Ejif tĚnÍ, nr.kolik - po cel,, ciev�ten:ic.té cto
lc-tí - .zsetínily Benkov;· -podvrhy záje1:i o tuto &}:ut1:�:nou čc·ti::kou 
poezii. A. bodej t by ji nt>z�r=tínil:·i byly to podvrh) • • • l:;oťvrhy 
tv�rc.c-, v:-·zntmc:i&.uP..l';CJ :r<J.dJ z r11sr..é f-Ít'.-f; ••• 
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s t v t r u C n e ' r o 

1/ůj reilý jko, 
sama proti sobě j sere jistě 

dá mi to, nedá! 

š 

i 

k 

. , 

u 

Ja, 

p o p 

když se 

u z e n e 

pletu do věcí. Jenže ne-

Krásně jsi roznesl pisatelku Frýbovou na svých zkušených kopytech 
a za to tě chválíre, 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 syrepa

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 ureění, 

jeho schopnost a úsilí osobitým, básnickým způsobem zorganizovat 

a zprostředkovat určité poznání, jsou jim nSl!'.noze dost lhostejné. 
Ženy ve velké většině ne��lují umělecké experimenty a avantgardní vý

boje. Okouzluje je sentimentalita a přímočaré �.ravní 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 výji.Irky - je typický tak či onak utilitární přístup 

k psaní: buctto si jím vylévají srdce, nebo moralizují, vychovávají 

nebo prostě vydělávají peníze. Zatímco muž - spisovatel se v lepším 

případě potýká s tvorbou jako osudovým a strastiplnjm 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 

píse�.né pokračování svých nekonečných rozprav s přítelkyně�i." 

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 ��stní lidovou knihovnu/ přišla rei její 
podpráce taky do rukou a občas mě ještě straší ve snu. V téže souvisle 
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ti vzpon:n.ěla j se�: si na prazvláštní spisek pachatele Donáta Š. 
/přibližně d.evětapadesáté vydání z roku tušírr. 76 a to se v anti
kvari2tech povaluje pře�.noho 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 
::-:.é.: lze ji otevřít na kterékoliv stránce, vybrat libovolnou větu 
a vždy o�jevírr.e unikltní hovadnost. Přátelé si tuhle knížku posíla
li j al:o dárek k Ježíšku /i do zahraniční ciziny/ - žádný o bdarova
ný nebyl nikdy zklamán. 

'I'ož Frýbová téhle kvality skoro docílila, a to už něco znan".ená. 
Jeden paramet:r její tvorby jsi však o:;:>omenul: tato osoba dokázala 
napsat špatnou beletrii tak, aby byla p r  o d e j n á Jedni se 
patrně o stejný kurr.št, jato vnutit zlkazníkům prázdnou krabičku 
od. cukru, jako že je plná. I�lobouk dolů; vzpo:r.tlnáš na ty houfy psavců 
a psavkyň /psavic?/, jež v lepších dobách obléhaly redakce četných 
tehdy literárních časopisů? Tt:ám 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/ 
vzpo�ínky 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." 

lfo a na závěr tě ještě chci slušně poprosit: přiznej ženským au
torkám právo vychovávat, dopřej jim též výsadu moraliz�vat /někte
rfrm i v souladu s ediční:rr.i plány našich nakladatelství/. Yěj přitom 
na pam!�i, že nikdo jiný než žena, I!'.a.'tka, udřená stará máma jako ty 
nebo ji;;ohl by, jak známo, inspirovat slavnou spisovatelku. K.Č. 
k napsání známého burcujícího textu: /cituji/ 

l.�atka: "Edo zase tak zape.tlal tu kliku od vrátek? Vždyt se na to 
nedá šáhnout! n 

"·:'$ 'k , c: , v + . ? " J.CJ.. au Q8 vJ.. • 

"Ty malé, wrouněné děti s jejich věčně ušmudlanejma prackruna?'' 
/bez váhání/: 

"Jdi!" 

Tvoje 
Jl::arie Elažková 
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Eva Kantůrková 
Co je moderní 

Josefu Zvěřinovi 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.o "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. IIl.oubavost 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 t�jemné, tak 
tajemné jako byla latina, svatostánek, zpovědniee, kúr i farská 
zahrada za vysokou zdí. Moje zážitky %XRtinxíx 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-
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svěcený Brezův popis státu 2 Úřadu jménem Vstikán. Náš popovický 
pan farář byl dobrý, 8le rozhodně nebyl moderní. Například když 
zemřel TGM, vfzel tak hluboce v katolickém přesvědčení, �e 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 sv�ho pocho
pe11í 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 �ozděluje, 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 Českoslove�sku 
a oba už tkvíme každý svým způsobem v dějinách. V době, kdy lo

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.tisk že revoluce prci.tivníky 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 Zveřina vypráví o svém odsouzení a věznění, činí 
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to zvláštní směsicí žertovnosti a vfcného líčení. Z vfcnosti, 
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 b�lo obs�orat hro
zinky a jak ještě těžší bylo pak nechat je zkvasit, aby měli 
mešní víno pro tajnou bohoslužbu. "Čtrnáct let1" řekl8 ;:isem 
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" zmanipulovaný než "hodr.ě" 
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 zahuštěn.� v étos 
vyÚstí v odmítnutí nenávisti. A to nejen té nenávisti ciái, té 
třídní, která ho uvěznila, ale nenávisti vůbec. "Přece si nepo
špiním 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, vysv�tleno 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 
tutB8�imi 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 
n1oderní. 

