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Abstract
Ve své stati se autor zamìøuje na problematiku konstrukce prostoru literárního

díla a její diverzitu. Interpretuje a srovnává zejména motivy dìl F. Kafky (Promìna,
Proces) a J. P. Sartra (S vylouèením veøejnosti, Zeï), sna�í se zachytit styèná místa
a elementární rozdílnosti. Ve høe S vylouèením veøejnosti autor osvìtluje nejen speci-
fickou práci s prostorem, ale i s èasovou dimenzí. Pøi interpretaci nezbytnì odkazuje
i na filozofické, psychologické a antropologické vztahy.

In this essay the author focuses on the issue of space design in literary works and
its diversity. The author interprets and compares particularly the motives found in the
works of F. Kafka (Metamorphosis, The Trial) and J. P. Sartre (No Exit, The Wall)
trying to capture the points of contact and fundamental differences. In the playNo Exit
the author explains not only the specific work with space, but also with the time di-
mension. During the interpretation the author essentially refers to the philosophical,
psychological and anthropological relations.

Ve své stati se zamìøuji na problematiku konstrukce prostoru lite-
rárního díla a její diverzitu. Pøi èetbì slavných dìl svìtové literatury si
lze povšimnout nìkterých charakteristických rysù, které mají pøesah
filozofického èi psychologického rázu. Správné porozumìní tìmto
pøesahùm je úkolem ètenáøské gramotnosti. Vycházím z omezeného
vzorku autorù a dìl, pøièemû se má analýza týká zejména dìl F. Kafky
Promìna, Proces a dìl J. P. Sartra S vylouèením veøejnosti, Zeï. Jsem
si vìdom skuteènosti, ûe se jedná o primárnì beletristický charakter

titulù, avšak jiû filosof A. Camus, nositel Nobelovy ceny za literaturu,
byl kritizován za poèin, ûe ve svém fenomenálním filosofickém díle
Mýtus o Sisyfovi pouûil citací z F. M. Dostojevského Bìsù1. V tomto
díle dokonce vìnuje kapitolu rozboru dìl F. Kafky (Camus 2006,
s. 117–129).

V literárním díle umìleckém jsem pøi analýze diverzity prostoru
hledal takový fenomén, který by svìdèil o jistém pøesahu estetické
funkce. V pøípadì dìl J. P. Sartra se bezesporu jedná o filozofii exi-
stence. V pøípadì F. Kafky to však je zámìrnì deformovaný prostor,
který vytváøí postavì literárního díla specifické podmínky existence
a svìdèí o narušené psychice postav (o neuróze). Skuteèní inovátoøi
nejen v literatuøe totiû pøinášejí nikoliv otázku týkající se hodnocení
jejich díla (pro tento akt u nich lze jen stìûí najít výstiûných nefrek-
ventovaných slov), ale pokládají globální otázku týkající se samé pod-
staty, funkce a smyslu literárního díla umìleckého. Nadprùmìrné
moûnosti geniálních pisatelù, kteøí „vidí” ve spoleènosti to, co ostat-
ním zùstává utajeno, tak prostøednictvím knih – pomníkù minulosti –
kladou otázku: Co je ještì literární dílo? Co vše do nìj patøí a jak mno-
ho mùûe vypovìdìt o ûivotì èlovìka?

V literární teorii nebylo mnoho vìdcù, kteøí by uvaûovali o rozboru
literárního umìleckého díla pouze na základì dvou kategorií: èasu
a prostoru. Interpretaci konstrukce epického díla z temporálního zøe-
telu pøinesl napøíklad E. Lämmert (1970). Tento neotøelý zpùsob však
v širším vìdeckém kontextu pøináší hodnotná a leckdy pøekvapivá
zjištìní i v pøípadu zøetele topického.

Sartre bývá øazen k filozofùm existence a Kafku lze díky urèitým
charakteristickým rysùm povaûovat v urèitém smyslu za pøedchùdce
tohoto smìru. Vymezit existencialismus není snadné.

První základní obtíûí pøi jeho charakteristice je v�ak to, ûe nikdy nepøijal podobu
uzavøené doktríny. Setkáváme se u nìho naopak s celou øadou filozofických,
literárních a etických motivù vytváøejících zvlá�tní intelektuální formaci nazývanou
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1 Jedná se napøíklad o tuto citaci: �Kdyû Stavrogin vìøí, tak nevìøí, ûe vìøí. Kdyû
nevìøí, tak nevìøí, ûe vìøí� (Camus 2006, s. 63).



existencialismus. Proto také tak rùzné pojímání tohoto proudu, kterému nìkteøí
nepøiznávají dokonce ani oznaèení zvlá�tního filozofického systému a spatøují v nìm
pouze s jinými smìry spjatý souhrn výpovìdí o lidských problémech � o postavení
jedince, smyslu ûivota, o hodnotách a moûnostech volby, o mezích svobody (Kossak
1978, s. 23�25).

Postava je vûdy èasovì i prostorovì determinovaná ve všech zkou-
maných dílech a jeho existence spadá do problematiky filozofického
smìru. Prostor je téû vûdy znamením (pøíznakem) moci, a to jak
v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Mùûe to být útoèištì hrdiny
(toaleta v povídce Hérostratos z prózy Zeï J. P. Sartra), ale mùûe to
být také jeho prokletí, napø. zámek jako symbol nedostupnosti2 u Kaf-
ky (Zámek).

Pøi rozboru Kafkova Procesu naráûíme na neodmyslitelnou spja-
tost prostoru s protagonistou Josefem K. Èasová výstavba má v tomto
díle (stejnì tak i v Promìnì) lineární charakter. Jednolitá sukcese lite-
rárního díla není nijak narušována. Retrospektiva se výjimeènì vy-
skytne pouze v Promìnì, anticipace jsou v Procesu spojené pouze
s neblahým koncem K.

