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1. Úvod 

Nositel Nobelovy ceny, spisovatel Heinrich Bóll byl jedním z nejvýznamnějších 

a nejznámějších spisovatelů Spolkové republiky Německo. Ačkoliv jeho témata 

jsou dodnes živá a vzbuzují polemiky na mnoha stranách, začíná se na jeho 

jméno přesto postupem doby zapomínat. Témata jako jsou terorismus, 

demokracie a právní stát, ochrana životního prostředí, morálka, lidská práva, 

spravedlnost a jiná, kterými se zabýval, jsou i dnes stále aktuální. 

Jeho aktivní vystupování a nejen spisovatelská, ačkoliv ta především, ovlivnila 

a obohatila víceméně zásadním způsobem politickou kulturu Německa. Mnohdy 

zašel, jeho slovy řečeno „trochu daleko"1, ale „za podporu svých 

pronásledovaných kolegů, aktivistů za občanská práva a politických vězňů" 

mnohdy „překročil svou obětavostí i všechny ideologické hranice".2 Jeho 

aktivistická počínání neovlivnila pouze jeho rodnou zemi, ale autorovo humánní 

založení podpořilo i mezinárodní porozumění v oblastech témat, o nichž jsem se 

již zmínila. 

Zatímco první léta Bóllovy tvorby zachycují především velmi živé vypořádání se 

v sobě samém s lety poválečnými a počátky německé demokracie po nacistické 

diktatuře, jeho smýšlení let osmdesátých se nese spíše ve smýšlení ochrany 

životního prostředí. Dnes bychom tuto autorovu angažovanost označili jako 

smýšlení politických organizací „zelených", a to díky spisovatelovu otevřenému 

vyjadřování se v politických otázkách, především proti globální hrozbě jaderné 

politiky a v akcích podporujících mírová hnutí. Světové události a stav společnosti 

jej nejen zajímal, ale velmi jej také znepokojovaly jakékoliv společenské jevy 

v souvislosti s negativním dopadem na člověka či společnost. „Byl to moc příjemný 

a lidský člověk. [...] On si ale věci hodně bral a trápil se jimi." (Kosta T., in Mlynář, 

2008, str. 109) 

Za svou obětavost. Za své otevřené oči ve společnosti, která, jak jemu se zdála, je 

měla zavřené, si nakonec vysloužil nejen mnohá ocenění světového uznání, ale 

1 Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 150 
2 Heinrich Bóll Štiftung. Heinrich Bůll Stifíung : Heinrich Bóll [online], [1997- ] [cit. 2009-03-
13], Čeština. Dostupný z WWW: <http://www.boell.cz/web/83.html>. 
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i řadu posměšných, ba v letech sedmdesátých útočných, nařčení a přezdívek. 

„Poručík disidentů na cestách"3, „obhájce slabých"4, „salónní anarchista"5 

či dokonce „sympatizující s levicovým fašismem"6. Zda si tyto nálepky zasloužil 

právem či nikoliv, bych ráda zjistila ve své práci. Nemohu však hovořit za smýšlení 

jednotlivců, nemohu odůvodňovat jejich výroky, mohu však ukázat, do jaké míry 

byl Heinrich Bóll slepý vůči státu a jeho systémům a do jaké míry jsou jeho 

spisovatelské výroky útoky. Nezadávám si zde úkol studovat morálku jednotlivců. 

Mou snahou v této práci je ukázat, přes postavy v prózách Heinricha Bólla, 

společnost jeho doby, proti jejímž negativním projevům autor tak vytrvale perem 

a jazykem bojoval. Pojmenovat toho „strašáka", kterého na svých stránkách děl 

tak horlivě pronásledoval. Ukázat na toho, kdo se dopouští na jeho knižních 

hrdinech, jimiž on - autor Heinrich Bóll - promlouvá, násilí. Komu jsou tak vlastně 

tato díla neadresně určena. 

Ačkoliv 6 tomto autorovi byla již napsána řada děl a odborných prací, kde byla 

podrobně analyzována nejen jeho díla, a to po stránce obsahové a literárně vědní, 

ale i jeho osoba. Přesto bych ráda došla svým závěrem k ucelenému obrazu oběti 

a původce násilí v jeho próze. Chtěla bych tak pojmenovat pramen, který jej v jeho 

tvorbě tak, ač ironicky řečeno, inspiroval a provokoval k dalším a dalším pracem. 

Co bylo jeho hnacím motorem, jemuž nestačila jedna autorova výzva. Kdo či co 

bylo tím, jemuž autor na listech papíru popsaných litry inkoustu poslal veřejně 

desítky prací. 

Cílem této práce tedy je nejen nalezení toho, kdo se dopouští násilí na postavách 

jeho knih, ale jak jej, postavy a násilí Heinrich Bóll v knihách, které jsem k této 

práci zvolila, také prezentuje. 

Abychom pochopili smysl a cíl jeho děl, je nezbytné nahlédnout do jeho osobního 

života, který jej od dětství tolik formoval a utvářel v názorech a přesvědčeních. 

3 tamtéž 
4 GREFE, Christiane, SOBOCZYNSKI, Adam. Wo ist Bčll?. Die Zeit magazín : online 
[online], 2007, N.32 [cit. 2009-03-16], Dostupný z WWW: <http://www.zeit.de/2007/32/Boell>. 
5 Honsza, 1997, str. 94 
6 tamtéž. 

5 

http://www.zeit.de/2007/32/Boell


K tomuto účelu nám poslouží jeho životopisná kapitola (Kapitola 2.). 

Nastíníme tak jeho život, a to od jeho počátku v rodinném zázemí, přes kritické 

momenty určující témata mnoha děl, ocenění, jichž se mu jako spisovateli -

bojovníkovi dostalo, až po jeho poslední léta života, kde se zřejmě setkáme 

s jistým odklonem od jeho dosavadních postupů či projevů jeho revolty. 

Jako podklady a pomoc na mé cestě k cíli mi budou knihy, jež mi byly doporučeny, 

a které se budu snažit po stránce tématické analýzy, založené na okolnostech 

jejich vzniku, konfrontovat s dobovými prvky. Nastíním i reakce na vydání 

jednotlivých titulů, čímž se ukáže aktuálnost a cílenost tématu. 

První knihou bude, ačkoli chronologicky by měla být knihou poslední, Ztracená 

čest Kateřiny Blumové aneb. Jak vzniká násilí a kam až může vést. Uvádím tuto 

knihu vzhledem k názvu mé práce první. Navíc její tématika nikterak nesouvisí 

s dalšími knihami. Jejím obsahem a pojetím postav obětí se budu zabývat 

v kapitole třetí. 

Konec jedné služební jízdy je knihou, ze všech tří knih, nejstarší a jí budu 

popisovat v kapitole čtvrté. Poslední knihou budou Klaunovy názory, o jejímž 

obsahu a ztvárnění násilí se zmíním v kapitole páté. 

Každá kniha nese jiný příběh s jinými motivy a myšlenkami. Komu jsou neadresně 

určeny, a jsou-li určeny více lidem či tomu samému, a jakou formou, 

to se budu snažit ukázat v jednotlivých analýzách a dobových kontextech knih 

a nakonec shrnout v samotném závěru a resumé. 

Pro jasnost pojmu násilí, o němž je tu řeč a který bude „dokazován" v závěru 

práce, jsem použila k jeho definování Filosofický slovník (Brugger, str. 259), 

který říká: „násilí, nátlak ve smyslu fyzické násilí je násilí vynucování vnějšího 

jednání, které zcela podléhá vnější nutnosti, a proto není svobodné a nelze za ně 

nést odpovědnost. K morálnímu násilí dochází prostřednictvím hrozby, 

neoprávněně vyvolaného strachu, aby mohlo být vynuceno či zmařeno určité 

jednání. Ačkoli je tím svoboda rozhodování omezena, přece ještě - pokud není 

vyloučena jakákoli úvaha - v zásadě svobodou zůstává a tudíž nezbavuje 

odpovědnosti za zlo, jež bylo spácháno ze strachu. Smlouvu uzavřenou 



pod vlivem neoprávněného strachu lze zrušit, protože k zabezpečení života 

společenství je nezbytná určitá míra svobody." 

Potvrzením je nám ještě definice násilí Světové zdravotnické organizace: 

„záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě 

nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou 

pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání 

nebo újmu."7 

f ¡ t , til^Z o:c^> 

Čili: Jak vzniká násilí v knihách Heinricha Bólla, do jaké míry je ho zde použito 

a na kom? Tuto podotázku své práce zodpovíme pomocí stejných postupů, 

jakých použijeme při zodpovězení původce násilí. 

7 Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 2002 , 12.6. 2009 [cit. 2009-06-12], Čeština. 
Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sil%C3%AD>. 
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2. Život a dílo Heinricha Bólla 

2.1 Dětství a rodiče 

V nejsvízelnějším roce války, kdy zemi sužoval hlad, přišel na svět jeden 

z největších německých autorů a zároveň kritiků své doby. (Bernsmeier, 1997, 

str. 12) Heinrich Theodor Bóll se narodil 21. prosince 1917 v Kolíně nad Rýnem, 

jako osmé dítě a třetí, poslední syn, ze zámožné rodiny pocházejícímu truhláři 

Viktoru Bollovi a jeho druhé ženě Marii, rozené Hermannové, kterou si vzal 

po smrti manželky Kathariny. (Vormweg, 2000, str. 29; Honsza, 1997, str. 7; 

www.wikipedia.de8) Viktor Bóll přesídlil z Essenu do Kolína, kde se společníkem 

založil úspěšnou firmu „Bóll & Polls, ateliér pro církevní umění", kterému se 

po válce intenzivně věnoval a zajistil tak rodině solidní měšťanské postavení. 

(Bernsmeier, 1997; Vormweg, 2000) Nejen díky tomuto otcovu počínání byla 

rodina velmi úzce spjata s katolickou církví. Právě církev byla hlavním 

zadavatelem zakázek pro jeho firmu, a tak nejeden kolínský kostel zdobí jeho 

kazatelny, lavice a zpovědnice. Stejně jako jeho žena Marie, měl í Viktor Bóll 

za sebou krajně přísnou katolickou výchovu ve stylu 19. století. Oba rodiče 

se však rozhodli svým dětem cestu katolickou vírou usnadnit a zvolili liberálnější 

způsob. O silné religiozitě svých rodičů Heinrich Bóll věděl. S velkou něhou hovoří 

především o své matce, jako o „osvícené katoličce" a „skvělé ženě". (Honsza, 

1997, str. 9) Do jaké míry jeho rodiče byli ve své víře liberální či radikální, to sám 

nedokázal vysvětlit. (Honsza, 1997, str. 10; Vormweg, 2000, str. 30) 

„Samozřejmě", píše se v jednom interview, „jsme byli vychováváni klasickou 

katolickou vírou, škola, kostel, to bylo také praktikováno tak, jak to člověk zná. 

Přesto věřím, že můj otec a má matka byli určitým způsobem antiduchovními. 

Jakým způsobem však, to nedokážu vysvětlit." (Vormweg, 2000, str. 30) Dokonce 

podotkl, že matka měla až rebelské postoje, co se týkalo politických či duchovních 

záležitostí. Bóll pokračoval dále: „ Jistě to opět souviselo se vzděláním. Moji rodiče 

8 Wikipedia : Die freie Enzyklopädie [online], 2002 , 10.června 2009 [cit. 2009-06-10], 
Němčina. Dostupný z VWWV: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll>. 
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nebyli vychováváni ve smyslu občanství, ale byli vychováváni již jako lidé ...." 

(Vormweg, 2000, str. 30) Na další otázku, zda měl být jeho vztah intenzivnější 

k jeho matce, než k jeho otci odpověděl: „Ne, k mému otci byl intenzivnější..." 

a po dvou větách tento výrok opravil: „ Pravděpodobně byl můj vztah k otci silný, 

ale k mé matce ne méně." (Vormweg, 2000, str. 31) Osobnost matky zajisté 

ovlivnila i některé z ženských postav jeho děl. Rodinné zázemí, katolické kolínské 

prostředí a obzvláště formativní role obou rodičů ovlivnili životní pohled, hodnoty 

a celkový socializační proces Heinricha Bólla již jako dítěte. (Bernsmeier, 1997, 

str. 12; Honsza, 1997, str. 8) „Rodina a její hodnoty se staly pro Bólla nejvyšší 

instancí..." (Bernsmeier, 1997, str. 12) Jisté paralely tohoto vlivu, to znamená 

rodiny a religiozity, nalezneme v jeho literárních dílech. Svůj vliv však mělo i jeho 

rodné město. Bóll se s Kolínem přirozeně cítil pevně spojen a ve svých dílech 

se do něj často vracel, ale - slovy Hanse Mayera - „nebyl pro něj vesmírem". 

(Honsza, 1997, str. 7) Toto město mělo pro Bólla několik tváří: „První Kolín, 

kde jsem strávil dobu mladosti a odkud jsem se pak vydal do světa, 

abych se naučil bát, pak zničený Kolín, úplně jiný než ten starý, a ten nynější, 

který mi je skoro úplně cizí a literárně pro mě už nemá význam... Ke všem 

Kolínům mám distancovaný vztah. [...]" (Bóll, in Honsza, 1997, str. 8) 

Jako umělec navštěvoval rád Viktor Bóll kolínská muzea a brával s sebou i své 

děti, které se tak mohly volně rozvíjet a vzdělávat. (Vormweg, 2000, str. 31) Malý 

Heinrich Bóll však jako dítě miloval i onen protikladný vztah mezi dětmi dělnickými 

a měšťanskými, které žily vedle sebe ve čtvrti Raderberg, kam se rodina Viktora 

Bólla přestěhovala roku 1922. Zde, v ulici Kreuznacher, získal otec Heinricha Bólla 

okázalý státní dům a bylo zřejmé, že se rodina navzdory inflaci z válečných let, 

zotavila. (Bernsmeier, 1997, str. 13; Vormweg, 2000, str. 32) Sám autor nazývá 

tato léta v jedné ze svých eseji „Raderberg, Raderthal" z roku 1965, která je mimo 

jiné autobiografickou eseji z autorových dětských let, jako „velmi svobodné 

a hravé dětství". (Bóll, in Vormweg, 2000, str. 31) „Osm let jsme žili v této ulici, 

která se vyznačovala dvěma tábory - měšťanským a socialistickým [...] nebo jinak 

tábory „rudých" a „těch lepších lidí". Nikdy jsem nepochopil, co by na těch „lepších 

lidech" mělo či mohlo být lepší" (Bóll, in Vormweg, 2000, str. 32) „Mým rodičům 

nevadilo, že většinu času trávím u „rudých"; nikdy by nebyli přišli na myšlenku, 

9 



aby dělali to, co dělali profesoři, prokuristě, architekti, bankovní ředitelé, kteří svým 

dětem zakazovali si hrát s „rudými". ... Na ulici s těmi „rudými" jsem se naučil více, 

než bych se byl býval naučil u těch „lepších"." (Boll, in Bernsmeier, 1997, str. 13) 

I právě tento kontakt s vrstevníky z různých sociálních skupin později ovlivnilo jeho 

literární tvorbu. 

Vzpomínky samotného Bölla v krátkém prozaickém díle „Über mich selbst." 

(viz. příloha č. III) a především v autobiografickém eseji „Raderberg, Raderthať 

sahají daleko do minulosti, avšak sám autor si nebyl zcela jist jejich původem. 

Odkud se ony obrazy minulosti berou? Nakolik je v nich vliv rozhovorů a vyprávění 

starších? Jedním z důkazů této „nejistoty" a nedůvěryhodnosti jeho osobních 

vzpomínek může být jeho „první vzpomínka", která se měla odehrát v prvním roce 

jeho života. „Hindenburgova armáda vracející se domů, šedá, spořádaná, žalostná 

táhla se svými koňmi a kanóny kolem našich oken; z náruče své matky jsem 

hleděl na ulici, kde pochodovaly k rýnským mostům nekonečné kolony ..." (Boll, 

in Vormweg, 2000, str. 32) Katolická výchova a snažení obou rodičů 

o zabezpečení rodiny velmi silně ovlivnilo život Heinricha Bölla a jeho sourozenců. 

Již od těchto let pociťoval Boll silnou solidaritu se svými rodiči a sourozenci. 

Zejména k matce ho vázal silný vztah. (Honsza, 1997, str. 9) 

2.2 Léta školní a studentská 

První bolestivé odloučení od „rudých" dětí, s nimiž si mladý Heinrich tak rád hrával, 

přišlo již v šesti letech, roku 1924, s nástupem na katolickou obecnou školu. 

Najednou společné chvíle nebyly pravidlem, ale výjimkou. Po té, co jeho starší 

bratr onemocněl spálou a Heinrich tak musel zůstat ve dvou měsíční karanténě, 

se již na tuto školu nikdy nevrátil. Roku 1928 nastoupil rovnou na státní 

humanistické gymnázium „Kaiser-Wilhelm-Gymnasium" v Kolíně, kde nakonec 

také roku 1937 i odmaturoval. (Vormweg, 2000, str. 33; www.wikipedia.de9) 

„Šel jsem tam rád, ale dodnes jsem nepochopil, proč tam nešli také dětí „rudých" 

9 Wikipedia: Die freie Enzyklopädie [online]. 2002 , 10. června 2009 [cit. 2009-06-10]. 
Němčina. Dostupný z WWW: <http://de. wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll>. 
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a děti těch „ne zrovna nejlepších katolíků" vzpomíná po 37 letech sám autor. (Bóll, 

in Bernsmeier, 1997, str. 13) 

V této době také přichází jeden z rozhodujících zážitků rodiny, a sice stěhování 

se ze zelené čtvrti na předměstí. Oním důvodem proč se rodina, která si tolik 

zakládala být dobrými měšťany a která tolik dbala o dobré zázemí pro své děti, 

musela vystěhovat prakticky přes noc z rodinného domu v ulici Kreuznacher 

do bytu ve městě v ulici Ubierring 27, byl krach banky, kde měl Viktor Bóll uložené 

své úspory. (Vormweg, 2000, str. 34; Bernsmeier, 1997, str. 14) to bylo roku 

1930, jaro, myslím, a 20. léta byla tímto u konce; 30. léta začínala." (Bóll, 

in Vormweg, str. 35) Byla to právě světová ekonomická krize, která uvrhla stíny 

nejen na Kolín a která dala třináctiletému chlapci na vlastní kůži poznat, co to 

znamená žít v nejistotě. (Vormweg, 2000, str. 35) „Poznatek, že blaho a utrpení 

nezávisela jen na rodičích [...] Nýbrž že se odehrávaly mimo rodinu politické 

a ekonomické událost^...] Události, které jednoho vydaly napospas." (Bernsmeier, 

1997, str. 14) Byla to doba pouličních nepokojů, hladu, příprav totalitního režimu 

a politických střetů. Tyto události zanechaly v mladém autorovi nezanedbatelnou 

stopu, co se empatie a taktu týče a neméně jej ovlivnila i tajná setkání mladých 

katolíků, která se odehrávala v jejich bytě f^Ku^l 933 - 34 a jichž se mladý Bóll 

společně s bratrem mohli účastnit, ačkoliv nebyli členy. Sám autor naznačil, 

že tento projev důvěry, který jemu a jeho bratrovi tímto rodiče dali, nikdy 

nezapomene a dodal, že všechny tyto poznatky a zkušenosti rozšířily jeho odpor. 

(Bernsmeier, 1997, str. 14) „Nacizaci Německa sledoval mladý Bóll pozorně 

a s rostoucím skepticismem, a uchopení vlády Hitlerem pak ještě dlouho spojoval 

se zaslepeností měšťanstva." (Honsza, 1997, str. 11) 

Zmírnění úpadku rodiny znamenaly čas od času zakázky pro otcovu dílnu, 

ale na vzdělání se v rodině Bohových nešetřilo a navíc tlak nacionalistů 

na vzděláni sílil. Heinrich tedy^gymnázium, kde nebyli povinnou četbou jen 

Sofokles nebo Gotthelf, nýbrž také Hitlerův „Mein Kampf, (navštěvoval dále, 

a nadále také naslouchal rozhovorům tovaryšů v otcově dílně o sociálních 

a politických otázkách. Poslední léta gymnázia se Bóllovi zdála složitá. Rodina 

se díky otřesům v hitlerovské společnosti, kde pozbyla veškerých svých jistot ř 

musela opět stěhovat. Z jejich nového domova na Karolingerring 17 je později 
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vyhnali bombové nálety. 

Byla to doba násilného převratu republiky v diktaturu. Masy nacionalistů se hrnuly 

ze všech stran, přes Říšský konkordát10, který byl pro Bólla otřesným zážitkem, 

vystupovali z církve, jen aby mohly lépe sloužit svému vůdci. S odporem 

si zaznamenal, že uniformovaní muži SA chodili ke svatému přijímání. (Honsza, 

1997, str. 11; Vormweg, 2000, str. 45) Najednou vše bylo nejisté a nejasné. 

„Loajálnost církve vůči tehdejší vládě přiměla spisovatele zaujmout přímo 

negativní poměr k církvi jakožto instituci, která si uzurpovala právo na morální 

řízení státu. Po převzetí moci, požáru Říšského sněmu a březnových volbách 

dostali nacisté první velkou mezinárodní podporu právě z Vatikánu". (Honsza, 

1997, str. 11) Jako otevřený způsob odporu Heinrich Bóll vystupoval navzdory 

všem pochybám jako katolík. Jít s davem lidí „uprostřed časů krize s hrdě 

vypnutou hrudí, nesouce prapor (bílý s modrým PX11)" a přijímat posměch 

přihlížejících jako poctu. „... ani nevím, ve kterém procesí a v jaké formací jsem 

tam vystupoval; jistý je jen prapor a hrdost - a vzpomínám si také na shromáždění 

vysmívajících se v St. Apernstrape. Možná také, že jsem k této Mariánské 

kongregaci s úsilím přeci jen patřil [...] vystoupil jsem z ní, když začali zavádět 

cvičení a až podstatně otočili smýšlení téměř v celé společenské šíří." (Bóll, 

in Vormweg, 2000, str. 45) Právě tyto vzpomínky Bólla dávají najevo onu 

zmatenost a nejistotu v těchto časech. Na jedné straně byla církev principielně 

díky Říšskému konkordátu sjednocena, chodilo se na mše v hnědých uniformách 

a mnozí to pociťovali jako normalizování a úlevu. Na druhé straně hnutí mladých 

katolíků tímto sjednocením ztroskotalo a zatímco se člověk výslovně hlásil 

ke katolíkům, třeba tím, že dále nosil označení PX, mohl tím signalizovat 

přinejmenším vědomí odporu. (Honsza, 1997, str. 11; Vormweg, 2000, str. 45) 

„Uprostřed těchto krizových časů jsem převzal na faře St. Maternus místo 

distributora „Jungen Fronť, posledního notně upadajícího týdeníku katolické 

10 Jako Říšský konkordát se označuje konkordát mezi Německem a Svatým stolcem 
podepsaný 20. července 1933kardinálem Pacellim a vicekancléřem von Papenem a ratifikovaný 
Německem 10. září téhož roku. Je stále platný pro Spolkovou republiku Německo. Uzavření 
konkordátu je hodnoceno jako kontroverzní, neboť usnadniloAdolfu Hitlerovi cestu k moci. 
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 1995 , 28. 4. 2009 v 15:04 [cit. 2009-05-01], 
Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_konkord%C3%A1t>. 

11 Označení PX jako přiznání se k Ježíši Kristu, což znamenalo sounáležitost s katolickým hnutím 
mládeže. (Vormweg, 2000, str. 46) 
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mládeže..." (Boll, in Vormweg, 2000, str. 46) Později zde Heinrich Boll zastával 

pozici „sekretáře" u kaplana Paula Heineho, který za jeho práci platil malý peníz 

z jeho skromného příjmu. Nebyla to pro něj nic víc než jistá forma hry, útěku: 

„Potopa nebyla za námi, ale před námi." (Boll, in Vormweg, 2000, str. 47) Ve víru 

očekávané potopy objevoval Boll pomaloučku pukliny ve vztahu k církvi. Na nějaký 

čas přestal chodit ke zpovědi a na mše. To vše ale mělo, podle jeho vzpomínek 

samotných, za následek spíše setkání s dívkou se zcela odlišným pohledem. Bylo 

to období puberty a sám se nechtěl zcela podřídit představám katechismu a jeho 

represivní katolické sexuální nauce, která mu připadala nepřirozená. Ale ani tento 

krok stranou nebyl tak jednoznačný. Vormweg, 2000, str. 47) 

Navzdory sílícím změnám ve smýšlení mladých existovala v Německu ještě řada 

mladých katolíků, která se snažila své staré ideály povznést, ačkoliv právě tato 

skupina se nechala tak snadno zneužít. Samotní mladí katolíci nevěděli, a často 

nemohli ani vědět, kde vlastně stojí. Ten, kdo míval pevné duchovní zásady, 

nenašel v tomto převratu doby žádný pevný bod. A proto právě z těchto řad 

mladých katolíků získávalo Hitlerjugend často své následovníky. (Vormweg, 2000, 

str. 46) Nesnášel dril a vojenskou disciplínu a vystoupil i z mládežnického 

katolického klubu. (Honsza, 1997, str. 11) Zůstal však uvědomělým žákem, 

neboť sama škola mu umožňovala ochranu před stále rostoucím nacionalismem, 

který byl v rodině Bohových silně odmítán. (Bernsmeier, 1997, str. 16) Právě v této 

době poznal Heinrich Boll Caspara Markarda, s nímž zůstal v úzkém spojení 

do konce života. Caspar, který byl kvůli podezření se sympatizováním s komunisty 

vyloučen z gymnázia v Brühl, se jednoho dne objevil v jedné lavici s Heinrichem 

a od té doby zůstali velmi dobrými přáteli. Caspar Markard vzpomíná, „že jeho 

nový přítel si žil ve svém vlastním světě, do kterého nenechal nikoho nahlédnout", 

a byl dokonce již v této těžké době rozhodnut, stát se spisovatelem. (Vormweg, 

2000, str. 48) Tedy v době temna, kdy v Německu sílí moc Hitlera, v březnu 1938 

proběhlo zabrání Rakouska, v listopadu samého roku se odehrála tzv. Křišťálová 
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noc12, čímž bylo započato velmi násilné pronásledování Židů a následujícího roku 

obsazení Sudet. Začátek druhé světové války byl tedy jasnou vizí. (Vormweg, 

2000, str. 51) „Fungoval jsem nepřizpůsoben". (Bóll, in Honsza, 1997, str. 12) 

Ostatně sama Maria Bóllová již po nástupu k moci Adolfa Hitlera, kterého 

nenáviděla a nazývala jej „skopovou hlavou", neskrývala domněnku, že to bude 

znamenat válku. (Honsza, 1997, str. 11; Vormweg, 2000, str. 41) 

V této době poznává také svou budoucí ženu Anne-Marii Čechovou, která byla 

o sedm let starší než Heinrich Boll, což v tehdejší době znamenalo nemalý 

problém. (Vormweg, 2000, str. 51) 

Nakonec, ačkoliv jeho vysvědčení zkoušky dospělosti neslo především 

prospěchové známky „dostačující", odmaturoval Heinrich Bóll 6. února roku 1937. 

(Bóll, 1995, str. 4-5) (viz. příloha č. IV) Vysvědčení vyzvedl jeho starší bratr 

a o dva roky později nacistický režim toto reakční gymnázium zavřel 

s odůvodněním, že v něm pracovalo příliš mnoho nepřátel nacismu. (Honsza, 

1997, str. 12, Vormweg, 2000, str. 46) 

„Hodnoty dětství a mládí, ten malý, přehledný rodinný svět, sousedská důvěra 

bez anonymity" (Linder, in Bernsmeier, 1997, str. 15) S těmito hodnotami se cítíl 

být Bóll spojený i jako dospělý autor; psaní jako obhajoba dětství. (Linder, 

in Bernsmeier, 1997, str. 15) a . 
t V /1 

Podle dochovaných rukopisů je možné v tomto období datovat jeho první písemné 

pokusy. V povídce Die Brennenden, která byla zveřejněna teprve v roce 1995 

ve svazku Der blasse Hund, je možné pozorovat prvky, jež se projevovaly 

především v dílech pozdějších . A sice „věnování pozornosti chudobě, stejně tak 

jako touze po opravdovosti myšlenek a lásky, jak je tomu patrné v přátelství 

12 V noci z 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu vypukl protižidovský pogrom, který bývá 
označován - poněkud závádějíclm a eufemistickým - názvem křišťálová noc (německy 
Kristallnacht). Pogrom symbolizoval a urychlil vyostření nacistické protižidovské politiky v roce 
1938. Záminkou k rozpoutáni násilí se stal atentát na legačního sekretáře na německém 
vyslanectví v Paříži Ernsta vom Ratha, kterého 7. listopadu 1938 dvěma výstřely těžce zranil 
17letý Žid Herschel Grunspan. 
FRANKL, Michal. Holocaust.cz : Terezínská iniciativa [online], 2005 ,5. 11. 2008 [cit. 2009-05-
08], Dostupný z WWW: <http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/pogrom1938>. 
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se ženou". (Bernsmeier, 1997, str. 15) Již zde hraje stěžejní roli téma svátost 

manželská, opakující se později v románu Ansichten eines Clowns, v němž 

se věnuje vztahu dvou milenců, jejichž vztah nebyl požehnán církví. Již tehdy byl 

tak „blízko svému centrálnímu tématu". (Vormweg, 2000, str. 55) „Povídka" 

Die Brennenden „ukazuje, jak Boll, pro katolíky tak důležité představy o čistotě 

a věrnosti, diferencuje. Zdání čistoty může být klamné a ve zdánlivě nečistém 

může být skryté čisté, to opravdové. Pouhý zvyk a konvenční nazírání věci zde 

nejsou žádnou garancí." (Vormweg, 2000, str. 55) ¡Občas přijde", jak již Boll věděl 

od Léona Bloye13, „opravdu čistá nevěsta z nevěstince". ( Vormweg, 2000, str. 55) 

„Těmito námitkami [...] napadá již mladý katolík Heinrich Boll smlouvu církve 

s buržoazií, jež se zdá být v jeho očích osudná, protože celé křesťanství se zdá 

býti výhodné materiální přizpůsobení se zavedeným konvencím." (Bernsmeier, 

1997, str. 15) Všechny postavy v těchto příbězích jsou „přibližně ve věku 

samotného Bölla, jsou smýšlením katolíci, chudí a hladoví a žijí jako vyvrženci 

v katolicky panujícím prostředí". (Bernsmeier, 1997, str. 15) 

I přes tuto Böllovu diferenciaci dává povídka čtenáři poznat, že jeho 

bezprostřednosti ještě stále něco stojí v cestě. (Vormweg, 2000, str. 55) 

Po zdárném dokončení Kaiser-Wilhelm-Gymnazia vyvstala absolventům otázka 

»Was soll aus dem Jungen bloß werden?"14. On i jeho rodina stále intenzivněji 

hledali odpověď. Mladému Böllovi však bylo jasné, že se chce stát spisovatelem 

a že rozhodně nechce studovat teologii. (Vormweg, 2000, str. 52; 

www.wikipedia.de15) 

Nakonec našel Heinrich Boll místo knihkupeckého učně u Matthias Lempertz^U 

v Bonnu. Brzy však pociťoval, že je mu tato cesta břemenem a brzy toto studium 

1938 vzdal. Krátce potom vypomáhal v otcově dílně a sem a tam si přivydělával 

13 Léon Bloy (11. 7. 1846 - 3. 11. 1917) byl francouzský katolický spisovatel, esejista, autor 
pamfletů a básník. 
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 2002 ,1.4. 2009 [cit. 2009-05-10], Česky. Dostupný 
z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Bloy>. 

14 Was soll aus dem Jungen bloß werden? Oder: Irgendwas mit Büchern je biografická skica od 
Heinricha Bölla, která vyšla v září 1981 v nakladatelství Lamuv v Merten. 
Wikipedia : Die freie Enzyklopädie [online], 2001 , 1. August 2008 um 22:58 [cit. 2009-04-09], 
Němčina. 

15 Wikipedia: Die freie Enzyklopädie [online]. 2002 , 10,června 2009 [cit. 2009-06-10], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll>. 
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pár marek doučováním gymnazistů. (Bernsmeier, 1997, str. 16; Vormweg, 2000, 

str. 52) „Teprve dnes" desítky let nazpět přiznává Heinrich Boll, „jsem s to pochopit 

smrtelné hrůzy, které musely jímat mé rodiče a sourozence, když jsem se - ještě 

ani ne jednadvacetiletý - pokoušel stát svobodným spisovatelem; uprostřed 

zavedených nacistických hrůz, tedy mezi únorem a listopadem 1938." (Vormweg, 

2000, str. 52) Samotnému Böllovi bylo jasné, že jako spisovatel bez příjmů 

nemůže rodině, která potřebuje peníze na přežití, vypomoci. Věděl také, že další 

studium mu může být jen ku prospěchu. Věděl však, že bez vlastenecké 

povinnosti - pro něj bohužel tak smutná to záležitost; že bez ní ale nemůže být 

imatrikulován. Musel tedy nejprve nastoupit povinnou půlroční službu v RAD16, 

kterou absolvoval od podzimu roku 1938 do jara roku 1939. Podle slov Anne-Marie 

Bollové snášel tuto službu ještě hůře než později samotný wehrmacht17. 

(Vormweg, 2000, str. 77-79; Bernsmeier, 1997, str. 16; Boll, 1995, str. 7) 

V dubnu roku 1939 byl Heinrich Boll imatrikulován na Kölner Universität a zapsal 

se do letního semestru oborů germanistika a klasická filologie. Bohužel již -

v červenci tohoto roku, několik týdnů před Hitlerovým vpádem do Polska, přišlo 

povolání do výcvikového tábora wehrmachtu. (Vormweg, 2000, str. 78; Boll, 1995, 

str. 7) 

2.3 Voják ve druhé světové válce 

když jsem chtěl vzít lístek, viděl jsem, že je pryč. Má matka jej vzala, držela si 

jej před očima...[...] má matka tak strašně plakala jen jednou: když zemřel můj 

16 RAD (Reichsarbeitsdienst) je zkratka pro pracovní oddíly založené roku 1934 a dělily se na 
mužskou (RAD/M) a ženskou (RAD/wJ) část. Od června 1935 musel každý muž ve věku 18-
20 let absolvovat u této jednotky 6-ti měsíční službu než nastoupil povinnou dvouletou 
vojenskou službu. Tyto jednotky sice pomáhaly při žních a při zemních pracech (budování silnic, 
letišť, opevnění a pod.), ale jinak byly organizováriy jako vojenská jednotka, probíhal zde 
regulérní vojenský výcvik (i když beze zbraní) a ideologická osvěta. RAD museli projít také ti, 
kteří se do armády přihlásili dobrovolně (nebyli povoláni na základě mobilizace) nebo vojáci, 
kteří se chtěli stát důstojníky. 
GLYNWED. Fronta.cz [online], 1999 , 10. 12. 2006 [cit. 2009-05-08], Čeština. Dostupný z 
WWW: <http://www.fronta.cz/dotaz/reichsarbeitsdienst>. 

17 Název wehrmacht {branná moc) mezi lety 1935 a 1945 označoval ozbrojené síly Třetí říše. 
Wehrmacht byl tvořen třemi hlavními složkami: Heer - armáda, Luftwaffe - letectvo, 
Kriegsmarine - válečné námořnictvo 
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 2002 , 5. 5. 2009 v 08:27. [cit. 2009-05-06], Česky. 
Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wikiAA/ehrmacht>. 
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otec... [...] lístek byl adresován mně a na druhé straně stálo: Panu Brunovi 

Schneiderovi! Máte se dostavit 5. 8. 39 do kasáren Schlieffen18 v Adenbrucku 

k osmitýdennímu cvičení." [...] Položil jsem ruku na matčinu ruku a řekl jsem: „Můj 

Bože, jen na osm týdnů". A ona matka řekla: „Ach ano". „Jen osm týdnů" řekl jsem, 

a věděl jsem, že lžu, a matka si osušila slzy, řekla: „Ano, samozřejmě", a lhali jsme 

oba, aniž bychom věděli, proč lžeme. Nemohli jsme vůbec tušit, že lžeme, ale lhali 

jsme a věděli jsme o tom." Povolávací rozkaz do armády přišel o měsíc později. 

(Bóll, 1995, str. 6 - 9) V knize Heinricha Vormwega (str. 78-79) můžeme nalézt 

informaci, že Bóll nastoupil službu rekruta ve druhé polovině srpna 1939. 