Byle bych ale nerada, kdybyste si jej vy, kteří Josefa Zvě
řinu osobně neznáte, př-edstavili jako asketického mnicha v jesky
r:i. Domeček p.:.-•ea. mal vazinsKou 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 podl:rovím procházejí hosté cestou za milostí, a nfkdy 
jsou okna zavřena a záclony . .J2taženy a dopis přijde 3 udáním místa 
"Někde". U nás n� chalupĚ jsem se zesměšnila starostí, jak 5e cho

vat v létě s knfzem u řeky. K.'1fz oblékl plsvky, vlezl do Otf;vy, 
plo.vc.l desetkrát líp než já a vykřikoval blahem stejně jako my. 
"To bylo legrační," říkává. "'Iy 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 odložených 
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?/ 

3. května 1983 
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Výl ety 

Poprvé ja€:.a je 1 do Z1,ajma v pĚ-tačtyřic,f té:n r-oce v lét?h 
ZcEtfl_vil jsem si v Brf!r.H!ovic.!ch r.áklacták sovftské ar�ády. Vojáci bre-
11 stopaře v�dycky, nic za. to nechtěli, jer tť s pH; natídli rna.chorl:u. 
Ten m�j řidič měl plnovous do půli prsou a připadal rr;i hrozr,ě sterý. 
Ve skuteěnosti neměl jisti víc nel pětatficet,jenže mně bylo šestnáct. 
Vlastn� nevím,co jsem tenkrát ve Znoj�ě cht�l,myelím,jenom se tak po-_ 
díYa.t do ;�sta,které lelelo nfkolik let v "ltíěi" - a_ také ee tam ještl 
platilo uk·ami_,pocud si ale dobfe pa:1atuji,i tehdy se tA!l'l r.�jaká zele
nina nebo ovoce na námlstí prodávaly. Z té do�y ve :nnl! ·zbyl jenom do-jem 
velikého pro·etoru,obestavl�ého renesari�ními a barok.ní;ni domy.hlídaného_ 
nahoře ··a dole vilemi. Z moravských a českých měst jsem neznal skoro nic, 
a tak na sne i to poválečné ,- jel_t� vl�stně n�mecké Znojmo .-udělalo ve
liký dojem, tleba!e jse2 z protektorátníškoly nic nevěděl o ro:'.iánské 
rotundě v pivoYafe.Já jsem toti! ner:nal ani Prahu a brn�nské 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.·výměr.nou burzu. 
rfedstavoval jsem si pár desítek zájemcd o zná�ky,nálepky a ,1vní•tic
ky.Jeno�!e kole� místního hotelu nebylo kde zaparkovat a podle značek 

. 
. 

. 

2de byli nejenom s■�ratelé z jiho�orevského kreje,ale také ze Sloven-
ska, z Prahy,hradce KrEi.lové,?ardubic o bťtl'rví odkud �1,�vni tř jsem se pro 
velký nával ani pófádnl nedostal,nle n2d vchodem jse:!l vidl�l "výrazné 
upozorn�ni,!e se zde r��ljí vystavovat !aiistické a náboleneké pf�d
měty-,jinak se zfejmě výběru,nabídce e cenám :neze -nekladly.To,co jsem 

. . 

od vchodu v zezer,eh mezi přelévajícím se d.avem zahlédl,ai pf 1padalo 
. . 

vzhledem k letopočtu,státn.ímu zřízení 1 státní 1d�olog11 fantastické, 
protiamyslné,zábavné - a trochu provoněné snad neod�vodněnou noetal
g1!.�ady se toti! kromě vý&ěny a jistě 1 prodeje �námek,nálepek,potled
nic odznakd evyzr.aaz�nání vyměňovalo � prodávalo téměř v�echno z op�
těných bytO,ck:fíní,tru.hel,kredencí a p(id rodičovské 1':l pr�rodičoveké 
generace,!ádn, skutečné,c�nni sté.ro!itnoeti,ele po továrensku neto 
fivnostensku vyráběné starora.kouské,me1 válečné a _;.:-rotektorátní u!i tko-
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vé l1ředmlty,malované r.rnky, ,.broušené"sklenice,formy na pečivo,mo!díf'e 
a �,lýnky,kýčovité obrázky,cínoví vojá�ci,ale také nově zhotovený �:nejd„ 
�esmyslné�evčné.vypalov-Jnim zdobené mísy,dÓzy,talíře,toté! ze sádry 
i wnělých materiáld,drobné ozdoby,podomácku vytvořené"šperky",krátce 
vlechno, co mir.imálně esteticky orientovaný člově-k principiálně odmítá, 
co k sob� nepustí,leda jako kuriozitu nebo p1škuntál11.:Když jsem se pak 
ale zetou.lal na znojemské náměstí,chtě necht� jsem musel naznat,jak jsot 
estétské přístupy k všednodenním.u,vezde�Aí21t. kýči· problematické.Tady se 
nechal arcti tekt, bezpochyby eeteticky školený, pf'imit jistě __ ne�koleným.1 
městskými tatíky k tor.uu,aby doprostřed krásného; velikého historického 
nám�stí, které umotňovelo s odstupem obdivovat krásu starobylých .fasád 
1 itíhlost horní vě!e,posr�dil · jakýsi novosecesni obludný obchodní dam, 
hamaté,obrovité t�!ítko,které nR,proato a de!1n;1t1vn� pokazilo celý 
prostor.Koupit. �i do Eahrady trpaslíka není ve srovnání s tímto činem 
!árlný.velký hfích. . ' 

Podobný ble�í trh jako ve_ Znojml,ale v je�tě vět�ím měřít-
ku,s v�t�ím počtem,prodávajících 1 návštlrukd a je�tf peatřejší'nabid
kou,která zahrnovala-i pochybn� aterolitnlf .11adony,Jcf'!le,s•ícn7,l2mp7, · 

. 
,, 

. 