Kafka pracuje s prostorem ve svých dílech nápaditì a rùznorodì.
Zatímco v Promìnì je efektu bezvýchodnosti a utrpení docíleno nuce-
nou izolovaností hlavní postavy v jednom pokoji, ve kterém se Øehoø
Samsa promìní v hmyz3, v Procesu se napìtí dociluje zejména nedý-
chatelným vzduchem, sklièujícím vedrem v prostorech a místnostech,
a to zejména v kanceláøích.

Fikce se opírá o autentický záûitek. Teï si Kafka mohl dovolit být naprosto
otevøený, uû se nemusel obávat � napøíklad �, ûe se v jeho románovém popisu
úøedních prostor pozná: jeho vlastní kanceláø. Jeho pracovní den úøedníka do�el
vyjádøení místy skuteènì aû pøekvapivì autentického (Hyr�lová 1989, s. 402�403).

Pohleïme do textu, jak popisuje autor pracovní místo Josefa K.

Bez zvlá�tního dùvodu, jen aby se zatím je�tì nemusel vracet k psacímu stolu,
otevøel okno. Dalo se otevøít jen ztìûka, musel klikou otoèit obìma rukama. Pak
oknem v celé jeho �íøi a vý�i vnikla do místnosti mlha smí�ená s kouøem a zaplnila ji
lehkým zápachem spáleniny. Vítr také dovnitø zavál nìkolik snìhových vloèek.
��karedý podzim,� øekl za zády K. továrník, který pøicházel od námìstka a nepozoro-
vanì vstoupil do místnosti (Kafka 1997, s. 124).

V této pasáûi pøedstavuje podzim nikoliv roèní období, které sym-
bolizuje vyzrálost, smíøení s bìhem svìta, ale naopak je zde podzim
spøíznìn s motivy hnusu, pachu, hniloby.

Vypravìè sice zamìøuje svoji pozornost pøedevším ke kanceláøím,
avšak neopomíná vykreslit i atmosféru privátních míst. V Procesu
nacházíme dvì takové pasáûe s velmi silným vyznìním, poprvé kdyû

komentuje kvalitu vzduchu v bytech nájemcù obecnì, podruhé kdyû

Josef K. proûívá velkou nevolnost v malíøovì dusném pokoji. Soukro-
mé pokoje jsou nelidsky pøeplnìné; navíc kvalitu vzduchu znaènì
zhoršuje sušení prádla v tìchto prostorech. S vìdomím jisté simplifi-
kace lze tedy interpretovat tyto byty jako pøeplnìná místa, kde se pere
špinavé prádlo.

Jedním z vrcholù zoufalství a bezvýchodnosti utrpení Josefa K.
skýtá situace jeho návštìvy malíøova pokoje. Tento velmi malý pokoj
má kromì své „velikosti” další parametry nespornì negativnì pùsobí-
cí na celkový stav protagonisty.

Kdyû si K. odkládal zimník a je�tì si rozepínal sako, øekl malíø na omluvu:
�Musím mít teplo. ¦e je to tu velice útulné, viïte? Místnost má po této stránce velmi
dobrou polohu.� K. na to nic neøekl, ale nevolno se mu vlastnì nedìlalo tím teplem,
spí� zatuchlým vzduchem, v nìmû se skoro nedalo dýchat, v místnosti se asi uû dávno
nevìtralo (Kafka 1997, s. 184).

Jeho nevolnost zde postupnì graduje.

�Je vám si horko.� �Ano,� øekl K., který si dosud nev�ímal nièeho jiného neû
malíøova vysvìtlování, ale jemuû teï, kdyû padla zmínka o horku, na èele prudce
vyrazil pot. �Je to málem k nesnesení.� Malíø pøikývl, jako ûe velmi dobøe chápe jeho
nevolnost. �Nedalo by se otevøít okno?� zeptal se K. �Ne,� øekl malíø. �Je to jen pevnì
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2 Symbol zámku jako nedostupného nebo tìûko dostupného prostoru je téû napø.
zachycen ve svìtovém díle èeského pùvodu � Babièce B. Nìmcové.

3 Inspirace hmyzem v bytu mùûe pramenit z reálného ûivota, jak to dokládá A.
Lustig ve svých namluvených pamìtech (Zpovìï, Praha 2005), podle nìj bylo
v meziváleèném období v praûské ûidovské ètvrti (konkrétnì Paøíûské ulici) bìûné, ûe
se v bytech pohybovaly doslova pásy hmyzu (�vábù).



vsazená tabule skla, nedá se otevøít.� K. si teï uvìdomil, jak po celou tu dobu doufal,
ûe malíø nebo on sám nejednou pøistoupí k oknu a prudce je otevøou. Byl pøipraven, ûe
bude otevøenými ústy vdechovat i mlhu (Kafka 1997, s. 144).

Hlavní postava tak nenalézá ani v privátním prostøedí základní
podmínku k ûivotu – dýchatelný vzduch. Právì scéna z malíøova po-
koje jakoby názornì exemplifikovala všechny kontakty s lidmi.
Nepochopení, bezohlednost a zejména pak stálá ignorace základních
potøeb vede ke zvíøecímu utrpení. Nic a nikdo není schopen K. spasit,
jeho situaci ani pøítomnost ûeny v milostném ûivotì.

Co zùstává, jsou dvì holé konstanty: na jedné stranì ûivot jedince, který není bez
viny; na stranì druhé totálnì odlid�tìný svìt. Josef K. je obûalován, zatèen a nakonec
likvidován. Zjednat si jasno, pokud jde o porozumìní skuteènosti románu, je
v pøípadì ètenáøe právì tak nesnadné jako v pøípadì hrdiny Josefa K., který vùèi
realitì svìta stojí také bezradný, vydaný napospas komplexu domnìnek, dohadù,
moûných náznakù, jeû jako by pøipou�tìly ty nejrùznìj�í interpretace (Hyr�lová 1989,
s. 398�399).

Domov bývá takové místo, kde se èlovìk cítí samozøejmì a bez-
peènì. Zde tkví jádro problému literární postavy Josefa K. Jeho do-
mov neskýtá dostatek soukromí, je v nìm vyrušován a poci�uje neu-
stálou nejistotu a strach.

