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Lež se nastoluje jako světový řád. 

Franz Kafka
(1883 - 1924)



předmluva

Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha.
Na cestu nalézt vlastní život a objevit vlastního boha, v duchu
světoznámého Franze Kafky (1883 - 1924), se vydává  mladík
Radek. Jeho tragikomický, až groteskní příběh se odehrává
koncem 80. let 20. století, v době minulého, socialistického
režimu se všemi neduhy, které k němu patřily. 

Radek pochází ze spořádané rodiny, matka učitelka, otec
funkcionář na ministerstvu vnitra. Spolehliví rodiče mu chtějí
nalinkovat život podle správných dobových představ. On je
proti, utíká nejen z ideální rodiny, ale i ze studia na filozofické
fakultě. Rozhodne se hledat sám sebe i smysl svého života.
Stává se vlastním obhájcem i soudcem. Pokouší se dokázat
tezi, že mládí je šťastné pro svou schopnost vidět krásu.

Mladý muž však poměrně rychle pochopí, když se snaží
potvrdit či vyvrátit svoji tezi: Aby sis uvědomil, že žiješ, musíš
si zkomplikovat život. Přímka není řešením, ta je jenom
nejkratší cestou k nicotě. - že život není peříčko, nýbrž zápas či
boj.  

Zdánlivě jednoduchý příběh, tvořený scénkami na šachtě
uranových dolů, a zejména setkáními s tamními svéráznými
figurami, mezi nimiž jednoznačně vévodí geniální postava
Františka Kavky, je složen především z toku myšlenek, pocitů,
nálad, nápadů, které provázejí Radka jeho životaběhem.
Postřehů, které sekají do živého, je tolik, že by vydaly na něko-
lik knih. Autor s nimi prostřednictvím svého hrdiny zachází až
rozmařile. Někdo by je přetavil v romány, tady se nahrnou do
jedné novely.   

Vliv režimu zachycuje autor, respektive hrdina obraznými
filozofickými sentencemi. - Co všechno musíme? Jaké mecha-
nické rovnice to do našich krystalických těl chtějí narvat?
Dávkovat minulost, abychom se nezalekli, dávkovat lidskost,
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abychom se nepřemilovali, dávkovat naději, abychom se
nepřečekali, dávkovat lásku, abychom se nenarodili, dávkovat
pravdu, abychom se nepovraždili. 

Radek se poměrně rychle přesvědčuje, že Život zase tak  moc
spisovný není. Všichni žijí v nějakých mantinelech, zbavovat
se výhody se ukazuje jako pitomost, a proti přírodě. Nelze
utéci sám před sebou, lidé nepochopí hrdinovu
hlubokomyslnost jako sílu, a tak nebude jediného, co by se mu
s radostí nezakousl do hrdla, z jakési vnitřní zášti, schovávané
jako v ohnivzdorné pokladně po celý život vůči lepším. 

Pálení mostů a budování nových není bezbolestné. Následu-
je utrpení. Radek pochopí, že změnit duši není jako vyměnit
pásku v psacím stroji. Každý člověk má svou hodnotu, jednak
hodnotu jako takovou, ale především hodnotu užitkovou.
Zejména podle ní vás ostatní posuzují. Zákon hodnoty neplatí
jen pro zboží, ale i pro člověka. Stojíme tak vysoko, jak jsme
užiteční. Až do krve se mu vtírá teze, že: nebe ani peklo neod-
pouštějí protikladné hříchy.

Změnit stav své duše se nakonec Radkovi nepodaří. Síla
genů, výchovy, prostředí, vlastního pojetí, vítězí a on se vrací
zpátky domů. Pochopil jedno: Buď budeš šidit sebe, nebo
druhé. 

Co říci závěrem. Novela je hodně náročná na čtení, a to
zejména kvůli obsaženým asociativním myšlenkám, jimiž je
přeplněno. Nicméně dílko splňuje definici umění Andreje
Tarkovského (1932 - 1986): Umělecké dílo je stejné jako
zázrak, nevysvětlitelné. 

Milan Kalina
05/2012
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1.
Budova odpočívala klidně mezi roztančenými břízami.

Měla drobnou trhlinu na levém boku jako nařízlá loď, přeží-
vala zde pověra, že jeden z odsouzených, který se na její
stavbě podílel, zazdil v ní dva ruční granáty. První již
vybuchl, když náměstek pro kádrovou a personální práci
kýchl na své nadřízené hlasitěji, než se slušelo a patřilo, díky
tomu ztratil zaměstnání a dva přední zuby.