11orientální•zbolí_ a dÓkonce med.vědí kdl1,kterou_.a1 majitel' odnášel od-
poledne zpět j�ko oc1halený V��ek z Prodanl jeeá-=-·•idll o llfjaký týden 
později 't' holešovském zámku,jehol.rozsAhll chodby-a sály byly plné 

. . • . .  

k neprostupnoet1.Paf-íl8ký_ bleší trh 3sem pfed lety pro�el, to je ovšem 
z větší �ásti pro!esionální zále!itost.u náe tivyměňuj!cí a prodávajíc.! 
jistě z drobného kfieftil nemohou lít, jsou to prosti lidé,, potre!en! váf
ní, koráčlcem ebírat,vy-raiňovat,prodávat,at to, s tojí,co to etoj:í,horú svá 
auta pfes p�l republiky,"vy-ná�ejí,instalují,opatrují.hlídaj! evé kur1tz
ní zbolí __ a needí tam za etolky a pulty jenom lidé usedlého věku, 
naopak,převláds.jí rifle,ev?:ií vous a buj�rý vlas a _.dívky a mladé paní 
v tom,co se r.rávě nosí s co vlas'tně ani KU� nedovedu popsat a pojmezto
Yat.Stejně tak publikum je spíň mladé a moc se asi nez3ýlím,kdy! napíLu, 
le zde ti lidé hledají něco přece jenom cdli!néh.o do evých :Jieoriginál-

,. . 
, .  

ních 'b:,td v panelác,ích, čert vzal, !e �e to brak, jen .ledy! je ·to JD!ll 

J1nf.Pfedetavuju si je�en! parolí nebo vycpaná. lesní ZTÍf,tka Y obýv�� 
cím pokoji,kterj mé osmnáct metrd ětvere�ních a je mi z toho nanic,ale 
zároveň teké musím myslet na to,le součaanl,m�dern:l,yjtvarn, WD�n!.ktert 
se �bímí v o!1c1álnícb prodejnách.je často stejnl sterilní a nechtfně 
unitormní jako ty panelllty •. Ale co mne nejYÍc yzruffuje,drá!d!, ba 1 troch1 
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 odsoudili., k vy:nfení a vymizení,prá-
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vě -tek jako předměty zde vystavované e.. vym?rňované: totiž obchnc:t1ický 
duch e talent,jel. tu rozkvétají v p�vodní podobě,v ráa!ci zákor,2 na
bídky a·poptávky,s dtlrazem ft.a osobní zairit�resové-;nost,vyf·idilku,Ěarr::., 
drzost,redost ze e2louvání a případného dobrého,tj.evým 2půscbero třt
b,e trochu podvodného prodeje nebo kou�.Dnes vím,fe spour:ta lidí m.i r.2-
dár.í právě iohoto typu,čich pro trh a jiné předpoklady k obchodcvár.i� 
nejsou mně osob.ni nijak zvláěl · symp�tičtí,ele přece· jenom,co je_ tad3· 
nevyufi týcb schopnoatí,energie, Vtile vyetavi t ee. riziku určitého dri;�u., 
co� VBechno dobro�..ady by mohlo za vymezenýc•h okolností přinést"prospN: -
né oživení do ztrnulého a t�fkopádného eystémn Etátr.í di2tribuce zbofi. 
Dnes vím.jak relativn, snadno m��e kdejaký trochu schopný ir.t€lektuál 
a!� E čiré fantazie a spekulace.nebo na takzvaně přísně vědeckém 
podklad� vytvof1t má.del ideálního �věta a md!e si ve svém nadšení před-
stavovat,jak, dobrodiní pfinese jeho W!kutečnění lidstvu.Dokud ale ve 

. 
. 

svém modelu nebŮde poěítat s ve�kerou obrovskou setrvačností,jel vězí 
v lidské přirozenost1,dckud do niho nepo,me i Yšechno irecionálno,které 

. . . 

' , 
. 

se podílí na l1da1t,11 rozhodování a lidských •činech,výšiny a pro_past1 
lidské povahy'�potod bude eventuální realizace jakého_koliv _takového plá
nu ·ne jspíft jenom dal�ím impulse■ k historickým ká.tastrofám,jako viechr.y 
podobni podniky ·.., m1nul�st1.Jeiikol je ·sf_ejml,le ·Je tato podmínka za 
sou�asného stavu lidak,ho věděn!.nesplnitelná,je postoj maximální tole
rance, liberál.noati,kompromlau jediný reálný, jediný, rterý male zaručit 
pfe!ití a enesit'elné lidské podmínky.Není ale tato molnost zase jenom 
intelektuálská iluse? Svět totiž _za souěesného uspořádání vic.í -a.le ani 
nikdy dosud v minulost�- nemá molnost a není ochotný čekat na ověfený 
výsledek sku.te�n� objektivního 1ťkoumání pfírodních_ podmínek 1 lidské. 