Vra�me se ovšem k literárnímu prostoru kanceláøí advokátù a jed-
nací síni. Advokáti vykonávají svou práci v nízkých komorách, kam
prochází svìtlo pouze nízkým vikýøem. Kanceláøe nemají okna a vi-
kýø se nalézá v takové výšce, ûe èlovìk není sám o sobì s to vyhléd-
nout jím ven. Zasedací síò vykazuje jiný neobvyklý primát. Zde
vidíme pódium (ochoz), kde v pøítmí není mnoho vidìt pøes prach
a dým. Strop je tak nízký, ûe si zde mnozí dávají mezi hlavu a strop
polštáøe! K. tu poci�uje nìco jako nepøíjemný mlûný opar. Uvìznìnost
èlovìka ve ètyøech stìnách, existenciální pocit umocnìný nízkým
stropem opìt graduje. Dostatek svìtla jako zásadní chronobiologický
faktor evidentnì chybí, èmoud a saze umoûòují nedorozumìní. Josef
K. musí v celém díle bojovat s neúprosnou nepøízní poèasí a vnitøní te-
ploty. Prostor v Procesu umocòuje izolovanost postavy K. v literárním
svìtì plném neporozumìní a absurdity. Èasto je efektu docilováno

špatným vzduchem a vysokou teplotou v místnostech. V nich se ne-
otvírají okna, nebo právì jimi do pokoje proniká mlha a kouø. Pøesnou
analýzu postavy Josefa K. z psychologického hlediska naznaèila jiû
K. Horneyová:

Nemyslím si, ûe by nìjaká psychiatrická kniha skýtala pronikavìj�í pohled na tato
tìûko vysledovatelná sebeobviòování neûKafkùv Proces. Podobnì jako Josef K. i ne-
urotik nìkdy plýtvá svou energií v marné a pøedem prohrané bitvì proti neznámým
a nespravedlivým soudcùm a èím dál tím více pøi tom propadá beznadìji. I v Kafkovì
románu má sebeobviòování reálný základ ve skuteèném selhání Josefa K. Jak velice
umnì ukázal Erich Fromm ve své analýze Procesu (Fromm 1997), základem je zde
celková otupìlost ûivota Josefa K., jeho stádnost, nedostatek autonomie a rùstu � to
v�e Fromm nazývá pøíhodnì �neproduktivním ûivotem�. Fromm ukazuje, ûe kaûdý
èlovìk, který tak ûije, má sklony k pocitùm viny a cítí se vinen. Dìje se tak proto, ûe je
vinen. Stále hledá nìkoho, kdo by za nìj øe�il jeho problémy, místo aby se obrátil sám
na sebe a ke svým vlastním zdrojùm. V této analýze je hluboká moudrost a já s tímto
Frommovým konceptem souhlasím. Domnívám se v�ak, ûe není kompletní. Nebere
v úvahu marnost sebeobviòování, jeho èistì zatracující charakter. Jinými slovy
nechává stranou skuteènost, ûe postoj Josefa K. k jeho vinì je ve své podstatì
nekonstruktivní. Je tomu tak proto, ûe se se svou vinou pokou�í vypoøádat v duchu
sebenenávisti. To probíhá téû nevìdomì. On sám necítí, ûe se nemilosrdnì obviòuje.
Celý proces je externalizován (Horney 2000, s. 116).

Dalším výrazným, nepøehlédnutelným externalizaèním motivem
Procesu je obleèení jak hlavní postavy, tak i postav vedlejších. Opìr-
ným kamenem obleèení se v díle ukazuje být kabát, nejèastìji v exi-
stenciální èerné barvì (barva smrti, rezignace). Takto bývá v beletrii
zobrazena postava cizince. Josef K. si kabát nesundává ani ve chvíli,
kdy se dusí zatuchlým horkým vzduchem.

Podstatným spoleèným motivem Procesu a Promìny jsou koûeši-
ny a koûešinové kabáty. Jiû v poèátcích Promìny nás vypravìè uvádí
do pokoje Øehoøe Samsy, ve kterém se témìø výhradnì odehrává celý
dìj povídky. Vypravìè však neopomene poznamenat, ûe za okny po-
koje panuje nevlídné poèasí. Pokoj zahrnuje jednu zajímavost.

Nad stolem, na kterém byla rozloûena rozbalená kolekce vzorkù soukenného
zboûí � Samsa byl cestující � visel obraz, který si nedávno vystøihl z obrázkového
èasopisu a umístil do hezkého zlaceného rámu. Znázoròoval dámu, jeû vybavena
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koûe�inovým kloboukem a koûe�inou kolem krku sedí zpøíma a nastavuje divákovi
tìûký koûi�inový rukávník, v nìmû mizí celé pøedloktí. Øehoøùv pohled zamíøil
potom k oknu a po�mourné poèasí � bylo sly�et, jak de��ové kapky naráûejí na okenní
plech � ho naèisto roztesknilo (Kafka 1990, s. 5).

Tento motiv se v díle opakuje po promìnì protagonisty:

A tak vyrazil ven � ûeny se zrovna ve vedlej�ím pokoji opíraly o psací stùl, aby si
trochu oddychly � ètyøikrát v bìhu zmìnil smìr, opravdu nevìdìl, co má døíve zachra-
òovat, vtom spatøil, ûe na stìnì jinak uû prázdné nápadnì visí obraz dámy odìné
samými koûi�inami, chvatnì vylezl nahoru a pøimáèkl se ke sklu, které ho udrûelo
a blaûivì mu chladilo horké bøicho. Aspoò ten obraz, který teï Øehoø úplnì pokryl,
nikdo uû jistì nevezme (Kafka 1990, s. 48�49).