V Bóllově povolávacím rozkazu stojí však datum 4. 9. 1939. (viz. příloha č. V) 

První zastávkou rekrutů byla kasárna v Osnabrucku to nebylo tak strašné, 

jak jsem očekával." (Bóll, in Vormweg, 2000, str. 79) Otevřené konflikty s ostatními 

vojáky neměl. Dokázal vyjít s každým typem člověka, ačkoliv mezi abiturienty 

a dělníky panovalo tradičně velké napětí". (Bóll, in Vormweg, 2000, str. 80) 

Pro mnohé z nich psal dopisy; byl jakýmsi „pisatelem"19. Nebyl nijak ctižádostivým 

vojákem. Nechtěl být důstojníkem ani poddůstojníkem. Upřednostňoval zůstat 

dole, vytrvat s ostatními lidmi a nést svůj osud. Svou rozvahu o tom, zda si život 

vojáka ulehčit povýšením či nikoliv, můžeme sledovat v dopise z francouzské 

fronty s datováním 19. 7. 1942. „V roce 1939 se dostal právě do onoho 

zkušenostního kontinua, které ho konfrontovalo den co den s onou realitou 

a látkou, která ho dovedla k sama sobě - jako spisovateli." (Vormweg, 2000, 

str. 81) S realitou, z níž vyšel mnohokrát zraněn, s níž definitivně skoncoval roku 

1945, avšak která z něj udělala důvěryhodného a nezaměnitelného spisovatele 

a která ho nakonec světově proslavila. „Jde o ohromující látku, podněty, 

které vnímal a vyjmul z blízkosti kasáren, lazaretů a vojenských transportů jako 

objekty celé bezpodmínečné podřízenosti a nakonec jako voják na frontě, jako ten 

bezejmenný v jedné uvolňující se a pomalu rozpadající se armádě, která se 

18 Kasárna Kasárna pojmenovaná po hraběti Alfredu von Schlieffen. Schlieffen byl geniální 
stratég. Díky svým zkušenostem z francouzko-pruské války (1870-71) a svému zájmu o 
vojenskou teorii a historii byl jako náčelník říšského generálního štábu v letech 1891-1906 
schopen koncipovat odvážný plán vedení války na dvou frontách, tzv. Schlieffenův plán. 
Dejiny.wz.cz [online], 2009 , 21. duben 2009 [cit. 2009-05-08]. Česky. Dostupný z WWW: 
<http://dejiny.wz.cz/1sv/osobnost/schlieff/schlieff.html>. 

19 „Briefsteller" (Vormweg, 2000, str. 94) 
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pomocí triků a fint snaží přežít. V poslední řadě má ještě tento voják před očima 

jedno: najít cestu zpět ke své ženě a svému dítěti." (Vormweg, 2000, str. 81) 

I v těchto těžkých časech ustavičné psal. Nešlo však o umělecká vyprávění, 

nýbrž o řadů dopisů. Nejprve psal téměř denně své rodině, aby jim o sobě dál 

zprávu a později psal také své přítelkyni Anně Marií Čechové, která se roku 1942 

stala jeho ženou. Ačkoliv pošta z bitevního pole podléhala cenzuře, byly obsahy 

jeho dopisů poměrně podrobnými zprávami o událostech, které zažil. (Vormweg, 

2000, str. 82; Bernsmeier, 1997, str. 16) 

Začátek války, srpen 39 - květen 40, strávil Heinrich Boll ve výcvikových 

kasárnách v Osnabrücku a časem se přemístil spolu s posádkou, jakožto 

nezkušený voják vzadu se držíc a ostatní vojáky pozorujíc, do války proti Polsku. 

Celým tím děním byl překvapen. Takhle si pochod pruské armády nikdy 

nepředstavoval. Po ukončení válečného tažení na Polsko propukla válka s Francií 

a Heinrich Boll byl přeložen do Brombergu v Polsku. Podle svých slov 

„do strašných, prastarých pruských kasáren". (Vormweg, 2000, str. 83) Snad právě 

odsud pochází materiální základ pro „Der Zug war pünktlich". Zde poprvé autor 

získal mlhavé poznatky o teroru vyvíjející SS. Po německém vítězství ve Francii 

byl Boll převelen v červnu 1940 do obsazené země, kde si později prodělal velmi 

vážné onemocnění - úplavice. Pro neschopnost vojenského nesázení byl Boll 

v září 1940 přeložen zpět do vlasti, kde zůstal až do května 1942. Z velmi 

intenzivní korespondence, již lze počítat v řádu stovek, je patrné, že se jeho vztah 

k Anně Marii Čechové právě v tomto období velmi prohloubil. Důkazem jsou také 

jejich písemné rozpravy, týkající se popisování pocitů, polemik o víře a přáních. 

Boll v nich popisuje své myšlenky, naděje, představy o budoucnosti a plány. 

Popisuje muka, jimž je vystaven. Svou víru. A také píše o Kristu. Vše je tu veskrze 

katolicky konvenční. Dává Kristovi lidský obraz. Dalo by se říci, že v dopisech 

Marii nalezl důvěrníka, kterému může sdělit vše, co ho na duši trápí a tím snáze 

unést pocit nespokojenosti. Našel důvěrnici, k níž může mluvit otevřeně, 

bez tajemství a navázat tak na své prvopočátky psaní povídek, které nenalezly 

reakci čtenáře. Oproti věcné konverzaci s rodiči, kde Boll píše především 

o všedních dnech na frontě, o jeho poznatcích, kde si žádá o nový pervitin, 

který mu usnadňuje snášet službu, tabák, peníze a cigarety. (Vormweg, 2000, 
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str. 84) Oběma však popisuje, jak žalostně dny na frontě ubíhají. K tomu se přidal 

ještě strach z dalšího místa působení. (Vormweg, 2000, str. 80 - 87) „Strach byl 

stále: kam půjdeme, půjdeme do Ruska, do Francie nebo Itálie..." (Boll, 

in Vormweg, 2000, str. 88) Do Ruska nechtěl žádný z vojáků. „Měli jsme, takříkajíc, 

štěstí. Putoval jsem zpět do Francie". (Boll, in Vormweg, 2000, str. 88) V říjnu 1943 

se ale směr stočil na opačnou, obávanou stranu. Jeho cesta trvala po atentátu 

na vlak přibližně dva týdny, než dorazil ke Krímu. Několik týdnů na to již píše své 

ženě o: „dnech naprostého nebezpečí a hrůzy" (Boll, in Vormweg, 2000, str. 95) 

Z Plzně pocházející Annu Marii Čechovou, dceru českého architekta a německé 

matky, si Heinrich Boll vzal během jedné z dovolených v prosinci 1942. Tato žena 

mu byla věrnou družkou a spolupracovnicí při překladech do konce jeho života. 

Měli spolu tři syny - Raimunda, Reného a Vincenta, kteří přišli na svět 1947, 1948 

a nejmladší 1950. (Honsza, 1997, str. 13; www.wikipedia.de20) 

Po zranění a následné hospitalizaci v Oděse 2. prosince 1943 byl přeložen zpět 

do Německa. Při projíždění Kolínem se dokonce sešel se svou ženou Annou Marii 

a poté se několikrát ještě navštívili. 

Začátkem května byl přeložen ze St. Avold do velkého tábora v Bitsch 

u Saargemünd, odkud měl jít znovu na frontu. Na kterou? To zůstalo neznámo. 

„Život je krutý, a válka, každá válka je zločin; navždy jsem se stal 

anti-militaristou..." (Boll, in Vormweg, 2000, str. 97) 

Cesty Heinricha Bölla vedly nakonec přes Vídeň do Maďarska a 29. května 1944 

byl již se svými kamarády nedaleko města Jassy v Rumunsku. I zde byl raněn 

a po osmitýdenním pobytu v nemocnici propuštěn a přeložen do Německa. 

V srpnu 1944 píše svým rodičům a ženě dopis z Metz, kde se mu opět vrátily 

horečky a musí být tedy znovu hospitalizován. (Vormweg, 2000, str. 97 - 102) 

Mezitím však vojska spojenců postupují kupředu a devízou vojáků se stala slova: 

„zachraň se, kdo můžeš".(Vormweg, 2000, str. 102) 

Během náletů 3. listopadu 1944 zemřela jeho matka a rodina se stěhuje 

20 Wikipedia: Die freie Enzyklopädie [online], 2002 , 10.června 2009 [cit. 2009-06-10], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll>. 
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do vesnice na pravém břehu Rýna, kde se spolu se starším bratrem pokoušel 

Heinrich Boll přežít zbytek války jako dezertér. Z neustálého strachu 

před gestapem se koncem dubna 1945 vrátil s falešnými doklady zpět do armády. 

Čtrnáct dní na to se dostal do amerického zajetí, z něhož je ovšem pro pracovní 

neschopnost v listopadu 1945 propuštěn. V dopise spisovateli Adolfu Kunzovi, 

jehož korespondenci s Böllern dnes děkujeme za prameny mnoha informací, píše, 

že 15. listopadu v 16:15 za sebou zanechal poslední ostnatý drát. „...zmocnilo se 

mě vědomí, klam, že jsem svobodný...po téměř sedmí letech..."(Boll, in Vormweg, 

2000, str. 104) Ještě toho večera zcela nečekaně přichází ke své ženě 

do Neßhoven. Heinrich Boll se po celou dobu snažil tvářit jako zcela 

práceneschopný, což byla v zajetí jeho taktika, která mu také vyšla. Chtěl 

co možná nejrychleji domů, ke své ženě a k dítěti, které čekala Anna Marie v létě. 

(Vormweg, 2000, str. 109-111) Pokud měl vojín Boll dovolenou, vedl nebezpečný 

život. Falšoval propustky nebo simuloval různé choroby, jen aby mohl být 

převelen zpět do vlasti. Šťastně unikl také běsnění vojenské policie, která ještě 

koncem války dala zastřelit řadu vojáků. (Honsza, 1997, str. 13) 

Zbaven jakýchkoli iluzí viděl celou tu nesmyslnost války: „Válka mě naučila, 

jak směšná je mužnost. [...] ...byla to asi válka ve své směšnosti, ve své absurdní 

směšností, která ze mě udělala obránce muže." (Boll, in Honsza, 1997, str. 13) 

O zbytečnosti celé mašinérie svědčí i přitakání slovům Saint - Exupéryho 

použitých V mottu jedné jeho knihy „Válka je nemoc." 

Díla, vzniklá podle Böllova datování v rozmezí let 1936 až 1939, jsou zveřejněna 

teprve v jeho odkaze. Jde o básně, prózu; někdy rozsáhlejšího někdy menšího 

rozsahu. Zda jsou tato díla kompletní, je, díky požáru po bombovém útoku na byt 

Bollových na Korolingerring 17 roku 1942, nejasné. (Bernsmeier, 1997, str. 17) 

Do svého milovaného, válkou poničeného Kolína, který americká armáda 

osvobodila 8. května 1945, a nad jehož „troskami se vznášel dým a ticho" se vrací 

Heinrich Boll se svou rodinou v listopadu 1945. (Bolls, 1995, str. 9; Bernsmeier, 

1997, str. 17; Boll, in Honsza, 1997, str. 14) Stěhují se do polorozpadlého domu 

v Schillergasse 99 v Kolíně-Bayenthalu. (Vormweg, 2000, str. 113; Bolls, 1995, 
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str. 11) Manželé prožívají velmi těžká léta. Celé Německo je poznamenáno bídou, 

hladem, duchovním úpadkem společnosti a jejich osobní život navíc smrtí jejich 

prvního dítěte - syna Christopha, který zemřel v říjnu. Z nuzného měsíčního platu 

učitelky bylo sotva možné oba uživit, a tak se Heinrich Bóll opět hlásí 

na univerzitu, aby dostal potravinovou kartu. Později nastoupil jako pomocník 

v truhlářské dílně svého bratra Aloise, který ji provozoval po otci. (Vormweg, 2000, 

str. 113) 

2.4 Poválečná léta a počátky autora 

V prvních poválečných letech se Bóll teprve pomalu propracovává ke svému 

výrazu, vznikají první literární práce, z nichž vydal pouze zlomek: přes 50 povídek 

a vyprávění, které mu umožňovaly vyjádřit vnitřní přetlak všeho, co bylo třeba říci 

a zformulovat jej do přesných sdělení s pointou, a v červenci 1946 dokonce jeden, 

do té doby nezveřejněný, román Kreuz ohne Liebe. (Bernsmeier, 1997, str. 18; 

Střítecký, in Bóll, 1987, str. 120). Práce vycházely především v novinách, 

ale spousta děl z těchto let nikdy nevyšla. Sám autor je klasifikuje jako pokusy, 

prověřující jeho literární talent, a jejich jazyk je dost vyumělkovaný. (Honsza, 1997, 

str. 19-20) A právě román Kreuz ohne Liebe byl Bóllovi redaktorem vrácen 

s podobnou kritikou. (Bernsmeier, 1997, str. 18) 

První Bóllova díla v Německu získávala jen těžko stálé čtenáře. Teprve po sedmi 

letech může vydavatel autorovi s radostí oznámit, že prodal 3000 exemplářů jeho 

knih. (Honsza, 1997, str. 19) V těchto raných dílech nalezneme prvky, které autor 

rozvíjí a obměňuje ve svých pozdějších textech. Láska, společenství, humánnost. 

Charakteristickými tématy jsou ale také pochopitelně válka, zážitky z války 

a chybný vývoj povalečného Německa. Pro spisovatele jsou předpokladem 

k psaní všednodenní společenské zážitky a zkušenosti. Chceme-li nalézt klíč 

k jeho psaní, musíme zpět do jeho dětství a pochopit jej jako utopii. Protestoval 

proti danému světu, který byl ovládán industrializovanými a byrokratickými prvky. 

Tento svět odporoval jeho mravním hodnotám, jež mu byly v dětství vštěpovány. 

(Bernsmeier, 1997, str. 18; Honsza, 1997, str. 20) „Vlast? Co je to za otázku? 

Myslím si, kdo má po Osvětimi žít s bombou a přesto se má učit vyslovovat slovo 
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budoucnost, ten musí mít pod nohama důvěrně známou půdu. Také by se měl 

naučit to, co člověku, který do svých třiceti let zažil císařství, diktaturu, mezivládí 

a druhou republiku, připadá zatěžko, totiž: věřit ve státy." (Bóll, in Honsza, 1997, 

str. 20) Tato tématika se stala předmětem polemik na jeho přednáškách 

na univerzitě ve Frankfurtu. (Bernsmeier, 1997, str. 19) 

Bóll odmítal diskuze o formě literárních děl. „Nechtěl být stylistickým 

perfekcionistou." (Honsza, 1997, str. 20) Na to byl příliš velký individualista, r— 

než aby akceptoval nějakou literární školu. Nesdílel názor na existenci 

modelového soudobého románu. (Honsza, 1997, str. 20) Veškerá jeho díla 

poválečné doby byla psána formou krátkých povídek, které obsahovaly tématiku 

osudy vojáků, války, poválečné situace a důsledků války. (Bernsmeier, 1997, 

str. 19) Předpokladem byla témata, která byla blízká čtenářovu světu vnímaní. 

Každý hledal novou orientaci ve světě, který byl nyní v troskách. Koncepcí, k níž 

se hlásil i Boll sám, byla tzv. literatury trosek21 „...lidé, o nichž jsme psali, žili 

v troskách, vrátili se z války, muži a ženy zranění, také děti. A byli bystrozrací: 

viděli." (Boll, in Bernsmeier, 1997, str. 20) Kdo měl oči, ten viděl. „A oči spisovatele 

měly být lidské a nepodplatitelné". (Boll, in Bernsmeier, 1997, str. 20) 

Roku 1950 poslal Heinrich Boll svůj román Der Engel schwieg nakladatelství 

Middelhauve v Opladen v Kolíně, které též publikovalo Der Zug war pünktlich, 

Wanderer, kommst du nach Spa, které ale také jeho manuskript vrátilo. Snad 

možná proto, že se již problematika Trümmerliteratur nehodila do optimismu 

budoucnosti. Dílo, s mnoha autobiografickými prvky a v centru s opět stojícími 

tématy láska a víra, bylo vydáno nakonec roku 1992 a bylo kritikou přivítáno jako 

„Bollův Urfaust". (Bernsmeier, 1997, str. 26; Vormweg, 2000, str. 118, 142) 

Autoři této generace chtěli nalézt nový začátek, uzdravit a povznést společnost 

z prostředí, v níž ji zanechala Třetí říše. 

21 Die Trümmerliteratur (také Literatur der Stunde Null) - „literatura trosek"; je německá literární 
epocha. Začala 1945, tedy po druhé světové válce. -y 
Wikipedia : Die freie Enzyklopädie [online], 2001 , 27. 3. 2009 [cit. 2009-05-11], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BCmmerliteratur>. 
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Právě porážka Třetí říše dala vzniknout Skupině 4722, která argumentovala 

především morálně a měla jediný cíl: spoluúčast na vytváření mladé literatury. 

(Honsza, 1997, str. 31) 

V pořadí druhým z laureátů ceny Skupiny 47 byl roku 1951 v Durkheimu, tehdy 

ještě neznámý, Heinrich Bóll. On, ještě spolu s dalšími 24 autory, byl Richterem 

na popud Alfreda Andersche přizván ke čtení 3. - 7. května. (Honsza, 1997, 

str. 31) Na počátku padesátých let se Bóll místy cítil na pokraji sil, byl řadovým 

spisovatelem, se třemi dětmi a bez peněz. (Vormweg, 2000, str. 151) Právě 

ocenění Skupiny 47, za čtení satirické povídky Die schwarzen Schafe znamenalo 

jeho uznání a 1000 marek, které věnovala jako dar americká reklamní společnost. 

Slovy německých novin: „To byl Heinrich Bóll, 33-tiletý kolínský spisovatel. [...] 

Pár dní před začátkem konání byl ještě nezaměstnaný. Nyní může jet domů 

s 1000 DM . Příběhem o černé ovci dokázal, že nedisponuje pouze humorem 

a lidskou podstatou, nýbrž umí brilantně zacházet i s ostrou pointou." Die Zeit 

dokonce psal: „Tam byl humor, který tu chyběl..." (Bernsmeier, 1997, str. 34) 

2.5 Od prvního ocenění do konce 

Pro novopečeného držitele ceny Skupiny 47 se od této chvíle mnohé změnilo. 

Kromě finanční podpory, díky níž se Anna Marie Bóll mohla věnovat výhradně 

rodině a nepracovat, se Heinrich Bóll sám označil za „svobodného" spisovatele, 

čímž si naplnil své předsevzetí již jako gymnazisty. Na co se ovšem hlavně chtěl 

22 Gruppe 47 (Skupina 47), byla německá literární skupina, která se snažila povznést německou 
literaturu, její zakladatel ji charakterizoval jako „politicky angažovanou skupinu, s cílem mravní 
obrodu německého národa!.". Tato skupina neměla žádnou organizaci, tajemníka, ani nic 
podobného a tak vše záleželo na dobrovolnosti a její ústřední postavěHans Werner Richterovi. 
Historii této skupiny lze hledat již v roce1945, kdy americká armáda vydávala tzv. „Dopisy 
válečným zajatcům". Roku1946 založil vydavatelAlfred Andersch a redaktor H. W. Richter 
časopis Der Ruf (Výzva), ten se měl pokoušet pomáhat učit Němce demokracii. V roce1947 
tomuto časopisu americká vojenská správa odebrala licenci, oficiálním důvodem byla malá 
aktivita tohoto časopisu, neoficiálním pak stížnostSSSR. Prvním nositelem ceny byl roku 1950 
Gůnter Eich. 

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. 2002 , 15.5. 2009 [cit. 2009-05-11]. Česky. 
Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruppe_47>. 
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soustředit, bylo dokončení knihy Wo warst du, Adam? Podařilo se mu to koncem 

července 1951 a díky vyplacené záloze vydavatelstvím, mohl odjet odpočívat 

se ženou do Paříže, kde ovšem nejen odpočíval, ale také ustavičně psal. 

(Vormweg, 2000, str. 176) V této době také padlo rozhodnutí změnit vydavatele, 

a tak od Middelhauve odchází ke Kiepenheuer & Witsch - Verlag, kde mu slíbili 

vyplácení měsíční zálohy ve výši 400 marek. I za tímto počinem stál Alfred 

Andersch23. (Vormweg, 2000, str. 177) Jeho pracovní aktivity se však od května, 

kdy získal cenu a tím i jméno, velmi rozrostly. Až do své smrti sepisoval úvody 

a doslovy k jednotlivým knihám, psal eseje, satiry, reportáže, překládal, přednášel 

a byl moderátorem v rádiích. (Bernsmeier, 1997, str. 34) 

Začátkem padesátých let autorovi vyšly dva romány, v nichž líčí nouzi na počátku 

hospodářského zázraku. Prvním literárním úspěchem byl román Und sagt kein 

einziges Wort, který byl hned přeložen do mnoha jazyků a jakmile kniha vyšla 

v Rusku, byl prakticky mezinárodně známým a uznávaným. (Bernsmeier, 1997, 

str. 29) Čtenáři v tomto díle mohli nalézt všechny hodnoty, které válka 

znehodnotila či naprosto zničila. Tímto románem zahájil permanentní kritiku 

katolické církve, jež se jemu, jako katolíkovi, zdála zkostnatělá a nereformovatelná 

a která svým hladovějícím ovečkám nijak nepomáhala. (Honsza, 1997, str. 39) 

Druhým románem je Haus ohne Hüter, který obdobně pojednává o mravně 

a materiálně zničeném světě poválečných let. (Bernsmeier, 1997, str. 31) Tento 

literární úspěch mu přinesl finanční stabilitu a mohl pro rodinu pořídit nový dům 

v Kolíně-Múngersdorfu. (Honsza, 1997, str. 37) 

Padesátými lety počínaje se Heinrich Boll stále intenzivněji věnuje politickým 

tématům. Jak v rádiu s jeho Hörspiele tak v časopisech jako publicista. Snažil se 

Němcům nastavit zrcadlo minulosti a donutit je tak klást si kritické otázky. Šlo mu 

o kladení si etických otázek a otázek týkajících se odpovědnosti za minulost. 

Pro Bölla mělo totiž vypořádání se a zvládnutí minulosti hluboký význam. 

Bez zvládnutí tohoto temného bodu našeho vědomí nejsme totiž schopni 

zvládnout přítomnost, ba ani budoucnost. Jeho politické publikace nabyly však, 

co do obsahu a kritičnosti, významu až v průběhu šedesátých let. Jeho postoje 

23 Alfred Hellmuth Andersch 1914 - 1980 byl německý spisovatel. Platil za jednoho z 
nejvýznamnějších kritických autorů poválečné doby. Andersch byl také významný vydavatel 
literárních časopisů a svými eseji a diskuzemi se účastnil aktivně i politického života. 
Wikipedia : Die freie Enzyklopädie [online], 2001 , 14. 4. 2009 [cit. 2009-05-11], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Andersch>. 
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k politickým událostem vyvolávaly kontroverzní diskuse mezi politiky, odboráři, 

literárními kritiky i církevními představiteli. (Bernsmeier, 1997, str. 35-38) 

K Bollovým významným počinům padesátých let patří kniha, která je dle některých 

kritiků nedoceněna. A sice Irský deník. Někteří tuto knihu odmítali, jako soukromé 

popisování jeho dovolené, avšak Marcel-Reich-Ranicki tuto knihu právem nazval 

„skrytou knihou o Německu". (Honsza, 1997, str. 46) Bóll do Irska (viz. příloha 

č. VII) později pravidelně jezdíval a dokonce si tam roku 1958 koupil 

v Dugortu dům. Zde nejen relaxoval, překládal se ženou irské autory, Bóll si zde 

především dával odstup od „německého vzduchu", aby tak získal pohled i z jiné 

strany. „Irsko [...] dostatečně daleko od nuzného prostředí rozbombardovaného 

německého velkoměsta, ale ještě stále dost blízké katolíkovi, který je tak otevřený 

pro všechno jednoduché, nevykonstruované, přirozené." (Honsza, 1997, str. 47) 

Jeho cesty, ať soukromé nebo jako delegát své vlasti, vedly i do jiných zemí. 

Například v květnu 1961 navštívil Československo poprvé, později v srpnu 1968 

přijal pozvání českých spisovatelů a stal se tak i se synem René svědkem vstupu 

vojsk varšavské smlouvy. (Vormweg, 2000, str. 256) Jako reakce na tuto událost 

se později v novinách „Spiegel" objevil Bóllův titulek „Der Panzer zielte auf Kafka". 

(Bolls, 1995, str. 27) Do Ruska, do země, kde bylo vydáno na 800 000 výtisků jeho 

děl, odjel autor spolu s dalšími dvěma kolegy roku 1961. Později udiven 

nad přijetím Ansichten eines Clowns (více kapitola V.) říká: „Je to dílo o specifické 

provinciálnosti, dílo výrazně rýnské a konfesní, zabývající se různými problémy 

poválečného katolicismu." (Bóll, in Honsza, 1997, str. 61) Nejenže byl překvapen 

oblíbeností svých knih, ze země si odvezl i hodnotná přátelství se spisovatelem 

Alexandrem Solženicynem, literárním historikem Lvem Kopelevem a malířem 

Borisem Birgerem. (Honsza, 1997, str. 61) 

V roce 1959, který je pro západoněmeckou literaturu tak významný24, vychází, 

román Billiard um halbzehn, který precizně ukazuje německé dějiny 1907-1958 

na třech generacích mužského pokolení intelektuální rodiny architektů Fáhmel, 

kde autor odvážně váže historii rodinnou s historií politickou. Všechny postavy 

popisují své vzpomínky, což je pro autorův styl příznačné. Potvrzuje tu tím své 

myšlenky, jak je nutné se vypořádat s tragickou minulostí, která utvářela tehdejší 

24 Vychází tři velká díla. Uwe Johnson na západě vydává Mutmaßungen über Jakob, Günter 
Grass svůj Die Blechtrommel a Heinrich Böll Billiard um halbzehn. (Bernsmeier, 1997, str.39) 
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Německo. Tímto je také toto dílo považováno za klíčové. (Bernsmeíer, 1997, 

str. 40; Honsza, 1997, str. 53) 

Je nutno podotknout, že i Heinrich Bóll se pokoušel o dramatickou tvorbu, 

ačkoliv ani jedna z jeho dvou her se nesetkala s úspěchem. Prvním byla hra 

Ein Schluck Erde, která byla po třech představeních roku 1961 v Dusseldorfu 

stažena. Druhou hrou bylo drama Aussatz, které bylo uvedeno 1970 v Cáchách. 

(Bernsmeier, 1997, str. 36; Honsza, 1997, str. 60) 

Dalo by se říci, že jeho tvorba do šedesátých let splňovala jeho očekávání, 

ale v polovině let šedesátých se situace poněkud změnila. V zemi vypukly politické 

i literární spory kolem obnovy státu, které byly vyjadřovány kritikou konzumní 

společnosti. Pro mladou generaci byly záležitosti týkající se světové války dávno 

zamlženy, nebyly pro ně nijak emočně aktuální. Pro novou literární generaci 

se etablovala témata poválečná a hospodářský zázrak a literatura trosek, s ní 

formulování humanitních ideálů a stavění se proti militarismu, tedy musela ustoupit 

jiným tématům, jimž se ale Bóll velmi rychle přizpůsobil. (Bernsmeier, 1997, 

str. 38-40; Honsza, 1997, str. 73) 

Od roku 1960 podepsal mnoho prohlášení k demonstracím, zodpověděl řadu 

otázek, psal o soudobé situaci a na popud Guntera Grasse25 se na konci 

šedesátých let politicky aktivizoval i k podpoře SPD a kancléře Williho Brandta. 

(Honsza, 1997, str. 93) V roce 1960 v Kolíně-Mungersdorf zemřel i jeho otec. 

Jeho esejistika se změnila. Zatímco se v průběhu padesátých let omezoval 

na pesimistické komentování dobových událostí, nyní se do jeho prací vměšují 

politické polemiky a střety. (Bernsmeier, 1997, str. 41) Na začátku šedesátých let, 

kdy převahu získala CDU a spolu s ní katolická církev, za což ji také Bóll ve svých 

dílech kritizuje, dochází u spisovatele k období neklidu. Je to následk překotně 

se měnících situací ve společnosti, bezradnosti a později, v roce 1967, se přidala 

25 Gúnter Wilhelm Grass 1927 je přední německý spisovatel. V roce 1999 obdržel Nobelovu cenu 
za literaturu. Proslul zejména románem Plechový bubínek, jenž se řadí ke klíčovým textům 
evropské poválečné literatury. 
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 2001 , 13.5. 2009 [cit. 2009-05-13], Čeština. 
Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass>. 
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ještě nemoc. Pro něj však základem naděje zůstávalo, stejně jako ve strastných 

dobách na frontě: „psaní, psaní, psaní" (Vormweg, 2000, str. 134) 

Mnoho významných událostí šedesátých let muselo na spisovateli jeho charakteru 

zanechat trvalou stopu. (Honsza, 1997, str. 74) 

Důkazem přizpůsobení se měnícím se požadavkům doby na literaturu jsou i jeho 

další dvě díla, která otvírají současnou problematiku v oblasti bundeswehru, 

justice a umění. V jeho domovském nakladatelství KiWi26 vyšlo roku 1964 

Entfernung von der Truppe a antimilitaristické Ende einer Dienstfahrt 

(více kapitola 4.). V první zmiňované jde o metaforické označení „opuštění", nikoliv 

útvaru, ale společnosti a možná i národa nebo církve, „neboť" - jak píše Boll -

„se to v těchto společenstvích konformisticky utvořenými „útvary", v nichž otrocky 

slouží jednotliví členové. Získat zpět svou totožnost, svobodu a individualitu může 

člověk jedině tehdy, když útvar opustí." (Boll, in Honsza, 1997, str. 77) Druhý 

román nebyl o nic méně diskutabilní. (Honsza, 1997, str. 77) 

Léta šedesátá byla neúprosná i k literatuře, jelikož roky 1967 a 1968 vešly 

do análů pod názvem „smrt literatury" a v témže roce se také konalo poslední 

setkání Skupiny 47. (Bernsmeier, 1997, str. 46) V těchto letech se ani Boll nehlásí 

ke slovu. Nevycházely žádné povídky a nemocný, znechucený situací 

ve společnosti si Boll koncem roku koupil, jako útočiště ke psaní, venkovské 

stavení v malé vesnici nedaleko Düren, které se tak stalo na nějakou dobu jeho 

hlavním bydlištěm. O rok později se již ale stěhuje s rodinou z Müngersdorf 

do velkého bytu v Hülchrather Strasse 7 v blízkosti Ebertplatz v Kolíně. (Bolls, 

1995, str. 27; Vormweg, 2000, str. 300) Kromě těchto stěhování je rok 1969 

pro autora charakteristický svým vzdorem vůči placení církevních daní 

a otevřeným sporem s farářem Heinrichem Kurscheidem o případu „Defregger27" 

v kolínském rozhlase, čímž se - jako již mnohokrát - postavil do nevlídného 

pohledu církve. (Bolls, 1995, 27, Vormweg, 2000, str. 304) 

Že si knihy Heinricha Bölla nalezly svá místa v knihovnách čtenářů a důvěru kritiky 

oprávněně, dokazuje i úspěšné dílo z roku 1971 Gruppenbild mit Dame. Opisuje 

zde široký časový oblouk od Výmarské republiky až po rok 1970 a ukazuje 

26 Nakladatelství Kiepenheuer & Witsch (pozn. autora) 
27 Matthias Defregger, toho času světícím biskupem v Mnichově, nechal jako německý major 

V září 1944 zastřelit v italském Filetto 17 tzv. rukojmích. (Vormweg, 2000, str. 303) 
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protikladný obraz vzoru tradiční ctnostné Němky s mistrnou fabulací 

dokumentárních prvků. Právě toto dílo bylo těžítkem na miskách vah ve prospěch 

Heinricha Bólla při udílení Nobelovy ceny 10. prosince 1972 ve Stockholmu. 

(Bernsmeier, 1997, str. 47; Honsza, 1997, str. 86) 

S počátky sociálně-liberální koalice SPD a F.D.P. 1969 Bóll více doufal v politiku 

vybudovanou na morálních základech. Věřil v politiku překonání přežívajících stínů 

války a proto se angažoval ve volebních kampaních SPD roku 1972. 

(Bólls, 1995, str. 27) Daleko složitější však pro něj bylo určení svého vlastního 

postoje k tehdejšímu radikalismu. (Honsza, 1997, str. 93) Z mimoparlamentní 

opozice konce šedesátých let se oddělila malá skupinka a ta se stále více 

radikalizovala. Vnitropolitická situace ve Spolkové republice byla díky vzrůstajícím 

teroristickým tendencím a státním reakcím více napjatá. (Bólls, 1995, str. 27) 

Mladá generace byla v těchto počátcích silně zpolitizovaná, inteligence přecházela 

na levicové pozice, vrcholí protestní hnutí a mladá generace navíc ve své vzpouře 

postupně „usekávala hlavy domněle nezvratným principům tohoto světa", 

jeho zkostnatělosti, hodnotám a „etice měšťanské konzumní společnosti". 

(Honsza, 1997, str. 93) Mládež vzala ponaučování o tom, jak je manipulace 

veřejnosti zprofesionalizovanými politickými a hospodářskými aparáty nepřípustná, 

o svobodě spočívající v nikým neomezované diskuzi a obrátila je hlavně proti 

poměrům, v nichž vyrostla a objevila tak skryté násilí, které bylo spjato s třídním 

charakterem buržoazní demokracie. (Střítecký, in: Bóll, 1987) Bóll a další 

intelektuálové byli velkou většinou opozice CDU/CSU a jí spřízněnými mediálními 

organizacemi označeni za údajné „pěstouny terorismu" (Bólls, 1995, str. 27) 

Radikální frakce nakonec pochopila, že se nemůže spolehnout na podporu mas ve 

Spolkové republice Německo, stáhla se do ilegality a zorganizovala sérií pozornost 

budících teroristických akcí. (Honsza, 1997, str. 93) 
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Jmenujme například RAF28- skupina Baader-Meinhof, Bewegung 2. Juni29 ...) 

Vyděšená společnost přistoupila i na zpřísnění bezpečnostních opatření, ¿L 

ačkoliv znamenala omezení osobní svobody a likvidaci „politicky podezřelých". 

(Honsza, 1997, str. 93) 

Začátkem sedmdesátých let, kdy byl Boll zvolen prezidentem PEN-Klubu, se 

rozšířil otevřený konflikt mezi mediálním gigantem Springerem a jeho koncernem 

a extrémně levicovým hnutím kolem Andrease Baadera a Ulrike Meinhofové. 

(viz. příloha č. XI) Heinrich Boll na tyto jevy reagoval velmi rychle. Spouštěcím 

mechanismem pro napsání, pro veřejnost tolik kontroverzního, článku „Will Ulrike 

Meinhof Gnade oder freies Geleit?" (viz. příloha č. XVI), otištěný v deníku 

Der Spiegel dne 10. ledna 1972 , byl sloupek s titulkem „Baader-Meinhof-Bande 

mordet weiter" v novinách Bild z 23. prosince 1971. (Bernsmeier, 1997, str. 48; 

Honsza, 1997, str. 93) Podstatou Böllova pranýřování Springerova koncernu byl 

fakt, že noviny, kladly bankovní přepadení v Kaiserslautern ze 23. prosince 1972, 

při němž byl zastřelen policista, za vinu právě této Baader-Meinhof skupině, 

ačkoliv doposud žádné výsledky policejního vyšetřování tuto skutečnost 

nepotvrdily. V očích Heinricha Bölla byla totiž tato skupina veřejností již předem 

odsouzena. (Bernsmeier, 1997, str. 48) „Nadpis „Baader-Meinhof-Bande mordet 

weiter" je vybídnutím k lynčování. Milióny, pro něž je „Bild" jediným pramenem 

informací, jsou nyní vystavěni falešné informaci. „Označení právní stát je potom 

pochybný... [...] Tato slova atakovala Springerův koncern, který byl na dobré cestě 

k monopolu utváření veřejného mínění ve Spolkové republice a byla jimi též 

vyslovena obava o odbourávání základních morálních právního státu." 

28 Rote Armee Fraktion (RAF) byla levicově extrémistická teroristická skupina v SRN. Byla 
založena roku 1970 Andreasem Baaderem, Gudrun Ensslinovou, Horstem Mahlerem, Ulrikou 
Meinhofovou a dalšími. OnaN>sama se považovala za komunistickou, antiimperialistickou 
„Stadtguerilla". Skupina byla odpovědná za 34 vražd, četná bankovní přepadení a bombové 
útoky. 1998 svou činnost sama skupina ukončila. 
Wikipedie : Die freie Enzyklopädie [online], 2002 , 25.5.2009 [cit. 2009-05-25], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion>. 

29 Bewegung 2. Juni bylo v sedmdesátých letech aktivní teroristické hnutí - tzv. 
„Stadtguerillagruppe". Jeho jméno připomíná den smrti studenta Benno Ohnesorga, který byl 2. 
června 1967 zastřelen kriminálním vyšetřovatelem Karl-Heinzem Kurrasem na jedné 
demonstraci 

TBer l íně. - -
— Wikipedia : Die freie Enzyklopädie [online], 2002 , 23.5.2009 [cit. 2009-05-25], Němčina. 

Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_2._Juni>. 
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(Bernsmeier, 1997, str. 48) Tímto počinem zahájil několikaměsíční krutý boj 

hlavně s kritikou a médii. Oponuje senzacechtivým zprávám, které jsou 

zveřejňovány bez důkazního podkladu a jež tvrdí, že veškeré vraždy a loupeže 

na území státu jsou skutky jedné a té samé skupiny kolem Meinhofové a Baadera. 