' . . 

povahy a potfeb,a tek se nezadrl1te-lně pohybuje/nelze fíci,!e se vyví-
jí/ podle ok.arů! tých utrendd" a l'Spíš jenm :pf-ed pokládaných zákonitostí 
a vymyělených nutností.Snad !e jse:n tolik let cho�1 l prtikticky jenom 
v nej·tliflsím brněnském okolí cítím tQa dvojnásob, jak se takticky zmf
nil·· krajinný obraz, jak se v prOblhu uplynulých pětatřiceti; a.le ze jména 
posledních patnácti let obrátily vstahy,jak lidské zásahy do krajiny 
jsou ěím dál c�ejml3Ai.dotlrnějA!.bezostylnljl!,kde ee človik dřív 
pfimykal lt pfirodnía Uniím terénú,te<J jej najednou nemilosrdně pfetvá
ří,d4lnicelll1,ěnícía1 etavbami,tvarem pozemkd,likvidecí ostrdvkd pf!rody 
které pfebilejí/ak11tečnl?/ prdayaloy,a11 Yyuliti p�dy.�akolik je to nut
né nedoYedu posoud.it,ale kdyl se divám E mikulovského kope�ku do Rakous 
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kde je vidět d.louhé pruhy soukromých polí s nerozorený;ni mezemi t-:. kdy2 
vím, že 1 tak už Rakousko dosáhlo cíle, o který teprve usilujeúie, totiž 
!e je schopné samo se u�i vit a ješt� vyválet zemědlHské produkty� musím 
o tom pochybl.\vat.Pamatuju si,fe mi �• jízda pfed .nĚ'jakými deseti,pat
nácti lety skýtala p,,těšení ze styku s krajinou,le .1 fádní Hana mf.'la evé 
kouzlo mi�o jiné díky starobylým cestá.JJ,stíněným alejemi mohut�.ých 
etromd � kde je jim dnes konec? Sledovat okolí z okna automobilu,ne to 

' . . 

dnes není čas a vl2i::tně zároven ani není z_čP.ho ee těšit.Stromy hynou, 
lesy rezavějí,kv�li blbé televizní viti,která bude pfenášet vesroP.s blbé 
programy� nadto za pár let bude technicky ptekonaná,nakladli pfes celý 
chrátěný hřbet Radho�tě betonové par,elyl A tek je to jak vidím a elylím 
na sv�tě skoro všude. 

Z Eystflee pod Hostýnem jsem ei tehdy v jEšt� eyrovém pfed-
• 

# 
. · •. 

jef.! udělal výlet na úpa_tí Hostýna.Když jse!D se. vracel &pátky k parko-
v1št1,oslov1ly m� .l.l autobusové zastávky dvl enad šestn#ctileté dívky� 
Vypadaly jako Eatoul�á_ kolata,byly sned obl pikné,ve své osa.mělos.t1 
dojemn-5,ale také jak.si u.mol011sané.�W .mla�ý mul si toho asi nevlim• 

•• p � 

ne,ale já ei nepamatuju,le by mladé dárq,m• spol�ačky,� době mých po-
váleěných šestnácti let� byly.· někdy takhle· �olo�an�.·Ale to byla také 
doba,kdy páni prof'e.sofi posilali mlad6 pán7 �- !parném če·rvnu domd pro 
v'-zapky • 

• 
1· .., 

' 
. 

•Prosím vás,kam vede ta cesta?•zeptela se jedna z dívek. 
•�a .Hostýn.• 
"A co je to�" 
Vzpomn�l .jsem .si, jak jee:1 kdysi dávno nevldll nic o P.fe

myslovcich ve Znojml,protole jsem se uěil • protektorátních škol,ch, 
ale pak mne napadlo,!e to věechno m�te jít ješt� dál a jednou zde buda 
!ít generece,která vůbec nebude vědět,kde lije.A nebude jí ani etát 
z� to,věd�t to,protože ·ui doopravdy ládná krajina nebude. 

Celou cestu nazpět jsem sám sebe s úzkoetí pfesvidčoval, 
le vlastně všechny ·koněiny,co.mim rád.jilní �echy,kraj kolem Lednice 
a Mikulova jsou na-nec .. tak4 dávno človlkem. pf.etvofenf a vytvofený um�lý 

� '. , .. , 

svit.Je to naděje II a.noha ale a jeatli,pfe.ce však nad�je. 
i: 

jka 
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V piatok popoluc'..r.d. 

'l'ý!dcň to týžoeň, vždy v pietok, pť1n6lia brs.tislavak$ Večer
ník ns trete j fitrane vidy nov:;- ci tup1ný pr:!beh zo života od nu

dy Of.br1ěoveJ. �.ťžcly znovu a znovu zdÚpnem, kecl • pistok poobede 
otvorim zve,16\VO Večerník e uviéim ztrmiku, lctorú st1 hla Hilda ™

briěovtt zaplnit:. f"odl'a m.e jho odlladu to takto ide u! najmeneJ •
dem-osem rokov. T�to novin�rka, ktor� ea kedyai preel 6vile y te
levízneJ SÚtza!i Desa-ekr,t odpovedz, zreJme neb,Va chord, necho-

• dí na dovolenku, neposielaju Juna školenie ani na zahranlčné 
cesty •. J tak kn!dý týžde.ň preclkladlS trtojlm, nopoch�-bne dycht1-
v,tm,č1 te.teZom novÚ kapitolu o oauaocb ;:loveka. To je &�m o sebe 
zried.ksvj fenomén v naňej tlači, nemližem si s,omenÚf! na nič podob
né, nech si ldmem hlavu, eko chcea. Vytrvnl.ostou ml Hilda G�ri
Aov� pripomína iba Arta t1uchwa1da eilte z ělas, ke<! som mal príe
tup k New York í•rald 'tribune. Lenle to, ěo píše �lda O�r1Ao
vd, to niet�ri f'eJetónUcy na Jednu str&mi, jede.n takt livotn9 
príbeh spotrebuJe naJmenej leaf-seder:a ·klep&ft/ch strm.. T�to uai
lovnose vzbudsuJe úctu aatu1 o sebe, naJd ke! UY�U.me, le novt
n4rka m.f pravdepc,dobne elte aJ in6 etarostl. 