Co pøesnì se tu mìní? Mìní se pouze povrch, vnìjší forma, uvnitø
zùstává protagonista èlovìkem se všemi schopnostmi, pøemýšlí jako
døíve i cítí. Toto vše však není schopen srozumitelnì pøedat ostatním
(nemluví, vydává jen neartikulované zvuky) následkem promìny
mluvidel. Jedná se zjevnì o promìnu èlovìka v ûivoèicha v rámci
zevnìjšku, a to se dìje jako reakce na vnìjší prostøedí. Øehoø Samsa
tak dlouho vstává ráno v pìt hodin do práce, tak dlouho cestuje z místa
na místo, tak dlouho obchoduje s „teplou vodou”, aû dojde k vnìjško-
vému pøizpùsobení nelidským podmínkám i zacházení. Spoleènost
stanovila urèitý øád (systém), který ji mìl slouûit ku prospìchu, ale ve
výsledku jedinec otroèí systému. Èlovìk se tak stává pouhým nástro-
jem ekonomických cílù, nulou v davu. Pùvodní zamìøení èlovìka jako
cíle, jestliûe kdy vùbec bylo, tak doslova zùstává nìkde v mlze. Zá-
roveò však nemùûe existovat jinak neû v podpoøe spoleèenství, coû

postavu staví do neøešitelné situace.4 V ukázce visí obraz, tedy pøed-
mìt s pøisouzenou vysokou estetickou hodnotou (povznášíme ji od
ostatních vìcí povìšením na stìnu). Zlacený rám vykazuje honosný
povrch, který umocòuje kontrast s obsahem obrazu. Reprodukovaná

skuteènost je v tomto pøípadì – stejnì jako ûivot sám – velmi expre-
sivní. V pozlaceném rámu se nalézá reprodukce z obrázkového èaso-
pisu, povaûme, pouhopouhá reprodukce. Jiû tato naznaèuje cosi
pokleslého. Koûešina na hlavì, krku i pøedloktí. Tak by mohl vypadat
struèný vnìjší popis dámy. Dáma na sebe dobrovolnì pøejímá tváø
zvíøete, i dokonce celé pøedloktí skrývá ve staûené kùûi. Kontakt
s ostatními aktéry komunikace se tak odehrává ve zvíøecím duchu,
nìkde hluboko uvnitø zùstává kulturní, svobodný èlovìk se svou pra-
vou tváøí. Od Øehoøe jsou v rodinì vyûadovány závazky, na druhé
stranì se mu nenabízí nezbytná protiváha: empatie, výhody. Co však
umístila literární postava otce na stìnu vedlejšího pokoje, ve kterém
pøebývá zbytek rodiny? Otec tam povìsil fotografii Øehoøe ve vojen-
ské uniformì, demonstruje tím nutnost (oèekávanost) plnìní povinno-
sti a øádu. Ani jako zvíøe nemùûe být hrdina v bytì tolerován, nebo�
i od domácího zvíøete se vyûaduje urèitá míra sebeovládání, a je tedy
i nutnou podmínkou souûití a elementární svobody pohybu.5

Symbol koûešiny v podobné funkci vidíme i v Procesu.

Block dole rozpaèitì pøejíûdìl prsty po koûe�inové pøedloûce u postele, strach ze
soudcova výroku zpùsobil, ûe chvílemi zapomínal na svou poníûenost pøed
advokátem, myslel pak jen na sebe a obracel soudcova slova ze v�ech stran. �Blocku,�
øekla Leni varovnì a pozvedla ho za límec kabátu. �Nech teï tu koûe�inu a naslouchej
advokátovi.�6

Obchodník Block uû ani nepøedstírá zachování elementární lidské
dùstojnosti, nýbrû zcela transparentnì pøiznává spøíznìnost se zvíøe-
tem.7 Èlovìk jakoûto zvíøe disponující nadprùmìrnými schopnostmi,
které mu umoûòují mít zøetelnou pøevahu nad ostatními èleny fauny
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5 �Dokonce i od domácího psa vy�adujeme a oèekáváme, �e své tìlesné potøeby
a jiné nápady doká�e nìjak »vládat« � jinak by nemohl volnì pobíhat po bytì a po
ulici a musel by být jako tygr v pevné kleci; tam a� si dìlá, co dovede� (Sokol
2010, s. 138).

6 Kafka 1997, s. 184.
7 Spøíznìnost èlovìka se zvíøetem se ve star�ích dobách (kromì u�itkových zvíøat,

na kterých byli lidé v minulosti zcela závislí) chápala jako opovr�eníhodný prvek po-

4 �¦ivý organismus svého »trvání« dosahuje úplnì jinak. K tomu, aby mohl �ít,
neustále potøebuje vodu a pøísun potravy, tj. �ivin a energie; bez nich brzy zahyne.
¦ije tedy stále v tìsné souvislosti se svým prostøedím, �ije v nìm a z nìho. ¦it
znamená být závislý� (Sokol 2002, s. 23).



na Zemi, vynaloûil ve svém vývoji nesmírné mnoûství energie, aby se
od své ûivoèišné podoby co nejvíce oddìlil. Týká se to právì i zøetel-
ného znaku ochlupení, jak píše filosof a antropolog J. Sokol:

Od vytrhávání chloupkù pøes èesání a zdobení vlasù a holení (nebo naopak
neholení) aû po no�ení paruky jsou jinak sotva pochopitelné vzorce v kaûdé
spoleènosti pøísnì kulturnì vymezeny a mohou tak tvoøit dùleûitou souèást její
kulturní (nebo subkulturní) identity8.

Za zmínku stojí jistì i motiv sochy, který se objevuje tìsnì pøed
koncem pøíbìhu pøi návštìvì chrámu.

Náhle se pøímo pøed ním jen støíbøitì zableskla støíbrná socha nìjakého svìtce
a hned se zase ponoøila do tmy (Kafka 1997, s. 206).