„Článek nabádal ke společenské rozvaze" nad přijímanými zprávami. (Honsza, 

1997, str. 94) Nepřijímat zprávy pasivně. Nabádal ovšem i samotnou teroristickou 

skupinu k zamyšlení se nad „svou vlastní „totalitární" strategií". (Honsza, 1997, 

str. 94) „Velmi zřetelně se zabýval otázkou násilí, o kterém si myslel, 

že se neukazuje jen v pojmech pistole, bomby a kameny, nýbrž že se násilí 

projevuje také publicisticky - v nemilosrdných pomluvách a veřejnost ovlivňujících 

zprávách"; a to právě díky koncernu Springer. (Bernsmeier, 1997, str. 48) Právě 

těmito projevy si vysloužil taková pojmenování jako: „salónní anarchista", 

„sympatizant s levicovým fašismem" či „duchovní otec terorismu" atd. Dokonce mu 

bylo doporučeno, aby emigroval ze země. (Honsza, 1997, str. 94) Zajisté to bylo 

pro Bólla nepříznivé období, nicméně neoslabilo jej to v jeho tvůrčí činnosti, 

(viz. příloha č. XVII, XVIII) 

Mezitím, začátkem června, byli během různých razií poraženi a odsouzeni vůdci 

tehdejšího terorismu - Baader, Mains, Raspe, Ensslinová, Meinhofová. (Honsza, 

1997, str. 94) Během pátrání neušel domovní prohlídce ani byt Bóllova syna 

Reného, natož pak ani dům Bohových, kde žili do roku 1969. (Bólls, 1995, str. 41) 

Posledně jmenovaná, ze skupiny RAF, spáchala údajně 9. května 1976 ve věznici 

Stammheim sebevraždu. Ačkoliv nakolik se jednalo o sebevraždu je spekulativní, 

jelikož se dodnes v četných kruzích hovoří o vraždě a „pomstě úřadů teroristům". 

(Honsza, 1997, str. 94) 

Otevřené útoky na osobu spisovatele vzbudily vlnu solidarity, která se projevila 

10. července v basilejských novinách National Zeitung na popud nakladatelství 

KíWi a kterou podepsalo na 156 osobností kulturního světa. „Skupina kolem 

Andrease Baadera a Ulriky Meinhofové je zničena. Hon ale pokračuje. Nikoliv však 

na nějakého žháře či bombového útočníka, ale na spisovatele Heinricha Bólla, 

který se odvážil varovat před nebezpečnými následky demagogických zpráv 

a panikaření koncernu Springer..." (Bólls, 1995, str. 41) Postava Heinricha Bólla 

byla atakována médii ale i později. Když byl v Kolíně 5. září 1977 unesen 

prezident svazu zaměstnavatelů Hanns Martin Schleyer, byla jeho esej Will Ulrike 
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Meinhof Gnade oder freies Geleit? opět probuzena k životu a autor se stal opět 

obětí komentátorů a novinářů. (Vormweg, 2000, str. 366) 

Stejně diskutabilní bylo i jeho uvedení nové povídky Die verlorene Ehre 

der Katharina Blum 1974 (viz. příloha č. XIX). Hamburský Der Spiegel ohlásil 

v 31. čísle 1974 její otištění, a když vyšlo čtvrté pokračování a následně první 

stotisícové knižní vydání, bylo jasné, že se tato kniha stane bestsellerem. Boll 

úvodními slovy ani nijak netajil její aktuálnost a chtěl ukázat, jak může být násilí 

vykonáváno slovy, (více kapitola 3.) Určitou návazností na tuto klasickou novelu 

bylo i „malé satirické dílko" Berichte zur Gessinungslage der Nation, kde Boll opět 

s pomocí grotesky zpracovává rozpoložení Spolkové republiky v sedmdesátých 

letech. (Bernsmeier, 1997, str. 49; Honsza, 1997, str. 99) Když v roce 1979 vyšel 

jeho předposlední román Fürsorgliche Belagerung, v němž líčí druhotné projevy 

terorismu a anarchismu - „úpadek soukromého života", začala Bölla opět napadat 

kritika. (Bernsmeier, 1997, str. 49) Knize byla vytýkána nepřehlednost postav, styl 

a celková složitost. Ani nyní, ač podlomen zdravím, se nepřestával spisovatel mísit 

do politiky. 1976 dokonce společně s Günterem Grassem a Carolou Sternovou30 

vydával časopis L'76, v němž autoři chtěli prezentovat své představy 

o demokratickém a svobodném socialismu. (Vormweg, 2000, str. 386) 

Bollův kritický postoj k politice se ukázal i na počátku osmdesátých let. V těchto 

letech se účastnil mnoha akcí ve prospěch mírových záležitostí, podporoval 

veškeré mírové iniciativy, napsal řadu článků a komentářů k politickým i literárním 

knihám. Při té příležitosti stále důrazně kritizuje aroganci a pýchu katolické církve, 

z níž společně se svou ženou vystoupil roku 1976. Přesto pro něj osmdesátá léta 

nebyla snadná. Zklamán ostrou kritikou posledního díla, o jejíž špatné přijetí se 

zasloužilo zajisté i podlomené zdraví. Již léta zápasil se silnou cukrovkou, 

po cestě do Ekvádoru mu byla provedena amputace pravého chodidla a zdraví 

nepřidalo ani intenzivní kouření, jehož se nedokázal vzdát do posledních chvil 

života. Ovšem nejvíc jím otřásla smrt jeho milovaného syna Raimunda 1981. 

Rodina se také v témže roce vzdala bytu v Hülchrather Straße a přesídlila 

30 Carola Stern 1925-2006; vlastním jménem Erika Assmus, provdaná Zöger) byla německá 
publicistka a novinářka. 
Wikipedia : Die freie Enzyklopädie [online], 2002 , 4.2.2009 [cit. 2009-05-10], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Carola_Stern>. 
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do blízkosti Kolína - do Merten. Lékem mu bylo opět: „psaní, psaní, psaní." Nebylo 

zvláštností, že psal až pět stran denně. Roku 1983 se tento šestašedesátiletý 

autor ještě účastnil blokády amerických kasáren. (Bolls, 1995, str. 41; Bernsmeier, 

1997, str. 50; Honsza, 1997, str. 103) Ke konci jeho života je „Böllovou 

charakteristickou vlastností údajně těžká melancholie", která plynula 

ze životních situací. (Honsza, 1997, str. 104) V jednom z posledních rozhovorů 

vyjádřil politování nad tím, že dennodenně na světě umírá kousek svobody. 

(Honsza, 1997, str. 104) Jeho poslední uzavřená kniha Frauen 

vor Flußlandschaft, vydaná dva měsíce po jeho smrti, kde odhaluje kulisy vysoké 

politiky a v níž opět zůstal věrný svému vysokému humánnímu nároku morálky, 

byla prý psána s vypětím sil a je jaksi produktem „utrpěných porážek a zklamání". 

(Honsza, 1997, str. 105) 

Na jaře 1985 ještě Heinrich Boll zahajuje Evropské překladatelské kolokvium 

a začátkem července musí být kvůli poruchám prokrvování opět převezen 

do nemocnice a operován. Ze speciální kliniky je propuštěn 15. července domů, 

aby se připravil na další operaci. (Bernsmeier, 1997, str. 51) Velký spisovatel 

Heinrich Boll zemřel nečekaně den následující, ráno 16. července 1985, ve svém 

domě v Langenbroich v Eifel. Jeho poslední kniha vyšla krátce po jeho smrti 

a stejně tak po jeho smrti byla vydána řada jeho doposud nezveřejněných prací. 

(Bernsmeier, 1997, str. 51; Honsza, 1997, str. 107) 

Ve smutečním průvodě v Bornheim-Merten šel vedle mnoha dalších přihlížejících, 

kolegů, politiků i prezident Spolkové republiky Richard von Weizsäcker. Z hřbitovní 

kaple, kde bylo spisovatelovo tělo vystaveno, neslo spisovatelovu rakev na kopec 

v Merten, šest mužů: synové René a Vincent, spisovatelé a přátelé Lew Kopelew, 

Günter Grass, Günter Wallraff a přítel z dětství Caspar Markard. (Vormweg, 2000, 

str. 394) (viz. příloha č. XIV) 

Slovy Richarda von Weizsäckera: „S Heinrichem Böllern odešel od nás jeden 

z velikánů německé literatury. [...]..." (Bolls, 1995, str. 59) 
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3. Analýza povídky Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

oder: 

Wie Gewalt entstehen und wohin sie fiihren kann31 

„... Tak co, Blumičko, copak my dva teď spolu uděláme? [...]... 

Biu min ko - dávám ti návrh, abychom si spolu nejdříve pěkně práskli. [...] 

Prásknout, pro mě za mě ..." 

(str. 326) 

3.1. Obsah díla 

Kateřina Blumová, do onoho osudného dne bezúhonná, poctivá 27letá žena, 

se narodila 2. března 1947 v Gemmelsbroichu. Její otec, horník Peter Blum, 

se vrátil z války jako lidská troska a zemřel 1953 na následky zranění plic. Její 

zahořklá matka, která byla nějaký čas závislá na alkoholu, byla služkou 

na různých místech, měla potíže s důchodem, a tak Kateřina musela od útlého 

věku chodit vypomáhat na různé akce, aby si něco přivydělala. Toho času byla 

matka hospitalizována v nemocnici. O 13 let starší Kateřinina patronka 

a důvěrnice Elsa Woltersheimová jí obstarala místo pomocnice v řeznictví Kuir 

a finanční podporou jí umožnila navštěvovat rodinnou školu v Kuiru, kde sama 

vyučovala. Později pracovala jako hospodářka v celodenní mateřské školce, 

pomocnice v domácnosti u doktora Kluthena, od kterého odešla kvůli jeho 

dotěrnému chování a nakonec se seznámila s textilním dělníkem Brettlohem, přes 

bratra Kurta Bluma, kterého si po několika měsících vzala. Bydleli 

v Gemmelsbroichu, kde příležitostně vypomáhala v kuchyni Kloogova pohostinství. 

Po několika měsících Kateřina pocítila k muži odpor a odstěhovala se do města. 

Byla rozvedena a přijala zpět své dívčí jméno. Nějaký čas bydlela 

u své důvěrnice, pracovala u hospodářského znalce doktora Fehnera, kde později 

bydlela a studovala večerní kurzy, které zakončila státní odbornou zkouškou 

pro vedení domácnosti. Po zatčení doktora Fehnera pro daňové úniky začala 

Kateřina pracovat pro rodinu průmyslového právního zástupce, doktora Blorny, 

31 BÓLL, Heinrich. Ztracená čest Kateřiny Blumové/Die verlorene Ehre der Katharina Blum. 
Vratislav Slezák. 1. dvojjazyčné vyd. Praha : Garamond, 2008. 336 s. ISBN 978-80-7407-028-0. 
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kterého poznala právě přes doktora Fehnera. Jelikož Kateřina chtěla být nezávislá, 

odmítla nabídku bydlet v jejich domě a paní Blornová, které se později přezdívalo 

„rudá Truda", jakožto projektantka u stavební firmy, ji dopomohla k bytu v osobním 

vlastnictví v satelitním sídlišti s reklamou „elegantní bydlení u řeky". Později 

u výslechu, dne 21. února 1974, musela Kateřina vysvětlovat, jak se dopracovala 

k takovému bydlení jako služebná a vysvětlila jim, že o veškerých právních 

záležitostech byli manželé Blornovi seznámeni a ručili jí za úvěr ve výši 30 000DM. 

Ona sama ze svých úspor uložila 7 000 DM a díky skromnému živobytí byla 

schopná amortizovat dluhy rychleji. Toho času u nich pracovala čtyři roky. 

Dne 20. února 1974, ve středu před karnevalem, ji dr. Blorna vyplatil dvoutýdenní 

mzdu, jelikož odlétal se svou ženou na zimní dovolenou. Po skončení služby 

u Blornových Kateřina obvykle uklízela u manželů Hiepertzových. Ve svém volném 

čase ještě vypomáhala na různých akcích firmy Kloft. 

Toho večera, na bále u Elsy Woltersheimové, kam se Kateřina tolik těšila, 

jelikož velmi ráda tancovala, poznala o rok staršího muže, s nímž vroucně tančila 

celý večer, až se zdálo, že se znají mnohem déle. S ním také později odjela jeho 

vozem, ukradeným Porsche. Jmenoval se Ludvík Gotten, jí přezdívaný Ludvíček, 

a policii zaměstnával již přes rok. Nyní však byl stíhán za bankovní loupežné 

přepadení se zabitím. Kateřina sice věděla, že je hledaný za dezertaci z armády, 

nikoliv však za tento čin. 

Již na bále byl Ludvík sledován mužem jménem Karel a od této chvíle byl 

sledován i byt Katariny Blumové. Ve čtvrtek, druhého dne ráno, když nikdo z jejího 

bytu nevycházel, ztratil komisař Ervín Beizmenne trpělivost a vpadl do jejího bytu 

s osmi těžce ozbrojenými muži a celý byt prohledal. Ludvíka Gottena však 

nenašel. Ten uprchl již časně z rána větrací šachtou, kterou Kateřina znala z plánů 

domu od paní Blornové a kterou mu ukázala. K tomuto komisaři, díky jeho vulgární 

otázce, Kateřina nenašla důvěru. Kateřina byla odvedena k výslechu. Cestou 

k policejnímu vozu ji sledovalo mnoho očí obyvatel domu a na místě již také byl 

tisk. Výslech trval téměř do večera a komisař Beizmenne ji konfrontoval 

s výpovědí dvou obyvatel domu, kteří tvrdili, že Kateřina po dva roky tu a tam měla 

pánskou návštěvu. Nechtěla však vyzradit jméno, načež komisař udeřil otázkou, 

že už zná tedy Gottena dva roky. Kateřina ohromeně odvětila, že jej poznala 

34 



teprve včera. Po jeho - pro ni odporném - domlouvání se Kateřina vzepřela 

a nechala se odvézt domů asistentem komisaře Walterem Moedingem, 

který si dělal starosti o její stav. Výslech měl pokračovat v pátek ráno. 

Mezitím se o všem dozvěděl na své dovolené ve čtvrtek odpoledne dr. Blorna. 

Oslovil jej jistý novinář, který doktora do detailu o incidentu zpravil a chtěl ho 

ohledně jeho služebné též vyzpovídat. Doktor Blorna popřel jakékoliv násilnické 

sklony své služebné a druhý den se vydal, po čtyřiceti hodinách dovolené, se svou 

ženou zpět do Kolína, aby Kateřině pomohl. 

V pátek ráno v novinách na titulní straně již stála velká fotka Kateřiny s titulkem: 

„Loupežnická milenka Kateřina Blumová odmítá vypovídat o pánských 

návštěvách", (str.79) Obsah poukazoval na smyšlenou informaci, že Kateřina je 

do celého spiknutí zapletena již delší dobu a byla také „upravena" slova dr. Blorny. 

Místo charakteristiky, že je Kateřina chytrá a chladná, NOVINY udělaly „ledová 

a vypočítavá" a z obecného vyjádření o kriminalitě udělaly „že je naprosto schopna 

zločinu" (str. 81). Její byt že měl být konspiračním místem. 

Při druhém výslechu v pátek ráno se prozkoumávaly Kateřininy příjmy a výdaje. 

Její účetní knihy prozkoumával účetní znalec. Nejenže nic nenašel, ale když vracel 

knihy, řekl ještě Beizmennovi: „Člověče, až ji zase pustí a ona bude hledat místo -

tak mi dej vědět. Něco takového hledám celou věčnost a ne a ne to najít." 

(str. 105) Mezitím policisté prohledali její byt. Nenašlo se nic podezřelého. Jediné, 

nad čím se pozastavili, byl brilianty osázený prsten. Kateřina jeho hodnotu 

netušila. I přes opětovné naléhání neprozradila jméno onoho muže, který byl 

pánskou návštěvou a který ji prsten daroval. 

U výslechu byla po Kateřině i Elsa Woltersheimová a na podezření o Kateřinině 

a Ludvíkově delším vztahu vypověděla, že Góttena, í s druhým mužem Karlem, 

přivedly jako své taneční partnery z kavárny Polkt Hertha a Claudie. 

Po skončení výslechu vytáhla Kateřina z tašky obě vydání novin a otázala se, 

»zda stát nemůže nic udělat pro to, aby ji ochránil proti té špíně a znovu jí navrátil 

ztracenou čest." Byla si vědoma své chyby, ale nemohla si zvyknout na to 

prohledávání jejího života a nešlo jí do hlavy, jak se o detailech výslechů, o jejím 

životě dověděly NOVINY, a vůbec odkud mají všechny ty vylhané a podvodně 

vylákané výpovědi. Na to státní zástupce Hach zasáhl a vysvětlil jí, že vzhledem 

k aktuálnosti případu muselo být vydáno tiskové prohlášení. Ona je nyní „osobou 
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současného dění" a „na svobodu tisku se nesmí lehkovážně sahat", (str. 143, 155) 

„A všichni, koho znám, čtou jen NOVINY!" (str. 145) 

Život Kateřiny byl od této doby plný změn. Její byt se ji ošklivil, ve schránce 

nacházela ohavné dopisy s neseriózními nabídkami a telefonem se nejčastěji nesl 

dotěrný hlas s nadávkami a neslušnými návrhy. 

V sobotním vydání NOVIN se objevil článek od novináře Wernera Tótgese, který 

se neostýchal navštívit matku Kateřiny v nemocnici již ve čtvrtek, aby ji položil pár 

otázek. Návštěvu mu však nepovolil, vzhledem ke stavu pacientky po operaci 

rakoviny, její lékař a tak si Tótges obstaral převlek. Musel se s ní hovořit stůj, 

co stůj, neboť „z ničeho se nedá tolik vydobýt jako z matek, byť nemocných." 

(str. 249) Její slova: „Proč to tak muselo skončit, proč se to muselo stát?" NOVINY 

udělaly: „Tak se to muselo stát, tak to muselo skončit." (str. 249) Tuto změnu 

ve výroku Tótges odůvodnil tím, že je jako reportér zvyklý „poskytovat prostým 

lidem artikulační pomoc." (str. 249) Paní Blumová po této konfrontaci s realitou 

zemřela ještě téže noci. 

V sobotu se u Blornových objevil průmyslník Alois Stráubleder, který byl oním 

mužem, který Kateřině daroval briliantový prsten. Byl ženatý, měl čtyři děti 

a přesto již dva roky choval náklonnost ke Kateřině, která však jeho cit 

neopětovala. Stráubleder však byl vytrvalý a kromě prstenu za 8 000 DM ji také 

vnutil klíč od jeho letního domu v Kohlforstenheimu. Kvůli tomuto klíči právě 

vyhledal dr. Blornu. Měl strach, že při nalezení klíče u Kateřiny v bytě tak vejde 

ve známost jeho milostná aféra a ohrozí to i jeho podnik, ačkoliv jeho přítel Luding 

měl NOVINY pod kontrolou. O několik chvil později vstoupila do pokoje Truda 

Blornová s tranzistorem a ironicky oznámila pánům, že Ludvík Gótten byl 

po přestřelce zadržen v zahradě letního domu „jednoho průmyslníka". Klíč tedy 

Kateřina, ač to nikdy neplánovala, použila. V tentýž den si smluvila také interview 

s novinářem Tótgesem na druhý den odpoledne. 

Údajně rozhodující, v činu Kateřiny, bylo až nedělní vydání NOVIN, které vyvinuly 

psychický tlak s tvrzeními, že první obětí Kateřiny je její matka, která nepřežila šok 

z toho, co spáchala její dcera. Nepřívětivé byly i řečnické otázky po spoluúčasti 

na podvodech dr. Fehnerna, proč byl její bratr kriminálník, jestli využívala dobroty 
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a důvěry vysoce postaveného průmyslníka a nakonec propíraly i jméno 

Blornových a původ Elsy Wolterheismové. Sám Blorna, velmi racionálně smýšlející 

pán, měl chuť vhodit do redakce NOVIN Molotův koktejl. 

V neděli odpoledne, ve smluvený čas, zazvonil na domovní dveře Kateřinina bytu 

novinář Werner Tótges. Po nemravné nabídce Kateřina Tótgese zastřelila. 

Mezi 12:15 a 19:00, než zazvonila na dveře policisty, který se k ní předtím tak mile 

zachoval, bloumala bezcílně po městě, aby v sobě vzbudila lítost. Nepodařilo se jí 

to však a tak se Walteru Moedingovi doznala k vraždě. 

Na Popeleční středu je nalezeno další tělo novináře, Adolfa Schónera. I zde 

se polemizuje o možné vině Kateřiny Blumové, avšak okolnosti ukázaly v tomto 

případě její nevinu. V případě Tótgese bylo navrženo 15 let, ale počítalo se s 8 

až 10 lety odnětí svobody v ekonomickém sektoru věznice. 

Později státní zástupce důvěrně Blornovi sdělil, že proti Góttenovi není možné 

vznést obvinění z vraždy, ale že je obžalován z dezertace od bundeswehru, 

krádeže atd. Pro něj se počítalo s 8 lety vězení. 

3.2 Předpoklady vzniku díla a jeho přijetí 

Nebylo to poprvé, co se prezident národního a později i mezinárodního PEN-Klubu 

Heinrich Bóll, vměšoval do obecných politických a morálních záležitostí doby. Jako 

podnět k otevřenému vměšování se do vnitropolitických záležitostí ve Spolkové 

republice Německo, a tím i k napsání Kateřiny Blumové byl článek v novinách Bild 

ze dne 23. prosince 1971. (Bernsmeíer, 1997, str. 125) A právě prominentní 

postavení autora ve společnosti a politické okolnosti vzniku díla udělali z této 

povídky nejdiskutovanější a zároveň nejúspěšnější dílo. „Nová povídka je opět 

skandální. Proto ji tiskneme." oznamovaly noviny Spiegel. (Balzer, 1997, str. 342) 

Noviny Bild otiskly článek s názvem „Banda Baadera a Meinhofové dále vraždí" 

a tím, aniž by existovaly hmatatelné důkazy o jejich vině, přiřkly vinu za bankovní 

přepadení se zabitím právě skupině kolem Ulrike Meinhofové a Adrease 

Baadera.32 (Bernsmeier, 1997, str. 125) Touto zprávou viděl Bóll pokus novin 

32 Nutno zde podotknout, že s tímto zločinem neměla skupina RAF nic společného. Noviny Bild 
byly německou tiskovou radou za tento článek pokárány. (Balzer, 1997, str. 343) 
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0 vzedmutí otevřeného společenského lynčování členů této organizace a označil 

takové jednání za „projev fašismu". (Střítecký, in Boll, 1987, str. 124) Jeho prvotní 

reakce, která byla podporována obavou o principy právního státu a jeho svobod, 

bylo napsání novinového článku „Chce Ulrika Meinhofová milost anebo volný 

odchod?"33, otištěný v novinách Spiegel 10. ledna 1972. (Honsza, 1997, str. 94) 

Článkem, v němž Boll zachycuje i pozadí projevů terorismu, kde připisuje díl viny 

1 justici a policejním úřadům, rozpoutal vlnu mnohaměsíčních polemik, novinových 

článků, veřejných výzev a rezolucí, a s tím i později spojených hanobení, 

anonymních dopisů a kontroverzí vůči své osobě. (Balzer, 1997, str. 343; 

Bernsmeier, 1997, str. 126) 

Do ostrého hledáčku novin se dostaly i jiné osobnosti tehdejšího intelektuálního 

světa; např. profesor psychologie na vysoké škole technické v Hannoveru Peter 

Brückner, který měl 20. ledna 1972 skupině poskytnout přístřeší. Následkem této 

zprávy byl suspendován a vystavil se tak mnoha pomluvám a útokům ze strany 

tisku. (Bernsmeier, 1997, str. 126) Podezření ze sympatizování s terorismem 

neunikla ostatně ani rodina Heinricha Bölla sama. Domovní prohlídce bytu podlehl 

v rámci vyšetřování í byt syna Raimunda, o níž paradoxně informovaly berlínské 

noviny z koncernu Axla Springera ještě dříve, než k ní došlo. (Balzer, 1997, 

str. 343) 

Proti autorovi, jakožto pomahači teroristům, se postavil poslanec za CDU Friedrich 

Vogel, načež Quick napsal: „Böllovi jsou nebezpečnější než Baader 

s Meinhofovou dohromady". (Střítecký, in Boll, 1987, str. 125) Osm let soudních 

sporů provázelo Bölla s komentátorem Waldenem, který jej označil 

za intelektuálního původce terorismu a korunu této kampani nasadil představitel 

strany CDU Carstens, který z obav o osud německé kultury 12. prosince 1974 

v Duisburgu prohlásil: „Vyzývám veškeré obyvatelstvo, aby se distancovalo 

od všech činností terorismu, zvláště pak Heinrichu Böllovi, který ještě 

před několika měsíci sepsal pod pseudonymem Kateřina Blumová knihu, 

která představuje ospravedlňování násilí." (Bernsmeier, 1997, str. 127, Střítecký, 

in Boll, 1987, str. 125) Roku 1972 dokonce tisk kolem Springera polemizoval 

33 Will Ulrike Meinhof Gnade oder oder freies Geleit? (viz. příloha č. XXI) 
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o udělení Nobelovy ceny Heinrichu Bóllovi a po zveřejnění této autorovi knihy 

pozastavilo dokonce zveřejňování seznamu knižních bestsellerů, jemuž 

dominovala právě kniha Ztracená čest Kateřiny Blumové aneb. Jak vzniká násilí 

a kam až může vést. (Balzer, 1997, str. 343; Bernsmeier, 1997, str. 126) 

Ztracená čest Kateřiny Blumové, jejíž podtitul je velmi příznačný: Jak vzniká násilí 

a kam až může vést, je tedy literárním zpracováním dobových diskuzí kolem dění, 

které bychom s nadsázkou mohli označit za násilí páchaném na některých členech 

společnosti, a jejichž aktérem bylo i jméno Heinrich Bóll. Světlo světa spatřila tato 

povídka, mnohdy označovaná jako politický pamflet, nejprve 

ve čtyřech novinových vydáních Byla vydávána na pokračování v novinách 

Der Spiegel v období 29. července až 19. srpna 1974. Prvního knižního vydání 

se čtenáři dočkali teprve roku 1976. Od začátku platila tato kniha jako literární 

odpověď na novinářskou štvanici; jako literární odveta novinám Bild za zkreslování 

informací a mediální štvanici na autora a jiných osob. Krátký podtitul knihy je jen 

potvrzením těchto domněnek. (Balzer, 1997, str. 342, 343, 345) 

Sám autor však dementuje přímé spojení mezi příběhem knihy a celou kampaní 

proti němu, která ho označovala jako sympatizanta a dodává: „Poprosil jsem 

jednoho z mých příležitostných spolupracovníků, aby prošel Bild-Zeitung a ostatní 

bulvární plátky a zaměřil se na pozornost budící pomluvy známých i neznámých 

osobností. [...] a v tom jsem si položil otázku: co bude z těchto lidí?" (Scheitler, 

2001, str. 112) Heinrich Bóll, snad ve snaze dokázat, že noviny tohoto typu 

se nesmilují nad nikým a nad ničím, se nakonec zamýšlí nad dopadem takových 

zpráv. Je naprosto zřejmé, že toto počínání novin, jejich forma práce a styl psaní, 

je nehumánní, což člověka - charakteru Heinricha Bólla - uvede do postoje 

aktivního bojovníka proti takovému jednání. 

Přijetí tohoto díla bylo různé. Získalo si jak potlesk široké veřejnosti, tak se setkalo 

s velmi zápornou kritikou, počínaje kritikou látky, přes řadu uměleckých nedostatků 

až po klišé dobra a zla. (Honsza, 1997, str. 95) 

Úspěšnost knihy si vyžádala překlady do mnoha jazyků a dokonce didaktické 

zpracování. Do češtiny toto dílo přeložil Vratislav Slezák a poprvé vyšlo roku 1987 

v nakladatelství Odeon. (Bernsmeier, 1997, str. 128) 
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Pozici bestselleru potvrzuje i filmová adaptace díla už roku 1975. Film Ztracená 

čest Kateřiny Blumové od Volkera Schlöndorffa a Margarethe von Trotta 

ve spolupráci s Heinrichem Böllern slavil svou premiéru v devíti kinech 

ve Spolkové republice dne 10. října 1975. O rok později v květnu uvedla 

v městském divadle v Bonnu Margarethe von Trotta i divadelní zpracování. 

20. dubna 1991 se připojil s adaptací Böllovy povídky ještě Tilo Medeks, a to 

s operní verzí v Bielefeldu. (www.wikipedia.de34; Balzer, 1997, str. 342) 

3.3 Dobový kontext a analýza povídky 

Krátkým podtitulem jsme poznamenali, že je kniha příznačně ironicky vztažena 

k dobovým událostem kolem osoby Heinricha Bolla, ale o její aktuálnosti leccos 

vypovídá i autorův úvod, kde naznačuje, že děj je sice smyšlený, ale podstata 

získávání informací v díle odpovídá reálnému novinářskému světu: „Osoby a děj 

této povídky jsou volně vymyšleny. Jestliže snad z líčení určitých novinářských 

praktik vyplývají podobnosti s praktikami deníku Bild-Zeitung, nejsou tyto 

podobnosti ani záměrné, ani náhodné, nýbrž nevyhnutelné." (str. 6/7) Že je kniha 

namířena proti Springerovu koncernu není zcela jasně definováno, ale že je kniha 

zcela konkrétně namířena proti praktikám bulvárního tisku je zcela zřetelné. 

Otřásala jím bezbrannost lidí, kteří byli tiskem poškozeni, proto napsal smyšlený 

příběh o Kateřině Blumové. Vytvořil jím svět, který je anologicky vztažený 

na autorovy zkušenosti, a napsaným příběhem nastavuje zrcadlo světu 

opravdovému. Samotný text v začátku, kromě úvodu, uvádí ještě rovinu fiktivních 

pramenů. „Pro následující zprávu existuje několik vedlejších pramenů a tři hlavní, 

které jmenujeme zde na počátku a pak se už o nich nebudeme zmiňovat. [...]" 

(str. 8/9) Takto by mohla začít reportáž. Celý příběh je vlastně reportáží, je to 

dokumentaristický styl, neboť touto formulí udal prameny skutečností, z nichž 

čerpá vypravěč díla, a to: policejní zprávy, protokoly doktora Blorny a dolnění 

protokolů státním zástupcem Petrem Hachem. Ve skutečnosti tu máme ovšem 

co dočinění se smyšleným příběhem, kde Bóll svou spletitou hru s prameny 

informací dohnal k vrcholu s formulací: „Protože případ Kateřiny Blumové 

34 Wikipedia: Die freie EnzyklopSdie [online], 2002 , 14. 5. 2009 [cit. 2009-05-29], Němčina. 
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vzhledem k postoji obžalované a k velmi obtížné pozici jejího obhájce Dr. Blorny 

beztak zůstane víceméně fiktivní [...]" (str. 8/9) Svůj vypravěčský postup, který má 

svůj „výslovně pořádkový proces" (str. 12/13) vysvětluje jako svádění informací; 

jakési svádění pramenů a vedlejších informací dohromady, do jednoho koryta řeky. 

(str. 10/11) Na dokumentaristické fikci staví vlastní počátek příběhu. „Fakta, 

která bychom patrně měli předložit nejdřív, jsou brutální." (str. 12/13) Zatímco je 

řeč o faktech, projevuje se v textu osobní hodnocení autora, a sice se slovy 

brutální a jinde v textu se vyskytující sklony empatie. Ačkoliv tento projev osobního 

hodnocení není pro zprávu nikterak vhodný, jedná se tu o vědomou ironii vůči 

nevěcným a primitivně kousavým projevům Bild-Zeitung. (Scheitler, 2001, 

str. 113) Právě dokumentárním stylem podtrhl hodnověrnost díla a, ačkoliv byl 

v tématu svého díla osobně zainteresován, zachoval si svou ironii. 

Atributy lidskosti, téměř andělské rysy: věrná, dobrotivá, pilná, pořádná, plachá, 

klidná, chytrá, stydlivá, naivní, které autor Kateřině připisuje, nejsou odvozovány 

od přívlastků sv. Kateřiny. Jsou posvátností lidského postoje, který se má ctít 

v každé všednodennosti a v tomto smyslu je postava Kateřiny Bóllovou poslední 

řečí, jakýmsi plaidoyer, za humánní slitování. (Honsza, 1997, str. 98) 

Tato bezúhonná žena se hned v začátcích knihy doznává k vraždě redaktora 

NOVIN, k níž ji dohnal hon na její osobu a veřejně propíraný osobní život. 

Ke skutečnosti zavraždění novináře Totgese v Bóllově díle se novináři německých 

deníků Springerova koncernu ohradili, že Bóll v knize doporučujícím způsobem líčí 

vraždu novináře Bild- Zeitung. (Balzer, 1997, str. 355) Pro líčení, do padesátiosmi 

kapitol vystavěného příběhu, si Bóll zvolil fiktivního zpravodaje, který čtenáře 

objektivně zpravuje o událostech čtyři dny trvajícího kriminálního případu. 

Se satirickým tónem vůči společnosti také retrospektivně informuje o pozadí 

a o pohnutkách činu mladé, na vlastních nohách stojící Kateřiny. Jednoho večera 

se na domovním bále tato sebevědomá žena, která se v době hospodářského 

zázraku osamostatnila, seznámila s armádním dezertérem a - novinami 

označeným - „vrahem" Ludvíkem Góttenem, s nímž společnost později opustila 

a vzala jej k sobě domů, čímž spustila vlnu novinářského teroru. V tomto bodě lze 

vyčíst paralelu s profesorem Peterem Brucknerem. Stejně jako on i protagonistka 

Poskytla útočiště hledanému. Heinrich Bóll tímto chtěl dát čtenářům, i díky své 
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vlastní zkušeností, pocítit onu beznaděj novinami poškozených osob. Soukromá 

sféra života je definitivně na dlouhou dobu zničena a jakákoliv maličkost se stává 

věcí veřejnou; jedinec se stává osobou veřejnou; jinými slovy štvanou zvěří. 

A nejhorší je, když je člověk označován vinným v případě, kdy je nevinný. 

Kateřina pomohla sice utéci Ludvíkovi, ale Ludvíkovi jakožto dezertérovi. Netušila 

o jeho dalším podezření. Druhého dne - vlastně několik hodin po seznámení se 

s člověkem, o kterém si sama myslela, že je tím pravým - jejíž předvedena 

k výslechu a od té doby je její jméno spojováno s nejrozmanitějšími pomluvami. 

Senzacechtivý reportér NOVIN Totges z ní udělal štvanou zvěř a zapříčinil se o její 

mylné prezentování lidem, které čtou deníky tohoto typu. Boj na její obranu proti 

pomluvám je nesnadný, jelikož je jí prokurátorem poukázáno na legislativně 

ustanovenou novinářskou svobodu projevu. Svými upravenými rozhovory pohanil 

Kateřinu Blumovou, zničil však i postavení Dr. Blorny, který se za její čest postavil 

a zničil život její matky, které její vlastní dceru vylíčil svými sobě pro sebe 

vytvořenými bulvárními slovy. Zničil životy i mnoha dalším. Nikdo v novinářských 

kruzích nepátral po verifikaci novináři zjištěných událostí. Lidé jsou těmto 

tabulátorům vlastně vydáni na pospas. 

Bóll při výsleších Blumové poukazuje, v používání slov „něžnost35" a „dotěrnost36", 

na rozdílnost vnímání slov Kateřinou, tedy jedince, kterého celý případ týká a který 

volí daná slova záměrně, a policejními úředníky, jakožto představiteli většinové 

populace. Kritizuje tím moc, jazyk NOVIN, který vychází z hrubosti až vulgárností 

běžně mluveného jazyka a představuje „boj o identitu a integritu člověka". 

(Bernsmeier, 1997, str.133) 

35 Zártlichkeit (str. 62) 
36 Zudringlichkeit (str. 62) 

42 



3.4 Literární ztvárnění postavy - oběti 

Příběh, který prezentuje Heinrich Bolí v knize Ztracená čest Kateřiny Blumové 

anebfjJak vzniká násilí a kam až může vést, by se dal označit přívlastkem 

protimediální. Podtitul sám poukazuj^, že v obsahu je nastíněna forma násilí, 

kterého se násilník dopouští na obětech. 

Kdo je tím násílníkem, na kterého v průběhu díla autor poukazuje, je tisk. 

Tedy přesněji řečeno, určitý druh tisku, který je zde označován jako NOVINY 

a čtenář podvědomě tuší, že se jedná o tisk ne zrovna seriózní, dnes nazývaný 

bulvární. „A všichni, koho znám, čtou jen NOVINY!" (str. 145) Dostávají se 

do rukou široké veřejnosti, a tím je násilí, které je vykonávané prostřednictvím 

jazyka dotyčných novin, šířeno. Oběť je tak díky výsadnímu právu, který tisk 

obdržel od demokracie: „na svobodu tisku se nesmí lehkovážně sahat", (str. 143), 

označena veřejně a možnost obrany, novinami označeného jedince - jako 

nebezpečného pro společnost, je minimální a velmi složitá. Z Kateřiny Blumové, 

která se onoho večera seznámila s mužem jménem Ludvík Gótten, se prakticky 

přes noc, během jediného vydání NOVIN, stala „vrahova nevěsta" (str. 88/89) 

a učinili z ní tak štvanou zvěř ve společností, která se k ní otočila zády. 