# • 

t1 terlmy utYIU', ktor,a aa 111.lda GQ>r1AOYti. kaldl týlden pre-
sentuJ•, je 4ost ne�1 ti• NaJsker by to mohli b,-e �rty, alebo 

• 

ako sa teras hovor! aj v teleT!z11 - fičery, nielaady au to vlak 
- . 

skoropo"1e41cy, nlekedy ndniělcy, 1noke4y au to prosti zúnaJl.y au-
tentieJclch TýpoYedí a!Qc.hai nel-t:astn!c, ktor4 opustll aanlel a 
nechal ich eamtcb • � na. kr� T!lto tora'1.na neJaenoet :p1a
t�rcych čítaní 111a vlak 'Ye� nedrf!!41, drtSldi m.a, le aa po cel4 

• 

t1e roky neYlea roshodmít, ěi 14e iba o a1ušne uroben4 novinl.lre-
• 

ke banality, alebo či predea len nie w črty Hildy G&rlšoveJ hle-
toricky ojed1nelj1Di a ešte aj pravť.J. v,m. aprltvami o !1 v-ote e:!dliii
tnfho člove.ka sedemčiesiatych a osemdesistych rokov nJfšho storočla. 

!udek4 osud.7, o kt.orých G�ri�ov� píle I aú aamosreJme pol.i tic
Q neutrdlne, je ru taltd doba. Napriek tomu eú to vl.ek pr!beh7 
ao n1fltnou pr!talllvoe'Cou pravdy o ma]Jch 4eJ1,n�ch človeka. Je 

• 

to nen•adn4 ale čaeto al neGYeritelhe s4ffujuca praY4a o prie11e-
re ?u4ak4ho 11Yota nafi1ch ěiae. Navyknutt • tnjch noví.n na to, le 
v nich !lcmek Y79tupuJe bwl ako oslkf'enec · a hrdina prttce alebo na-

• • 

opak ako hrielnik na pranlerl hoepodttrake.1 kriminal1 ty• uplatk4.r-
• 

atYa a meul:!vania mod, priJ!mBlll k Yla•tn411U udivu pribehy Hildy 
Qdbrilo••.1 s p0sorno�ou, zvedffoe'tou a n1eket1y dokonce a ietlm 
• • 
ú.la_aom. Weprek�!a m1, fe Jej príbehy su �l\a feministicky m-
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:r�rbená; iče o f'em1n1zmus dom.ooeho p8vodu, ktocy je rovnr.;ko k%0 t-
• . . ký ako Z�1lz ilen. V poslednom ěase napokon ui!lnkuJu v pr.!behoch 

aj mm:1, a nie iba ako alkoholicl, grobi&ni a neplatiči alimen-
. tov, a1e -, ·bohatlom spektre. Celkom nedr1vno bol. '1stretlnou posta

vou Jedndho pribehu riaditeZ, ktorfho očlvolal.l, a ktor,ý se tr,p11 
najd-.tlffl, ěo povie lena, kec! ul nebwe mect chodl"e na n4kupy a 
ku kadern!čke sl.u!obnjm autom. 

. 

. . Pr:Cbeby Hildy G&br1ioveJ ea sociologicky vyrovnali a ttm stup-
la leh cena pre poznanie tak4bo typu 11vota, kto.r.f v 1n$ch osna
m.ovac:!cb prostriedkoch absen'tuJe a oblvem aa, !e absentuje často 

• aj v literature, v takej, ěo ul je zviuan4 v tvrdých <losk�ch e 
čaktt vo v�adoch n. 'P• Kniha na kupca. K9Jll sa totll sloven&k� li-

• . . teratura odohrha vll!§1nou st�e elte n.a rtc'lieku a pod?a vyskuše-
ných spo<lelov I surov-$ ma�n ftll4y GttbriloveJ Je rldso mestskt a 
otraane real.1at1ckf. s ekould. 11 ter�mou nev1nno8'o-u zaplauJe Hil
da Gdbr1.-lovd pr:!behy, ktori 1n.flě po�uJeme rogpri\ra'f na prawonaku, 

,I 

. • • v električke, T obchCMloch, na 1n1ěk4ch v parku, na luroeh a v kr!-
mdch. Bohvte U -1• to �•vinno.CI kaldl kto to ras eDÚd.1, Yle •e:r-

1111 dobra, le naoko atrakt!Tny pribeh neJakeJ }'riatel'k7 a jej •nla
'kdlne !larll vfbo manlela ea 11&1.• na papierl aenl 'C T trdpno.e, kto
� nemd pdru, ako aa to toae&le ěall'to etdYa v Bakal4s'oeh. Title 
nie lba nennnoa'C

1
ale aJ ta.no deftnOYateZnl_ •�•1 pre hO:Uvolr 

procesu, T Jctoroa sa na papler prenMa ·:ru.tak4 akutoěnoa-r tak, aby 
• 

nasplolne1a a Mzm.rtvela, •4 ta panl. 
v· porovnard a \1m, fo aa ndm vhobeene J)realr:laM ako •obraz 

naleJ aÚěasno.u•, eú pr:tbehy OQ>rišoveJ doaf nonkonf'ormn4. Pn 
est-4tov dokonc-a aJ nevlcuan4. Bapr!k:1..ad na nsd1.el o4 takWho ml
ěania llterattÍry a tel.erlsnych •rl,aoy ea u 04bl"ilneJ dosved4-