2.
Slunce házelo obraz dveří do temné chodby v podobě ne-

slušného kosočtverce. Brána do pekla či do ráje? ptal se
Radek sám sebe. Odvážní se nevzdávají! A vykročil z
voňavého dne do otevřené tlamy ke své kruciádě. Rozpačitě
zamžikal a zastavil se. Bolestivý přechod, a nejen pro oči. Ze
zdí sálal vedle chladu slabě octový zápach plísně. Zvedl
pohled a srazil se s tvářemi takřka nadživotně velikých
hrdinů práce, lvů uranových dolů, div se nepolekal.

„Když budeš dobře pracovat, tak tady také můžeš viset.“
Hlas patřil drobnějšímu chlápkovi v elegantním saku.
Nápadně se podobal jedné z pověšených postav. „Já mám
radši vítr pod nohama a konopný obojek na krku,“ poho-
tově odpověděl Radek. Sáčko jakoby nic nepochopilo, min-
utu mrkalo, pak zakývalo soustrastně hlavou a zmizelo.
Pěkný exoti! odfrkl si Radek. Ještě jsem mu chtěl toho tolik
říct. Když na sebe nemáme nikdo dost času. Přece člověk
musí mít všechno řádně promyšlený, než se vysloví. Hotové
soudy nelze sypat z rukávu.

3.
Po chvilce z dvaceti dveří nalezl Radek ty se správným

štítkem - zaměstnanecké oddělení, Nepopálená. Mocně
zaťukal, bleší klepání ze srdce nenáviděl, ať hned vědí, s
kým tančí. Žaludek se sevřel napětím, jak mě přijmou?
Žádné dále se neozvalo, takže svůj pokus opakoval. Vesele,
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hravě, optimisticky, i když jsem na dně! Radek vstoupil.
V šedivě zařízené kanceláři vynikala bezbarvá ženština za

stolem, zrovna srkala kafe, až jí zaskočilo. Rozkašlala se jako
vichřice. „Člověče, vždyť mne zabijete!“ vyhrkla vyčítavě.
Neštěstí nechodí po horách, anžto po lidech. „Chtěl bych
fárat, prý přijímáte,“ snažil se, aby se mu netřásl hlas. Ani
mimino se nenarodí jednoduše, míní ženská, čekají ho
dotazníky, a co hlavně - náročné zdravotní prohlídky.

Nad vyplněnými lejstry se referentka tvářila vážně a
důležitě, dokonce nakynula. Radek neustále poměřoval její
proporce s plochou dveří. Tu snad sem musí stěhovat skrz
okno a zvedat jeřábem.

4.
Osoba valila nevěřícně oči. „Vy jste studoval filozofickou

fakultu?“ Údiv ostřejší švédské cirkulárky zatahal za ušní
boltce.“Obor historie a čeština, prosím,“ vysvětluje slušně
Radek. Filozofy tady ještě neměli. A proč to náhlé
přerušení? „Ve studiu jsem došel k antice, poté jsem narazil
na úpadek, což jsem nervově nevydržel, podobně jako jiní
panovníci jsem se stáhl do ústraní.“

Ženština svým smíchem roztřásla veškeré erární zařízení,
Radek se musel chytit kliky u dveří, aby ho ta síla nesmetla.
Zemětřesení dokonale prověřilo pevnost všeho přítomného.
Úřednice byla patrně se svojí zkouškou spokojena. „Jenže
to byl podvod, Diocletianus nadále vládl, ale z pozadí.“ Po
této své poznámce se znovu zavrtala do papírů. Podivní lidé
obsazují svět!

5.
„Váš otec zemřel?“ Radek se shrbil. „Utopil se, když lovil

plnicí pero, darované mu ministrem vnitra, jež ztratil při pro-
jížďce na loďce se svojí milenkou.“ Referentka zalapala po
dechu. „Vy jste veselá kopa, že?“ Jak to říkal Papá Heming-
way? - Veselost je druhem odvahy. Kolik výkladů má každá
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věta, zákon, kánon? Neměl by všechno vzdát? Podivné
extempore.