I manželé Hiepertzovi, u nichž Blumová zastávala domácí práce a kteří s ní neměli 

jediný problém, se k ní náhle, po vydání této zprávy otočili. „V každém ohledu 

radikální osoba, která nás obratně klamala." (str. 94/95) Bylo toto stanovisko 

ovlivněno zprávou o Katřinině soběstačnosti, kterou si mnozí v té době vykládali 

negativně? 

Že se Kateřina Blumová stala obětí svobody tisku, který si své zkreslené výpovědi 

omlouvá artikulační výpomocí těm, kdož mají s definováním potíže, je naprosto 

zřejmé. Jednou takovou ukázkou, kdy reportér svou pravdu líčíl jako skutečnou, je 

Příhoda s matkou Kateřiny Blumové, která po líčení charakteru své dcery 

novinářem Tótgesem druhého dne zemřela. 

Noviny se dopouští násilí na celé společnosti, jelikož jim úmyslně předkládají 

zkreslené a mylné informace a vzbuzují tak mnohdy paniku, ba ji podvědomě nutí 
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k neadekvátnímu lynčování jedinců, které ony - noviny - označí jako společností 

nebezpeční. Toto je případ, jehož počátkem bylo označení Ludvíka Góttena jako 

vraha, k čemuž nebyly oprávněné důkazy a vzápětí tento počin NOVIN rozpoutal 

lavinu označování osob a honbu za jejich pravdou, která se místy musí upravit, 

aby jimi podávané informace byly zajímavé, a tak se snad zvýšil prodej dotyčného 

titulu. 

Abychom však pojmenovali toho, kdo stojí v pozadí, je nutno poukázat na onu 

svobodu tisku. Ten, kdo toleruje takováto sdělení a nehájí důsledně práva občanů, 

je stát; státní systém. A na ten, stejně jako na slepotu společnosti, je v tomto díle 

kriticky poukazováno. 

Jistou paralelu příběhu bychom nalezli v životních událostech Heinricha Bólla 

v sedmdesátých letech, kdy se jméno spisovatele objevilo na titulních stranách 

deníků s nepřívětivými a pomlouvačnými atributy. 
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4. Analýza povídky Ende einer Dienstfahrt37 

„...v takovéhle věci není spravedlnosti a oni, obžalovaní, ji taky nečekají." 

(str. 156) 

4.1 Obsah díla 

„Před okresním soudem v Bírglaru se konalo začátkem podzimu minulého roku 

přelíčení, o jehož průběhu se veřejnost pramálo dozvěděla." (str. 5) Proces, 

o němž se dohodly okresní deníky - vyjma „Duhrského posla" doktora Hollwega -

veřejnost nezpravovat, je líčen v první kapitole knihy. Majitel novin platil 

v birglarském okrese za liberální opozici a v případě Gruhlových tušil - „a nikoliv 

neprávem" - „klerikálně - socialistické" spiknutí, (str. 6) Na jeho rozluštění poslal 

svého redaktora, studenta evangelického bohosloví, Wolfganga Brehsela, 

který soudničky měl rád. Večer, po přednášce preláta doktora Kerbase, se mladý 

redaktor sešel s manželkou obhájce doktora Hermese, která sama promovala 

v oblasti práva a která ho upozornila na řadu zvláštností v tomto případu otce 

a syna Gruhlových. Za tyto zvláštnosti označila: „plné doznání obžalovaných, jejich 

čin, jejich osoby, především ale fakt, že žalobce by si přál, aby bylo pozoruhodné 

provinění obou Gruhlů souzeno pouze jako věcné poškození a hrubá výtržnost, 

a zřejmou skutkovou podstatu žhářství ignoruje." (str. 6) Krom toho jí bylo podivné 

narychlo stanovené datum procesu, umístění obžalovaných v soudní budově, 

kde si - dle domněnek ostatních - žijí jako v bavlnce, a za naprosto 

nepochopitelné považuje, že průběh soudu se odehrává u soudu okresního 

a ještě za předsednictví doktora Stollfusse, který je před penzí a který je 

proslavený svou humánností. 

Všechna tato zjištění, ještě při diktování zprávy o přednášce preláta téhož večera, 

vypověděl Wolfgang Brehsel svému šéfovi doktoru Hollwegovi. Tomu se jeho 

nadšení pro věc líbilo a nařídil mu referovat o tomto případu. Pak odjel na večeři 

ke svému známému - poslanci a členu branného a tiskového výboru, jemuž 

o celém případu s nadšením vyprávěl. Ten však jeho nadchnutí nesdílel a naopak 

37 BOLL, Heinrich. Konec jedné služební jízdy. Eva Pilařová. 1. vyd. Praha : Odeon, 1968.167 s. 
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mu radil, ba dokonce jej žádal, aby se do toho nepouštěl, že za to prý nestojí. 

„Nech Gruhly plavat." (str.8) Nakonec přikývl, odvolal Brehsela a dožadoval se 

vysvětlení pozadí tohoto případu. Poslanec však namítl, že za tím nic není a raději 

ho pozval na Betty Hallovou v polské divadelní hře v „blízkém velkoměstě", (str. 8) 

Proces se odehrával v prostorách bývalé školy, jejíž budova byla postoupena 

soudu koncem padesátých let, v přítomnosti deseti diváků, kteří byli navzájem 

s aktéry procesu či mezi sebou nějak spřízněni. Jen jeden byl okolí neznámý. 

Štíhlý, pěstěný pán středního věku, který se jmenoval Bergnolte a byl okresním 

soudním radou. Zde, v Birglaru, představoval svou funkci jako: „soudní úředník 

ve funkci pozorovatele", což okolí prokurátorově ženě přeložilo jako: „Bergnolte je 

tu jako čmuchal", (str. 128, 152) Znám byl pouze předsedovi, prokurátorovi doktoru 

Kugl - Eggerovi, který se sem přistěhoval teprve před týdnem a jemuž byl zdejší 

dialekt nesrozumitelný, což jej iritovalo a mladému obhájci doktoru Hermesovi. 

I Bergnolte věděl, že se již předem „na jiných místech" rozhodlo o souzení u této 

instance, a že se celý případ Gruhl nedostane na světlo. 

Ještě než se začalo s procesem, bylo všem v sále jasné, jak jejich vazba 

vypadala. Že jedli vybrané jídlo z hostince pana Schmitze, jehož dcera si, již v té 

době s obžalovaným, „mladším Gruhlem začala a že s ním také počala", (str. 51) 

Že večery trávili u televizních přenosů u soudního dozorce Schroera a jeho ženy. 

Jediní, kdo oba obžalované v síni neznali, byla prokurátorova žena a tajemný 

Bergnolte. I oni s odstupem času uznali, že oba obžalovaní jsou jim sympatičtí. 

Díky prostředí malého města a sousedským vztahům bylo ověřování personálií 

snazší a celý průběh procesu nebyl ani nijak výjimečný. O hierarchii hodnot Gruhla 

seniora vypovídá již jeho řeč před zahájením, kterou posléze zopakoval 

před závěrečným výslechem, a sice - dle jeho slov - říká „pravdu a nic než 

pravdu", totiž že mu „nesejde, ani v nejmenším mu nesejde na právu a zákoně, 

taky by zde vůbec nevypovídal [...] kdyby tu nehrály roli osobní důvody..."(str. 13) 

Těmito důvody byla úcta chovaná ke svědkům, jelikož to byli většinou lidé jemu 

velmi důvěrně známí a které by tímto nechtěl uvést do rozpaků. Nestojí zde tedy 

Proto, „že by čekal, že se z modlících mlýnků spravedlnosti vymele třeba jen 

zrníčko pravdy." (str. 13) Po této své osobní výpovědi, s jejímž obsahem 
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se mimochodem ztotožňoval i jeho syn Jan, následovalo představení 

se obžalovaných. 

Již během prvních slov byla znát značná nevraživost prokurátora vůči Gruhlovi, 

jemuž vyčítal frivolnost a jemuž neustále to či ono vytýkal a častoval jej důtkami 

skrze ústa předsedy, který se však značně již nejen nudil, ale bylo mu to 

i nepříjemné, neboť oba obžalované také znal. První z potyček obou přítomných 

byl pojem „ukradený" nábytek z obsazené Francie, což bylo i tehdy legislativně 

zakázáno, ale Gruhl tím ukázal, že se tyto činy přesto během války praktikovaly. 

Starý Gruhl tento ukradený nábytek restauroval. Oba Gruhlové jsou totiž truhláři, 

a to velmi nadaní, avšak starý Gruhl neustále v křížku se zákonem -

i když finančním. 

Jeho syn, Jiří Gruhl, byl ještě statnější než jeho otec, velmi nápadně podobný své 

zemřelé, andělsky zbožné matce a diváky pociťován jako rozverný. Toho času, 

„když se to stalo", byl „de facto voják" - svobodník u bundeswehru, kam ve dvaceti 

narukoval, avšak „de jure civilista", (str. 132) 

„K jejich [...] dopadení došlo jednoho červnového dne roku 1965 na polní cestě", 

přibližně dva kilometry od nejbližších vesnic, jak seděli v poklidu na mezníku, 

pokuřovali z dýmek, jimiž si symbolicky přiťukávali, zpívali litánie a dívali se, 

jak hoří džíp německého bundeswehru, jehož řidičem byl právě mladý svobodník 

Gruhl. (str. 17) Již před výslechy jednotlivých svědků oné části procesu bylo 

z protokolu jasné, že - slovy požárního experta Kalburga - „nádržka byla provrtána 

ostrým ocelovým předmětem", až na místě naplněna a celý džíp musel být „řádně 

polit, ba přímo zlit hořlavinou", (str. 17) Na otázku, zda se cítí být vinni „ve smyslu 

obžaloby" odpověděli, že „ve smyslu obžaloby ano", a odpověď na otázku, 

zda svého činu litují, zněla „ne", (str. 18) Byli ještě vyzváni k vyjádření se, 

kdo provrtal onu nádržku džípu a jestli oba kanystry z místa činu patřili 

bundeswehru. Kdo z nich provrtal nádržku se zjistit nepodařilo, ale kanystry byli 

oba bundeswehru, a druhý mu byl dán, jelikož měl před sebou „dlouhou služební 

jízdu", kterou nastoupil, doma přerušil „a pak už v ní nepokračoval", (str. 19) 

Obhájce se otázal, co to bylo za služební jízdu, ale prokurátor vznesl námitku 

k jejímu zodpovězení před veřejností. 
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Po té již následovalo několik výslechů svědků, jichž si oba Gruhlové vážili a kteří 

k oběma, hlavně ke staršímu z obžalovaných, mohli leccos povědět. Vyslýchali se, 

kromě okresního dopravního zmocněnce Heusera, obchodního cestujícího Erbela 

a paní Sanni Seiffertové, i starý pán strážmistr Kirffel, jež býval přítelem otce Jana 

Gruhla a který oba obžalované nazýval křestními jmény, a předseda 

představenstva truhlářů Ervín Horn, který byl u počátků truhlařiny Jana Gruhla. 

Při výsleších byly obhájcem pokládány místy až nepochopitelné otázky, 

nad kterými zůstával rozum stát. Všichni vypovídali pravdu, což vždy i obžalovaní 

odkývali. 

K dispozici jim byly i čtyři psychiatrické posudky, jejichž výsledkem byla plná 

způsobilost za své činy obou obžalovaných, což oba opět potvrdili a další posudky 

odmítli. 

Ihned po prvním přelíčení se Bergnolte nenápadně odebral k telefonní budce, 

aby podal zprávu muži, který do konce příběhu zůstává tajemnou osobou 

za případem; jistému prezidentovi Grellberovi z „blízkého velkoměsta". 

Po informacích z prvních výslechů, líčení charakterů a počínání si obou právníků, 

předsedy soudu a ujištění se o nepřítomnosti tisku se se slovy: 

celkem: nebezpečí nehrozí" - prozatím - rozloučili, (str. 47) 

Ještě než soud vyhlásil polední pauzu, zavolal si předseda oba právníky k sobě, 

aby s nimi projednal technické záležitosti soudu, resp. jeho urychlení, jelikož soud 

by případ vyřídil nejraději ještě tentýž den. Rozhodovalo se, zda některé výslechy 

je nutné protahovat, „vždyť jeho výpověď povede vlastně jen k zbytečnému 

politizování případu, který je víceméně uzavřen.." (str. 60) 

Druhá kapitola je věnována krátkému času polední pauzy všech zúčastněných 

soudu. Značná část se odebrala na „Duhrské terasy" (str. 48), doktor Stollfuss 

na oběd domů ke své ženě, Anežka Hallová, svobodná, majetná sestřenice 

doktora Stollfusse a jeho zhrzená obdivovatelka se odebrala do své vily. O všech 

je tak na několika stranách nastíněno něco z jejich soukromých životů a každý 

se u oběda zmínil o svých názorech k případu. 
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Hermesová se jevila jako velmi aktivní modernistka a katolička, Kirffel starší 

vysvětlil svůj problematický vztah k synovi. Velmi - pro čtenáře - zajímavé bylo 

poledne Anežky Hallové a rozprava pana předsedy se svou ženou Marii 

Stollfussovou, rozenou Hollwegovou. 

Zatímco Anežka Hallová, která se rozhodla zaplatit Gruhlův dluh i další výdaje, 

již po dvanácté změnila svou poslední vůli ve prospěch Jana Jindřicha Gruhla, 

ovšem s jistou podmínkou, manželé Stollfussovi čtenáři dali jasně najevo, dnešní 

a poslední případ váženého pana předsedy je věc předem zorganizovaná, „myslím 

si, že ti předhodil Gruhly, poněvadž ví, jak rád osvobozuješ. Dárek na rozloučenou. 

Přijmi ho a osvoboď je!", (str. 80) Ten o němž tu Marie Stollfussová hovořila, byl 

opět jistý pan Grellber, který volal a přes jeho ženu se ujišťoval o nepřítomnosti 

tisku. Vnesli také světlo k pojmu, který při činu použil Gruhl junior, „happening", 

i když o jeho vysvětlení se přičinil až jistý znalec umění - profesor Büren 

v odpolední části procesu. „Happening, jež samo sebe prohlašuje za anti-umění; 

je to pokus o zavedení blahodárného nepořádku, nikoliv tvorba, nýbrž rozrušení, 

ba znetvoření - ovšem to se ubírá jistým směrem, který určí umělec, takže 

ze znetvoření se rodí nový tvar." (str. 139) Manželčino vysvětlení bylo jednodušší, 

leč správné, načež Stollfuss prohlásil: „proč něco nespálit a třeba ani nepožádat 

majitele [...] proč přelíčení, které by patřilo přinejmenším před senát, nevložit 

do mých humánních rukou s prokurátorem neznalým zdejších poměrů [...] 

Vzpomeň si na ty svoje noviny celostátního významu:podpálené auto, k tomu 

zpívali litánie [...] ještě nechápeš, proč se směju? Proč si Grellber nepřeje tisk 

a proč Kugl - Egger nesmí pochopit, oč jde?" (str. 86) Ten ale později pochopil 

a chtěl se vzdát svého úřadu. Cítil se totiž podveden z oněch vyšších míst. 

Anežka Gruhlová zatím zformulovala věty podmínky své závěti. „Každý rok 

21. ledna, na den svaté Anežky, podpálit džíp bundeswehru, pokud možno 

na onom místě, kterému se říká Küppemv strom, jakožto velikou svíčku, 

jakožto zápalnou mši [...]." (str. 123) 

Na část odpoledních jednání byla kvůli výpovědím armádních důstojníků 

vyloučena veřejnost. Ještě před oním vyloučením se však o velké pozdvižení 
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v soudní síni postaral farář Kolba. Svými výroky na adresu německé armády 

a jejím smyslu, některé diváky šokoval příjemně a některé o něco méně. Po něm 

ještě finanční situaci Gruhla seniora nastínil národohospodář Gráhn a soudní 

vykonavatel Hall, který se ukázal jako velmi humánně založený člověk. 

Důstojníci Kuttke, Heimullera Behlau objasnili Gruhlovu osobnost jako vojáka 

a jeho služební jízdu i jí podobné. Kuttke, který byl prvním svědkem, 

a jehož výpověď později potvrdili i zbývající dva důstojníci vypověděl, že vojenská 

auta jsou povinna být přítomna pravidelné, předem stanovené prohlídce. 

Stanovená prohlídka vozového parku vyžaduje, aby vozy byly předvezeny s tolika 

najetými kilometry, jak kontrola vyžaduje. To je někdy problém, jelikož tachometr 

určené kilometry nevykazuje z mnoha důvodů. Aby termín prohlídky nepropadl, 

musí se auta „honit po silnici a nechat žrát kilometry." (str. 122) Oficiálně se tento, 

pro obhájce nesmyslný, čin nazývá „jízdou k dosažení normy proběhu kilometrů." 

(str. 129) Po objasnění podstaty věci vznesl obhájce námitku na vyvedení 

veřejnosti, jelikož se nejedná „o žádné taktické tajemství", nýbrž o správní 

tajemství - o pouhopouhou absurdnost naprázdno běžící správní mašiny", 

která veřejnost zajímá, (str. 130) „Stát má právo - a on, Stollfuss [...] tohoto práva 

používá - nedat kdekomu nahlédnout do tohoto nevyhnutelně naprázdno běžícího 

chodu [...]" (str. 131) Námitce tedy nevyhověl. 

Na výpověď profesora Burena již veřejnost byla povolena. Jeho podstatou bylo 

uznání činu jako uměleckého díla. Po definování pojmu happening označil 

profesor čin „bez nejmenších pochybností uměleckým dílem, ba dokonce jde 

o mimořádný čin, jelikož se vyznačuje pěti dimenzemi [...] pěti múzami." (str. 139, 

141) Tato výpověď vzbudila v prokurátorovi vlnu odporu a Grellber se Stollfussem 

uznali, že tento případ musí být vyřízen ještě dnes. 

Před vynesením rozsudku promluvili ještě oba obžalovaní. Gruhl senior ke své 

předešlé promluvě dodal ještě, že není žádný umělec a že větší odpovědnost 

za čin nese on, jelikož „vnesl do hry ekonomické hledisko [...] že cena takového 

auta nedělá ani čtvrtinu sumy, kterou za poslední léta zaplatil na daních", (str. 147) 

Gruhl junior uvedl, že takové služební jízdy podnikl čtyři a najezdil při nich tisíce 
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kilometrů, projel mnoho benzínu a oleje, byl svědkem nesmyslného plýtvání 

časem, materiálem a silami. Dodal, že on je umělec. 

Závěrečná řeč prokurátora nesla znaky rozhořčení. Hovořil o stylizování 

obžalovaných do rolí „úplných mučedníků lidské společnosti", o zděšení se 

nad holým doznáním obou Gruhlů a že všechny body obžaloby - „věcné 

poškození i hrubou výtržnost" - považuje za dokázané, (str. 149) Navrhuje tresty 

odnětí svobody na dva a na dva a půl roku, plnou náhradu škody a žádné 

započítání doby vazby. Obhájcova řeč obsahovala zmínku nad lítostí, že se 

o zdejším případu veřejnost nic nedozví. Prohlásil, že škoda je už prakticky 

zaplacena, obžalovaní si uvědomují a „že zašli poněkud daleko", (str. 150) Dále 

upozornil na Gráhnova slova, na nichž vlastně svou řeč založil, že „moderní 

hospodářský proces je nemilosrdný a nelítostný", (str. 150) „Zdalipak pánové 

připadli na myšlenku", a nyní se obrátil k prokurátorovi a předsedovi, „že umělecké 

dílo obou obžalovaných [...] mělo třeba vyjádřit onu nemilosrdnost a nelítostnost?" 

(str. 151) Podotkl, že si uvědomuje nesouhlas státu s činem, ale apeloval, 

zda by tento případ nemohl přispět k loajálnosti státu a veřejnosti nad oním 

druhem umění, který je napadnutelný oběma body obžaloby a objasnit ho 

zproštěním viny obou jeho mandantů? Požadoval zproštění viny a neplacení 

výloh. 

Vynesení posledního Stollfussova rozsudku přišlo až pozdě v noci. Sám předseda 

soudu si uvědomil, že v tomto případu dosáhl nejméně spravedlnosti ze všech 

přelíčení, které vedl. „On sám neshledal hrubou výtržnost, věcné poškození však 

považuje za prokázané. Také obžalovaní ho přesvědčili, že v takovéhle věci není 

spravedlnosti a oni, obžalovaní, ji taky nečekají." (str. 156) „Odsuzuje obžalované 

k plné náhradě škody, k šesti týdnům vězení, které si odpykali vyšetřovací vazbou 

a zavazuje bundeswehr k vydání uměleckého nástroje." (str. 156) Jíž ne jako 

soudce jim udělil radu: „Musí být nezávislí na státu a nedat mu vůbec žádnou 

možnost, aby omezoval jejich svobodu [...] neboť vědec, který platí 

za kompetentní kapacitu, zde přímo prokázal nemilosrdnost a nelítostnost 

hospodářského procesu a před nemilosrdnou a nelítostnou společnost nesmí 

člověk předstupovat neobrněn." (str. 156) 
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Trest oba Gruhlové přijmuli a ještě téže noci Bergnolte zpravil o procesu Grellbera, 

který posléze informoval poslance, s nímž na začátku hovořil Hollweg, vyžádal 

si podrobnosti k osobě profesora umění a nadiktoval mu jména důstojnických 

aktérů procesu. 

„Je zapotřebí udržet takový list, jako je „Duhrský posel", svobodný a nezávislý, 

nesmlouvavě oddaný svobodě a demokracii. Těmito paradoxními slovy autor 

končí. 

4.2 Předpoklady vzniku díla a jeho přijetí 

Významným prvkem u vzniku tohoto díla, jak je uvedl sám autor v Einführung 

in Dienstfahrt (viz. příloha č. XXIII), je odkaz na „umělecko-teoretické" úvahy, 

které formuloval Heinrich Boll ve svém třetím Wuppertálském projevu38 24. září 

1966, kde autor označil umění jako „jediný zřetelný projev svobody na této Zemi"39 

a o státě hovořil jako o deformovaném. (Balzer, 1997, str. 289) O státě, na jehož 

místě dokázal rozpoznat jen „nějaké uhnívající zbytky moci40", které měly být 

společností obhajovány „krysí zuřivostí". (Boll, in Balzer, 1997, str. 289) Tato 

formulace, v níž se zrcadlí jeho pohled na vztah umění a společnosti, respektive 

státu, znamenala pro autora prudkou vlnu kritiky veřejnosti vůči jeho osobě. 

(Balzer, 1997, str. 289, 290) 

Jev, který provází „nicotností posílenou přítomnost41", označuje jako „hříčku, 

průběh či jako happening"42. Jako něco, co už zašlo příliš daleko. Naproti tomu 

postavil umění jako „tajemnou trojici": „Je svobodné, řadí materiál a je to třetí: 

38 Tento projev „Die Freiheit der Kunst" (viz. příloha č. XXII) pronesl Böll u příležitosti slavnostního 
otevření divadla ve Wuppertalu . (Bölls, 1995, str. 27) 

39 „die einzig erkennbare Erscheinungsform der Freiheit auf dieser Erde" (Böll, Die Freiheit der 
Kunst) 
HÜBER, Hans, et al. Cultura 21: magazin [online], 2008 [cit. 2009-06-15], Němčina. Dostupný z 
WWW: <http://www.cultura21.de/magazin/denkanstosse/d20050930a.html>. ISSN 1863-9674 . 

40 „einige verfaulende Reste von Macht" (tamtéž) 
41 „ein durch Nichtigkeit gekräftigtes Dasein führt" (tamtéž) 
42 Ein Spielchen, ein Vorgang, ein Happening (tamtéž) 
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neutěšitelné". 43 (Balzer, 1997, str. 290) 

„První dva pojmy pocházejí z tradiční estetické diskuse a vyjadřují vztah těch, 

kdo umění dělají vůči státu a jiným institucím v podmínkách moderny: svobody 

a nejprve zhotoveného pořádku. Neexistuje již žádné tabu o procesu, v němž jsou 

svoboda a pořádek utvářeny" (Langenhorst, 2002, str. 71) Boll ve své řeči hovoří 

proti duchovním a státnickým tabu západoněmeckého znovuobnovování. Třetí 

pojem má zcela jiný původ. Souvisí s tím, co mnozí Böllovi a poválečné literatuře 

vytýkali, a sice: „estetiku smýšlení". (Langenhorst, 2002, str. 71) Boll se 

ve Wuppertálském projevu ohrazuje proti záměně pojmů „zoufalý" 

a „neutěšitelný"44 a uvádí: „zoufalé není umění nikdy, ale neutěšitelné vždy - je to 

jen jedno z mnoha synonym pro poezii; svobodná, uspořádaná, neutěšitelná -

tajemná trojice, která nemůže být prolomena." (Langenhorst, 2002, str. 72) 

První návrh na tento příběh měl být pouhým „rentgenovým snímkem"; 

„bez jakékoliv krásy". (Balzer, 1997, str. 290) Měl to být tedy umělecký obrat: 

„proniknutí pravdou" rentgenovýma očima; jako metafora k očím, které jsou 

nejdůležitějším orgánem spisovatele. (Balzer, 1997, str. 290) 

Kniha, která knižně vyšla v září roku 1966, měla svou premiéru 18. srpna v deníku 

Die Welt a vycházela do 27. září 1966. (Balzer, 1997, str. 289) Kritikou však nebyla 

přijata nijak vlídně, což autora zklamalo. Vyčítali mu „bezzubou stylistiku" i to, 

že „kritické aspekty vůči státu utopil v banálním a povrchním humoru". (Honsza, 

1997, str. 81) Prohlašovali, že Boll navádí k sabotáži a dezertaci. (Balzer, 1997, 

str. 292) „Antiautoritativní literární výpověď" však svůj vliv na společnost měla 

a „provokativnější, než Boll zamýšlel. [...] Pro raná léta studentského hnutí bylo 

charakteristické humorně nevážné chování vůči vrchnosti." (Honsza, 1997, str. 82) 

Avšak řada kritiků viděla v povídce „zábavnou lahůdku" a „neškodnou knihu"45. 

(Balzer, 1997, str. 292) 

Heinrich Boll později reagoval na chybné hodnocení povídky a vyjádřil, že nebyl 

pochopen záměr. „Požadavek k akci [...] a také souvislost mezi happeningem, 

jako uznaným druhem umění, a politickou akcí." (Boll, in Balzer, 1997, str. 293) 

43 „Sie ist frei, sie ordnet Material, und sie ist ein drittes: untröstlich." (tamtéž) 
44 „trostlos" und „untröstlich" (Langenhorst, 2002, str. 72) 
45 „eine unterhaltsame Köstlichkeit", „ein harmloses Buch" 
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Možná „to bylo opravdu moc brzy". (Boll, in Balzer, 1997, str. 293) 

Na možné špatné načasování poukazuje í fakt, že í v době zfilmování povídky, 

bundeswehr odmítal jakoukoliv podporu projektu, protože se cítil „povídkou 

dotčen". (Balzer, 1997, str. 293) 

I toto dílo se dočkalo své filmové adaptace, a sice 14. března 1971, jejíž režie se 

ujal Hans Dieter Schwarze. 

4. 3 Dobový kontext a analýza povídky 

Vznik románu ovlivnily diskuse o svobodě umění a happeningy různých 

uměleckých skupin, které měly různé formy projevu. Všechny tyto akce měly 

jediný cíl: chtěly provokovat a vyvolat odpor. Na tento popud si autor připravil 

„otrávenou pralinku" a „časovanou bombu"46 Konec služební jízdy, kde opět dává 

najevo svou nechuť ke státu, v němž žije. (Honsza, 1997, str. 78) 

Děj se odehrává v jednom dni a o jeho průběhu jsme informováni prostřednictvím 

objektivního autorského vypravěče, který ví, co se děje. Tímto se ukazuje, 

že „nestojí na straně byrokracie", chce zveřejnit i to, co se nemá a je tak spojujícím 

článkem mezi čtenářem a vyprávěným světem. (Bernsmeier, 1997, str. 45, 46) 

Tím, že vypravěč stojí na straně čtenáře a sděluje více, než by měl a než je 

samotnému státu po chutí, porušuje Boll tabu ve smyslu své Wuppertálské řeči. 

(Honsza, 1997, str. 82) Dokazuje, že opustil pravidla beletrie moderny, s nimi tedy 

„izolaci jednotlivce v nepřátelské společnosti" a opustil tak tezi, že člověk je 

„bezmocný, odsouzený k pasivitě". (Honsza, 1997, str. 82) 

Při procesu je popisována řada obyvatel malého městečka, jejich smýšlení 

politické i morální a jejich výpovědi jsou interpretovány různě. Jsou zde nastíněny i 

předsudky, kdy prokurátor rozvažuje o Porýnských Němcích jako o lidech 

„mazaných a žertovných". (Honsza, 1997, str. 80) Oba Gruhlové, kteří vedou spor 

46 „vergiftete Praline", „Zeitzünderbombe" (Böll, Einführung in Dienstfahrt) (viz. příloha č. 23) 
LINDER, Joachim. NuT: Verbrechen, Justiz, Medien [online], 2008 , 31. 3. 2008 [cit. 2009-06-
13], Němčina. 
Dostupný z WWW:<http://web23.cletus.kundenserver42.de/2008/03/31/kommentar/>. 

54 

http://web23.cletus.kundenserver42.de/2008/03/31/kommentar/


s nenáviděným i obávaným státem, jsou líčeni velmi sporadicky a spíše jako 

pasivní členové procesu, kteří mají nadhled či právě možná svůj pohled na celou 

záležitost, do níž se svým protestem dostali. Při výpovědích je odkryt i finanční 

systém státu, armáda je ukazována ve směšných obrazech a stejně tak 

i duchovenstvo. (Honsza, 1997, str. 80) Všechny řeči pronesené v soudní síni jsou 

projevy zdravého „selského rozumu a toho postoje německého lidu, který člověku 

přikazuje protestovat proti násilí a totalitnímu způsobu vlády." (Nawrocki, 

in Honsza, 1997, str. 80) 

Jako opak všech vystupujících duchovních v dosavadních Bollových dílech, se zdá 

být farář Kolb. (Balzer, 1997, str. 300) Působí velmi pokrokově, ačkoliv je 

to osmdesátiletý člověk, jehož názory na „demokraticky vzniknuvši instituci" -

bundeswehr - , při jeho tvrzení, že se o něj za služby v armádě pokoušel 

nihilismus, velmi zaskočily pana prokurátora: pravil „že jeho, farářovy, výroky 

nejsou roztomile originální, nýbrž teologicky nezvratné; to, co on, prokurátor, 

považuje za církevní učení, vzniklo z nutnosti nějak se porovnat s mocnostmi 

tohoto světa, a není to teologie, ale kompromis." (Konec jedné služební jízdy, 

str. 104) 

Celé dílo je psáno humornou, ba ironickou formou a tak lze interpretovat i některé 

řeči aktérů přelíčení. Jednou z takových je závěrečná řeč obhájce Hermese, 

který apeluje na soud s tvrzením, že se jednalo o umělecký čin. (Bernsmeier, 

1997, str. 45; Honsza, 1997, str. 80) 

Velmi často opakovaným slovem knihy je veselost, veselý, proti němuž se v jednu 

chvíli „ve jménu státu" ohradil prokurátor, jelikož se cítí být provokován. (Konec 

jedné služební jízdy, 1968, str. 30) Tím byl neutralizován „jed" v textu, 

což přeneseně znamenalo, že takto to koneckonců dopadlo i s uměleckým dílem, 

které, autor sám považoval za „poslední možnost" odstřelení „gumových 

cel47"společnosti; happening, který byl zamýšlen jako „výzva k akci". (Balzer, 

1997, str. 294) 

Vnímání tohoto druhu umění v městečku Birglar, vyvolalo různá stanoviska. 

Zapisovatel Äussern se vyjádřil slovy: „na čin je přeci třeba se dívat nikoliv 

47 „Gummizelle" (Boll, Einführung in Dienstfahrt) 
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z hlediska kriminálního, ale společenského, což on osobně považuje za mnohem 

nebezpečnější." (Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 65) Gréta Hornová byla 

podobného mínění: kdyby se tomu případu dostalo publicity. Jen si představ, 

kdyby si všichni vojáci usmysleli, zapálit auta a letadla!" Anežka Hallová naopak 

v happeningu spatřovala výzvu akčního umění: „každý rok 21. ledna podpálit džíp 

bundeswehru" (Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 123) 

Symbolická akce happeningem je celá namířená proti nesmyslné, leč „mocné 

vojenské mašinérii, často se vymykající společenské kontrole i v systému 

parlamentární demokracie". (Honsza, 1997, str. 81) Čímž pochopitelně dokazuje 

slabé stránky státu jako instituce. (Honsza, 1997, str. 80) Antimilitaristické dílo, 

jak by se povídka dala nazvat, je ukázkou všedního dne společnosti a absurdnosti 

některých, bundeswehrem prováděných, akcí; jako je jízda s jediným cílem: najet 

požadované kilometry, „nic není pro mladého muže škodlivější, než když získá 

přehled a zkušenosti s takovou obrovitou organizací, jejíž smysl pozůstává 

v produkci absurdních nicotností, v produkci téměř totálního nic, tedy 

v nesmyslnosti." (Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 103) Boll nekritizuje jen 

absurdnost, jednotvárnost a neproduktivitu v bundeswehru, ale zesměšňuje zde 

i justici, která je manipulovatelná, tím, že soud je nucen uznat spálený džíp, 

po chytré řeči obhájce, za umělecké dílo. (Bernsmeier, 1997, str. 46) Poukazuje 

zde i na události v pozadí, kdy za nitky při procesech někdo tahá a udává tak směr 

pravdě. Zde je takovou šedou eminencí jistý Grellber, který bude dle indicií 

nejvyšším státním úředníkem v justičním úřadu. Tento člověk má velmi dobré 

kontakty, což soudíme dle závěru knihy, s bundeswehrem, parlamentem, církví 

a tiskem. Sám je činitelem v oblasti justice. (Honsza, 1997, str. 82) Právě tento 

člověk stál za celou inscenací soudního přelíčení, která již od počátku měla 

stanovený průběh i cíl. V čím zájmu? V zájmu maskování podezřelých 

a nesmyslných procedur vojenské instituce, jakožto instituce státní. 

Nicméně happening je bezvýsledný stejně, jako byly bezvýsledné sabotáže 

Stollfussovi ženy na jeho podkladech k přelíčení, protože se nakonec konala. 
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4.4 Literární ztvárnění postavy - oběti 

V knize Konec jedné služební jízdy jsou souzené postavy otec a syn Gruhlovi^ 

aktéři boje proti státu a jeho systémovým pravidlům. Před soudem stanuli kvůli 

podpálenému vojenskému džípu, který byl proveden jako, v té době 

se rozmáhající umělecký směr, happening a který se tak stal posléze ve své formě 

předmětem sporu. 

Obžalování po spáchaném činu seděli opodál spáleniště, přiťukávali si dýmkami, 

zpívali litánie a strážmistru Kirffelovi, na otáku, co se stalo, odvětili, „my jsme tu 

kraksnu podpálili [...] Bylo nám trochu zima a chtěli jsme se zahřát malým 

happeningem." (Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 26) Neskrývali tak svou vinu 

a přesně svůj odpor pojmenovali: happening. 

Jejich odpor byl namířen, jak lze z příběhu vyčíst, proti nastolenému řádu 

ve společnosti. V pojmu společnost je však skryt pojem „stát". Tyto skutečnosti 

nevyčteme z úst obžalovaných samých, nýbrž ze slov svědků a k soudu 

povolaných expertů, kteří jsou vždy líčeni jako milí lidé. I prokurátor Kugl - Egger, 

v jehož osobě je zastoupen „systém zformované společnosti", je v podstatě/(milý 

člověk', ačkoliv právě tato osoba z Gruhlových dělá nepřátele společnosti. (Kafka, 

in Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 167) Obžalovaní jsou spíše pasivními 

figurami ve sporu, proti nimž jej stát vede. Jsou si vědomi, že spravedlnost ve 

sporu, stejně tak v celém systému společnosti, čekat nemohou. 

Tajemnou postavou Grellbera autor poukazuje na zákulisní praktiky soudních 

procesů. Každému bylo hned od počátku jasné, „že ta věc má nějaký háček". 

(Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 95) a že není vše dle platných regulí. Jinými 

slovy, že vše se dá vyřídit snažším způsobem, jestliže je to v zájmu státního 

systému. 