• . . - " me, aku IcNčoYu úlohu hraju v llTOte n§šho eociallatiekfbo člove-
• ka penieze. V jeJ pr!behocb cl.rankaju J:_ peniue u! cJeU, dospeli 

cicaJÚ peniue � evoJJ,ch rodlěov-d�chodcov, súrodenc1 a martlella 
sa vec11a o perdue, stan rodilla postavili sa vel'kf pen1ase bll
rike celt 11 vot len dreU a teras ned � - doae Jeto 1>,Val, 111.adfl ro
dina sardba peJd.ue na Tletk;tch atrandch ako v oliaU,:a,ebo choe 

vlet'Jco a caru aa'f, Jedn! atralne stlrtcll.a drubla penlasea uziatte 
kracbi.1, ekole by t!l4a aohl.l maf, !o -.,&, pen1ase Á treba na ct�-

• . 

. 

steYDt byt• na auto, na upla't]q1 ab7 aa 4c4ra a.oetala na vyeom 
lť.lro1u., f.eny potrebuj� peniaJ,e na l)arMu, ab7 neYysenll ako hen
tA, peniase aú a,,n.bolom Ú&pelndho 11vota, rozveden! ma.n!el1a aa 

J 

delia o penla_se, o mejetok a o c1et1, niektorl !IIUXpreplJe vletky 
peri1 aze, in$ len polov1 cu • sko mt1 vý Ja I t " peni azm1 rozve4en � le-
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na s troa.1 doŮů, ak zw-ob! 1.;,CO Kčs mesačne. Ze peniszmi sa od
cbM.ze do Ameriky alebo do J....ustr�e, za peniBze si d,et1 mofu 

- , 
vybra�, či budu ?ubit viac otcs slebo mam.u. 

Tým e 1ným p:rnjevuje Hi1c1a G6br1šov� netaktnos't voči úradne 
-1dea11%ovanej skutočnostil. Absolutna vnčšino jej pr!'behov sa mrv:! 

v primi t!vnom materializme n6.§ho občianak4ho priemoru o. v 1eych mi
lwkých milieu n�lho nového. človeka. t:ie �eby som pr�ve o tom naj
radše j čťta1 1 Oct!Ďujem Jednodueho, !e oš tom niekto bez ostychu 
píle. O zútaltne s:ídliltné.ho človeka, o jeho 1zol1c11, o z�visti ,.,.--
a intriklcb v prscoveyc.h kolektívoch, o snobizme novej triedy, kto-
r4 predvMza prepych_a n,ioc, o pový�nosti kr�tkodobých bratislavs

kých meštiekov voči dedin&kýa chrwom, prilelcom a sedliakom, o 
v§�obecnej hl'IJbost1 livot.& v električk,ch, v obchoéloch a na ulici, 
o stl'alli Tich Y$8led�och pom$lene j vf chovy det:l. Iate, 1 ste, O�ri
šo•• predvedl• ftlekedy aJ pr!klady muls·l Mm.i, obetav� posl� 
ňu n..bodn4bo ytbox._ alebo itudentku, ktoN 86 lc sebe zober1e die
ta s de�eklho donoTa a tjm si zmar! šance na YydaJ; atrelen4, lib

nutd, · h1-• a nenoradln.a, vrav:! � neJ JeJ okolle. /Dalo sa v141et 
aJ v té.leTťsll v oelkoa elulne J 1neeen�1/ 

. 
I 

. . 

G6b-r11oTa saaosre-'8• v noJich pr!beboch aj moral.tzuje, píle . ' 

. . . 
. 

.PN noviny a nle pn neex1.atuJuc1 ustav pre aku:nanle v$aledkov trid-
• . 

. 

„-eroěatfho uallla o ytcboYu raoc1.e1._1stick'1lo �loveka. l".oral.1zuJe v 
obecneJ krea�sb-onietensko-romant1clto-11ber1Slno-soc1allst1cko
f'Uantrop1cko-fellin1 atickeJ rovine, z ktoreJ vypl.ýva, b raJ Je v 

• srdci, le Je abyto�n4 a1ú!1 t zlatdmu tel'a-tu, lebo prach sl a v 
• prach ea obritll, le hodnoty ducha au vyllle ne! hodnoty na bankov-

k�h I le Jeden dobrý pri alte� je v1 se nel svorka pochlebovaěov, 
� 

le 14eke sa dar:! vioc v chudobe ne! v bohatstve, !e toleranci a je 
nadraden� neznAšalll1Tost1, ?�e lisks je pre deti dalež1 te jšia než 

-t�n, vreckov4 1 le p�avda Je lep�ia než hociak' lo! • le !eny eu 
hodnotneJlle .:tudak4 byto.sU nel muli. To d dnee nie Je, pravda, 
nta 8'V'etoboml, o takejto morake sú ul aj usnaeenia. Len!e Hllda 
OdbrlloT' túto antikonzumnú morAku hl�aala ul vtedy, ke! elte Ú-

• - . 
. 

To&ltky atotolňoTall Utťpeclcy epoločnoati eo slepiuJuclm sa Tyba-
• • 

Tenťm nal1ch dOMcmosU chladnta1cem1 a pr�čkml a svylujucou sa 
epotftbOu bziav!ov4ho na hlavu.� _to teda ellte nebol.a z nÚdze 
cnoaf. 