Symbol sochy v literatuøe èasto znamená pøítomnost mlèícího (nì-
mého) svìdka, v tomto pøípadì tragického prozøení Josefa K. o bìhu
svìta, domnìlou pravdu tak místo svìtce vyslovuje protagonista. Mo-
tiv sochy také vidíme vyuûitý v pokoji malíøe. Zde se ovšem jedná
o obraz, na kterém je spodobnìna spravedlnost a bohynì vítìzství
zároveò (pøipomínám, ûe v pokoji malíøe K. nemùûe dýchat díky
horkému, zatuchlému vzduchu). Èasto je v èeské beletrii 20. století
motiv sochy personifikací spravedlnosti, práce s tímto motivem však
mùûe být velmi kreativní. Napøíklad ve høe Voskovce a Wericha Osel
a stín nacházíme metaforu Spravedlnosti ponìkud modernizovanou,
ta je umístìna do úplné tmy, má jedno oko zavázané, v jedné ruce
tøímá veliký kuchyòský nùû a v druhé váhy, kde jedna miska vah je
obtíûena pytlem s penìzi a ûalostnì pøevaûuje druhou, na níû leûí
veliký paragraf (Voskovec, Werich 1961, s. 77). Jindy je socha – spra-
vedlnost v díle likvidována, tak je tomu u Jiøího Weila v díle Na støeše
je Mendelssohn:

Odlitek sochy Spravedlnosti leûel uû zabalen v døevité vatì a v bedýnce na ruèním
vozíku spolu s drobnostmi, které si vybral pan Smutný. Bruèel si pro sebe: �Spravedl-
nost, taková pitomost v dne�ní dobì.� [...] Reisinger rozbíjel kladívkem odlitek.
Nejdøíve urazil Spravedlnosti hlavu se zavázanýma oèima, pak jí urazil z rukou meè,
je�tì jednou klepl do hlavy, aby ji úplnì roztøí�til, potom se pustil do trupu. Za chvilku
leûely na dvorku jen �pinavé bílé nabronzované úlomky. Smetl je na lopatu a vhodil
do popelnice. Spravedlnost jiû nebude nikomu pøekáûet (Weil 1960, s. 128�131).

Shròme poznatky o významu prostoru Promìny a Procesu. Témìø
celý dìj Promìny se odehrává v jednom pokoji, tato omezenost na
interiér umocòuje dramatiènost dìje. Vypravìè zde mohl docílit
dramatiènosti dialogizací jen do urèité míry. V prùbìhu dìje dojde
k ochuzení výbavy pokoje. Prostory podtrhují izolovanost hlavní po-
stavy, jeho bezmocnost, beznadìj, bezvýchodnost, utrpení.

Není to však prostor, který by byl skuteèným pramenem ignorace,
zámìrného nedorozumìní, bezohlednosti. Èas i prostor jsou sekun-
dární a za nimi je poèasí jako terciální faktor (na poèátku povídky nám
vypravìè vyjevuje, ûe za oknem prší). Stejnou situaci pozorujeme v Pro-
cesu i Zámku, primární chyba vyvìrá z okolních (vedlejších) postav.

Ona trýznivá izolovanost, onen muèivý pocit nepøináleûitosti nabývá na intenzitì
okolnostmi jeho autobiografie (která je zcela neodmyslitelná od jeho tvorby).
Pøedev�ím je tu skuteènost dlouhé, nevyléèitelné nemoci se v�emi stavy a pocity s ní
spojenými. A ov�em okolnost, ûe on, èlovìk zaloûený intelektuálnì, se narodil
uprostøed rodiny veskrze neintelektuálské (Hyr�lová 1983, s. 242).

Protagonisté nenacházejí v Kafkových dílech únikovou cestu z kri-
ze nejspíš proto, ûe Kafka ve svém ûivotì velmi trpìl, a� jiû v pracovní
èásti, tak i osobní. Práce v ¦ivnostenské bance, kde trávil vìtšinu den-
ní doby, mu s nejvìtší pravdìpodobností neposkytovala dostatek
uspokojení. Byla to pouhá reprodukce, stejnì jako v Promìnì Øehoø
Samsa, i on byl v kanceláøi pouhým nástrojem cizích cílù. Sám sebou
byl aû pøi produkci literárního díla, kde se zøetelnì odráûí brutální svìt
pojiš�ovnictví, nelidské zacházení s klienty atd. Franz Kafka si nesl
ûivotem traumata z dìtství, která utrpìl v kruhu rodiny. Mnoho nám
napovídá nikdy neodeslaný Dopis otci. Velký autor si s otcem nikdy
plnì nerozumìl, necítil se být „pravovìrným” ¦idem, mìl z otce
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kleslosti a to i u pokrokových filosofù: �Nízkost èlovìka jde tak daleko, ûe se
podøizuje zvíøatùm, ûe se jim dokonce koøí� (Pascal 1973, s. 104).

8 Sokol 2010, s. 92. Jazykové ztvárnìní absence ochlupení mùûe v lidské øí�i
nabývat i negativních významù (mravní zkaûenosti èi pohlavní nezralosti): srov. èes.



strach, napøíklad i z toho, ûe bude v synagoze vyzván, aby pøedèítal.
Kdyû k tomu všemu pøièteme pozdìjší nemoc, uvìdomíme si, kolik
faktorù produkujících pocit cizoty na Franze Kafku pùsobilo.

Nyní zamìøíme pozornost na druhého autora svìtového formátu –
J. P. Sartra, konkrétnì na jeho hru S vylouèením veøejnosti. Tato hra
èítá pouhé jedno dìjství a odehrává se v pekle. Máme moûnost sledo-
vat jednání ètyø postav ve spoleènì sdíleném prostoru, jsou to: Garcin,
Inès, Estelle, èíšník. Èíšník figuruje pouze v pasáûích, kdy uvádí od-
souzence do stanoveného pokoje. Ostatní tøi proûívají svùj vìèný trest
v jedné místnosti. Jedná se o salón ve stylu druhého císaøství, na krbu
je umístìna bronzová socha. Interiér pokoje obsahuje – podobnì jako
v pøípadì Kafkova Procesu (zde je ovšem umístìna v chrámu) – so-
chu. Paralelnì socha pøedstavuje symbol svìdka:

Garcin pustí Estelle a udìlá nìkolik krokù, pøistoupí k bronzové so�e Bronz...
Hladí ji Ano, to je ta chvíle! Socha je tu, dívám se na ni a chápu, ûe jsem v pekle.
Øíkám vám, ûe vìdìli v�echno. Vìdìli, ûe budu stát pøed tímhle krbem, tisknout ruku
na tenhle kus bronzu, se v�ema tìma oèima na mne upøenýma. Se v�emi tìmi pohledy,
které mì stravují. Obrátí se prudce Ha! Jste jenom dvì? Myslil jsem, ûe je vás víc.
Smìje se Tak to je tedy peklo. Nikdy bych nebyl vìøil... vzpomínáte si: síra, hoøící
hranice, roûeò... Ach, jak je to k smíchu! Nepotøebují roûnì. Peklo, to jsou ti druzí
(Sartre 1962, s. 77).