Jejich „umělecké dílo", které posléze musel stát soudem paradoxně uznat, 

což byla autorova ironie, bylo formou rebelie, proti společenským institucím, 

které pozbývají jakékoli humánnosti, slitování a milosti. Gruhl senior byl zatížen 

dluhy, a byl tak vlastně obětí „nemilosrdných a nelítostných" procesů nemorálního 

kodexu daňové politiky. V použití vojenského džípu se zase projevuje náznak 
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odporu proti armádě, jakožto jedné z institucic státu, kterou autor smýšlením 

Gruhlů považuje za absurdní, autoritářskou a sebevědomou. Armáda, která se 

snaží udělat z jejich členů identické postavy a připodobnit je tak jeden druhému, 

zbavuje jedince své podstaty; totiž vědomí sebe sama. 

Oba Gruhlové jsou pokojnými rebeli, o nichž je v knize pramálo řečeno, 

avšak dosti na to, aby si čtenář udělal obrázek o jejich postavách a životě. Jsou to 

pokojní obyvatelé idylického městečka Birglar, kteří jsou společností dohnáni 

k demonstrujícímu činu, za nějžjsi nesou zodpovědnost. Ve smyslu definice násilí, 

k němu nebyli dohnáni fyzickým násilím, tudíž za něj nesou následky. Lze však 

polemizovat o násilí morálním, a to v širším smyslu. Ve smyslu celospolečenském, 

kterého se svou nehumánností dopouští stát, jelikož jeho pravidla platí plošně 

bez zájmu o jednotlivé případy jedinců. Hrozbou Gruhlovi seniorovi byly exekuce, 

které byly neodvratné, které ovšem byly v tomto případě legální. Gruhl se provinil 

proti řádu společnosti neplacením daní. Nebyl k tomu dohnán násilím, 

nýbrž z části tíživou situací a z části svou rebélií si své vydělané peníze ponechat. 

I zde se autor kriticky staví ke společnosti jako celku, která slepě přijímá a plní 

pravidla státního systému. Staví tak celou společnost do pozice pomyslných obětí. 

Za vykořisťovatele, vykonavatelé násilí, zde označuje armádu, finanční politiku 

státu a instituce s ní spojené. Tím, kdo stojí nad těmi všemi, je opět stát se svým 

systémem. 
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5. Analýza románu Ansichten eines Clowns48 

„... Jsem klaun, oficiálně povoláním: komik, 

žádné církvi nepoplatný, sedmadvacetiletý ..." (str. 7) 

5.1 Obsah díla 

„Byla už tma, když jsem dorazil do Bonnu, nutil jsem se, aby můj příjezd nepodlehl 

automatičnosti, která se vytvořila za těch pět let přejíždění z místa na místo." 

(Klaunovy názory, 2000, str. 7) V první kapitole se seznamujeme s výchozími 

principy celého děje; s jeho úpadkem osobnostním i profesním. 

Sedmadvacetiletý klaun Hans Schnier se vrací ve večerních hodinách zpět 

do rodného města Bonnu. Již po příjezdu na bonnské nádraží se protagonista 

čtenáři představuje, nastiňuje charakterové stránky své osobnosti a snaží 

se vymanit z automatičnosti jeho pravidelných odjezdů a příjezdů z tohoto místa. 

Hrdina vykazuje určité charakterové zvláštnosti, jako například „mystická 

schopnost vnímat pachy" lidí přes telefonní sluchátko, „indolence" a od přírody trpí 

melancholií a bolestmi hlavy. (str. 13) V těchto chvílích, pokud mu nepomáhají 

překonat bolest a uklidnit se liturgické melodie a texty, nemá daleko k alkoholu, 

ačkoliv ví, že: „Klaun, který se dá na chlast, klesá rychleji, než opilý pokrývač 

spadne ze střechy." (str. 8) 

Celým příběhem, který se odehrává během jediného večera, se line probíhající 

klaunova osobní a profesní krize. Opustila jej jeho milovaná katolička Marie, 

s níž žil na psí knížku a která ho provázela po jeho vystoupeních. Opustila jej 

a provdala se za katolíka Heriberta Zupfnera. Ze zoufalství a v osamělosti sáhl 

tedy klaun k láhvi koňaku, při vystoupení dělal chyby a jeho úspěšnost jako 

věhlasného klauna klesala. „A včera v Bochumu jsem uprostřed chaplinovské 

imitace uklouzl a už se nepostavil na nohy." (str. 9) Poranil si velmi těžce koleno, 

což mu značně znesnadňovalo pohyb. V jedné z kapitol dokonce sám uvádí, 

48 BOLL, Heinrich. Klaunovy názory. 2. vyd. Praha : Hynek, s.r.o., 2000. 190 s. 
ISBN 80-86202-72-0. 
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že si úraz přivodil záměrně, aby se mohl vrátit do Bonnu za Marií, 

jelikož „nesnesitelně trpěl tím, co se v Mariiných náboženských knížkách označuje 

jako tělesná žádost", (str. 21) Druhého dne ráno si při snídani přečetl telegram 

od svého agenta Zohnerera,v němž se dozvěděl, že další jeho dvě vystoupení 

v Mohučí a Koblenci jsou zrušena. Následoval ještě telefonát s Kostertem, 

pořadatelem předešlého večera, ohledně honoráře, který pro klauna Hanse 

Schniera znamenal další ránu. „Sjednali jsme sto marek honoráře pro klauna, 

který tenkrát stál za dvě stě [...] svědomí mi zakazuje zaplatit sto marek za klauna, 

který by byl bohatě [...] zaplacen dvaceti markami." (str. 10) 

Ještě toho dne se vrací s jednou jedinou markou v kapse do svého bonnského 

bytu, který dostal od svého dědečka a kde žil s Marií. Přerušením 

zautomatizovaných pohybů bylo již pouhé gesto pokynutí na taxík, které si 

tentokrát nemohl dovolit a který by tak, vzhledem ke svému zranění, potřeboval. 

Byt byl na návrat připravený. V takovýchto případech volal vždy Monice Silvsové, 

aby byt připravila, což učinil i tentokrát. 

V sedmi kapitolách nás poté klaun, střídavě ve vzpomínkách a v čase vyprávění, 

vtahuje do pozadí jeho osobnosti. Líčením zážitků z kroužku pokrokových katolíků, 

z rodiny a událostí kolem Marie dává čtenáři poznat nejdůležitější postavy románu. 

Důležitým rysem jeho osobnosti, jak sám udává: „mou nejhroznější útrapou je 

monogamní založení". Nebyl schopen myslet na jinou ženu. 

Od počátku kapitoly nám vypráví o jedné z návštěv onoho spolku pokrokových 

katolíků, k němuž Marie, jako věřící katolička, patřila a do něhož jej také přivedla, 

aby mu představila inteligentní katolíky. On sám, bez víry, vychován 

v protestantské rodině, popsal své pocity mezi těmito členy: „Už první chvíle 

v tomhle kroužku byly strašlivé." (str. 13) Cítil se jako na špatném místě. Pocit 

znechucení však s pokročilostí večera na téma „o chudobě ve společnosti, v níž 

žijeme" stále stoupal, a přes programové modlitby Kinkela dospěl k vrcholu 

při vyprávění anekdot týmž mužem, Kinkelem, který představoval hlavu spolku, 

(str. 14) Schnier pozoroval, že spolek dobře situovaných členů se snaží sociální 

bídu bagatelizovat. 
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Po tomto úvodu do společnosti katolíků nás vytrhne Schnier ze vzpomínek 

realitou, kdy chválí péči a pozornost Moniky Silvsové o svou osobu, na níž 

ale vzhledem ke své monogamnosti myslí jen do určitých bariér. Dokonce i telefon 

byl zapojen. „Byla to poslední zbraň, která mi zbyla, a já ji brzy použiju." (str. 16) 

Než se tak stane, vložil autor čtenáři kapitolu, která je pro pochopení mnoha věcí 

důležitá. 

Kapitolu, v níž Hans Schnier představil svůj původ, rodinu, své společenské 

postavení i svůj konflikt s rodinou. „Narodil jsem se v Bonnu a znám tu spoustu 

lidí." (str. 17) Klaun Hans Schnier pochází z velmi dobře situovaného 

protestantského klanu Schnierů, jemuž patří značná část akcií hnědouhelných 

závodů a jiných podniků. Jeho bohatství však jako děti, vyjma lukrativního bydlení, 

nikdy znatelně - v dětských potřebách - nepocítily. Matka s otcem doposud žijí 

v rodinné vile s velkým parkem, mladší bratr Leo konvertoval ke katolíkům 

pod patronátem právě Zůpfnera, s čímž se ostatně nemohl smířit právě otec. Jeho 

vztah s vlastní rodinou je velmi narušen kvůli sestře, která je v době vyprávění již 

sedmnáct let mrtvá. „Od smrti mé sestry Henrietty rodiče pro mě jako takoví 

neexistují." (str. 17) Odsuzuje především matku, protože ona ji poslala roku 1945 

hlásit se k flaku „bránit naši posvátnou německou půdu proti židovským 

Yankeeům". (str. 18) Otci zazlíval především pokoru vůči matce, a to i v této 

situaci rozhodnutí poslat sestru k flaku. Pro Hanse tato nesmyslná smrt 

představovala zásadní zlom. Nalezneme zde i jiné žaloby proti nesmyslnostem 

války. V epizodě, kdy Schnier jako dítě, nazve mládežnického vůdce Herberta 

Kalicka „nacistickou sviní", aniž by věděl, co to znamená, dokazuje, že s celou 

mašinérií nesouhlasí, (str. 19) Jen díky zásahu otce je ušetřen tvrdému trestu. 

Následně jsme svědky Schnierova sestavení telefonního seznamu lidí, kteří by mu 

mohli pomoci z finanční tísně. Jako první telefonuje své matce, která je toho času, 

analogicky k minulosti paradoxně, „předsedkyní ústředního výboru Společnosti 

pro smíření rasových protikladů", (str. 22) Již na hlase poznal, že z matčina 

postoje se nic nezměnilo. Dokázala zapomínat tak jako nikdo. Bránila 

se jakémukoliv srovnávání s minulostí; i s tou nacionalistickou. Nakonec ho toto 
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její jednání ujistilo, že od ní žádné peníze očekávat nemůže. 

Po rozhodnutí bojovat o Marii Hans Schnier vypráví příběh o jejich vztahu 

od začátku. „Mně bylo jedenadvacet, jí devatenáct, když jsem jednoho večera 

prostě šel k ní do pokoje, dělat s ní ty věci, které spolu žena a muž dělají." (str. 28) 

Marie věděla, že se její život vztahem změní. Opustí otce, který má malý krámek 

s papírenskými potřebami a u něhož Hans někdy vypomáhal a opustí i školu. 

Jejího otce Derkuma si ostatně Hans Schnier velmi vážil. „Je to jediný muž, 

kterého jsem kdy políbil." (str. 48) 

Dalším, s kým chtěl onoho dne mluvit, poprosit ho o peníze, byl bratr Leo, 

kterého se snažil zastihnout v konkvitu. Nepodařilo se mu to ovšem, a místo toho 

vedl rozpravy o Augustinovi mnichem, ze kterého po telefonu cítil pach zelí 

a slaniny. Do toho se mu opět vmísily vzpomínky na Marii. Tentokrát o jejich 

rozdílném názoru na potřebu nechat se úředně oddat. Pro Marii byl tento druh 

soužití nedůstojný a on zase neviděl potíž. Právě kvůli odlišným postojům 

k výchově jejich potencionálních dětí a postojům k náboženství jej Marie 

po pětiletém vztahu, podporována prelátem Sommerwildem, opustila, 

aby se provdala za Zupfnera. Od té doby napsal Schnier Marii nespočet dopisů 

na adresu členů kroužku Fredebeulů v domnění, že jí je předají. Jelikož však 

nepřicházela žádná odpověď, dalšími v jeho seznamu, s domněním, že získá její 

adresu, byli tedy Fredebeulovi . Ti mu oznámili, že Marie dopisy nikdy neobdržela. 

Takové odmítnutí nečekal. Zklamání jej přivedlo na vzpomínky schůzek spolku, 

v nichž potkával i Fredebeula. Katolíky, a především Fredebeula, považoval 

za oportunistické žvanily. Vzpomínal na večer, který byl ve znamenaní jeho 

slovních přestřelek se Sommerwildem. Tehdy tam prelát vyprávěl o spisovateli 

Besewitzovi, který si vzal rozvedenou ženu. Tato anekdota, která měla ukázat, 

jak je katolická církev velkorysá, vyvolala mezi oběma názorovou rozdílnost. 

Zavolal, po Fredebeulovi druhému levicově orientovanému členu kroužku, 

Kinkelovi, s nímž měl rozepře ohledně jeho povrchního a formálního pojednání 

symboliky manželství a který Schnierův postoj charakterizoval jako „romantický 

anarchismus". (str. 87) Schnier však urputně tvrdil, že se Marie dopouští 

cizoložství, protože ona je, v jeho pojetí, jeho ženou. 
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Než zavolal i druhé polovině kroužku, té pravicové, k níž patřil Blothert, 

Sommerwild a Zupfner, spřádal vražedné plány na preláta Sommerwilda. 

„...jestli nedostanu Marii zpátky, tak vašeho nejatraktivnějšího preláta zabiju." 

(str. 71) Vyčítal mu, že Mariin odchod byla jeho vina. Vtloukal ji do hlavy všechny 

ty katolické principy spořádaného života a potom tajná „pletichaření v halách", 

(str. 97) 

Po telefonátu se svým agentem Zohnererem, který se mu pokoušel dát obchodní 

rady, přišel zásadní telefonát. „Och, nevyrušil jsem Vás doufám při dvojitém saltu -

řekl Sommerwildův hlas." (str. 94) Oznámil mu, že Marie je s Zupfnerem 

na svatební cestě do Říma. Po tomto rozhovoru upadl do svého fantazijního světa, 

jemuž kolikrát téměř uvěřil, že se děj skutečně odehrál. Představy o audienci 

u papeže a jeho zarputilá představa Mariiny nevěry. 

Po té, co se dozvěděl, že jeho milovaná je na svatební cestě, začal se Hans 

Schnier úpěnlivě starat o své vlastní živobytí. Klíčovou kapitolou je v tomto ohledu 

kapitola patnáctá, v níž se u dveří klaunova bytu nečekaně objevil jeho 

sedmdesátiletý otec Schnier. Jeho otec byl pěstěný muž s vybraným chováním. 

Přišel mu nabídnout financování solidního vzdělání mima. Odmítl ze svého 

přesvědčení, že se nechce vázat a chce zůstat svobodným. Během rozhovoru 

navázali na minulost a Hans poprvé u otce viděl krůpěje potu na horním rtu. 

Otcova návštěva, ač doufal, nebyla řešením z jeho finanční tísně, jelikož otec 

odešel, aniž by mu zanechal sebemenší obnos. 

Napadlo ho ale, zkusit získat otcovy peníze přes jeho milenku Belu Brosenovou. 

Vyhledal její číslo a po krátkém rozhovoru si uvědomil, že ani touto cestou peníze 

nenabude. 

S notnou dávkou sarkasmu dále autor líčí, jak klaun Hans Schnier prolistoval 

večerník a objevil článek, že doktoru Herbertovi Kalickovi, jeho mládežnickému 

vůdci, byl udělen Spolkový kříž „za své zásluhy o šíření demokratické myšlenky 

mezi mládeží." (str. 141) Ihned si vzpomněl na jejich setkání, kde se měli usmířit 
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nad záležitostmi jeho tvrdého trestu za nadávku vůči jeho osobě a událostí, 

kdy sirotek Georg přišel při cvičení s pancéřovou pěstí o život. I toto setkání 

skončilo fiaskem, protože Hans dal Kalickovi facku. Přemýšlel, jestli mu má zavolat 

a připomenout mu jeho minulost. Místo toho však znovu vytočil číslo Leova 

konkvitu, ale i podruhé hovořil jen s mnichem. Vzpomněl si přitom na Mariin první 

potrat a na její zoufalý pocit, protože duše tohoto dítěte ani nepřijde do nebe, 

jelikož nebylo pokřtěno, a tak že zůstane v předpeklí a já tu noc poprvé 

pochopil, jaké ohavnosti se to katolíci učí v hodinách náboženství." (str. 149) 

Nakonec, aniž by tušil proč, vytočil číslo Moniky Silvsové. Neměla čas za ním přijít, 

protože očekávala návštěvu. Sommerwilda. Přesto mu na jeho přání z lítosti 

zahrála Chopinovu Mazurku. Rozplakal se žalem. „Neměl jsem se pokoušet 

opakovat ten okamžik: když jsem se vrátil od Marie a Leo hrál v hudebním pokojí 

mazurku. Okamžiky se nedají opakovat ani sdělit." (str. 157) Vracely se mu obrazy 

Marie. Jak zacházela s penězi, ale i jak bude vypadat její život s Zupfnerem. 

Myslel na to, že Marie s tím katolíkem nemůže být šťastná. 

„Hansi, co to děláš?" ozval se z telefonu hlas Sabiny Emondové, ženy jeho 

bývalého školního kamaráda, která mu nabídla, že pro něj je u nich vždy hrníček 

polévky na plotně. Její slova ho zahřála a uvědomil si, že nemá už ani fenik, 

protože tu jedinou marku vyhodil z okna. 

Uvědomil si také, že Marii ztratil a že jeho situace je téměř bezvýchodná. Zvažoval 

možné obraty ke křesťanskému či politickému směru. „Ale kdybych konvertoval, 

neudělal by už otec pro mě asi vůbec nic." (str. 164) Napadlo ho, jak dopadlo jeho 

turné v DDR, kde jeho svazek s Marii byl brán za nevhodný a došlo mu, že ani 

politický život v myšlenkách komunismu není jeho duševním domovem. Ani obrat 

k evangelické církvi či k SPD není jeho východisko. Ještě jednou mu před očima 

vyvstal obraz Henrietty. Když jim oznámili, že je jeho sestra mrtvá, celý bez sebe 

vyházel její věci z okna a spálil je. Tato strašná vzpomínka ho přivedla 

na myšlenku, že se nevzdá a že počká na Marii na nádražních schodech jako 

zpívající klaun - žebrák. Almužnou si přivydělá a znovu začne bojovat o svou 

Marii. Přemýšlel také, jak by reagovalo okolí na jeho smrt a došel k poznatku: 
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„Mám kupodivu rád ty, k jejichž druhu patřínrlidi. [...] Dokonce i u hrobu své matky 

bych plakal." (str. 180) 

Ze soustředění na domovní zvonek jej vyrušil telefon. Místo osobní návštěvy Leo 

pouze telefonoval, jelikož přísný řád Konkvitu mu neumožňoval v tuto večerní 

hodinu ještě vycházet. Bylo před devátou večer. Měl pro Hanse nějaké peníze 

a slíbil mu, že se zastaví ráno. Vyčítal mu, že nechápe jeho situaci a snad 

z uraženosti se s ním ihned rozloučil. Nechápal jeho dogmatické dodržování řádu. 

Nechápal totiž samotný řád. 

Již od začátku románu je patrné, že z velkolepého a slavného klauna nakonci 

příběhu bude klaun na dně. Ještě jednou si v hlavě promítal okamžiky lidí kolem 

sebe, svých blízkých, které se mu objevovaly z minulosti. Honily se mu hlavou 

myšlenky, jak lidé z jeho okolí vnímají jeho společenský úpadek. Měl soucit jen 

s otcem. Vybavil si jeho hrdinský čin, kdy krátce před válkou zachránil dvě ženy 

před zastřelením ze zrady. 

Konstatoval, že Marie pro něj zemře ve chvíli, kdy jej vracející se z Říma spatří 

na schodech bonnského nádraží jako žebrajícího klauna a přesto zůstane 

s Zůpfnerem. Šel se připravit na své představení a vydal se vstříc svému 

večernímu pracovnímu místu. Cestou si ještě všiml, že je karneval. „To se hodí. 

Nikde není profesionál lépe skrytý než mezi amatéry." (str. 190) 

Vždy přestal hrát, když slyšel nádražní rozhlas. Vlak z Říma nehlásili, a tak hrál 

dál. „Lekl jsem se, když mi do klobouku padla první mince..." (str. 190) 
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5.2 Předpoklady vzniku díla a jeho přijetí 

Román, který věnoval Heinrich Boll své ženě Anně Marii, vyšel knižně v květnu 

roku 1963. Jeho předtisk vycházel v Süddeutsche Zeitung od 6. dubna 

do 17. května téhož roku. První návrhy tématu měly ovšem název Okamžiky19 

a vznikly mezi daty 26. 3. a 10. 4. 1962. (Balzer, 1997, str. 248) Byly psány 

formou Mariina vyprávění a jejich námětem bylo Mariino shledání s Hansem, 

o němž si díky lsti členů kroužku katolíků myslela, že je již sedm let mrtvý. 

Mezitím ona poznala Züpfnerüv kalkul a doufala v klaunův návrat, který se zatím 

stal v DDR úspěšným kritikem západoněmeckých poměrů. (Balzer, 1997, str. 249) 

Změnou názvu na Názory50 chtěl autor zřejmě podtrhnout význam pojmu vidění 

a navázat tak na svou metaforu „oko spisovatele"51, které má za úkol pomoci 

správně nazírat na onu „opravdovost"52. „Jazykem je zkoumán materiál, stát, 

společnost." (Boll, in Balzer, 1997, str. 28) 

Krátce po kapitulaci Německa 1945 vypukla mezi oběma vítěznými 

supermocnostmi studená válka, jejímž hořkým důsledkem se stalo rozdělení 

Německa. Mnoho obyvatel očekávalo vypořádání se s nacistickou minulostí, 

to se ovšem neuskutečnilo a místo toho byla pouze potlačována. Přežité struktury 

navíc přetrvávaly v oblastech justice, politiky i hospodaření. Proces denacifikace 

byl v jednotlivých zónách prováděn s odlišnou intenzitou, brzdila jej studená válka 

a znovuvýstavba země. Navíc „démon komunismu53", zavedený ve východním 

Německu, a s ním spojená obava z příkladu stalinistické diktatury zdolání 

a vypořádání se s minulostí moc nepřispěli. (Rogler, 2000, str. 28) 

49 Augenblicke (Balzer, 1997, str. 248) 
50 Ansichten (Bernsmeier, 1997, str. 105). Myslím, že v tomto případě by se lépe hodil pojem: 

pohledy 
51 Auge des Schriftstellers (Balzer, 1997, str. 28) 
52 Wirklichkeit (Balzer, 1997, str. 28) 
53 „Dämon des Kommunismus" (Rogler, 2000, str. 28) 
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V poválečném vývoji západního Německa, v období tzv. hospodářského zázraku54, 

následného přijetí do NATO55 a přitakání kapitalistickému tržnímu hospodářství, 

vyvrcholilo dělení země, a tím společnosti, stavbou Berlínské zdi roku 1961. 

(Rogler, 2000, str. 29) 

Politická levice složená především z intelektuálů a spisovatelů často vystupovala 

proti poměrům ve státě, kde vládla CDU, a omezování svobody. Nejvíce 

odsuzovali potlačování a ignorováni nacistické minulosti. Odsuzovali také 

plánovaný Zákon na vyhlášení stavu nouze56, který chtěla vláda prosadit 

bez justičního prozkoumání, což pociťovali jako nedemokratické jednání. 

Mezi politiky a kritickou inteligencí to v této časové etapě velmi vřelo. (Roglar, 

2000, str. 30) 

S kritikou státních praktik přichází i kritika společnosti a církve, kdy církev vnímá 

jako služebnici státu a společnost jako slepou. (Honsza, 1997, str. 68, 69) 

„Explozivní materiál" díla si vyžádal také ostré kritiky, a to především ze strany 

katolické církve, která mocně veřejně proti románu protestovala a rozpoutala 

tak kolem Bólla kampaň plnou spekulativních projevů. (Rogler, 2000, str. 34) 

Němečtí biskupové jej v pastýřských listech 22. 9. 1963 napadli za „demoralizující 

kritiku církevních sfér a podivínský sklon k pesimismu". (Honsza, 1997, str. 61, 69) 

M. Reichem - Ranickým byla ale kritizována i forma autorova projevu. 

(Honsza, 1997, str. 71) Vytýkal autorovi sociálněkritická stanoviska, nereálně 

zobrazované skutečnosti v zemi a jeho „neustálou rozladěnost". (Honsza, 1997, 

54 Německý Německý hospodářský zázrak (německy Wirtschaftswunder) je označení pro 
společenský, politický a ekonomický proces, kterým se po prohrané 2. světové válce tehdejší 
SRN (Západní Německo) dostávala z poválečné politické, společenské a hospodářské. 
Duchovním i politickým otcem tohoto zázraku byl spolkový ministr hospodářství a spolkový 
kancléř Ludwig Erhard. Tento proces probíhal od konce 40. let až do závěru 60. let 20. století a 
byl také spojen s procesem denacifikace země. 
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 2002 , 6.4. 2009 [cit. 2009-06-08], Čeština. 
Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_ 
z%C3%A1zrak>. 

55 Severoatlantická aliance je euroatlantická mezinárodní vojenská organizace. Organizace byla 
založena 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, která zakotvila vznik 
bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě. 
Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 2002 , 9.6. 2009 [cit. 2009-06-09], Čeština. 
Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance>. 

56 Notstandsgesetz (Rogler, 2000, str. 30) 
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str. 71; Rogler, 2000, str. 34) Po třiceti letech však svá slova malinko obměňuje 

a je z nich znatelný i obdiv. (Honsza, 1997, str. 71) 

Román, vydaný roku 1963 v Kolíně, se dočkal i několika divadelních zpracování, 

a to v březnu 1968 v Moskvě , kterého se ujal G. Bortnikow. Dále v lednu 1970 

v Düsseldorfu se jeho adaptace ujali Maria a Alfred Radokovi, v lednu 1983 

v Římě, 1984 v Curychu a 1988 v Karlsruhe. Slavnou filmovou adaptaci natočil 

Vojtech Jasny roku 1975 a promítána byla 14. ledna 1976. (www.wikipedia57) 

(viz. příloha č. XXI) 

5.3 Dobový kontext a analýza románu 

„Jako většinou, chtěl Boll také zde, napsat jen zamilovaný příběh a jako takový jej 

zasadit do co možná nejožehavější, politické, sociální a obecně tíživé situace" 

a Marie s Hansem jsou pokračovateli této bollovské řady milenců. (Balzer, 1997, 

str. 258) Román, který je líčen subjektivně z pohledu klauna Hanse Schniera, 

který se zmítá mimo společnost, „začíná vlastně tam, kde předchozí díla končí". 

(Balzer, 1997, str. 258) Ukazuje poslední stádium lidského úpadku, který je čtenáři 

od začátku jasný, čímž je dán i princip díla: „obraz úplné rezignace". Klaunova 

rezignace je znát v poslední scéně, kdy se z úspěšného klauna stává klaun 

žebrající na schodech nádraží. (Balzer, 1997, str. 259) Toto gesto je snahou 

získat ztracenou Marii zpět; a je apelem na slitování se milované ženy. Závěr je 

nicméně otevřený. (Balzer, 1997, str. 260) 

Boll touto dvojicí vytvořil pár, který zasadil do reality tehdejších šedesátých let. 

Vytvořil ženu, katoličku, která měla za sebou dva potraty, byla nesezdaná, a tedy 

žila v hříchu. Klaun, který reagoval alergicky na veškeré projevy moci, její omezení 

a normy, byl však debatám o svazku a katolické výchově dětí hluchý. (Rogler, 

2000, str. 4) Marie, pro kterou byla pravidla důležitá, aby v hříchu nesetrvávala, 

odešla se slovy: „Musím jít cestou, kterou musím jít"(Klaunovy názory, 2000, 

str. 59) a provdala se za katolíka Züpfnera. 

57 Wikipedia: Die freie Enzyklopädie [online]. 2002 , 8. 6. 2009 [cit. 2009-06-09], Němčina. 
Dostupný z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ansichten_eines_Clowns>. 
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Antikatolický pamflet, takto bývá kniha označována a svědčí tomu řada v knize 

uváděných formulací: „...Zupfnera, toho katolíka..." (Balzer, 1997, str. 260; 

Klaunovy názory, 2000, str. 7), „Je to hrozné, co těm katolíkům straší pořád 

v hlavě." (Klaunovy názory, 2000, str. 27-28), „zuřil nad tím podvodem, 

který provozují kněžouři s manželstvím." (tamtéž, str. 34) čí „"katolíci mě 

znervózňují, protože hrají nefér." (tamtéž, str. 71). „Klaun je vrcholem, 

krystalizujícím bodem" dosavadních děl v jeho dosavadním „fenoménu" 

křesťanské kritiky. (Balzer, 1997, str. 261) 

Odhaluje zde také kariéristickou skupinu společnosti, v níž s oblibou představitelé 

církve hrají roli. V očích klauna Hanse Schniera totiž katolická církev ve Spolkové 

republice disponuje bohatstvím a mocí, což jí ulehčuje integraci do politického a 

hospodářského života společnosti. (Bernsmeier, 1997, str. 109) 

Katolíci kroužku, který Marie navštěvovala, se na politickém životě také podílejí. 

Patří buď ke křesťanskodemokratické straně nebo sociálnědemokratické. 

(Rogler, 2000, str. 49) Jejich rozdíly však nejsou v knize nijak zvláštně rozvíjeny, 

avšak nalezneme vůči Bonnu - zveličovanému to městu, ironickou epizodu s 

toulajícím se psem, který se vymočil na plakát CDU potom, co očuchal i plakát 

sociálních demokratů. (Balzer, 1997, str. 263-264) Větší pozornost věnoval autor 

snad jen situaci v Erfurtu, kterou sám chtěl dokázat, že „komunismus by nemohl 

být jeho duševním domovem, protože v DDR jsou u moci bledí fanatici58. Hájí 

stát, který nesnese žádnou kritiku a v němž obyvatelé nemají žádný vliv na 

politická dění." (Rogler, 2000, str. 49) 

Vzájemné propletení politicko-hospodářské moci a duchovenstva demonstruje 

i na příkladu hnědouhelného klanu Schnierů, který stojí v centru ekonomické moci, 

je propojen přátelstvím s představiteli politického života a katolickou církví. (Balzer, 

1997, 264; Rogler, 2000, str. 49) 

58 bleiche Fanatiker (Rogler, 2000, str. 49) 
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Je tu znát „rozdíl mezi téměř 26 milióny německých katolíků" a „svazem katolíků59" 

a tento rozdíl dílo nenechalo bez povšimnutí. Tento rozdíl spočívá 

v institucionalizování, nárokování si výhradního vědění a rozdílnost záměrů činů. 

Klaun, „žádné církvi nepoplatný" (Klaunovy názory, 2000, str. 7), je dokonce 

agnostik, přesto se pustil při rozhovoru s prelátem do choulostivého přemýšlení 

o pojmu manželství a uvědomil si, že k životu určité křesťanské rituály potřebuje: 

(Balzer, 1997, str. 262) „... pokud jsem informován, podle katolického pojetí 

si přece manželé navzájem udělují svátost? - Samozřejmě. - A i když jsou dvakrát 

nebo třikrát úředně i církevně oddáni a neudělí si svátost, manželství je neplatné." 

(Klaunovy názory, 2000, str. 70) Tyto argumenty, o důležitosti a vlastní podstatě 

manželství, byly pro Bólla zásadní, jelikož kniha je založena na telefonických 

rozhovorech, polemikách a ke svým argumentům manželství se vrací ještě 

o několik let zpět později. „Definici svátosti manželství jsem ještě nenašel, kromě 

té jedné: Co Bůh spojí, člověk nerozdělí, a: stanete se jedno tělo. Neobjevil jsem 

však ještě, jestli církevní sňatek je spojení Bohem. Je to jediná svátost, 

jejíž darování nemá v rukou církev. Ona jen spravuje její legitimitu. Ona je tedy jen 

vykonavatelem společenského pořádku..." (Bóll, in Balzer, 1997, str. 262) Bóll 

v románu, s ukázkou výkladu pátera Wunibalda o Písni o Nibelunzích, upírá církvi 

právo, což ji dráždilo, definovat manželství co do obsahu. (Balzer, 1997, str. 263) 

Autor opět ukazuje pravdu místo ideálu. Kritizuje tu pravdu „svazu katolíků", 

která je založena na spojení se hospodářské moci a církve a na dvojí morálce, 

jak autor znázorňuje v klaunových vzpomínkách na spolek pokrokových katolíků 

a jejich diskuzi na téma „o chudobě ve společnosti, v níž žijeme" nebo při zmínce 

o Kinkelových barokních madonách, které jsou zajisté z nějaké loupeže, 

ačkoliv desatero přikazuje: nepokradeš!. (Rogler, 2000, str. 47 - 48; Klaunovy 

názory, 2000, str. 13) Úzkoprsost církve, de facto prolhanost její etiky, spatřoval 

na případu bývalého kněze Heinricha Bohlena, který musel opustit církev, 

protože se zamiloval do ženy, s níž chtěl zůstat. „Tímto se katolická církev jeví 

jako instituce, která na lidských svazcích koná násilí, a tím také jedná v rozporu 

s tím, co má střežit, a sice ducha lásky." (Bernsmeier, 1997, str. 109) Bóll Hansem 

Schnierem nastavuje zrcadlo cynismu a pokrytectví představitelů katolické církve. 

(Bernsmeier, 1997, str. 109) 

59 Verbandskatholizismus (Bčlls, 1995, str. 25) 
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Klaun je „symbol trpícího, mimo společnost stojícího kritického outsidera, 

který staví svými zkarikovanými parodiemi společnosti zrcadlo." (Rogler, 2000, 

str. 44) Chrání sám sebe před pořádkem nastaveným onou společností, a jen tím 

je schopen „humoristicky postihnout smysl světa", a jako takový jej „v abstraktní 

formě svým současníkům předvést". (Rogler, 2000, str. 44) „Ale přes všechny 

strasti, které od společnosti zakusil, zůstal klaun v Bollově smyslu humánní: 

„Mám kupodivu rád ty, k jejichž druhu patřím: lidi." (Klaunovy názory, 2000, 

str. 180) 

Společnost kritizuje hlavně za její přístup k minulosti. Jejím typickým postojem 

se po válce stalo „zapomínání" na nacistickou minulost. Tento postoj autor 

odsuzoval a učinil jej tak vůdčím motivem mnoha děl. Postavy, vystupující jednou 

ve vzpomínkách a posléze ty samé zobrazené v čase vyprávění, jsou příklady 

kariéristů; příklady potlačování minulosti v sobě samých. Jejich ideologická změna 

v průběhu času je znatelná a diametrálně odlišná od původních přesvědčení. 

(Rogler, 2000, str. 50) Sarkasticky líčí ideologickou proměnu Kalicka: doktoru 

Herbertovi Kalickovi, jeho mládežnickému vůdci, byl udělen Spolkový kříž „za své 

zásluhy o šíření demokratické myšlenky mezi mládeží." (Klaunovy názory, 2000, 

str. 141) Stejně tak i učitel Brühl, který při incidentu s pancéřovou pěstí 

a následnými urážkami proti členům mládežnické skupiny křičel při výslechu 

Hanse: „Ohněm a mečem vyhladit, vyhladit ohněm a mečem", byl dnes váženým 

profesorem na Pedagogické akademii. (Klaunovy názory, 2000, str. 20) 

Nejzářnějším příkladem „německé neschopnosti truchlit" je však klaunova matka 

sama, která poslala klaunovu sestru Henriettu z ideologického přesvědčení 

na smrt. I po roce 1945 si zachovala své společenské postavení a chladnokrevně 

se přizpůsobila změněným podmínkám společnosti. (Balzer, 1997, str. 266; Rogler, 

2000, str. 50) Ironicky je ze ženy, která poslala své sítě „bránit naši posvátnou 

německou půdu proti židovským Yankeeům", nyní „předsedkyně ústředního 

výboru Společnosti pro smíření rasových protikladů". (Klaunovy názory, 2000, 

str. 18, str. 22 ) Předpokladem pro tuto překotnou změnu smýšlení je zapomínání, 

kterému se klaun brání, a který tuto vlastnost společnosti vytýká. (Rogler, 2000, 

str. 50) „>Tohle asi ty nikdy nedokážeš zapomenout, co?< Samotnému mi bylo 

do pláče a řekl jsem potichu:>Zapomenout? Měl bych snad, mami?<" (Klaunovy 
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názory, 2000, str. 24) Klaunovými vzpomínkami je tu zastoupeno hospodářským 

zázrakem potlačované svědomí společnosti. (Rogler, 2000, str. 51) 

Autorovi nešlo o propagování některých ideologických myšlenek. „Jde naopak 

o útok na nesmyslnost a zaměnitelnost spolkových ideologií a na latentní brutalitu 

společnosti projevující se v jejím jazyce na straně jedné, na straně druhé pak 

o znázornění jedné postavy, která [...] se ve své identitě prokáže jako 

neotřesitelná. [...] projeví se jako imunní vůči materiálním a duchovním svodům 

doby právě díky své askezi. [...] bezpečně spočívající ve své lidskosti, 

protože není angažována institucionálně. V angažovanosti [...] v programatickém 

se přihlašování k lidskosti by znovu bylo obsaženo nebezpečí ideologického 

odcizení jednotlivce. Musel by se identifikovat se spolkem, takže by si nakonec už 

neuvědomil, kdy se jeho skupina [...] nepozorovaně začíná chovat nelidsky." 