"I uplynulf c:h rokoch poničili 1!1 1 besduch� l'rop�da a obp
čaJnA hl.,pos-t: .., novin6ch d.os't! vfrazne nttodnÚ povahu. A pr�ve v 

161 



• 
tej suv1slost1 ei teras uvedomuJem, čo ma v ·lestne nt\ pietočnjch 
pr!behoch Hildy GllbrilioTej tak dr�!dilot podvedeme som tušil, 
fe tito novinárka niě nepoikodsu.1e-. napriek tomu, že píše co no
v!n. fe si na!la1 ,o!no &J 8 trochou Atastia, na novinovo.m Úhore 

• 
robotu, za kto.ru sa nemus1'. hanbi -r. 

Prirodzene vznikd otúka, ěi b7 Ottbriěovej pr!behy 1r.oh11 ma� 
aJ ll terb-ne pokraěoTan1e, ě1 by mohli nadobw!núe na in tenzi te 

• a prekroči-e tak neJasnu r�anicu medzi novinovou črtou a littrra-
tÚrou. BrMi tomu iste oj Bkutočnos-e ,. !e pr:!behy s.� tak hutnJ, 

• 
f.e sa na malej. ploche tieenia. Su to skoro vždy celé !i votopi-
sy. 1'1..mo n0Vin7 byame ich pravd.epočJobne povaloval.i zs 11 teratú
ru, l..,tby G�riloveJ oatal ěáS na to, aby stihla pMed1:1t, !e v 
teJ a v teJ chT!li evietilo,al.nlto, elebo !esa vietor preh�el 
po eídllaku, keby mal.a m1eato na to. aby PoVedala1 ako sa cíti
la hrdinka I 

ke! Ju aul ml dUl a keby aohla rost1 �,e na Ti ace
ro atrM vn�tond m.onol:og !loveka. ,ktor4ho ne11A nikto rM. To Je 
naozaj otdska. 

!$k ea 114 a1e nctt • !e keby nemoh1a OdbrlšOY§ pťaa-t noJ• pr!
behy do novin a i,íaala a1 ich len - pra 88ba, arii t• by aa niek
to naliel, kto b7 prep:!aal deeat �1 4Ta4aa'C na3].epl:!ch na rormdt 
A5 1 sol!11 ich obyčaJnou nemou a rozoal.al. kfllBr,toa na preě!ta
nie. :Novin�Jta by ttmto apeeoboa prekročil.a hranl.ce dvoch kul-

, . 

tur, hoci by bola stne uplne td 1st4.· 
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/f'ejttorl/' 

dni vídali jsa� .nad zelenou hl�in.ou les-O ttmk, p'!"Oui:::y kout-�. Kr.1yi 

jEmf.e horě!, j�ž sem musely při tábnout pfed némi. Ty jroe ;.ochytcll, 

z.ěl:st.i potili, zč..t.sti e-1 je _podf'-tdili n nakolik jich uyrel'.llo. Jirttf, 

nelze e� ubrťmi t IIU'l!ilěnce, ž.e podobně mOže .náš koui" pozorovat z:t::·p.:"í

tel. Proto jsem ť1t11•�!t1il, abJ ohně bJ·lJ za tlne v!dy uhG�eri.J, &le- sot

veie ae tů e-tGlo, lP�.l j.s�m ae .možQ.fch .r��leák.O. Vf.dy{ jix:ť tlup;{, 

se co�!vat, ž.e· jfl p:-údr.
1
ý. Ihne-d jsP--m dal ohnlt zn.ovu ze;b.li t '= ncv!c 

jsme U:!r�ovcli ·mnoho 01'..oo f'i;J.e�r"'fch, ab
w
·· ei .k&ldý vetf-�lec bsl uz zds

L ,1i,�fdr,.á11 ě 
lel:a jiet, �e kruj.l.DG j°' osičlena. D:!.t--� toou jece n:1jokou co'í;;u oku-

pobídnout, ab::;· se e�poji.l .o d�l�imi t_lu:pwni. P:roto jer.-:t všt:· V'!"6til do 

pOvodního etevu, oststn� ;iřirczenclho a rosumn4ho. 

J� tu m� zt1.čal& zn�klidňovat ay..;lenka na uprc.hl, �!!p "'·áttle. Kmi;. 

oe oei uchýlili, komu o t1ás poclal�z�rávu a jakou.? Jirtt- n��•'Jdr1 nej
pf'ízr.ivi;ij�:!. J1t1duoho c..ne. zjura prodr&1i �� let;J', jucívi lidé, ac..vuj!c:! 
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Lle, �:i. to v ;;·očtu daleko vr.,·tš11t:.. Kdyby se bylo df:.lo ví·fi t, že tento

krát _při�li ul vOich:ni, byla by n�enfí.;dt úv6.he zajmout je a rr.ít pro

vidy od n1eh pokoj. l'icmén� ee jEden od drub�bo doeti lišili, i vnu-

zbo!í o. p�ipojili ee k ci::i.netii:., a! fie bLl�cu vracet, b _;ff'ir„esli ti 

odta::tuď zprévy. Vinle'1ek byl tak z&ró.� .. ej!c!, �� jeec:. ntrvčděl, k čc·cu 

buáe élob-r:/. Pomin1a-ll to• ie ze rok jseci sv4 mme od o.izincO �t�fi 

rozeznal, což samo m,ě mohlo roct-J.-�vut, znepok.ojile mu el.1� roz,::o»