Protagonista zde v klíèové pasáûi na konci této hry dochází k jádru
podstaty odkazu. Sartre jako ateista prostøednictvím postavy pouka-
zuje na primitivní pøedstavy o pekle. Jiû skuteènost pøedstavy èlovìka
nìèeho neznámého jen pomocí zkušenosti poukazuje na primitivnost,
jak popsal zakladatel sociologie A. Comte (1927, s. 158–295). Ten vy-
mezuje stupnì vývoje spoleènosti, navíc popisuje i hlavní faktory
vývoje lidstva, pøièemû za hlavní hybnou sílu existence povaûuje
fyzické náruûivosti a po nich nenávistné vášnì. Sociální vývoj je pak
dle nìj výsledkem historických etap: první teologický stav (vìk feti-
šizmu, samovolné vznikání zøízení teologického a vojenského), druhý
teologický stav (vìk polyteizmu, rozvoj vlády teologické a vojenské),
poslední teologický stav: (vìk monoteizmu, obmìna vlády teologické
a vojenské), následuje metafyzický stav moderních spoleèností (vìk

revoluèního pøechodu: dezorganizace zøízení teologického a vojen-
ského) a konèí rozvojem prvkù pozitivního stavu lidstva (dobou vyz-
naèující se pøevahou ducha podrobnostního nad duchem celkovým).
Zde je na místì poznamenat, ûe i tento geniální zakladatel sociologie
konstatuje, ûe hlavní hybnou silou spoleènosti nebude nikdy duševní
(racionální) síla, nebo� je na to pøíliš málo pochopena a pøíliš špatnì
ocenìna, neû aby se jí dostalo náleûité míry obdivu a vdìènosti (Com-
te 1927, s. 227–228). Jiû od dob D. Alighieriho bývala pekelná muka
v literatuøe líèena prostøednictvím fyzických útrap, coû je v pøímém
rozporu s køes�anským nazíráním smrti jako dìje, kdy duše (povolaná
k nesmrtelnému ûivotu) definitivnì opouští tìlo. Sartre zde velmi
pøesvìdèivì popisuje duševní muèení, které na rozdíl od fyzického ne-
bere konce.

Proè v pekle spolu trpí dohromady Garcin, Inès a Estelle? Nejedná
se o ûádnou náhodu, proè se tito tøi odlišní lidé setkávají na tomto
místì. V salónu se spojují osudy lesbièky, nymfomanky a zbabìlce.
Socha zde opìt plní funkci nìmého svìdka. Na rozdíl od Procesu
(støíbrná socha svìtce) ve Vylouèení veøejnosti vidíme sochu bronzo-
vou. Zlato, støíbro, bronz... a „peklo jsou ti druzí”. Bronz jakoûto tøetí
ze vzácných kovù pøedpokládá existenci dvou dalších, tak i socha za-
stupuje kohokoliv z trojice, jedince trpícího pøítomností ostatních.
V naší trojici je vûdy pøinejmenším jeden navíc, pøièemû se jej nelze
ûádným zpùsobem zbavit. Zbývá pokus zotroèit jeden druhého
pomocí sexuality.

Daøí se nám toho dosáhnout ve chvílích sexuální intimity, definované jako
vlastnictví milence èi milenky. [...] Jak ale vychází najevo, v tomto vlastnictví èlovìk
bohuûel nevlastní nic a onen úûasný úspìch je pouze dal�í iluzí, kterou nabízíme sobì
samému. [...] Potom si ûijeme ve lûi k sobì samému. Proto také na pøíkladu dramatu
tøí lidských existencí násilím zavøených a izolovaných od ostatního svìta: nymfoman-
ky, lesbièky a zbabìlce, který u milující ho bytosti hledá fale�né svìdectví své
u�lechtilosti a odvahy ve høe �S vylouèením veøejnosti� � Sartre dokazuje tezi, ûe
peklo jsou ti druzí (Sartre 1962, s. 196�197).

Estelle „miluje” (chce vlastnit, zotroèit) Garcina zejména proto, ûe
je to jediný muû, který je na vìky dostupný. Tragikomické chování
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hrdinù potvrzuje tvrzení, ûe s monopolem klesá kvalita a vzrùstá cena.
Nymfomanka potøebuje Garcina vlastnit, aby ho pouûila jako nástroj
k dosaûení svých cílù. Je pøipravena tvrdit cokoliv, jen aby jej získala.
Nìkteré momenty svádìní pak ve høe pùsobí jako kombinace tragic-
kého a smìšného, pozorujeme grotesku. Garcin by se rád na oplátku
opíjel lûí dùkazu svého hrdinství. Ti dva by nejspíš s velkou pøevdì-
podobností byli schopni spolu uzavøít smlouvu zaloûenou na faleš-
ných základech, která by jim umoûnila zmírnit utrpení vìdomí vlastní
podstaty. Tuto moûnost však svoji pøítomností znìmoûòuje Inès, kdyû

Garcinovi ukazuje hloupost a omezenost Estelle, a Estelle zase zbabì-
lost Garcina. Pravda tu pùsobí na osoby stejnì jako na ûivé osoby ostøí
noûe.