(Thomas, van derWill, in Honsza, 1997, str. 68) 

5.4 Literární ztvárnění postavy - oběti 

V postavě Hanse Schniera spatřujeme jedince, který se odmítá stotožnit s pravidly 

nastolenými společností. Je tímto ze společnosti vyvržen a vystupuje jako outsider. 

Nechce se vzdát své svébytnosti a svobody, proto vykonává povolání klauna 

a svými klaunskými čísly tak znázorňuje svůj nesouhlas a místy výsměch. Tím, 

že nechce být konformním členem, je vyvržen z dobové společnosti vyvržen 

a stává se opět pomyslnou obětí systému, který stát a církev nastavil. 

Klaun, který miloval katoličku Marii, odmítal řídit svůj osobní život pravidly, 

s nimiž nesouhlasil. Pravidla požehnání svazku dvou lidí úřady, kteří se beztak 

miluji či dobové novum zapomínání starých událostí a připodobnění se pravidlům 

novým. 

Marie, která v knize vystupuje jako spořádaná katolička, odchází od svého klauna 

z přesvědčení, které ji soustavně činitelé kroužku předkládali, že žít nesezdaná je 

proti pořádkům církve. S tímto se klaun nemůže smířit, protože mu tato instituce 

připadá prolhaná a majetnícká, stejně jako postavení mnoha osob, které líčí 
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v kontextu svých vzpomínek a času v knize reálného. Matka, profesor Brúhl 

i Kaliek velmi rychle zapomněli na dobu války a přetvořili své smýšlení době 

aktuální. Autor tím naznačuje, jak rychle lidé zapomínají a jak jsou ve svém 

smýšlení nestálí. Jinými slovy: jak jsou slepě ovlivňováni dobovými prvky, které jim 

společnost předkládá ve své „správné" interpretaci. Klaun nechce potlačovat svou 

osobnost, nechtěl se smířit s přesvědčením, že církev, jakožto instituce, má jediná 

právo na stanovování podstaty správného. 

Církev je zobrazována jako zmocněnec práva na stanovování forem spořádaného 

života, aniž by nahlížela na podstatu člověka jako takového. Klaun je „žádné církvi 

nepoplatný" (Klaunovy názory, 2000, str. 7) a přesto je nucen zohledňovat ve svém 

životě pravidla, která stanovili církevní hodnostáři. Jeho četné polemiky 

se zástupci kněžského povolání jsou de facto polemikami světského jedince 

s duchovními. Přesto z nich vychází jako ten, kdo se proviňuje řádu; tedy jako 

rebelující. 

V roli násilníka v tomto díle vystupuje církev, která jako sebevědomá instituce bere 

lidem svobodu osobnosti tím, že jim upravuje životy pravidly. Lidská soužití 

a vztahy tak řídí neviditelnou rukou. Vnucuje, stejně jako stát, svá pravidla, za něž 

trestá. „To dítě nikdy nepřijde do nebe" (tamtéž, str. 149) nebo aby Marie nebyla 

zatížena hříchem, odchází si vzít katolíka Zupfnera. Nástroj násilí církve spočívá 

v nátlaku na svědomí jedince. Pokud je však jedinec sám se sebou srozuměný 

a odmítá řídit svá počínání jejími pravidly, je vyčleněn, stejně jako klaun Hans 

Schnier. 

Násilníkem se tu ukazuje církev, protože pod sankcemi útočí na své ovečky, 

a zároveň je násilníkem stát, který počínání církve legalizuje, protože řada 

duchovních je přímo na světské moci zainteresována či alespoň mají významné 

konexe. Obětí naopak, stejně jako opět celá společnost, je zde především Marie, 

která odchází od svého klauna právě z „donucení", z morálního nátlaku. Klaun je 

v této paralele k Marii obětí ve smyslu opuštěného kvůli tomuto nátlaku. Je však 

i matčinou obětí, která nikdy neprojevila mateřský cit, a která svým jednáním, 

stejně tak dodržováním pravidel, které si zrovna dobová společnost žádala, jej 
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postavila do opozice k jakémukoliv podrobení se a revoltě. Matka, která své 

rodině diktovala směr a nenechala nikoho se rozhodovat svobodně. 

Klaunova postava je však především obětí celé společnosti; jejího nehumánního 

zapomínání, které systém nastolil, a z něhož on - outsider - svou svébytností 

vybočuje. 
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6. Vyhodnocení jednotlivých analýz. Závěr 
- y 

Cílem mé práce bylo nalezení původce násilí a jeho obětí; a to na základě 

ztvárnění postav - obětí v próze Heinricha Bólla. Jak jej Heinrich Bóll v dílech, 

která jsem k této práci zvolila, prezentuje a do jaké míry je zainteresován sám 

autor. 

Na základě zjištění, která vyplynula z mých tématických analýz a k tomu 

souvisejících dobových kontextů, mohu tvrdit, že tím, proti němuž je zde veden 

autorův literární boj a jehož se zde snaží ukázat a oslovit je systém doby. Přesněji 

řečeno zobrazuje zde systém Spolkové republiky Německo a s ním spojené 

instituce. Apel je však veden směrem ke společnosti, kterou tímto kritizuje za její 

slepotu vůči pravidlům, které tento systém stanovuje a ji tak uvádí 

do podvědomého bezpráví vůči sama sobě. 

Analogicky k jeho životu, který jsme si představili v Kapitole druhé mé práce, lze 

tvrdit, že autorovými hlavními hodnotami je láska a sounáležitost, kterých se mu 

dostávalo v rodinném prostředí a v nichž vyrůstal. „Hodnoty dětství a mládí, ten 

malý, přehledný svět rodiny, sousedské důvěry bez anonymity." (Bernsmeier, 

1997, str. 15) Celou jeho osobnost, jak jej charakterizoval i Tomáš Kosta 

v rozhovoru s Vladimírem Mlynářem, „byl to moc příjemný a lidský člověk" 

a mnoho dalších, bychom mohli nazvat: humánně založený člověk. Humánnost by 

byla nadřazeným pojmem všech jeho hodnot, které zastupoval a které jsem 

nastínila již v úvodu této kapitoly byl člověk ... jak to jen říct přesně ... prostě 

hodně soucítil s menšinami a vždycky se jich zastával..." (Kosta, in Mlynář, 2008, 

str. 110) Její prameny a důvody nalezneme v kritických okamžicích, kterými autor 

prošel. Válka, jejíž smysl nikdy nepochopil a kterou odsuzoval souhlasným 

přitakáním Saint - Exupérovým slov| „Válka není žádné opravdové dobrodružství, 

je jen náhražkou dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus." (Bernsmeier, 1997, 

str. 23) Poválečná léta, kdy autor „věřil, že Němci vybudují vzorovou a sociálně 

spravedlivou demokracií", ale byl zklamán, a tak kritizoval, jak posoudíme dále, 

poměry v západním Německu. (Kosta, in Mlynář, 2008, str. 109) Byl nespokojen 

s denacifikací, zdálo se mu, že vyrovnání s ideologií, která v Německu vládla 
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? 

s hroznými následky, s nacismem, bylo neúplné. Proto to jeho, stejně jako řady 

intelektuálů doby, vedlo směrem k levici. Tento fakt je v životopise rozváděn 

a dokázán na faktu, že se přidal na stranu autorů, kteří podporovali SPD, později 

i Williho Brandta a že jeho díla byla hojně čtena v tehdejším SSSR. Ovšem 

politická stanoviska provází i aktéry jeho děl. Poručík v Konec jedné služební jízdy 

uvádí v lokále, kde se to jen hemží příslušníky bundeswehru a poslanci 

CDU/CSU, kteří se opovažují na jiných místech vystupovat jako ochránci 

křesťanské morálky." (str. 59) Těmito zkušenostmi z rozladěnosti nad situací 

poválečné doby a z ovzduší studené války nacházíme v jeho tvorbě období 

„poválečné problematiky."(Bernsmeier, 1997, str. 28; Mlynář, 2008, str. 109) 

Tématickým okruhem, který plyne též z dobové situace restaurace Německa a 

konfrontuje se zde s přesvědčením v období studia na gymnáziu, které je popsáno 

taktéž v životopisné v kapitole 2.2, je oblast religiozity a morálky. Touto oblastí 

jsem se zabývala v jedné z knih, jejíž závěr uvedu níže. 

Kritickým okamžikem, leč okamžikem určujícím, jelikož vyšlo jedno jeho 

z nejznámějších a nejkontroverznějších děl, je období let sedmdesátých, 

popsaných v životopise v kapitole 2.5, kdy jeho osoba byla vláčena tiskem 

v procesu s teroristickou organizací. Jako levicově orientovaný si od tehdejší 

pravice, což lze vyčíst ze slov poslance Carstense za CDU (v kapitole 2.5), velmi 

vytrpěl. Levicová organizace RAF, která byla známa jako skupina Baader -

Meinhofová, byla svým procesem, o němž jsem se zmiňovala v kapitole 3.1, 

důvodem k reakci Heinricha Bolla v novinách a následné nechutné mediální 

štvanice proti němu i celé jeho rodině. Začal boj o pravdu a právo, což byly vysoko 

ceněné Bóllovy hodnoty, které ve svých dílech obhajoval. 

Tyto životní zkušenosti předurčil^autora k sepsání třech knih, s nimiž jsem se 

analyticky zabývala. V nich jsem nalezla, analogicky k jeho životu, indicie vedoucí 

ke zjištění proti komu autor ve svém díle zvedá prst a proti komu se snaží bojovat. 

76 



Ztracená čest Kateřiny Blumové aneb?. Jak vzniká násilí a kam až může vést 

(kapitola 3.), jakoby již podtitulem říkala, že zde nalezneme onoho hledaného 

„strašáka". Nalezneme však pouze jeho prostředníka. 

Heinrich Bóll touto povídkou uvedl případ, který byl sice fiktivní, 
f 

ale jeho podstatou by mohl být příběhem reálným. Poukázal na formu - ironicky 

řečeno - tzv. „pravdivého" psaní a informování určitých médií, která se na lidech 

dopouští násilí právě onou smyšlenou - upravenou pravdou a ospravedlňují ho 

slovy: „poskytovat prostým lidem artikulační pomoc." (Ztracená čest Kateřiny 

Blumové, 2008, str. 249) Jejich násilí tkví v tom, že z člověka svými smyšlenými -

upravenými články udělají štvanou zvěř, pošpiní jeho jméno a postaví jej tak mimo 

společnost, jelikož právě tato společnost, která přijímá články takovýchto novin, 

dotyčného odsoudí. Odsoudí jej ve veřejném soudu, který tak nemá šanci poznat 

pravdivou podstatu a soudí na základě lží. A to vše jen s cílem: zvýšit náklad novin 

senzacechtivými zprávami. Obrana proti tomuto služebníkovi násilí, tedy tisku, 

není snadná, jelikož „na svobodu tisku se nesmí lehkovážně sahat", (tamtéž, 

str. 155). Má to zakotveno v zákonech země, již slouží. Tisk zde vystupuje jako 

násilník, jelikož v povědomí společnosti vzbuzuje líčením Kateřinina charakteru, 

který je smyšlen, hrozbu společnosti. Mylnou informovaností se dopouští násilí jak 

na společnosti ale i na Kateřině, jelikož napadá její osobnost. Ta, tímto vzbuzením 

strachu ve společnosti, je trestána společenským zavrhnutím. V podstatě je zde 

zřetelná spojitost mezi Kateřinou a případem Heinricha Bolla, na němž 

se Springerův koncern dopustil stejného násilí. I on byl zavrhnut díky uzákoněné 

svobodě tisku. V kapitole 3.2 jsem se zmiňovala o případě, kdy byl spisovatel, 

stejně jako Kateřina, novinami označen za pomocníka teroristům. 

Podobně je to zde i s domnělým vrahem Góttenem, jehož tisk, bez předchozích 

důkazů, veřejně odsoudil k nálepce „vrah". Zde je patrná autorova asociace s 

případem skupiny Baader - Meinhofová, kteří byli odsouzeni tiskem dříve, než by 

byla bývala prokázána jejich vina. Ostatně jejich skupina s tímto činem neměla nic 

společného. 

Obětí v tomto díle je tedy nejen Kateřina Blumová, Ludvík Gotten, ale i matka 

Kateřiny, která vyčerpaností z poznatků, které ji sdělil reportér druhého dne 
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zemřela K obětem patří i lidé z blízkého okruhu protagonistky, např. Blornovy, 

kteří se v tisku zobrazovali jako „rudá Truda" a právník, té „loupežnické milenky". O 

praktikách novin vypovídají slova Stráubledera „ NOVINY neznamenají nebezpečí, 

to má v rukou Luding..." (tamtéž, str. 217) 

Ten, na kom je zde vykonáno násilí je i reportér Tótges, jelikož byl zastřelen. 

Viníkem je Kateřina Blumová, ta je, dle definice v úvodu, ačkoliv byla k tomuto činu 

donucena morálním násilím, za svůj čin zodpovědná a v díle také je odsouzena. 

Násilí v této knize je zastupováno jazykem, jaký masmédia volí a oběťmi jsou 

protagonisté knihy, kterým tak noviny zničily sféru soukromého života, ale do jisté 

míry i společnost, která sebou nechává manipulovat. Dílo je adresováno 

Springerovu koncernu, který „manipuluje veškerými odstíny nepravdy"60, ale kdo je 

však onou šedou eminencí, tím, kdo tohle má na svědomí, že novinám dává 

takovou svobodu, je stát. Státní systém kde promlouvají, více než právo, osobní 

preference, kontakty a zisk. 

Konec jedné služební jízdy, rozebíraný v kapitole 4., kde Gruhlovi vedou spor se 

státem přímo, čímž je od počátku zřejmý viník, a kde jim sám předseda soudu 

radí: „Musí být nezávislí na státu" (Konec jedné služební jízdy, 1968, str. 156), 

je dílem, kde autor dává na odiv svůj antimilitaristický postoj. V díle autor 

poukazuje na nesmyslnost vojenské mašinérie prostřednictvím „jedné služební 

jízdy", poukazuje na nehumánnost inštituce: „morálka nepatří k těm bodům, 

které je možno nařídit nebo které spadají do velitelské kompetence" (tamtéž, 

str. 59) a poukazuje slovy faráře na její absurdnost, když tvrdí, že během vojenské 

služby se o něj „krutě pokoušel nihilismus" (tamtéž, str. 103). Dokazuje také slovy 

ekonoma, čímž poukazuje na další instituci státu - dalšího vykonavatele násilí, 

že stát humánností neoplývá - „pojem morálka, v daňové vědě odmítá" (tamtéž, 

str. 111) 

V této knize nejsou pomyslnými oběťmi pouze Gruhlové, ale celá „zformovaná" 

společnost. Gruhlové jsou v knize souzeni za projevený odpor vůči státu, 

60 Honsza, 1997, str. 98 
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ale souzeni za prohřešení se vůči právě těm pravidlům, které nastolil stát sám 

a které jsou tu líčeny slovy obhájce v poslední řeči a ekonoma Gráhna, 

jako „nemilosrdné a nelítostné", (tamtéž, str. 151) Obětí je tu celá společnost, 

protože je řízena stejnými pravidly, které slepě příjimá, a proti nimž se prohřešit 

znamená být souzen. Jsou řízeni pravidly, která je však daňovou politikou 

vykořisťují a nedávají jim šance. 

Co by zde bylo možná také označitelné jako násilí, je forma potlačování svobody 

umění, kdy si stát nárokuje výhradní postavení na posouzení, kdy se jedná 

o umělecké dílo a kdy nea, ačkoliv zde - v knize - je to ironie případu. Stát tu 

označil za umělecké dílo předmět sporu, který byl projevem veřejného odporu proti 

němu - státu - samotnému. 

Konkrétní projevy násilí, ve smyslu definice v úvodu uvedené, se tu nedopouští 

nikdo. Nikdo nebyl k činům dohnán fyzickým násilím, ani pod morálními 

pohrůžkami. Gruhlovi za své činy nesou plnou odpovědnost. 

Je zde však poukázáno na nesmyslnost bundeswehru, na jeho snahu potlačit 

v člověku poslední zbytky lidskosti sebe sama a svobody; na korupci dotýkající 

se i oblasti justice v osobě Grellbera. Poukazuje tu na společnost, která nezná 

slitování a pozbývá to základní, totiž lidskost a vědomí sebe sama. A toto 

potlačování a omezování jsou projevy násilí, které jsou páchány na společnosti. 

Opět hlavním orgánem všech těchto pomocníků, v očích Heinricha Bólla, násilí je 

stát. 

„Kronikář německé současnosti" (Honsza, 1997, str. 49) Heinrich Bóll ve svých 

Klaunových názorech, popisovaných v kapitole 5., ostře vystupuje proti církvi. Sám 

věřící katolík polemizuje s církví, „jejíž německá tvář ho uráží" (Střítecký, in Bóll, 

1987, str. 121) a silně kritizuje morálku společnosti poválečné doby. Církev 

upravenou partajními činiteli, kteří si svou víru zdůvodňují dle libosti, líčí 

na postavách kroužku katolíků. Ukazuje ji jako konzumní, zinstitucionalizovanou, 
ii 

zkostnatělou a stejně tak její^ovečky. Násilnicky se zde chová církev, 

která vystupuje jako sebevědomá instituce, lidem bere svobodu soužití a vztahy 

tak řídí neviditelnou rukou. Ostrou formulací jako:„nad tím podvodem, 

který provozují kněžouři s manželstvím." (Klaunovy názory, 2000, str. 34) dává 
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nejevo, že i svazek manželský je institucionálně předepsán. Vnucuje tak, stejně 

jako stát, svá pravidla, za něž trestá, „to dítě nikdy nepřijde do nebe" (tamtéž, 

str. 149) nebo aby Marie nebyla zatížena hříchem, odchází si vzít katolíka 
-

Zupfnera. Její nástroj násilí spočívá v nátlaku na svědomí jedince. Utočí 

na společnost, která tak ráda zapomíná a která je manipulovatelná. 
v 

Násilníkem se tu ukazuje církev, protože pod sankcemi útočí na své ovečky 

a zároveň je násilníkem stát, který počínání církve legalizuje a jehož moc je, hojně 

ve funkcích členů spolku, zastoupena církevními hodnostáři. Obětí naopak je zde 

především Marie, která odchází od svého klauna právě z „donucení" svědomí 

a klaun je obětí ve smyslu opuštěného kvůli církvi. On je však především obětí 

nepochopení celého společenského systému, který je státem nastaven, a z něhož 

on - outsider - vybočuje. 

Jak vzniká násilí v knihách Heinricha Bólla, do jaké míry je ho zde použito 

a na kom. Tuto podotázku své práce zodpovím zestručněným shrnutím. 

Autorova touha dokumentaristickým stylem něco ovlivnit, se projevila v Kateřině 

Blumové, kde bojoval proti násilníkovi jménem masmédia. Církevní spolčení 

se státem, jakožto násilníka označil v Klaunových názorech a válku, 

která se dopustila sama o sobě násilí, ale v knize ironicky naznačuje jen její 

absurdnost, líčí v Konci jedné služební jízdy. Kdo je však míněn obětí těchto děl, 

je západoněmecká veřejnost sama, která je slepá a nechává sebou manipulovat. 

Tím, kdo stojí v pozadí všech těchto vykonavatelů násilí, je v jeho očích stát a jeho 

institucionalizovaný systém. 

„Což se nenacházíme v permanentním stavu násilí?" Boll tímto citoval dopis 

Buchnera z roku 1933, který upozorňoval, že násilí provází lidskou civilizaci 

od počátku. (Honsza, 1997, str. 97) 

Snahou Heinricha Bólla bylo násilí pojmenovat, vystoupit proti němu a obhajovat 

pravdu, svobodu a humánnost. Slovy Sartera: „Der Beste muss schreiben, wie der 
i 

Vogel singt; aber der Schriftsteller ist kein Vogel." (Vormweg, 2000, str. 76) 
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7. Resumé 

Cílem mé práce bylo nalezení původce násilí a jeho obětí. Pojmenování toho, 

kdo či co se dopouští násilí na postavách obětí v próze Heinricha Bólla. 

Jak původce násilí a násilí ztvárněné na postavách svých děl Heinrich Bóll 

prezentuje a do jaké míry je zainteresován sám. 

Analogicky k jeho životu, který jsme si představili v úvodní kapitole práce, 

lze tvrdit, že jeho hlavními hodnotami je láska, sounáležitost, pravda, spravedlnost 

a shrnuté řečeno, jeho nejvyšší prioritou je humánnost, která prostupuje díly 

a která je zakořeněna v jeho osobním životě a zkušenostech. 

Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie 

fuhren kann, uvedena v kapitole 3., by mohla být nazvána protimediální. Obětmi 

násilného jazyka a morálky novin jsou zde jak Kateřina Blumová, tak i Ludvík 

Gótten, manželé Blornovi a další z blízkého okruhu protagonistky. Obětí je zde 

vlastně celá společnost, která je tímto i kritizována za svou slepotu. 

V knize Ende einer Dienstfahrt, protimilitaristické dílo v kapitole 4. , vystupují otec 

a syn Gruhlovi jako oběti, na lidskosti se dopouštěného násilí, státu, jeho systému 

a nesmyslné instituce jménem armáda. Násilníkem, ve smyslu definice v úvodu, 

zde však není nikdo. Avšak počínání státních institutic je určitým druhem násilí 

na člověku. Opět je zde kritizována společnost za svou ochotu manipulace. 

Klaunovy názory , uváděné v kapitole 5., je dílo plné kritiky církve. Její nástroj 

násilí spočívá v nátlaku na svědomí jedince. Útočí na společnost, která tak ráda 

zapomíná a která je manipulovatelná. Pod sankcemi útočí na své ovečky 

a zároveň je násilníkem stát, který počínání církve legalizuje. Jemu a církvi 

je vyčítáno spolčení se a institucionalizování osobní sféry života. Obětí naopak 

je zde především Marie, která odchází od svého klauna právě z „donucení" 

svědomí a klaun Hans Schnier je obětí ve smyslu opuštěného kvůli církvi 

a zavrhnutého dominantní matkou, která je v díle představitelkou stěžejní 

německé poválečné vlastnosti, a sice zapomínání nacistické minulosti. On sám je 
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především obětí společenského systému, který je státem nastaven, a z něhož on 

- outsider - svou svébytností vybočuje. 

Tím, kdo stojí v pozadí veškéro násilí na společnosti je stát a jeho 

institucionalozovaný systém, který používá jako prostředek svého nátlaku. 
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8. Resümee 

Das Ziel meiner Arbeit war es den Gewalturheber und seine Opfer festzustellen. 

Die Benennung von dem, wer oder was an den Opfern in der Prosa von Heinrich 

Boll Gewalt ausübt. Wie er den Gewalturheber und die Gewalt, die Heinrich Boll 

an den Personen seiner Werke präsentiert, darstellt und inwieweit er selbst daran 

interessiert ist. 

Analogisch zu seinem Leben, das ich in dem Einleitungskapitel dieser Arbeit 

vorstellte, kann man behaupten, dass seine Hauptwerte Liebe, 

Zusammengehörigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit sind. Zusammenfassend kann 

man sagen, dass seine höchste Priorität die Menschlichkeit ist, die alle Werke 

durchdringt und die ihre Wurzeln in seinem persönlichen Leben und Erfahrung hat. 

Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie 

führen kann, im dritten Kapitel angeführt, könnte antimedial benannt werden. Die 

Opfer der gewaltsamen Sprache und Moral der Zeitungen sind hier sowohl 

Katharina Blum, als auch Ludwig Götten, das Ehepaar Blorn und Weitere aus dem 

nahen Umfeld der Protagonistin. Das Opfer ist hier eigentlich die ganze 

Gesellschaft, die hiermit auch für ihre Blindheit kritisiert wird. 

? 
Im Buch Ende einer Dienstfahrt, ein antimilitaristisches Werk im Kapitel 4, treten 

der Vater und Sohn Gruhl als Opfer der gewaltsamen Praktiken des Staates, 

seines Systems und der unsinnigen Institution des Namens Armee auf. 

Gewalttäter, im Sinne der Definition am Anfang, ist jedoch niemand. Wir finden hier 

jedoch eine Art der Gewalt am Menschen. Wiederum kritisiert man hier die 

Gesellschaft für ihre Bereitschaft zur Manipulation. 

Ansichten eines Clowns, im Kapitel 5 angeführt, ist ein Werk voller Kritik der 

Kirche. Ihr Werkzeug der Gewaltausübung besteht in dem Druck auf das 

Gewissen des Individuums. Sie attackiert die Gesellschaft, die so gern vergisst 

und die manipulierbar ist. Unter Androhung von Sanktionen greift sie Ihre 

Schäfchen an und gleichzeitig ist der Gewalttäter der Staat, der dieses Vorgehen 
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der Kirche legalisiert. Ihm und der Kirche werden ein Bündnis und eine 

vor allem Marie dar, die sich von ihrem Clown trennt - eben wegen der Nötigung 

ihres Gewissens. Clown Hans Schnier ist das Opfer im Sinne eines Verlassenen 

wegen der Kirche und eines Zurückgewiesenen von seiner dominanten Mutter, die 

im Werk eine Darstellerin der grundlegenden deutschen Nachkriegseigenschaft ist 

- und zwar des Vergessens der nazistischen Vergangenheit. Er selbst ist vor allem 

das Opfer des gesellschaftlichen Systems, das vom Staat gesteuert wird, und aus 

dem er - Außenseiter - durch seine Absonderlichkeit ausschert. 

Es selbst ist vor allem das Opfer des Unverständnisses des ganzen 

gesellschaftlichen Systems, das vom Staat gesteuert wird, und aus dem er als 

Der, wer im Hintergrund der gesamten Gewalt, die an der Gesellschaft ausgeübt 

wird, steht, ist der Staat und sein institutionalisiertes System, das er als Werkzeug 

seiner Druckausübung verwendet. 

allumfassende Institutionalisierung vorgeworfen. Das Opfer stellt hier im Gegenteil ? 
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Příloha č. I 

Vysoká škola: Univerzita Karlova Fakulta : Pedagogická 

Katedra: Germanistiky Školní rok: 2008/2009 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
(PROJEKTU, UMELECKÉHO DÍLA, UMELECKÉHO VÝKONU) 

Pro VRTELKOVÁ Veronika 
obor Učitelství pro 2. a 3. stupen, 

obor nemecký jazyk a literatura - společenské vedy 

^ázev tématu: „ Wie kann die Gewalt entstehen?" 
Opfer-Figuren in den Werken Heinrich Bolls 

Zásady pro vypracování: 

Úvod - motivace výběru tématu, vymezení problematiky a definování cílu práce, formulace 
tychodisek jednotlivých kapitol 

Život a dílo H. Bölla (reakce na otázky násilí) 

^ Analýza románu Die verlorene Ehre der Katharina Blum se zamerením na literární postavu oběti 

^ Analýza románu Ende einer Dienstfahrt se zamerením na literární postavu oběti 

• Analýza románu Ansichten eines Clowns se zamerením na literární postavu oběti 

Vyhodnocení jednotlivých analýz. Závěr (shrnutí výsledků vzešlých z kapitol 2-5) 

^ Resumé (v českém jazyce) 

^ Bibliografie 

^ Obrazová příloha 



Seznam odborné literatury: 
Primární literatura: 
Boll, Heinrich: Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2002 
ISBN 3-462-03145-7 

Boll, Heinrich: Klaunovy názory. Praha: Hynek, 2000 ISBN 80-86202-72-0 

Boll, Heinrich: Ende einer Dienstfahrt in Balzer, Bernd: Heinrich Boll Werke; Romane und 
Erzählungen 4 (1961-1970). Köln: Kiepenheuer&Witsch ISBN 3 462 0218 5 

Sekundární literatura: 
Balzer, Bernd: Das literarische Werk Heinrich Bolls; Einführung und Kommentare (Ansichten eines 
Clowns, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Ende einer Dienstfahrt)) 

Bernsmeier, Helmut: Literaturwissen für Schule und Studium - Heinrich Boll ( Ansichten eines 
Clowns, Die verlorene Ehre...) 

Vogler, Christiane: Ansichten eines Clowns 

Linder, Christian: Heinrich Boll; Leben und Schreiben 1917 bis 1985 

^ormweg, Heinrich: Der andere Deutsche; Heinrich Boll Eine Biographie 

H. Boll Stiftung: H. Boll - Leben und Werk 

Text und Kritik; Zeitschrift für Literatur, Heft 33, H. Boll, 1982 

^odrová, Daniela a kol. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. 

balší sekundární literatura (také časopisecká) vztahující se k jednotlivým dílům. 

Jdoucí diplomové práce: PhDr. Viera Glosíková, CSc. 

^atum zadání diplomové práce: 6.11. 2008 

^rmín odevzdání diplomové práce: duben 2009 

Dekan 

dne 2008 



Priloha c. Il 

Heinrich Boll 1917-1985. 
1917 Heinrich Boll wird am 21.Dezember als Sohn eines katholischen 

Schreiners und Bildhauers geboren. 
1921 Die Familie Boll zieht aus der südlichen Altstadt in den ländlichen Vorort 

Köln-
Raderberg in ein eigenes Haus. 

1924-28 Besuch der Volksschule 
1928-37 Staatlich humanistische Kaiser-Wilhelm Schule in Köln 
1930 Die Familie Boll muss ihr Haus aus Geldmangel wieder verkaufen und 

kehrt in die Kölner Südstadt zurück. 
1937 Beginn einer Buchhändlerlehre in Köln 
1939 Germanistikstudium 
1939-45 Kriegsdienst in Frankreich, der Sowjetunion, in Rumänien, Ungarn und 

im Rheinland. Beförderung zum Obergefreiten. Er erkrankt an Typhus 
und wird mehrfach verwundet. 1945 wird er kurzzeitig in 
amerikanischen und britischen Lagern interniert. 

1942 Heirat mit Annemarie Cech 
1946 Studium der Germanistik in Köln. Beginn der intensiven 

schriftstellerischen Tätigkeit. 
1947 Der älteste Sohn Bolls, Raimund Boll, wird geboren. 
1948 Boll bekommt einen zweiten Sohn. Sein Name lautet René 
1949 Boll veröffentlicht sein erstes Buch mit der vom Kriegsleben geprägten 

Erzählung „Der Zug war pünktlich" 
1950 Boll wird ein dritter Sohn, Vincent, von seiner Frau Annemarie Cech 

geboren. 
1951 Boll lebt als freier Schriftsteller mit festem Wohnsitz in Köln. Einladung 

der „Gruppe 47" (stehen für freies Schreiben ohne Zensur) von denen 
Boll für seine satirische Geschichte „Die schwarzen Schafe" 
ausgezeichnet wird. 

1958 Boll bekommt den Eduard-von-der-Heydt-Preis der Stadt Wuppertal 
verliehen. 

1959 Auszeichnung mit dem großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

1964 Heinrich Boll ist Gastdozent für Poetik an der Universität Frankfurt am 
Main. 

1967 Verleihung des „Georg Büchner Preises" der Deutsche Akademie für 
Sprache und Dichtung. 

1968 Lehrer an der Universität Frankfurt am Main. 
1969 Lehrer an der Universität von Prag. Wahl zum Präsidenten des 

deutschen PEN-Zentrums. 
1971 Wahl zum Präsidenten des internationalen PEN-Clubs (bis 1974). 
1972 Öffentliche Kontroversen um seine „Spiegel"-Artikel „Will Ulrike Meinhof 

Gnade oder freies Geleit?". Engagement in der sozialdemokratischen 
Wählerinitiative zur Bundestagswahl. 
Auszeichnung mit dem Nobelpreis für Literatur, der damit zum ersten 



Veröffentlichung der Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann". 
Im März gewährt Boll dem sowjetischen Schriftsteller Alexander 
Solschenizyn erste Aufnahme. Zuvor hat Boll einige seiner 
Manuskripte in den Westen geschmuggelt und so erste 
Veröffentlichungen ermöglicht. 
Verleihung der „Carl-von-Ossietzky-Medaille" der Internationalen 
Liga für Menschenrechte. 

Engagement in der Friedensbewegung. Boll spricht unter anderem bei 
der ersten Bonner Demonstration gegen den Nato-
Nachrüstungsbeschluss. 

Ernennung zum Professor durch den Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Ehrenbürgerschaft der Stadt Köln. 
Teilnahme an der Blockade des US-Militärdepots Mutlangen. 
Ansprache auf der zentralen Friedensdemonstration am 22. 
Oktober in Bonn. 

16. Juli: Heinrich Boll stirbt nach langer Krankheit in seinem Haus in 
Langenbroich/Eifel. 



Über mich selbst 

Autobiographischer Essay, 1959 

Geboren bin ich in Köln, wo der 
Rhein, seiner mittelrheinischen 
Lieblichkeit überdrüssig, breit 
wird, in die totale Ebene hinein auf 
die Nebel der Nordsee zufließt; wo 
weltliche Macht nie so recht ernst 
genommen worden ist, geistliche 
Macht weniger ernst, als man 
gemeinhin in deutschen Landen 
glaubt; wo man Hitler mit Blu-
mentöpfen bewarf, Göring öffent-
lich verlachte, [...] geboren in Köln, 
das seines gotischen Domes we-
gen berühmt ist, es aber mehr sei-
ner romanischen Kirchen wegen 
sein müßte; das die älteste Ju-
dengemeinde Deutschlands be-
herbergte und sie preisgab; Bür-
gersinn und Humor richteten ge-
gen das Unheil nichts aus, jener 
Humor, so berühmt wie der Dom, 
in seiner offiziellen Erscheinungs-
form schreckenerregend, auf der 
Straße manchmal von Größe und 
Weisheit. 

Geboren in Köln, am 21. Dezem-
ber 1917, während mein Vater als 
Landsturmmann Brückenwache 
schob. [...] Meine väterlichen Vor-
fahren kamen vor Jahrhunderten 
von den Britischen Inseln, Katho-
liken, die der Staatsreligion Hein-
richs VIII. die Emigration vorzogen. 
Sie waren Schiffszimmerleute, zo-
gen von Holland herauf rheinauf-
wärts, lebten immerl ieberin Städ-
ten als auf dem Land, wurden, so 
weit von der See entfernt, Tischler. 
Die Vorfahren mütterlicherseits 
waren Bauern und Bierbrauer;eine 
Generation war wohlhabend und 
tüchtig, dann brachte die nächste 
den Verschwender hervor, war die 
übernächste arm, brachte wieder 
den Tüchtigen hervor, bis sich im 
letzten Zweig, aus dem meine Mut-
ter stammte, alle Weltverachtung 
sammelte und der Name erlosch. 

Meine erste Erinnerung: Hinden-
burgs heimkehrende Armee, grau, 
ordentlich, trostlos zog sie mit 
Pferden und Kanonen an unserem 
Fenster vorüber; vom Arm meiner 
Mutter aus blickte ich auf die 
Straße, wodieendlosen Kolonnen 

auf die Rheinbrücken zumar-
schierten; später: die Werkstatt 
meines Vaters: Holzgeruch, der 
Geruch von Leim, Schellack und 
Beize; der Anblick frischgehobel-
ter Bretter, das Hinterhaus einer 
Mietskaserne, in der die Werkstatt 
lag; mehr Menschen, als in man-
chem Dorf leben, lebten dort, san-
gen, schimpften, hängten ihre Wä-
sche auf die Recks; noch später: die 
klangvollen germanischen Namen 
der Straßen, in denen ich spielte: 
Teutoburger-, Eburonen-, Veleda-
straße, und die Erinnerung an Um-
züge, wie mein Vater sie liebte, Mö-
belwagen, biertrinkende Packer, 
das Kopfschütteln meiner Mutter, 
die ihren Herd liebte, auf dem sie 
das Kaffeewasser immer kurz vor 
dem Siedepunkt .zu halten ver-
stand. [...] Erinnerung an das erste 
Geld, das ich in die Hand bekam, 
es war ein Schein, der eine Ziffer 
trug, die Rockefellers Konto Ehre 
gemacht hätte: 1 Billion Mark; ich 
bekam eine Zuckerstange dafür; 
mein Vater holte die Lohngelder 
für seine Gehilfen in einem Leiter-
wagen von der Ba-n-k; wenige Jahre 
später waren die Pfennige der sta-
bilisierten Mark schon knapp, 
Schulkameraden bettelten mich in 
der Pause um ein Stück Brot an; 
ihre Väter waren arbeitslos; Unru-
hen, Streiks, rote Fahnen, wenn ich 
durch die am dichtesten besiedel-
ten Viertel Kölns mit dem Fahrrad 
in die Schule fuhr; wieder einige 
Jahre später waren die Arbeitslo-
sen untergebracht, sie wurden Po-
lizisten, Soldaten, Henker, Rü-
stungsarbeiter — der Rest zog in 
die Konzentrationslager; die Stati-
stik stimmte. [...] 

Schreiben wollte ich immer, ver-
suchte es schon früh, fand aber die 
Worte erst später. 



příloha č. iv Kindheit und Jugend 
t̂ aVií! 
llf» 
ÍÍUČilft fMpM^Ů 

tottytvini 
OfliltiMfe •«rfi/ifl-. 