6.
Vzpomněl si na Aničku, na její zvláštní září svítící oči,

pohled vykupitele, uraženého i poníženého, síla magnet-
ismu dobra. Potkal ji u řeky. Po mejdanu ještě pořádně
nametený k ní doslova spadl na lavičku. Nevnímal ji. Zajiskři-
lo to v něm, až když pronesla prostou filozofickou senten-
ci. Aby sis uvědomil, že žiješ, musíš si zkomplikovat život.
Přímka není řešením, ta je jenom nejkratší cestou k nicotě.

Bomba světla. Nevěřil jí, že to někde nevyčetla. Nevlastní
otec ji půl roku zneužíval, tak utekla z domova. Setkal jsem
se s takovým dobrem, které nemůžu opustit, i kdyby mě to
mělo zničit, myslel si Radek. 

Vždycky dokázala seknout do živého. „Lišíme se tím, že
zatímco já se obětuju pro ostatní, ty všechno děláš jen pro
klid vlastního svědomí.“ Vybuchl jako Etna. „A co je lepší?
Co je přednější? Co je přesnější? Mám si snad začernit
vlastní obličej?“ To bych si připadal jako profesor filozofie,
který vykládal o třídním boji tak, jakoby za něj šlo schovat
život jednotlivce jako za plachetku.

Vždycky jsem si myslel, že filozofie proniká svým zářením
do všeho na světě stejně spolehlivě jako skalpel do lidského
těla. Akumulujeme podle toho, kolik jsme načerpali, kolik
jsme chtěli načerpat, kolik nám nosy opatrnosti, váhavosti,
zbabělosti dovolily. Anička s ním občas i souhlasila, potom
spolu hořeli.

Co všechno musíme? Jaké mechanické rovnice to do
našich krystalických těl chtějí narvat? Dávkovat minulost,
abychom se nezalekli, dávkovat lidskost, abych se
nepřemilovali, dávkovat naději, abychom se nepřečekali,
dávkovat lásku, abychom se nenarodili, dávkovat pravdu,
abychom se nepovraždili.
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Řekla: „Jsem tak plná dobroty, že cítím, jak mé póry
absorbují každičký atom na tomto světě, a tak mi v kůži
zurčí kameny, stromy, zvířata i lidé. Lechtají, přou se se
mnou, čekají, že jim pomůžu při nošení jejich životního
kříže, ramena se mi zachvívají slabostí, ale chci. A toto mé
přání přemáhá všechny těžkosti.“

7.
„Vy máte modrou knížku?“ optá se opatrně Nepopálená.

Její slova, tak daleká, a přesto silná, rozsvěcovala vždy bílou
mlhu v mozku, bezbolestný stav laskavý k zalknutí. Netrval
ale věčně, zhasl během několika minut. Pokračovat se snad
dá jen útěky ve spánku. Jak já rád spím. No samozřejmě,
ještě aby ho čekala zelená šaškárna, tatík vše potřebné
zařídil, i když se Radkovi z toho chtělo zvracet.

Otec vcházel ke generálovi, před jehož kanceláří jim
vojáček poslušně salutoval, celý scvrklý, ramena se stávala
menšími. Slyšel v duchu jeho hlas, jak žádá, prosí, taky se
zmenši, buď hrbatý, ať ti zuby vypadají, dělej něco, ať zapů-
sobíš. Radek utekl. Po čtvrthodince sice otec vyběhl stejně
pokřivený, zato s rozzářenýma očima a v ruce třímal jako
prapor nejsvatější svátosti tolik vytouženou modrou. Voják
nebezpečně zafuněl a už tak pečlivě nezdravil.

8.
„S vámi ta situace nebude asi růžová, no,“ povzdechne si

Nepopálená. Nafoukne se ještě víc, velký stůl se pohne, jak-
mile se nadechne znovu, tlačí Radka ke dveřím. „Avšak naši
na slovo vzatí odborníci ze ZÚNZ si vás proklepnou.“ -
„Snad mi pustí řádně žilou, nejsem troškař,“ přikyvuje
Radek. Nepopálená sklopí zrak, pohladí své kádrové spisy
uvězněné v plechových rakvičkách. „Stejně je mi ale
záhadou, proč jste tady?“ Mně taky. Má jí vykládat cosi o
zkoušce sama sebe. Tvrdohlavec, jedináček, mazlíček své
matinky, učitelky, která dlí v jiném světě - místo mohli bysme