noati v jejich zprév,ch. Shodoveli Be v tom, le k�fdý na�el jinou ze

mi• ta ·t:u. :pfilel. J•etli!e by Tlichr.i tito m1 krilpafi'i, jejiahl 

street.éni jeem ei &&till vyhradil pro _;,oadtji! �ae, mlli mluvit prav

du, rozkládala t,y ee za obvo6em naňich h-or, kde po'1le doeo.vodn!ho ná

zoru m§l bft. u! ;jen jnt:lsi podru!ey &lpytek krajircy, proti vtemu oče

kdvén1 celd .!'vropa. Nliše krajin& by pak byla jtjť malou čáeti a nalé

za.la by se uprostf"ed. Zda k iÍomu do!lo náhodou či z jin,._ ptíěiny, po-

t1ecbal jeea si rovni! k pozd�jš!mu roZhodnut:! a utit:!. 

F!-edev!!m jaem cht�l uváf,it, z --�gho ;:,ro ús vz�jde př-iští nebez

peč:!, zda nnkon�e nikoli z úhrnu 1.l•ch ciz!cb zem!, jejichtvojeko ec 
•;..-' 

proti nám eotve hne soutaei.ni • jG1.o G:piš.•t'i·- on4 uJ.!ivujic:l jt-jich libo-

volnf odlilnoati, ·z nťl neblaze vyflJvaJ.o, že j• pf-eci lhoetejn4, kdo 

jalcy je, kde je a zdali ještl je. A opravdu, zut:!meo jseU1. takto pte

mýllel, tčcb cizích kupcl\, řemeslníkó, ke.;klil'-� e. kes:atelO natáhlo ee 

k néc tolik, že nfl-bylo slyš�t vltt�tn:!ho 6love. To je ;.:ř·eci, ��o by 

nás porazili e obeadilll Neviděl j$em jinou svobodu, nt:lli udeřit na 

ni a věechn:,1 ;1• poh!t, al na t�eh n::tolik oviem, ktef"í uprchli, co! 
ae zdá byt.vičným kaz�m k&�d�ho rézn,no očí�tného &kutku. kle já js�m 
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da� jeem krajin)· oá e�vern!ho m.of� k jifn!mu. Tu právě do�lu octr:čui 

nEiše ó�yelr"' 11etf-�dní poloha, e n!! n�.,if•!tcl nf.'�ot!tul., ... co v:í:: � 
�--e-,..,oh, .,. n( \..."'OiU♦ l't••o y?s:,,,1,, ·n""-!f'n,'(>ff'OA ... "' �- lt'""- o t.� ..,,,.., .. ,ol.,,.,.,..; l ·"'Í""·;' ,,,,,. c.-.,_,. '""" .-.. •' •-•-- l-1,L... 1,,e - 'uu&.-. �._ �u:l:w:c�Ut •�� �•� W '-"�,t-" �W,Ir..i.._ f ,.._ h•�- •J.

-..
� \;.}'-

!!o, žf' · ůťJ ��a.lil �act„lti t ae v n! eám t�t C:i onak, r..l� vtci:• to.k, tc 

er, pro m� st áv-elo �olea;i nr..d pomy�-len! stratttipl.tl$m vlGdnout Dik0:.i 

!:;ách, kdy se bojovalo p!-iro�enou -bran:!, • nit zv!tčtl t mohl, .it..lc h:<. 

ail.n!jš!, uóatnlj!í a l&tiv0jš:!. Al� !édná síle, rozU& fmi lest n"• 

jsou nic platny pf.i ůtelnú apQeobu válek na sikled& poru!•n! o�eruvy 

0 ?!'>átel.stv! či ·•l.ovoln4ho výkladu dohodf o pomoci, kdy z!r a vGJ.kEr. 

se · eo?:>I v mnohém po6.6baj1 a zb.N.n! jaou TI� sn'Ovu znehodnoceny 

mbodou nll!ich pfft.ttl a ne;>fételi, to.kle rozd!l ••�i obo�imi Gt.e.l ae 

al! neznatel.rl$m. 

Když tu tak sby1e eed.!m, sice ne. pavodrú.m evé. a!st.t, moh1 byc!1 

jisti litovet, le jsem 8ém kdyei nu ni upasonú.1. Spíl.e vlek .:,ť-t-;tuji 

humor na t, avlálitní okolnost.i, .te kd� chce ovltdnout ·Evropu, potf•r.:

tn:.je tuto mou z.enů, eni! j,, jen! tu odpra.dtvriti tiji, mor.i:. �e o to 

d„.i-es i jen ;-okusit. v·nude koltolem :rl:;·i:!1?; tiká%:.! v:;-1,:rchévajich S!ri�i.rv, 

E tu bycn c.: velmi. i;.�-lU bJlt ji�e, aocelt;; nO.:cle ze ok:r.!fjet! �-vťts, L;.. 

s�ouvy vyprehnou c•oo b'.)aou r1w.rnzeny norJú, úe.cadn?; vl�· tloruú�i. 

Je však pon�kUd. zábavn4 � vela:1 e.mfk4 cht!t, e.by etf-ed náhle b;,l 

etnnou. Kde do20v mO.:jf Ue v t4 znamer..an4 zemi. Ne'byla to e_pí!e p.;.�5t 

uchys:tnná vjslovn� tomu, kdo ;ifijde prvn! a ty druh' vyhladí? 

tr.věten 198.3/ 
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