Or.i'.fiiiiiiijdi, 

Jyr: ' 

7 Ä 

SřouÍB^ř» Kaik-r. tP(%ltn<$viwi«fuim ¿ü Köln 

Kindheit und Jugend 

1. Die Eltern Heinrich Bölls, Viktor und Maria Böll, 
geborene Hermanns 

2. Stammbuch der Familie Viktor Böll. 
Geburtseintrag in der letzten Rubrik: 
Heinrich Theodor, 21.12.1917 

3. Heinrich Böll im Alter von sieben Jahren, 
Scherenschnitt 

4. Im Kreise von Mitschülern der Volksschule 
Köln-Raderberg 

5. Im Kreise von Mitschülern des Kaiser-Wilhelm-
Gymnasiums 

6. Heinrich Böll 1926 im Vorgebirgspark in der 
Nähe der Wohnung Kreuznacher Straße 49 

7. Heinrich Böll 1936 
8. Zeichnung des gerade siebenjährigen Heinrich 

Böll: Adam und Eva 
9. Tacrtusausgabej.die Heinrich Böll im Unterricht 

benutzte. Notiz auf dem Einband: DerNS-Wahn 
setzt sich durch (1.2.1937) 

10. Zeugnis der Reife 1937 

A u t , „ / ; í & n 

..,. kůM^iiík*«^ i . . . ;.„,... 
. Csiu 

•.,•',. .tíťítpftH 



Pfi,oha e v Studium und Kriegsjahre 
«¡tum» u 

. ßili 

krrti »t«i «frt>l_n« jfr; fc Q t 

¿̂ liiiribüiifi fit̂ "¿iiiignifli 
bc> ¡Vwgtr («iCU-4» 

v. . • ; / .v 

LH 

m 

¡IIa 

IV? 
•M. 
VW 

«ommc - TOj»«i.8irtfcj1i»,t Mf)~ ' 

SiUn tiitf 

SU< (L 

•Stlvwi-.'̂  

«KIWII« »tyltfitai,̂  
«' >Mftiil»»tt, ä»M|rn »4.1 etniatrt 

JvtM^u.T^i 

i i JHW«>0fUl ÄMWSfelti' 

JIUAAÄA wWf» 

ftaliuibiii üiir 38.;" ' 

1; 
Ali 

• v Wfflgfliin!|..3nffortiininfl 

•' »«iiSiwjiil; : , y ., :Vf'V 

Milln 

'»>. i m ii/ö?-, . s/n 
„SBÜfe! ' 

Studium und Kriegsjahre 

1. Studienbuch der Universität Köln. Darin der Eintrag über die Immatrikulation 
vor Knegsbeginn (13.4.1939) und nach Kriegsende (20. S. 1946) ™ U ' a t , o n 

^ssischer PWlotog^f1' * ) e s u c '1 t e n Wasungen und Seminare in Germanistik und 
3. Gestellungsbefehl der deutschen Wehrmacht 
4. Soldbuch des Obengefn-iten Heinrich Boll 
5. Heinrich Ball als Soldat 
6. Heinrich Söll in Paris 1941 
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vCi l iMi- 11- HilU o»v»}v.|<~. 
& Iii. Jsou*S*/j a. ut«. tC-

tfviltL. ( OrcvK. Va w - u - w-J 

fotattm»i*n »fVniiÄilla&rtoriii 06a ftol/rMrtn 
i*ieu$nct« Ci«(te H» ort&otM, ' 

«tinttti S<lre!wwWri>(>t!<$<tH. 5>ie] 
«lt Cfrt î»! tör W« tut Bktrin.«* 

»Wo das kleine Kreuz ist, schlagen bei Sturm die hohen 
Wellen auf die Straßel« ««»fltfitilflt iuu . 

1; ! ' tabkwH 

fe,i s.,« m » 1« >« a«Mw>". 1 »i " » v ; 1 > 

W* .'I MH !• •» »> «»«"< -SK-'lB-ArrflP 

IIVUIQ«. Imd . u. » M« >« ifcT" M'i' 3- -- -v-
.. . . J ^ . i. 'W i l iVl I i if / J T - ' ..'.'l.vii. 

| ^ t l J«- V. 

1 -1 v : 'V**«»!»^ 

Ich b/n M maßlos leid, so ¡»hielang ah elhfaiher Sol-
dat herumzulaufen, ohne die geringste Bectuemltrh-
keit und Vergünstigung; vor allem aber ist es so 
beschissen, immer, Immer mitten in der Masse drin-
zustecken; Ich habe es mir oft und lange, lange 
Oberleg t, 06 ich nicht Offizier werden soll: es wäre so 
einfach; In wenigen Monaten schon könnte Ich als 
Leutnant herumlaufen, da Ich ja die notige Dienst-
Kit auf dem Buckel habe... Aber ich will es nicht 
nein, ich werde mir niemals mehr nur Gedanken dar-
über machen. Ich will es nicht 1..J Ich meine fast es 
wäre ein Verrat an allem, was wir haben mitmachen 
und erleiden müssen, wenn Ich letzt Offizier werden 
wollte, weil mir der Dreck da unten nicht mehr gut 
genug Ist... S S & f l P I s t e i i v 

F-XTUA 13 i-mVpHCW <jr viaÜ P'CST 
KmtSlit/'WGHlKKllf 

o«D OF "CAPTUHE FOR NSONEIK. 
GIFANGENCNMILOÜNO fDR;KWiO«3 

— —t ¡¡nToii«%rrinilicnPp** ' 

8
_ _ I kitllnaiirliDoli • ' 

I I I S L ß r p w p W i M S d 
U n • ; Mkhr&vmoiiiyKiidrj. t 

B r i H | . « . U i n J I ' a W j C w 

Oer CieoenKtap üMvww/EraJiiiuiwia nn^i. 
' •vtrirri '^' '^' M'WiM 

htmemiHt bill 

f f j t r t l l l 

HEINRICH BÖtL 

Brief an 
meine S 
otler: VicrFohrradcv . ' ' , 

. : (X«{< K»^ nn wn icioil etk iilt.«- >5<W|»iMl«Ti» u«1 Kl |»4ao 
U|»i ««n̂ lMMI «MIlHIItwWd«». ' : 

MUliii-
:• -Jüh. 

UU »#"<*• uwwiw« W«h«=n. 

*«rtti.»0» Mi.)«-fj. v-t-^Ort-
tofnii . • , • tllttUfwb^M* t*uy/r*fli*M» ..jtt?~'' 
l>M.̂ Mn«>;tit<«iMit iihM Hfw*''»* .•<»>•»; fkii» 
imwtii* '•'• • • nnr*r4* tiinlitait*"-:"• •. ' • •. • • 

s r . i T w m , üa&ÜJ&mm. -
r & K g s MM-Afc-ti. sz^Mtäm 

¡J. '¿'¡¡Mifit rjt 
i^UiiWH»! fItH wfcMli '»WH' wf Alf «(<*» 

Krieg und Kriegsende 

1. Auszug aus einem Brief an seine Mutter aus Frankreii 
Juli 1942 

2. Postkarte an Annemarie Böll aus dem kleinen 
nordfranzösischen Küstenstädtchen LeTreport. wo 
Heinrich Böll 1943 zeitweilig stationiert war. 

3. Vorder- und Rückseite des Kriegsurlaubsscheins, dess 
Laufzeit Böll eigenmächtig verlängerte. Die 
Manipulation befindet sich am linken Rand der 
Vorderseite, wo erden 5.3.45 in den 25.3.45 abänd« 

4. Heinrich Böll schrieb den »Brief an mei.ie Söhne odei 
Vier Fahrräder« 1985 zum 40. Jahrestag von Kapitulat 
und Befreiung. In diesem Text beschreibt er seine 
Erlebnisse am Kriegsende. 

5. Mitteilung über die Gefangennahme Bölls durch die 
Amerikaner an Annemarie Böll vom 25.4.1945 

6. Böll als Kriegsgefangener. Zeichnung des Freundes 
Ernst-Adolf Kunz 

f u'«ui-i>'u oAii«- e f t - • » • » * • ' 



HEINRICH BÖLL 

k i e p e n h e u e r « w i t s o i 

příloha č. v i | H e i n r i c h Boll und Irland 
. > v T 

Kßhrend du* B o o t l a n g « a a i n d e n k l o l a a » g a r « » e i n l i e f , e r k a n n t e n 
w i r d e n a l t e n Hon» , d a r «uf d o r e t e i n e r n e n Baak v o r e i n e r R u i n * ¿ n o a . 
Der Kaan h a t t a v o r d í a i h u n d o r t J a h r e n een&u of d o r t o l i e o n t ü r m e n » 
d o s « e r d i * W o l f e r a a o h t e , * n d « r t e tolohtn a n d i o e e r V o r a t e l l u n g t 
a U h e l o a l i e a e e n a i o h i a b a k a p f e l f o ř í « u « r a « B < u n í T T o o l n o r t h - ß a l l o n -
» U t a a l n a e l a b s a h n t e J a h r h u n d e r t t ť & n o p o b l a r e n : d e r a l t e fiann « o g 
u l e K i t « »oß a o g ' t r d l « f i X a k a u e r a m i t , d i e Georg» o o r g T t t l t l g i n Dos 
4«a B o o t e a b e o o h ü t a t h a t t e » w a h r e o h e i n l i e h w a r on v o r i l u n d e r t e n von 
J a h r e n Mor l t o t e n iMincer , f r é d l g e n d e Münch« g e n a u «o i a á l o a c a H a f e n 
g e l a n d e t , w i e w i r l a n d e t e n » d e r a l t « Mann l ü p f t e . d i e MUtee ~ w e i e a 
war o e i n J t a a r , f l o c k i g u n d d i c h t . e r hond J p ó t t e á t , V i r 
» p r a n g e n e n l e a d u n d w e o h n e l t o n , e i n e n d e r e u l i o h e l n d , < w " l o v e l y 
d a y ' " « l o a d « y a - « w o n d e r f u l d n y " * e a h r k o a p l l e i e r t e £ I n f n i b b e l t 
d e r flegrUeeung i n d e n H i n d e r n , wo 4 M f e t t e r o t t a d l g -ron H a g e n g ü t -
t e r n b e d r o h t l a t , und o o h a l d w i e d u B o d e n . d e r k l e i n e n I n a e l b e t r e -
t e n h a t t e n , a c h l o n o e , * l a a c b l a * e d i e t e i i w i p e i n S t r u d e l Uber a n s 
Busaj tAonj w i e a*On daa rtrlln d l e e o r JMtaae wn4 , t i e e a n l o t . l f c i B t e i c h 
n l o h t beeohrolfcoB» grüne B o h a t t e n w e r f e n a l e i n d e n S h a n n o n , i h r 
g r ü n e a H o b t a c b e l r i t ' b ^ a I n den i r i a n a l i u réíoher<¡¡- « t t . - f i e ' tfólke'n 
w i e a o o e l g o W e c k e n » i c h u * d l e 3onne g r u p p i e r ť ^ b e n i h i e r , ¿ ¿ « n ' t « 
d a s H ü r o h e a von d e n C t e m t a l e r n e p l e l e a . (Ulis, » ö l b t eö « l o h . flbar 
d e r I n t e l , und d i o 8 o n n e f ä l l t l a t a l p r g r o a e e n G c h e i b e n Ober » i e a e a 
u n d S t t u a e / l i e g t d o r t t a l a r g r o o » und b a l e r b l a a k . ' u n d » i n a h s u j l 
h G p f t o l a T a l e r jeuf d e n Hfioken e l n e o w i l d e n KanlnöhiMifl und f k l l t 
a u f d i e V i e a e « u r ü o k . 

Der a l t e M^u j l n t ^ B J«ö j r e a l t , e r 1 s t teCa^^^tWirt^ffigft) a n a 
den J a h r g a n g fmimoVirwgy ^ t e w l i , « r wura« g o b ú r o n , a l a S o n i n i e n 
n o o b ( i t f ü t ^ í i n l g r a f t V * m * T e r " war v i e r J a h r e . a l t , a l o Mariane D i e k e n « 
e t a r b - und e r - l e t e i n J a h r K l t e r ! d i e tfe* P y r u r a l t i a o v l e l war',- u a 
i h n i a a o h w M h a a H a t « d e r 2 « i t «n f a n g e n « D l » R u i n e , v o r d a r e r e a t e a , 
wer d i e e i n e r Schot in« a u » d e a . A n f a n g u n i e r e s J o h r h t t n d e r t « , o b e r 
f u n f a i g S c h r i t t e w e i t « » « t n n d « i n e a n d e r e a u a ' d e » f ü n f t e n J a h r h u n d e r t » 
h i e r b a u t e S t . O i a r a n o t C l o n a o o n o l a e v o r f l l a f t e l m h u n d o r t J a h r e n 
e i n e K i r c h « . W e r . n l o h t d,en e p e z i o i l e n U a h a r f b l l o k doe ArphÖologen 
« l t b r l n g t , w i r d d i e « n u e r a «un d e » t u » w a n a i g a t a a n i c h t , von d e n e n 
a n a ^em f U n f t a n J a h r h u n d e r t u n t e r » o h e i d e n kOnftdaj grUn Q b o r g i a i u i t 
B ind e l e e l l e » a l t g o l d e n e n C o n n e n f l e c k e n bedeoJc t , 

i . t —i» a. U..UMV* «uil 

C Ä W m a « Äi gs». 
• "» i - l .* l i l i b**-"'* 

SfiríS-'ás; ST££| wM 
SM!«f¿S4riKi5S5.ír- «řssr 1 
- Un >'l. K u j l i l « Miv k l u M , -¡tr^.-ít i 
« M M M M u o « j*h,LOH 
'»> ^ l i Huiu-k « mvM« «14 iy.- J I i i» Ii Um 

^•^tasaKh-ñx sstt 
gg^gawBpfeg; 
v.-^ '- .^. '^^. ' j .Kt. i .... . . . -^,' T. M'nfl̂ ilSí̂ ^̂ tÍMiíSSÜ «ass« 

i "''Jt--. /.i,-. 

£i g/br d/eiei Irland: 
wer aber hinfährt und es nicht findet. 
hat keine Ersatzansprüche 
an den Autor. 

Heinrich Boll: 
Irisches 

Tagebuch 

Heinrich's Irish hideaway 

Heinr ich ßöl l u n d I r land 

1. Typoskr ip tse i te z u m »Ir ischen Tagebuch« 
2. A b d r u c k In der »F rank fu r ie r A l i g e m e i n e n 

Ze i tung« (1955) m i t handsch r i f t l i chen 
K o r r e k t u r e n f ü r d ie Buchausgabe (1957) 

3. T i te lumsch lag de r Erstausgabe 
4. »Siesta« v o r d e m ir ischen Fer ienhaus 
5. M i t K inde rn a m Strand 
6. »Irisches Tagebuch«, 1961 als ers ter B a n d des 

n e u g e g r ü n d e t e n D e u t s c h e n Taschenbuch 
Verlags (d t v ) erschienen. 
Umsch lagges ta l tung : Ce les t ino P ia t t i 

7 . Ber ich t ü b e r Bolls C o t t a g e i n D u g o r t , Ach i l l 
Island, in d e r Sunday Press, 1972 

8. H inwe is in e iner Fernsehze i tschr i f t au f .d ie 
Erstausstrahlung des Films » I r land u n d seine 
Kinder«, d e r nach e i n e m D r e h b u c h v o n 
He inr ich Böl l en ts tand . 



Priloha c. VIII 

1951 
Preis der »Gruppe 47« (für »Die 
schwarzen Schafe«) 

1952 
Rene-Schickele-Preis (Ehrung) 
(für »Wo warst du, Adam?«) 

1953 
Erzählerpreis des Süddeutschen 
Rundfunks; Literaturpreis des 
Verbandes Deutscher Kritiker; 
Ehrengabe des Kulturkreises im 
Bundesverband der Deutschen 
Industrie; 
Mitglied der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung 

1955 
Preis der französischen Verleger 
(»Tribüne de Paris«) (für »Haus 
ohne Hüter« als bestem auslän-
dischem Roman des Jahres) 

1958 
Eduard-von-der-Heydt-Preis der 
Stadt Wuppertal); Ehrengabe der 
Bayerischen Akademie der Schö-
nen Künste 

1959 
Großer Kunstpreis Nordrhein-
Westfalens; 
Literaturpreis der Stadt Köln; 
Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, Mainz 

1960 
Charles-Veillon-Preis (für »Billard 
um halbzehn«) 

1965 
Premio d'lsola d'Elba (für »An-
sichten eines Clowns«); 
Ehrenmitgliedschaft des Verban-
des Deutscher Übersetzer 

1966 
Premio Calabria 

1967 
Georg-Büchner-Preis der Deut-
schen Akademie für Sprache und 
Dichtung; 
1. Preis des internationalen Wett-
bewerbes für humoristische 
Kurzgeschichten Alecko 

1970 
Wahl zum Präsidenten des PEN-
Zentrums der Bundesrepublik 
Deutschland (bis 1972) 

1971 
Wahl zum Präsidenten des in-
ternationalen PEN (bis 1973) 

1972 
Nobelpreis für Literatur 

1973 
Ehrendoktorwürde des Trinity 
College, University of Dublin, 
die der University of Aston, 
Birmingham, und der Brunei 
University, Uxbridge 

1974 
Carl-von-Ossietzky-Medaille 
der Liga für Menschenrechte, 
Berlin; 
Ehrenmitglied der American 
Academy of Arts and Letters, 
New York 

1980 
Premio Latina (Italien) 

1982 
Ehrenprofessor des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
Ehrenbürger der Stadt Köln 
1984 
Ernennung zum Commandeur 
im »Ordre des Arts et des 
Lettres« durch den französi-
schen Kulturminister Jack Lang; 
Jens-Bjorneboe-Preis 

j des Odin-Teatret (Holstrebo/ 
I Dänemark). Das Preisgeld in 

Höhe von 100 000 dänischen 
Kronen stiftete Heinrich Böll 
an das »Deutsche Komitee 
Notärzte« 



Verleihungsurkunde 

Die Sektion Berlin 
der [niernationalen Liga für Menschenrechte 

verleiht die 

Carl-von-Oesietzky-Medaille 1974 

* sein unermüdliches linthim 
Jiif dioMensçhenrechtc. in Ost- und West, 
insbesondere auch (ils, ïntcmatiomler 

Präsident des PUt-CLW$ 

i l - kX ' t i yEWHKjE^HEKf^PM. ! 

P - - - * ! i Duwvwèçt tejM* 
MûUiS lWV^i^ÇfehW 

îr Huy 
iknöuW.KtiWjiliiMWlWtf; 

wlf.vsyiu üihnt ni-iiliij^^'NurJitriiMi.M'itiiiliiitr.'n^u.irf 

V^ tmuMMHRNtwio i 'n ' iuO^ lA^I 
¿S/n M M llbkW ¿Wte Ocßw 1 i i r t Ä 
i'jukymüJ« ii7t.r;irffflujpiptöwi.«>« 

IH REK VATERSTADT KÖLN 

S i 

LE MINISTRE DE LA ÇULTUKF. 

iwmmt p»r ttriti Jr te Jour 

SfYf//r t/iv ¿H^nr * ¿Jy 

f<r. */r<,-iff/. ' 

Priloha c. IX 
Preise und Ehrungen 

UNIVERSITAS DUBLINENSIS 
H1S LirrEälS TBSTAMt/K NOS DKANIMt CONSENSU 

HENRICUM BOLL 

AD CRADUM 

DOCTOR1S I N LITIT-RIS 

HONORIS CAUSA. PIOVEXISSK WQVB OMNIA JURA KT YfttYOJKOA 

QU AB AD ISTOM GRADUM ATITNENT DfiDlSSB irr CONCESSISSE 

DATUM DUBI.INI DIB SEXTO MENSK DKCEMBRM 

ANNO DOMINI MltUiSlMO NONGHNTÖIM0 SMTUAGESIMO TBRTIO 

Brunei 
University 

(Mi ldert) 

COMMANDEUR D E L 'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES 

Ir Ministre dr L 

* itf" 

Preise u n d Ehrungen 2 

1. E h r e n d o k t o r w ü r d e d e r Univers i tä t v o n 
Dub l in , 1973 

2. E h r e n d o k t o r w ü r d e de r Brune i -Univers i tä t , 
1973 

3. Car l -von-Oss ie tzky-Medai l le der Liga fü r 
Menschenrech te , 1974 

4. U r k u n d e des Ehrenbürger rechts d e r 
S tad t Köln. 1983 

5. Bei de r Ver le ihung des Ehrenbürge r rech ts 
a m 29 . A p r i l 1983 t r u g sich Heinr ich BÖll 
ins Go ldene Buch d e r S tad t Kö ln ein. . 
Rechts Obe rbü rge rme i s te r N o r b e r t B u r g e r 

6. E r n e n n u n g z u m C o m m a n d e u r i m 
»Ord re des A r t s et des Let t res« d u r c h 
d e n f ranzös ischen Ku l tu rm in i s te r Jack 
Lang 1983 

7. Der » f r ischgebackene« C o m m a n d e u r , 1984 
8. M i t g l i edscha f t in de r A m e r i c a n 

A c a d e m y o f A r t s a n d Sciences/1984 

1970 
Wahl zum Presidenten des PEN-Zentrums der Bundes 
republik Deulichland (bis 1972) 

1971 
Wahl zum Präsidenten des internationalen PEN (bis 1973) 

1972 
Nobelpreis für Literatur 

1973 
Ehrendoktorwürde des THnity College, Univcnlty of 
Dublin, der University of Aston, 8irrr>inglv>m, und der 
Brunei University, Uxbridge 

1974. 
Carl-von-Ossietzky Medaille der Liga für Menschenrechte, 
Berlin; Ehrenmitglied der American Academy of Arts and 
Letters, New Ybrk 

1980 
Premlo Latin« (Italien) 

1982 
Ehrenprofessur des Landes Nordrhein-Westfalen; Ehren-
bürger der Stadt Köln 

M ni; 
¡ U S É 

République 1'rjnsai« 

a?/ perlons 
Ü I I E J K T I N 0 . 

1984 
Ernennung zum Commandeur im »Ordre des Arts et des 
Lettres« durch den franzôsivchen Kulturminister Jack Long. 
Jeru-Bjomeboe-Preis des Odin-Teatrct (Holstrebo/Dine-
mark). Dds Preisgeld m H6he von 100 000 OAnuchen 
Kronen stiftete Hmnrich BoH an das »Deutsche Komitee 
Notirzte«. 



Preise und Ehrungen 
^ HEINRICH BELL R H 
Prix du meilleur livre étranger m 

Le prix du meilleur livre étran- E f J | 3 
ger a été décerné, chez Lipp, à V 
M. Heinrich Bëll. pours son roman B 
Les Enfants des Mprts (Editions du jl&foj 
Seuil) ; par 6 voix contre 2 à M. WÈm 
Hermann Brech, > auteur de La • 
Mort W Virgile, «M* EB ... 

Příloha č. X 

u einer Reih« vol» íitfrreflanfrn unri viel vír l jwri íci tdm 

neucnSrtiríffltiHlřrnflrwann clftfííAutorilaitiefciníiíw.lr»-

Wwflí derPmísncfittr. SwúiWorklófltuuctí furdítZutunř? 

Un$ewďhntiÉhÁF írv/ai im. J>(<0«iy lia» ihm «ine 

H Ê N I 5 Ç H Ï C K . E I Î . PR.E15 E H R . U N G 
YiirdetiKjlqoiirtm Rornon luerKunnt: 

Einjungti írráhict von «¿geniům! i<h«r Kroff fcřwiif i f y t «« n 

Stuck tím «morphin StolIn do* ívwíMWfttKnVpiií.firfihřldfrť 

(Ui*ira<)tiî'he li'wlle mit der llneii>\tHlctlki.-tt.a*<irrregierw 

deTod vertonßt und zWgr dabW «h huoloiw* und daří?i-lkr-

ich« Vermögen. wcldir»<urdi«: Üeffoitung neum (.ebřn* 

no Obar ijřtnochr wtf rdon fôUte 

» » M W . 

JDcrXJcrbanö Ocr|)cutjfi)cn'ímííKa -Btclín 
ot t inh f Ďcn Xrt r raturprř i» 

fjnhrícb M l 

ňfínnfl) #11, t pV in iUítn grtoun. batnocij Bern m t v 
»01 accillrící fúnf ViIdjttgtfilfritlXn, Bie Újn at* rihn 

ba otgattefítn teu»|rt»ra friáqttr a«»waftn. fr gíbsrti »«. 
Ben í i f t tn, Bit On» Ät i f^s t t i tw i i« grtflnftút) «ni» ftrratíjrici; 
txutil»igten, olinr ťn ootOergtiititii'gera Xtelítmu* f laMn zu 
tori»m.3nřúwtti umraWh, Bern formol trpet*ma>tü~ 
•unben «oman «Ant> [agit Ktfn tintfçf pocit*, tint cranta 
üccnm tm putna oeftaltct. Iw» unfe« ř í i t qefíiUt flal: Bíe-
¿Ini7ttbriirt]tfo)řdf Ute fre jn rínnr .íimwtít, bie bet eokvn-
• t r n Ö« <jnt Uni«»<9 wttbm laffm. 
JÛer d r i l íjtinrút) JWU« bnactjntt tun f>et)tnflanù mit #ae 
turnt VtnaufyHÚ un6 Tietbirtifít tuglnrl j 2)o* Óatigefiígř 
zum fmbnut OttÍJoflifcIířn. JWa« flWll fOjonungalo» Dot' 
to|Mlí i t tuât, «I» Bú puammii mrodmťrtltr j ř í i fUn* í j ú t 
imb t v u t ť a b a fiel» boofl« auf (Ht Iba bt* fOtnfítfUájta. 
«o w t j t fWf t y íYOi bá trídy pnícřmnung.Ďii: íkr l 'unie-
^utut ftíjon mi l fcťttrtt W"«i)Cr oo i túg fn tvn^sr í t WiS—x 
hruKrheit utiĎ mialiínĎífthOt fcfctn qcfunímňot. ' 

P Í A S T A D T W U P P E R T A L 

H ř l N R I C H B O l L 
• t W / Q N l K U ú í . - r i r t t T i H ' ' 

IDU A KD yON D HÍVD? PRUS ; 
«m «*/• í 9 i s 

Wuppertaler Kulturpreis 
für H e i n r i c h e n 

^J^UPPERTAL, ¡^Dezember 
fcief Itadt Wuppertal hat ihren 

K u l t ö r ^ i s für 1958 dem Sdirift-
s teülr f ie inr idi Böll (Köln) verlie-
hen. Der 1949 gestiftete Eduard-
von-der-Heydt-Preis ist mit 5000 
D-Mark dotiert. Das Preiskurato-
rium zeichnete Böll aus, weil ex sich, 
in seinem umfangreichen Werk um 
die künstlerische Bewältigung der 
Gegenwart bemühe. (dpaV 
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Preise u n d E h r u n g e n 1 

1. René-Schickele-Preis ( E h r u n g ) 1952. Die Jury b i l d e t e n T h o m a s 
M a n n , H e r m a n n Kes ten u n d R o b e r t N e u m a n n . 

2. U r k u n d e des L i te ra tu rp re ises des V e r b a n d e s D e u t s c h e r Kr i t iker , 
Ber l in 1953 

3. H inwe i s a u f d e n Preis d e r f ranzös ischen V e r l e g e r f ü r d e n b e s t e n 
aus länd ischen R o m a n (»Haus o h n e Hü te r« ) , 1955 

4. He in r i ch Böl l 1960 in Ber l in 
5. M i t d e n S ö h n e n René u n d V i n c e n t u n d e i n e m Freund M i t t e d e r 

f ü n f z i g e r Jahre 
6 . U r k u n d e des Edua rd -von -de r -Heyd t -P re i ses d e r S tad t W u p p e r t a l 

f ü r das Jahr 1958 u n d H inwe is a u f d ie Pre isver le ihung i n e ine r 
Z e i t u n g 

7 . 1 9 6 1 e rhä l t He in r i ch Böl l d e n L i t e ra tu rp re i s d e r S tad t Kö ln 
( r ü c k w i r k e n d f ü r 1959 ve r l i ehen) . 

8. O b e r b ü r g e r m e i s t e r T h e o Bu rauen ( l inks) u n d O b e r s t a d t d i r e k t o r 
M a x A d e n a u e r ( rech ts ) i m Gespräch m i t A n n e t t e Ko lb , d i e d e n 
K ö l n e r L i t e r a t u r p r e i s . f ü r 1961 ve r l i ehen b e k a m , s o w i e He inr ich B ö 



Příloha č. XI 

RAF - teroristická skupina je podepsána pod jedním z nejkrvavějších období Spolkové 
republiky Německo po 2. světové válce. Vznik organizace v roce 1970 byl vyústěním 
napjaté situace ve společnosti, která s nelibostí vnímala nedostatečnou denacifikaci 
politiky. Německá RAF reagovala nejen na válku ve Vietnamu a zostřené „třídní" střety v 
kapitalistickém světě, ale i na konkrétní projevy policejní brutality v SRN. Jejím hybatelem 
byla milenecká dvojice Andreas Baader a Gudrun Ensslin, jejími ústy bývalá novinářka a 
veřejná aktivistka Ulrike Meinhof. 

Andreas Baader Ulrike Meinhof 



Příloha č. XII 

1) /,/L-Mu fc -i 
j rt.-ht^. - • 1) h-f/H l""™' 
í/f JÍI»>«V 
rl t.v^W'-^» "u!> 
í) 
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ln seinen Arbeitsbüchern hat Böll eine Auflistung sei-
ner verschiedenen Arbeitsplätze bis 1973 festgehal-
ten und die Anzahl der Jeweils dort verfaßten Arbei-
ten notiert. 
Arbeiten in verschiedenen Arbeitszimmern 
1) Schillerstraße bis 54 230 
2) Kirchheim +I..J bis 54 27 
31 Müngersdorf S4-S9 (Haus) 1 15 
4) Dänemark 57 + 59 6 
5) Lövenich (58-62) ' 54 
6) Schweiz 1958 5 
7) Rom 1961 ' 8 
SJ Jugoslawien 1961 2 
9) Gartenhaus Müngersdorf zwischen 63-67 83 
10) Gracht 65/66 5 
11) Langenbroich 66-73 203 
12) Sternengasse 68 9 
13) Fleischmengergasse 68 15 
14) Hülchrather Str. Wohnung ab 69-72 (73)41 *30 
15) Irland (Keel und Dugort zwischen 54 + 68) 68 
16) Mansarde Hülchrather Str. ab Juli 69 62 

Heinrich Böll in verschiedenen Arbeitszimmern: 

t . Köln-Bayenthal,Schillerstraße 99.ca.1952 
2. Irland. Achill Island, ca. 1956 
3. Köln-Müngersdorf, Belvederestraße 35,1966 
4. Bornheim-Merten, Martinstraße 11,1984 
5. Langenbroich (Eifel), 1971 
6. Köln. Hülchrather Straße 7 (Mansarde), 1970 
7. Köln, Hülchrather Straße 7 (Wohnung), ca. 1972 



Priloha c. XIII 

Heinrich Böll (1981) 



Příloha č. XIV 

Hřbitovní kříž na hrobě Heinricha Bölla v Merten 



\ m Hfiinrich Bö» 
g f f r Gedichte 
B l Klaus Staecl* 
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l)ie Fähigkeil zu trauern 

Heinrich 
Boll 

Vermintes 
Gelände 
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Heinrich 
Böll 

17 Heinrich BMI 
J' BILD BONN 
Zu boenisch 

S d i r i l 
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Arbeiten der siebziger 
příloha č. xv u n ( j achtziger Jahre 

Arbeiten der siebziger und achtziger Jahre 

1. Drei Schriftsteller 1973 zu Gast bei der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion; v.l.n,r.: Heinrich Böll, Herbert Wehner, 
Thaddäus Troll, Günter Grass und Willy Brandt 

2. Anläßlich des Besuchs einer südamerikanischen Frauen-
Menschenrechtsdelegation bei Heinrich Böll 1981: Annemarie 
Boll, Klaus Staeck, Carmen Alicia Egas de Böll, Domitila Barrios 
de Chungara, Günter Wallraff. Bernhard von Grünberg u. a. m. 

3. Mit Alexander Solschenizyn 1974. Nach seiner Ausbürgerung aus 
der UdSSR war Solschenizyn zunächst Gast in Bölls Landhaus in 
der Eifel. 

4. Das Gedicht für Ulrich Sonnemann erschien 1972 zu dessen 
60. Geburtstag. 

5. Mit der Grünen-Politikerin Petra K. Kelly Anfang der achtziger 
Jahre 

6. Auf der Tagung des Verbandes Deutscher Schriftsteller in 
Saarbrücken 1984. Links, 2. Reihe: Jürgen Fuchs. Davor: Hans 
Christoph Buch, Günter Grass und Heinrich Böll 

7. Karikatur aus dem »Vorwärts« (Bonn) anläßlich der 
Protestdemonstrationen gegen die Nato-Nachrüstung 1983 
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Gib Alarm! 

für Ulrich Sonnemann 

Gib Alarm 

Sammle Deine Freunde 
nicht 
wenn die Hyänen heulen 
nicht 
wenn der Schakal dich umkreist 
oder 
die Haushunde klaffen 

nicht 
wenn der Ochs unterm Joch 
einen Fehltritt tu t 
oder der Muli am Göpel stolpert 
Gib Alarm 
Sammle Deine Freunde 
wenn die Karnickel die Zähne blecken 
und ihren Blutdurst anmelden 
Wenn die Spatzen Sturzflug üben 
und zustoßen 
Gib Alarm 

S/w... 
gib a l a r a 



Příloha č. XVI 

"Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?" k 

Schriftsteller Heinrich Böll über die Baader-Meinhof-Gruppe und "Bild" 

Wo die Polizeibehörden ermitteln, vermuten, kombinieren, ist "Bild" schon bedeutend 
weiter: "Bild" weiß. Dicke Überschrift auf der Titelseite der (Kölner) Ausgabe vom 23. 12. 
71: "Baader-Meinhof-Gruppe mordet weiter". 

Im wesentlich kleiner gedruckten Bericht über den Kaiserslauterer Bankraub liest man 
dann von vier maskierten Gangstern, unter denen "vermutlich" eine Frau war; im Verdacht, 
so liest man weiter, stehe "unter anderem" die Gruppe um Ulrike Meinhof. Indizien: 
Informationen der Polizei über den Aufenthalt der Gruppe, ein roter Alfa Romeo, beim 
Überfall benutzt, Tage vorher in Stuttgart gestohlen, schon einmal bei einer Fahndung nach 
der Gruppe beobachtet; weitere Indizien: die "brutale Art" des Überfalls und die 
"generalstabsmäßige Planung". 

Nun sind Banküberfälle meistens brutal, auch wenn die Verdächtigen nicht der Gruppe um 
Ulrike Meinhof angehören. Und gerade durch generalstabsmäßige Planung eines Überfalls 
werden meistens Opfer vermieden. 

Immerhin wird dann Herr Rauber. der Chef der Kaiserslauterer Kriminalpolizei, zitiert: 
"Wir haben zwar noch keine konkreten Anhaltspunkte, daß die Baader-Meinhof-Bande für 
den Überfall verantwortlich ist. Aber wir ermitteln selbstverständlich in dieser Richtung." 
Das klingt schon anders; nüchtern, sachlich, angesichts der Indizien plausibel, legitim, 
wenn man es schon als legitim ansieht, daß Polizeibeamte für 1373 Mark monatlich ihr 
Leben riskieren, unter anderem, um Banktresore zu schützen. Ein riskanter, 
schlechtbezahlter Beruf. 

Im Manifest der Gruppe, nach dem Untertauchen erst hektographiert, inzwischen im 
Wagenbach Rotbuch 26 (Alex Schubert: Stadtguerillas) erschienen, ist über dieses Problem 
zu lesen: "Am 14. Mai (1970 "bei der Befreiung Baaders in Berlin) ebenso wie in 
Frankfurt, wo zwei von uns abgehauen sind, weil wir uns nicht einfach verhaften lassen 
wollten ~ haben die Bullen zuerst geschossen. Die Bullen haben jedesmal gezielte Schüsse 
abgegeben. Wir haben z. T. überhaupt nicht geschossen, und wenn, dann nicht gezielt: in 
Berlin, in Nürnberg, in Frankfurt. Das ist nachweisbar, weil es wahr ist." 

"Wir machen nicht "rücksichtslos von der Schußwaffe Gebrauch. Der Bulle, der sich in 
dem Widerspruch zwischen sich als "kleinem Mann' und als Kapitalistenknecht, als 
kleinem Gehaltsempfänger und Vollzugsbeamten des Monopolkapitals befindet, befindet 
sich nicht im Befehlsnotstand. Wir schießen, wenn auf uns geschossen wird. Den Bullen, 
der uns laufen läßt, lassen wir auch laufen." 