Touha po vlastnictví je pouze urèitou formou touhy po pøetrvání; z nìj plyne
bezbranné �ílenství lásky.¦ádná bytost, ani ta nejmilovanìj�í a která nám navíc splácí
stejným, nám nikdy nepatøí. [...] Touûíme po tom, aby láska trvala, ale víme, ûe
netrvá; i kdyby zázrakem mìla trvat po celý ná� ûivot, stejnì v nìjakém okamûiku
skonèí... Ale lidé si vûdy unikají a my jím rovnìû unikáme; nemají trvalé obrysy.
Z tohoto hlediska nemá ûivot ûádný styl. Je to pouze pohyb pronásledující formu,
kterou nikdy nenalezne. Èlovìk marnì hledá formu, která by vyznaèila hranice jeho
moci (Camus 1971, s. 363�364).

Postavy hry docházejí k poznání, ûe v tom druhém pomoc nenaj-
dou. Na beznadìjnou situaci postav lze aplikovat geniální výrok
J. Swifta:

Moudrý èlovìk je nejménì sám, kdyû je sám (Hartl 1967, s. 62).
Sartre tu kromì citlivé práce s prostorem zapojuje další netradièní

prvek. V prùbìhu hry je naprosto zrušena kategorie èasu. Nejsou tu
hodiny, nestøídá se den a noc (pokoj je stále umìle osvìtlován), a do-
konce nelze nikoho zabít (všichni jsou jiû po smrti). Únik není moûný
ani dveømi, nebo� jsou zamèené. Postavy proûívají nekoneèné ne-
štìstí. Ale proè tomu tak je? Podle existencialistù je èlovìk svobodný
ve svém  štìstí i neštìstí. Sám si urèuje svùj úkol i poslání.

Svoboda je svobodná jedinì tehdy, kdyû se nepøirozenost konstituuje jako své
vlastní omezení (Sartre 1943, s. 576).

Moûnost rozhodovat si o svém osudu není rozhodnì ponechána
literárním postavám hry, nejsou svobodní v ûádném z myslitelných
modelù9 Nemají moûnost ûádným zpùsobem ovlivòovat své èi cizí
ûivoty.

Sartre jde v ohledu vymezení otázek svobody dál, neû jeho vrstev-
ník A. Camus ve svých dílech Cizinec, Mor èi Mýtus o Sisyfovi. Ca-
mus moûnost svobody èlovìka ve svých dílech nepøijímá (resp. po-
vaûuje ji za iluzorní), ale snaûí se v rámci ûivota jednotlivce najít
uspokojení, radost. Peklem se ve høe S vylouèením veøejnosti stává
trvalá existence s osobami, se kterými nechceme sdílet spoleèný pro-
stor, nebo� o svobodì má smysl uvaûovat pouze ve spoleèenství lidí.

Ostatnì morálkou hry S vylouèením veøejnosti není trpké konstatování solidarity
prokletých, nýbrû ona uû citovaná a s o�klivostí vyslovovaná formule: �Peklo, to jsou
ti druzí.� Ti druzí zpùsobují na�e utrpení. Troseèník by mohl stejným právem
odpovìdìt: �Ráj, to jsou ti druzí� � a staèí pøedstavit si, ûe jakmile by v tomto
zoufalém prostøedí byl jeden ze tøí prokletých opu�tìn obìma ostatními, pochopil by,
ûe jeho trest by se tím stal hor�ím. �Peklo, to je nepøítomnost tìch druhých.� Je
oèividná pravda, ûe èlovìk ûije, miluje, trpí a raduje se kvùli svým bliûním, ûe se
nemùûe bez nich obejít; ani peklo, ani ráj nejsou hypothesami, jeû by Sartre chtìl
zdùraznit, a podstatou hry S vylouèením veøejnosti je, ûe dìlá z lidské spoleènosti
peklo, ûe dùraz je tu poloûen proti tìm druhým (Wurmser 1962, s. 15).

Vra�me se k interiéru, ve kterém se dìj hry odehrává. Kromì noûe,
bronzové sochy jsou tu ještì pohovky. Postava Estelle je komentuje
takto:

Ale ty pohovky jsou o�klivé. A podívejte se, jak je rozestavili. Pøipadá mi, ûe je
Nový rok a já jsem na náv�tìvì u tety Marie (Sartre 1962, s. 47).

Postava Inès o rozmístìní nábytku hovoøí takto:
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9 J. Sokol pøesvìdèivì popsal tøi typické modely svobody: svobodu jako
nepøítomnost pøekáûek èi pøinucení, svobodu jako moûnost volby z pøedem daných
moûností a hru jako støetnutí dvou svobod, které si navzájem tvoøí a nabízejí své
moûnosti (Sokol 2007, s. 20�33).



Je to náhoda, ûe tahle pohovka je zelená jako �penát a tamta vínovì èervená.
Náhoda, ûe ano? Pokuste se je tedy pøemístit, a pak si o tom povíme. A ten kus bronzu,
to je také náhoda? A to horko? (Sartre 1962, s. 51),

Tvar nábytku a barvy jsou tu takové, ûe není pro postavy moûné,
aby sedìli libovolnì. Estelle pak ještì podotýká:

V�echno je tu tak o�klivé, tak tvrdé, tak hranaté. Nenávidìla jsem hrany (Sartre
1962, s. 51).

Aèkoliv pokoj nemá okno, a neumoûòuje tedy pozorovat nepøízeò
poèasí, tak jednu významnou paralelu s Kafkovým Procesem pøeci
evidujeme. Jedná se o vzduch (pøesnìji teplotu vzduchu) v salónì. Ga-
rcin jej poci�uje asi nejvíce:

Poloûí si ruku na èelo Hrozné vedro. Dovolíte? Chce si svléknout kabát (Sartre
1962, s. 50).

Estelle mu mimochodem svléknutí kabátu zakáûe (opìt paralela
s pocity horka K. v malíøovì pokoji).

Spoleèným prvkem Kafky a Sartra ve zkoumaných dílech je nepøí-
zeò prostoru, nepohodlnost. U Sartra je to malý prostor s nepøíjemným
nábytkem plný horka, u Kafky navíc mlha, sychravé poèasí, nízké
stropy, málo svìtla. Nìkdy je tu také vìc, se kterou se hrdinové (lite-
rární postavy) cítí být identické (u Kafky – obraz [Promìna], koûešiny
[Proces]). U obou je také spoleèný rys, a to je velmi podstatné, ûe pro-
stor je aû sekundární, to, co tvoøí utrpení bez východiska (Sartre –
S vylouèením veøejnosti) konèící smrtí (Kafka – Proces, Promìna),
jsou lidé (literární postavy) a jejich konání fyzické èi verbální.
Vìtšinou se jedná o ignoraci èi nenávist plynoucí z neuspokojení èi
strachu.

Jiný spoleèný rys vyjevuje fakt, ûe všechny výše uvedené hlavní
postavy vtìlují veškerou iniciativu a aktivitu do úsilí docílit osvobo-
zení se, pouûívají k tomuto cíli veškeré dostupné prostøedky (ne pøíliš
mocné), ale dosahují smìšných, nepodstatných výsledkù. Hlavním
spoleèným pramenem utrpení je tìlesná pøítomnost hostilních osob,
kterých se postavy nemohou zbavit. Ztrácejí tak svobodu, pohodlí,

klid, moûnosti volby a vùbec vše potøebné k tomu, aby byli sami se-
bou. To, co obì díla rozdìluje, je jiû jejich samotný charakter. U Sartra
hodnotíme hru, kde se dramatiènosti dociluje dialogizací. Obecné ry-
sy prostøedí nám ukazují scénické poznámky, nìkteré konkrétnosti se
v tomto ohledu dovídáme prostøednictvím replik aktérù. Toto se týká
jen prostøedí literárních dìl. Dialogy nám poskytují to nejdùleûitìjší:
moûnost soustøedìnì pozorovat myšlenkové pochody a postoje
hlavních postav. Pøi konkrétní realizaci divadelní hry má pak divák
menší moûnosti ohlednì utvoøení si pøedstavy o fyzickém vzezøení
postav. Kafkovy zkoumané prózy nám poskytují naopak moûnost
vìtší pøedstavivosti ohlednì konkrétního prostoru a postav, myšlen-
kové pochody jsou ovšem pevnì dány vypravìèem v er-formì (typ
vševìdoucího vypravìèe). Sartre se tak ve høe mùûe soustøedit na ana-
lýzu myšlení a postojù; Kafka v prózách mnoho popisuje i prostøedí
a vùbec vnìjší faktory. Sartre vyniká nápaditým pojetím pekla, boøí
pøedsudky o jeho ustálené pøedstavì. Kafka zùstal v porovnání s ním
o „patro níû”. Vypomáhá si popisy prostoru, èímû zastírá skuteèný
pramen problémù: komunikaci mezi aktéry, neschopnost protagonisty
samostatnì jednat, pøevzít odpovìdnost nebo jeho duševní èi fyzickou
nemoc.

Odkaz dìl tak spatøuji odlišný, zatímco Kafkovy postavy literár-
ních dìl nenacházejí východisko z osobní krize a rezignují na své cíle
(Zámek), nebo dokonce umírají (Proces, Promìna), u Sartra pozoruje-
me vzpouru hrdiny proti situaci do které se dostal, a to i v ostatních je-
ho dramatech (Ïábel a pánbùh, Poèestná dìvka, Kean...). Nelze-li
pak neblahý osud svùj èi jiné postavy zvrátit, postavy reagují
odmítavì alespoò prostøednictvím emocí (napø. výsmìch protagonisty
(Sartre 2001, s. 32) v závìru povídky Zeï). Tyto postavy však vyjad-
øují vûdy postoj, který vykazuje víru ve vítìzství takové vzpoury.
A opìt srovnávám s Camusem:

Camus také zaèíná odhalením absurdity, ale jde o krok dále. [...] Kafka vidìl
jedinì odsouzeného èlovìka, Camus chápe, ûe èlovìk je odsouzený, ale pøesto hodlá
podstoupit boj. A není to boj, který by byl nemìl smysl. Nebo� absurdita lidského
ûivota sice existuje, ale v èlovìku existuje také co nejhloubìji zakoøenìný nesouhlas
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s nièivou závislostí. [...] Av�ak na rozdíl od Kafky, který dochází aû k bezmocnosti
vùèi kategorii absurdity, Camus odmítá leû transcendentna a øíká, ûe èlovìk a pouze
on jediný má v pøírodì schopnost vzpoury (Zalewski 1968, s. 155�156).

A Sartre míøí ještì dál, nebo� povaûuje èlovìka za bezmocného jen
v takovém pøípadì, kdyû to sám pøipustí. Je však nutné poznamenat,
ûe existencialisté nevìøící v jakýkoliv princip pøemáhající èlovìka
èasto budí s rozpaky pøijímaný dojem teatrálního zoufalce, který kolí-
sá mezi neøešitelným i upøímným zoufalstvím a cynismem, coû

z dnešního pohledu èlovìka XXI. století mùûe snadno pùsobit jako
bezbøehé10.

Sartrova i Kafkova díla kromì estetické hodnoty pøinášejí i cenné
nadèasové filozofické a psychologické otázky o smyslu a charakteru
individuální lidské existence ve spoleènosti. Analýza pøinesla diver-
zní teze o bytí literární postavy determinované v èase a prostoru, o je-
jích moûnostech volby a mezích svobody.
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10 Trefnì to vystihl J. Sokol: �Nevím, ale moûná jste si také v�iml, kolik je ��ast-
ných lidí mezi tìmi, které ûivot opravdu skøípl. A skuteèné zoufalství èlovìk najde
nejspí� mezi zlatou mládeûí, mezi tìmi »úspì�nými«, kteøí mají v�echno, co chtìjí.
Proto mi vadí existencialistické stesky i romantické ��ourání se v sobì. To èlovìka
uèí brát sám sebe tragicky váûnì, aû je to smì�né. »Jsme odsouzeni ke svobodì«,
øíká dùleûitì zachmuøený Sartre, odsouzený hulit doutník a chodit z kavárny do
kavárny. Chudák, odsouzený ke svobodì� Neposlal byste ho nìkam? Jsme odsou-
zeni k dobrému obìdu?� (Beránek 2003, s. 175).