Hebt man die Kränkung, die in der Bezeichnung "Bulle" liegt, gegen das Wort "Bande" 
auf, zieht man von den zahlreichen vermuteten die bisher nachgewiesenen Taten ab und 
vergleicht man diese Passage mit dem wilden Schluß des Manifests DEN 
BEWAFFNETEN KAMPF UNTERSTÜTZEN. SIEG IM VOLKSKRIEG so klingt das 
nicht ganz so wahnwitzig wild und schießlustig, wie die Gruppe bisher dargestellt worden 
ist. Ergänzt man die oben zitierte Passage durch eine andere, die sich mit der 
lebensgefährlichen Verletzung des Angestellten Georg Linke auseinandersetzt, so entsteht 



auch nicht gerade der Eindruck einer uneingeschränkten Ballerideologie: "Die Frage, ob 
die Gefangenenbefreiung auch dann gemacht worden wäre, wenn wir gewußt hätten, daß 
ein Linke dabei angeschossen wird ~ sie ist uns oft genug gestellt worden -, kann nur mit 
Nein beantwortet werden." 

Die Kriegserklärung, die im Manifest enthalten ist, richtet sich eindeutig gegen das 
System, nicht gegen seine ausführenden Organe. Es wäre gut, wenn Herr Kuhlmann, der 
Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, dafür sorgte, daß seine Kollegen, die einen so 
gefährlichen und schlecht bezahlten Beruf ausüben, dieses Manifest einmal lesen. 

Es ist eine Kriegserklärung von verzweifelten Theoretikern, von inzwischen Verfolgten 
und Denunzierten, die sich in die Enge begeben haben, in die Enge getrieben worden sind 
und deren Theorien weitaus gewalttätiger klingen, als ihre Praxis ist. Gewiß war die 
Befreiung Baaders eben doch nicht der so ganz überzeugende (weder für Beobachter noch 
für Mitwirkende überzeugende) Sprung von der Theorie in die Aktion. Das Manifest 
enthält unter anderem auch fast so etwas wie ein Geständnis: "Weder das bißchen Geld, 
das wir geklaut haben sollen, noch die paar Auto- und Dokumentendiebstähle, 
derentwegen gegen uns ermittelt wird, auch nicht der Mordversuch, den man uns 
anzuhangen versucht, rechtfertigen für sich den Tanz." 

Es kann kein Zweifel bestehen: Ulrike Meinhof hat dieser Gesellschaft den Krieg erklärt, 
sie weiß, was sie tut und getan hat, aber wer könnte ihr sagen, was sie jetzt tun sollte? Soll 
sie sich wirklich stellen, mit der Aussicht, als die klassische rote Hexe in den Siedetopf der 
Demagogie zu geraten? 

"Bild", ganz und gar vorweihnachtlich gestimmt, weiß ja schon: "Baader-Meinhof-Gruppe 
mordet weiter." "Bild" opfert die Hälfte seiner kostbaren ersten und die Hälfte seiner 
ebenso kostbaren letzten Seite dem Kaiserslauterer Bankraub. 

Auf der letzten Seite von "Bild" (23. 12. 71) findet man nur noch wenig von polizeilichen 
Ermittlungen. Statt dessen zwei Sonderspalten: "Die Opfer der Baader- Meinhof-Bande", 
"Die Beute der Baader-Meinhof-Bande". Unter die Opfer zählt "Bild" nicht nur das 
nachgewiesene (und zugegebene) Opfer Georg Linke, es zählt auch alle die hinzu, bei 
denen noch nicht ganz geklärt ist, wer auf sie geschossen hat: Helmut Ruf und Norbert 
Schmid, und da "Bild" schon einmal beim Opfern ist, wird auch der Polizeiobermeister 
Herbert Schoner aus Kaiserslautern der Einfachheit halber hinzugezählt. 

Der Rentner Helmut Langenkämper aus Kiel wird immerhin nur als einer bezeichnet, der 
sich "Bankräubern in den Weg stellte". Welchen Bankräubern? Schwamm drüber, das 
nehmen wir nicht so genau, die Vorweihnachtsopferlitanei darf nicht zu kurz ausfallen. 
Und wohl deshalb auch zählt "Bild" Petra Schelm und Georg von Rauch (der hier zum 
Hauch wird) dazu. Das soll sicher ein Witz sein. 

Ich hoffe, daß Herrn Springer und seinen Helfershelfern dieser Witz im Hals steckenbleibt 
mit den Gräten ihres Weihnachtskarpfens. Man kann die Nase schon voll kriegen, und ich 
habe sie voll. Wahrscheinlich wird "Bild" bald so weit sein, einen so armen Teufel wie 
Hermann Göring. der sich leider selbst umbringen mußte, unter die Opfer des Faschismus 
zu zählen. 

In der zweiten Litaneispalte - "Beute der Baader-Meinhof-Bande" - wird schlicht auch 
der Schaden aufgezählt, den die Frankfurter Kaufhausbrandstiftung verursacht hat: 2,2 
Millionen. Auch Baaders Befreiung und ein Schußwechsel am 24. 12. 70 in Nürnberg 
laufen unter "Beute". Natürlich werden die erbeuteten Summen der Banküberfälle, bei 
denen die Polizei lediglich vermutet. "Bild" aber weiß, der Beute zugeschlagen. 



Logischerweise werden die 134 000 Mark aus Kaiserslautern mit-, aber nicht mehr 
aufgezählt, wo man doch Polizeiobermeister Schoner schon unter die Opfer gezählt hat. Da 
stimmt doch etwas nicht an der Rechenmaschine, die "Bild" bei solchen Additionen 
benutzt, denn es fehlen die 2,2 Millionen aus Frankfurt, Beutespalte bleibt Beutespalte, 
oder etwa nicht? Fragen dürfen wird man doch wohl. Ich kann nicht annehmen, daß 
Polizeibehörden und zuständige Minister über Helfershelfer wie "Bild" glücklich sein 
können — oder sollten sie"s doch sein? Ich kann nicht begreifen, daß irgendein Politiker 
einem solchen Blatt noch ein Interview gibt. Das ist nicht mehr kryptofaschistisch. nicht 
mehr faschistoid, das ist nackter Faschismus. Verhetzung, Lüge, Dreck. 

Diese Form der Demagogie wäre nicht einmal gerechtfertigt, wenn sich die Vermutungen 
der Kaiserslauterer Polizei als zutreffend herausstellen sollten. In jeder Erscheinungsform 
von Rechtsstaat hat jeder Verdächtigte ein Recht, daß, wenn man schon einen bloßen 
Verdacht publizieren darf, betont wird, daß er nur verdächtigt wird. 

Die Überschrift "Baader-Meinhof-Gruppe mordet weiter" ist eine Aufforderung zur 
Lynchjustiz. Millionen, für die "Bild" die einzige Informationsquelle ist, werden auf diese 
Weise mit verfälschten Informationen versorgt. Man hat ja wohl genug von den 
Verdächtigten oder nur verdächtig Aussehenden des Herrn XY Zimmermann gehört. 

Die Bezeichnung Rechtsstaat wird fragwürdig, wenn man die gesamte Öffentlichkeit mit 
ihren zumindest unkontrollierbaren Instinkten in die Exekutive einbezieht; wenn man die 
Qualität des Rechts der Quantität von Erfolg und Popularität opfert. Die nach Indizien 
zurechtdramatisierten Spielfilmrekonstruktionen, die Herr Zimmermann als Illustrationen 
zeigt, sind doch nichts weiter als miese Grusicals für den Spießer, der in Pantoffeln dasitzt, 
Bier trinkt und glaubt, er würde zum Augenzeugen, wo er doch nur einer undurchsichtigen 
Mischung von fact und fiction zuschaut, gelegentlich solchen, in denen Leichenteile die 
Hauptrolle spielen. Wie wär's, wenn Herr XY Zimmermann einen der immer noch 
gesuchten Naziverbrecher in der heiligen Krimistunde suchen ließe? Nur als Probe, um zu 
testen, wie's deutsche Krimigemüt drauf reagieren würde? 

Die Bundesrepublik Deutschland hat 60 000 000 Einwohner. Die Gruppe um Ulrike 
Meinhof mag zur Zeit ihrer größten Ausdehnung 30 Mitglieder gehabt haben. Das war ein 
Verhältnis von 1:2 000 000. Nimmt man an, daß die Gruppe inzwischen auf 6 Mitglieder 
geschrumpft ist, wird das Verhältnis noch gespenstischer 1:10 000 000. 

Das ist tatsächlich eine äußerst bedrohliche Situation für die Bundesrepublik Deutschland. 
Es ist Zeit, den nationalen Notstand auszurufen. Den Notstand des öffentlichen 
Bewußtseins, der durch Publikationen wie "Bild" permanent gesteigert wird. 

Was richtet eine Überschrift wie die zitierte an? Wer zieht "Bild" zur Rechenschaft, wenn 
die Vermutungen der Polizei sich als unzutreffend herausstellen? Wird "Bild" dementieren, 
sich korrigieren, oder wird Herr Springer sich an der Bildspalte auf Seite 5 trösten, die die 
Überschrift trägt: "Soviel Liebe auf einmal." Dort werden die weihnachtlichen Spenden 
publiziert. Gott segne das ehrbare Handwerk. Ich hoffe, die Gräten im Weihnachtskarpfen 
waren nicht zu weich und haben sich tatsächlich quergelegt. 

ich wiederhole: Kein Zweifel ~ Ulrike Meinhof lebt im Kriegszustand mit dieser 
Gesellschaft. Jedermann konnte ihre Leitartikel lesen, jedermann kann inzwischen im 
Rotbuch 26 des Wagenbach Verlages das Manifest lesen, das nach dem Untertauchen der 
Gruppe geschrieben ist. Es ist inzwischen ein Krieg von 6 gegen 60 000 000. Ein sinnloser 
Krieg, nicht nur nach meiner Meinung, nicht nur generell, auch im Sinne des publizierten 
Konzeptes. 



ich halte es für psychologisch aussichtslos, Kleinbürgern, Arbeitern. Angestellten. Beamten 
(auch Polizeibeamten), die vom Erlebnis zweier totaler Inflationen geschreckt sind, ihren 
relativen Wohlstand ausreden zu wollen, wenn man ihnen nicht erst einmal ausführlich und 
nationalökonomisch exakt darlegt, wie fürchterlich "gleich" die Chancen bei der 
Währungsreform waren. Und hat je einer die jüngeren Polizeibeamten darüber informiert, 
auf dem Hintergrund welcher Polizeigeschichte die ihren tatsächlich schweren Beruf 
ausüben, oder sind die jungen Juristen alle darüber informiert, auf dem Hintergrund 
welcher Rechtsgeschichte sie ihren Beruf ausüben? Es gab einmal kurzfristig einen 
Bundesminister in einem CDU-Kabinett, der sofort, fast über Nacht aus dem Verkehr 
gezogen wurde und dann auch zurücktrat, als sich herausstellte, daß er einmal Richter in 
Schneidemühl gewesen war. 

Für einen so abscheulichen Satrapen wie Baidur von Schirach, der einige Millionen junger 
Deutscher in die verschiedensten Todesarten trieb und zu den verschiedensten Mordarten 
ermutigte, sogar für ihn gab es Gnade. Ulrike Meinhof muß damit rechnen, sich einer 
totalen Gnadenlosigkeit ausgeliefert zu sehen. Baidur von Schirach hat nicht so lange 
gesessen, wie Ulrike Meinhof sitzen müßte. Haben die Polizeibeamten, Juristen. 
Publizisten je bedacht, daß alle Mitglieder der Gruppe um Ulrike Meinhof, alle, praktische 
Sozialarbeit getan haben und Einblick in die Verhältnisse genommen, die möglicherweise 
zu dieser Kriegserklärung gefuhrt haben? Schließlich gibt es das Rotbuch 24 des 
Wagenbach Verlags. Titel: "Bambule", Verfasserin: Ulrike Marie Meinhof. Lesenswert, 
aufschlußreich — als Film immer noch nicht gesendet. 

Wieviel junge Polizeibeamte und Juristen wissen noch, welche Kriegsverbrecher, 
rechtmäßig verurteilt, auf Anraten Konrad Adenauers heimlich aus den Gefängnissen 
entlassen worden und nie wieder zurückbeordert worden sind? Auch das gehört zu unserer 
Rechtsgeschichte und läßt Ausdrücke wie Klassenjustiz so gerechtfertigt erscheinen wie 
eine Theorie des Strafvollzugs der politischen Opportunität. 

Ulrike Meinhof und der Rest ihrer Gruppe haben keinerlei Chance, irgendjemand politisch 
opportun zu erscheinen. Äußerste Linke, äußerste Rechte, linke und rechte Mitte, 
Konservative und Progressive aller Schattierungen, sie alle kennen keine Parteien mehr, sie 
sind dann nur noch Deutsche und sich einig, einig, wenn sie endlich in ihre deutsche 
Schwatzgenüßlichkeit zurückfallen, sich ungestört ihrem Fraktionschinesisch ergeben 
können, wenn geschehen sollte, was nicht geschehen darf; wenn man eines Tages lesen 
würde, daß auch Ulrike Meinhof, später Grashof, dann Baader und Gudrun Ensslin als 
"erledigt zu betrachten sind. Erledigt wie Petra Schelm, Georg von Rauch und der 
Polizeibeamte Norbert Schmid. Erledigt, vom Tisch, wie man so hübsch sagt, und aus dem 
deutschen Gemüt, mag"s sich noch so links dünken. 

Man wird das uralte Gesabbere hören. Es mußte ja so kommen. Schade, aber ich hab"s ja 
immer gesagt. Diese ganze verfluchte nachträgliche Rechthaberei, wie sie Eltern 
mißratenen Kindern hinterherbeten. Und dann kann man weiter seine verschiedenen 
Gebetsmühlen drehen. Man hat ja recht gehabt, man hat"s ja immer gewußt, und es mußte 
ja so kommen. Paulinchen war allein zu Haus. 

Muß es so kommen? Will Ulrike Meinhof, daß es so kommt? Will sie Gnade oder 
wenigstens freies Geleit? Selbst wenn sie keines von beiden will, einer muß es ihr 
anbieten. Dieser Prozeß muß stattfinden, er muß der lebenden Ulrike Meinhof gemacht 
werden, in Gegenwart der Weltöffentlichkeit. Sonst ist nicht nur sie und der Rest ihrer 
Gruppe verloren, es wird auch weiter stinken in der deutschen Publizistik, es wird weiter 
stinken in der deutschen Rechtsgeschichte. 



Haben alle, die einmal verfolgt waren, von denen einige im Parlament sitzen, der eine oder 
andere in der Regierung, haben sie alle vergessen, was es bedeutet, verfolgt und gehetzt zu 
sein. Wer von ihnen weiß schon, was es bedeutet, in einem Rechtsstaat gehetzt zu werden 
von "Bild", das eine weitaus höhere Auflage hat als der "Stürmer" sie gehabt hat? 

Waren nicht auch sie, die ehemals Verfolgten, einmal erklärte Gegner eines Systems, und 
haben sie vergessen, was sich hinter dem reizenden Terminus "auf der Flucht erschossen" 
verbarg"? Wollen sie in dieser überreizten Situation, in dieser gegenseitigen Verhetzung, 
die Entscheidung ganz allein den Polizeibeamten überlassen, die verstört und überarbeitet 
sind und — hier mag"s angebracht sein ~ auf eine psychologisch gefährliche Weise 
frustriert? 

Weiß keiner mehr, was es bedeutet, einer gnadenlosen Gesellschaft gegenüberzustehen? 
Wollen die ehemals Verfolgten die verschiedenen Qualitäten des Verfolgtseins 
gegeneinander ausspielen und ernsthaft die Termini "kriminell" und "politisch" in absoluter 
Reinheit voneinander scheiden, einer Gruppe gegenüber, die ihre Erfahrungen unter 
Asozialen und Kriminellen gesammelt hat, und auf dem Hintergrund einer 
Rechtsgeschichte, wo das Stehlen einer Mohrrübe schon als kriminell galt, wenn ein Pole, 
Russe oder Fude sie stahl? Das wäre weit unter einem Denkniveau, wie es unter 
verantwortlichen Politikern üblich sein sollte. 

Ulrike Meinhof will möglicherweise keine Gnade, wahrscheinlich erwartet sie von dieser 
Gesellschaft kein Recht. Trotzdem sollte man ihr freies Geleit bieten, einen öffentlichen 
Prozeß, und man sollte auch Herrn Springer öffentlich den Prozeß machen, wegen 
Volksverhetzung. 

Die inzwischen längst nicht mehr so jungen Herren Pragmatiker, die allerorts in wichtigen 
beratenden Funktionen sitzen, manche von ihnen mitten in der politischen Verantwortung; 
sie, die gelegentlich Plattheit und Pragmatismus aufs gröblichste miteinander verwechseln; 
die so mühelos und schmerzlos vom Faschismus in die freiheitlich demokratische 
Grundordnung übergewechselt haben oder worden sind; sie waren bis 1945 zu gläubig 
oder zu dumm, um nachdenklich zu werden, im Jahre 1945 waren sie zu jung, um für 
schuldig gehalten zu werden. Sie waren "desillusioniert", ein bißchen reumütig, sehr rasch 
bekehrt, und ihre Schmerzen waren nicht viel mehr als ein bißchen 
Hitlerjugendwehwehchen. 

Diese gelegentlich etwas glattzüngigen Mechaniker, die alles so gut und das meiste besser 
wissen, und nun, im Vollgefühl ihrer Etabliertheit hin und wieder mit gelinder Wehmut sich 
nach Ideologie sehnen (wie nach einem Parfüm, das ihnen fehlt in ihrer absoluten 
Geruchlosigkeit), ist es ihnen nicht ein bißchen zu leicht geworden und gemacht worden, 
haben sie nicht ein bißchen zu wenig Ideologie, Weltanschauung, Metaphysik in 
Erinnerung, als daß sie begreifen könnten, was sie nie erfahren haben: was es bedeutet: 
verfolgt und gehetzt zu sein, ständig auf der Flucht? Als Politischer, als Krimineller, und 
als "Krimineller"? 

Wollen sie, daß ihre freiheitlich demokratische Grundordnung gnadenloser ist als irgendein 
historischer Feudalismus, in dem es wenigstens Freistätten gab, auch für Mörder, und erst 
recht für Räuber? Soll ihre freiheitlich demokratische Grundordnung sich als so unfehlbar 
darstellen, daß keiner sie in Frage stellen darf? Unfehlbarer als alle Päpste zusammen je 
waren? Ich weiß, das sind viele Fragen, aber fragen dürfen wird man ja noch. 

Die Bundesrepublik hat mehr als 60 000 000 Einwohner, die Gruppe um Ulrike Meinhof 
wahrscheinlich inzwischen sechs Mitglieder. Die Auflage von "Bild" liegt wohl um die 4 



000 000. die Zahl der Leser wahrscheinlich um die 10 000 000. Die Weihnachtsbotschaft 
von Herrn Springer lautete: "Baader Meinhof-Gruppe mordet weiter." Mordet. Weiter. 
Fröhliche Weihnachten gehabt zu haben und ein glückseliges Neues Jahr. Harte Gräten, 
zähe Karpfen. Soviel Liebe auf einmal wie Herr Springer sie uns bietet, ist schwer zu 
ertragen, besonders in einem Rechtsstaat. 
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Politischer Terrorismus 1 

1. Titelseite der »Bild-Zeitung« vom 23.12.1971, auf die sich 
Heinrich Boll in Seinem »Spiegel«-Essay »Will Ulrike 
Meinhof Gnade oder freies Geleit?« bezieht. 

2. Andreas Baader und Ulrike Meinhof in: Der Spiegel, 
Nr. 3/1972 

3. DerBöll-Artikel im »Spiegel«vom 10.1.1972 warder 
Ausgangspunkt der Diskussion um die Haltung der 
deutschen Intellektuellen gegenüber dem politischen 
Terrorismus. 

4. Bayerische Studenten-Zeitung, Mai 1972 
5. Die durch den Artikel ausgelöste öffentliche Debatte 

füllte über Wochen die Leserbriefspalten der Zeitungen 
und Zeitschriften. Hier eine Seite aus dem »Spiegel«, 
Nr. 4.1972 

6. Bericht und Karikatur in der»Deutschen National-
Zeitung«, 11.2.1972 

7. Karikatur aus der »Kölnischen Rundschau« vom 21.1.1972 
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Politischer Terrorismus 2 

1. Am 5. September 1977 wird in Köln der Präsident der deutschen Arbeitgeberverbande, Hanns 
Martin Schleyer, von Terroristen entführt, seine vier Begleiter werden dabei erschossen. Die T*t. mit 
der inhaftierte Terroristen freigepreßt werden sollten, löst erneut eine politische Diskussion über 
das Verhältnis vieler Intellektuellen zum Terrorismus aus. Ein Kommentar zu »Macht und 
Ohnmacht« des Staates erschien im »Burghauser Anzeiger« vom 10. September. 

?. Drei der bekanntesten evangelischen Tneologen und Heinrich Böll wenden sich am 12. September 
mit einem Appell an die Entführer. Unter anderem wird darüber in der »tz« (München) berichjct. 

3. Bericht in der »Welt am Sonntag« vom 2. Oktober über eine Hausdurchsuchung bei René (in doi 
»Welt am Sonntag« fälschlicherweise Raimund) Böll - eine von insgesamt fünf Hausdurch-
suchungen bei Mitgliedern der Familie Boll in don siebziger Jahren 

4.-7. Karikaturen aus verschiedenen Publikationen zur innenpolitischen Situation im Herbst 197/ 
8. Die politischen Angriffe auf deutsche Schriftsteller und Intellektuelle bewirkten Bekundungen der 

Solidarität in Deutschland und in angrenzenden Ländern. Die Anzeige der unterzeichneten Lehrer 
erschien im »Tagesspiegel« (Berlin) am 26. November. 

9. Die Dankan/eige der Angegriffenen für die geleistete Unterstützung wurde ebenfalls im 
»Tagesspiegel«, am 29. Januar 1978, publiziert. 

10. Die erste Doppelseite einer Artikel-Serie über die innere Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland im »Stern« (Hamburg), 1978 
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Heinrich Boll 

Die verlorene Ehre 
der Katharina Blum 

BöiriDlE 
VERLORENE 
DEREHRE 

KATHARINA BLUM 
DM'/, 7 Millionen lud die Hmutbag düses 
groJ-Migai Farbfilms ¡>thuki! Die i'ojnda-
Tüiü der Vorlay,t hnl den Aufwmd ¿iredd-
finii>l: der Film ist haut whon übaall Im 
Gnpwch. Der n e u e Schlöndorff 
erzählt ritte crsMuemdc, starke Ktna^t 
schichte, die durch fnhiill und Machurt dm 
gante Publikum anspricht! 

DER SPIEGEL 

Příloha č. XIX 

Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum 
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S P R I N G E R - A N W E I S U N G : 
W A M S M U S S B E S T S E L L E R - L I S T E 
W E G E N L I N K E R E R F O L G E E I N S T E L L E N 

O'B l.Welt am Sonntag" muß die Veröffentlichung , 
von wöchentlichen Bestselleriistun ütif ihrer Buch-
seittwo^Anweisung des Veflugoti Springer einstel-
len, ist au» gutinfornverter Quelle zu erfahren Offi-
ziell wird verbreitet, die Maßnahme diene der „Ent-
lastung der WomS-Reduktion", Tatsache ist jedoch, 
daß Spnngei persönlich verärgert ist, daß sein Blatt 
immer wieder die Bucher linker Autoren in die 
Bestseller-Liste aufnehmen muß. Den besonderen 

'Zorn Springers hat erregt, daß das Boll-Buch „Di t 
•verlorene Ehre der Katharina Blum" mit Wochen 
auf Plat? f der Liste meistverkaufter Bücher steht. 
In cem Buch werden die perfiden Methoden dei 
„Bi ld"-Zeilung angeprangert. Den letzten Anstoß 
zur Sptmger-Entscheidung gab Engelmanns neues 
Buch „Großes Bundesverdienstkreuz", indem die 
NS-Vergangenheit zahlreicher Freunde Springers 
enthüllt wird. Das Buch mußte auch auf die Best-
sellerliste der WamS ^ 
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Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

1. Erste Seite der letzten Typoskriptf«issung mit dem 
Hinweis auf die »Bild-Zeitung« im Vorspann 

2. Deutsche Erstausgabe 1974 
3. Einleitender Kommentar des »5piegel«-Herausgebers 

Rudolf Augstein zum Vorabdruck der Erzählung im 
»•Spiegel« 

4. Titelseite von »Der Spiegel {Nr. 31,1974) mit Hinweis auf 
den Abdruck im Innenteil 

5. Im Gespräch mit Angela Winkler, die in der Verfilmung 
1975 die Rolle der Katharina Blum übernahm. 

6. Hinweis aus dem »Berliner Extra-Dienst«, daß für die Zeit 
des Verkaufserfolgs der Erzählung der Abdruck der 
Bestsellerliste der »Welt am Sonntag« ausgesetzt wurde. 

7. Film-Prospekt der Bioskop-Film, München. 
Die Verfilmung durch Margarethe von Trotta und Volker 
Schlöndorff erwies sich als die bis dahin erfolgreichste 
Filmproduktion in der Bundesrepublik Deutschland. 

8. Anonyme Post an Heinrich Böll 1975: 
»Wer soviel Dreck am Stecken hat 
wie der Vater der Katharina Blum, 
der sollte sein Maul halten, zumal 
er ein Baader-Komplize ist. 
Gott sei Dank haben wir noch die 
Pressefreiheit. 

Ein Demokrat« 
9. Für die Auflage von einer Million Exemplaren verlieh def 

Deutsche Taschenbuch Verlag (dtv) 1981 Heinrich Böll 
eine »goldene« Ausgabe der Erzählung. Inzwischen hat 
allein die Taschenbuchausgabe die Zwei-Millionen-
Grenze überschritten. Die »Katharina Blum« ist damit das 
meistverkaufte Buch Heinrich Bölls. 

IM I verlorene 
I Q ¡ E h r e d e r 

".Katharina 
Blum oder: Wie 
Gewalt entstehen 
und wohin sie 

I führen kann 
Erzählung 
k&w 
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Der Clown versucht, 1 Der mittellose Clown 
über den Kreis Kontakt : wird mit der Macht des 

: 

mit Marie aufzunehmen . Geldes konfrontiert 
Höhepunkt Kapitel 13: | Schlüsselkapitel 15: Dialog mit 
Er erfährt, daß Marie f dem Vater 
den Katholiken Züpfner si Der Clown bleibt mittellos 
geheiratet hat 

Kapitel 9-14 Kapitel 15-21 

Der Clown stellt sein 
Umfeld vor 
1. „Kreis fortschritt-

licher Katholiken" 
2. Familie 
3. Marie . 

Der Clown wägt 
Lebensalternativen ab 
Die Suche nach einer 
institutionellen Heimat 

Der Clown stellt 
sich vor 
Schilderung des beruf-
lichen Abstiegs und der 
privaten Situation 

Der Clown bricht zum 
Bahnhof auf 
Er wartet bettelnd auf 
Marie 
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Entwicklung eines zweiten 
handlungsleitenden Plans: 

Finanzielle Absicherung 

Der erste Plan scheitert 

Gegenwart durch 
Telefongespräche 

Entwicklung eines 
ersten handlungs-
leitenden Plans: 
Kampf um Marie 

Erinnerungsebene 
dominiert 

Unmittelbare Gegenwart: 
Besuch des Vaters 

" ' \ 

Der zweite Plan scheitert 

Gelebte Gegen-
wart verstärkt sich 

Vorprogrammierter Weg 
deutet sich an: Abstieg in die Gosse 

Entwicklung eines dritten 
handlungsleitenden Plans: 
Lebensunterhalt durch 
Almosen und erneuter 
Kampf um Marie 

Praktisches Handeln 
M I 

Vorprogrammierter Weg 
vollzieht sich: Abstieg in die Gosse © 
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Priloha c. XXI Ansichten eines Clowns 
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Ansichten 
eines Clowns 
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Ansichten eines Clowns 
Zwischen 1960 und 1962 gab Heinrich Boll 
zusammen mit Werner von Trott zu Solz, 
Walter Warnach und HAP Grieshaber die 
Zeitschrift »labyrinth« heraus. Insgesamt 
erschienen sechs Hefte, ehe die Zeitschrift aus 
redaktionellen und finanziellen Gründen 
eingestellt wurde. Aus seiner Erklärung zur 
Einstellung der Zeitschrift - eine Adaption des 
Theseus-Mythos - entwickelte er die Idee zu 
dem Roman »Ansichten eines Clowns«. 

1. Titelblatt von Heft 2, Dezember 1960. 
Gestaltet von HAP Grieshaber unter Ver-
wendung eines Böllschen Manuskripts 
(»Ein Schluck Erde«). 

2. Umschlag der Buch-Erstausgabe von 1963 
3. Das sechste und letzte Heft von »labyrinth«, 

Juni 1962 
4. Strukturskizze des Romans, der den 

Arbeitstitel »Augenblicke« hatte. 
5. Heinrich Böll 1959 im Gespräch mit dem 

höchsten Repräsentanten des deutschen 
katholischen Klerus: Joseph Kardinal Frings, 
Erzbischof von Köln 

6. Im Gespräch mit Helmut Griem, der in der 
Verfilmung durch Vojtech Jansy 1977 die 
Rolle Hos Clowns Han« ̂ cKnior iiKamahm 



Příloha č. XXII 

Die Freiheit der Kunst 
Dritte Wuppertaler Rede am 24. 9. 1966 
von Heinrich Böll 

Eine leere Bühne, auf der noch nichts gespielt worden ist, noch nichts sich 
abgespielt hat, ist ein guter Anlass, ein paar Gedanken zu dem zu äußern, 
was hier als Bauwerk geboten worden ist und in diesem Bau geboten 
werden soll: zur Kunst. Ich spreche das große, recht hohl klingende Wort 
einmal aus, vielleicht ein zweites Mal; und wenn ich also, das 
Personalpronomen anwendend, von ihr spreche, »sie« sage oder »die« -
dann wissen Sie, was gemeint ist. Was sie braucht, einzig und allein 
braucht ist Material - Freiheit braucht sie nicht, sie ist Freiheit; es kann ihr 
einer die Freiheit nehmen, sich zu zeigen - Freiheit geben kann ihr keiner; 
kein Staat, keine Stadt, keine Gesellschaft kann sich etwas darauf 
einbilden, ihr das zu geben oder gegeben zu haben, was sie von Natur ist: 
frei. Gegebene Freiheit ist für sie keine, nur die, die sie hat, ist oder sich 
nimmt. Wenn sie Grenzen überschreitet - nach wessen Meinung ist ganz 
und gar gleichgültig -, wenn sie zu weit geht, dann merkt sie's schon: es 
wird auf sie geschossen. Wie weit sie gehen darf oder hätte gehen dürfen, 
kann ihr ohnehin vorher niemand sagen; sie muss also zu weit gehen, um 
herauszufinden, wie weit sie gehen darf, wie weit die ihr gelassene 
Freiheitsleine reicht. Und so muss ich auch hier, fast gegen meinen 
Willen, von ihr getrieben, der Sie diesen schönen Tempel gebaut haben, 
ein wenig zu weit gehen. 
Sie bringt nicht nur, sie bietet nicht nur, sie ist die einzig erkennbare 
Erscheinungsform der Freiheit auf dieser Erde. Natürlich zieht sie die 
Freiheit nicht aus der Tasche wie eine Münze, die man wechseln, zu 
Freiheiten zerstückeln kann, die die Freiheit konsumfähig machen. Ihre 
Last ist, dass sie Freiheit nur hat, ist, bietet, bringt, wenn das von ihr erst 
geordnete und geformte (was gleichbedeutend ist mit: erst in Unordnung 
gebrachte und deformierte) Material erkannt wird; ja, geordnet und 
geformt, in Unordnung gebracht oder deformiert - nicht eingeordnet und 
formiert. Das ist es, was die Gesellschaft mit ihr unternimmt: einordnen, 
formieren in die Marschordnungen der freien Marktwirtschaft hinein - die 
Freiheit zu Freiheiten zerstückeln. Anstelle von Gesellschaft würde ich 
sagen können: Staat, wenn wir einen hätten; ich erblicke den Staat im 
Augenblick nicht. Als einer, der mit ihr zu tun hat, also einen gewissen 
Sinn für Material und Ordnung bzw. Unordnung hat, beobachte ich dieses 
Nichtvorhandensein des Staats mit einer aufgeregten Neugierde; dieser 
Vorgang der vollkommenen, sich bis ins letzte Detail erstreckenden 
Deformierung des Staates - das ist natürlich ein aufregender Vorgang. 
Einer, der mit ihr zu tun hat, braucht keinen Staat, er weiß aber, dass fast 
alle anderen ihn brauchen, und so erfüllt ihn dieses immer nichtiger, 
immer formloser Werden mit Entsetzen, weil er fürchten muss, dass da 
einer kommen wird, kommen soll, erwartet wird, der Ordnung schafft: ein 
politischer Messias, der klug genug sein wird, ihr alle Freiheiten zu lassen 
- er weiß auch, dass die ungeheure, eigentlich schon krankhafte 
Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird, einer irregeleiteten Sehnsucht nach 
Ordnung entspringt, die der nichtvorhandene, sich auflösende Staat nicht 
mehr bietet, die man also bei ihr sucht. Dort, wo der Staat gewesen sein 
könnte oder sein sollte, erblicke ich nur einige verfaulende Reste von 
Macht, und diese offenbar kostbaren Rudimente von Fäulnis werden mit 
rattenhafter Wut verteidigt. Schweigen wir also vom Staat, bis er sich 
wieder blicken lässt Reden wir von dem, was an seine Stelle getreten ist, 
von dieser unfasslichen und ebenso fassungslosen Masse, zu der wir alle 



gehören, von der Gesellschaft. Im Übrigen hat ja Samuel Beckett alle 
Stadien des Vergehens, Verwesens, Verfaulens auf eine Weise 
ausgedrückt, die ich gewiss nicht übertreffen könnte. Endspiel und 
Glückliche Tage wären also die aktuellen Stücke. Gut passt auch für diese 
Stadt, die Wuppertal heißt, ein Stück mit dem Titel Die Wupper: voll 
Dunkelheit, dunklen Humors, Verhängnis, Untergang, auf diese Stadt 
geschrieben, für sie von ihrer großen Tochter, ein Stück voller Poesie und 
Schmutz, voller Hoffnung auch - was sich unseren Augen in der 
Öffentlichkeit bietet, ist ja das perfekt-adrette Nichts, in seiner Nichtigkeit 
begabt, adrett und verfault gleichzeitig zu wirken, am Fernsehschirm noch 
nach Fäulnis zu riechen; und wenn etwas, das nicht mehr da ist, einfach 
dadurch, dass es nicht mehr da ist, immer stärker wird, also ein durch 
Nichtigkeit gekräftigtes Dasein führt, so finde ich, ist das ein Spielchen, ein 
Vorgang, ein Happening, das entschieden und schon viel zu lange zu weit 
geht - und es wird nicht geschossen. Unbegrenzt ist die Geduld der 
deutschen Gesellschaft, die sich offenbar immer noch in der Einübung 
jenes Stadiums befindet, das mit »fünf nach zwölf« immer noch am besten 
zu bezeichnen ist. Sie, von der wir hier sprechen, kann nicht staatliche 
Freiheit und Ordnung ersetzen, sie kann nicht, selbst wenn sie Fäulnis als 
Material wählt, das Verfaulen aufhalten - das ist die Krise der Literatur, des 
Kabaretts, der Malerei, der Bildhauerei - das, wie ich schon sagte, 
krankhafte Interesse der Gesellschaft für sie entsteht vielleicht aus dem 
Wunsch, sich selbst zu finden; und sie findet sich selbst, findet 
Unfassbarkeit und Fassungslosigkeit. Als die, die wir hier im Augenblick 
versammelt sind, sollten, sollten wir uns klar darüber sein: Wer mit ihr - ich 
nenne sie noch einmal beim Namen - der Kunst, zu tun hat, braucht 
keinen Staat; ich brauche keinen, aber Sie brauchen ihn, und sie kann 
Ihnen den Staat nicht ersetzen. Sie ist frei, sie ordnet Material, und sie ist 
ein drittes: untröstlich. 



Priloha c. XXIII 

Einführung in Dienstfahrt 

"Nun war ich längst in einem Stadium, wo mich der Stoff nicht mehr losließ, 
weil es längst nicht mehr er selbst war, der mich interessierte, sondern die 
Form für ihn. Um diese Zeit auch dachte ich besonders über die Tatsache nach, 
daß die komplette Nettigkeit der Gesellschaft der Kunst gegenüber ja nichts 
anderes als eine Art Gummizelle ist. Gleichzeitig las ich über die Provos in 
Amsterdam, las über Happenings, und die Erkenntnis, daß alle Kunst von 
dieser so fassungslosen wie unfaßbaren Gesellschaft ernst genommen wird, 
brachte mich auf die Idee, daß Kunst, also auch Happening, eine, vielleicht die 
letzte Möglichkeit sei, die Gummizelle durch eine Zeitzünderbombe zu 
sprengen oder den Irrenhausdirektor durch eine vergiftete Praline außer Ge-
fecht zu setzen; ich entschied mich zu einer Kombination von vergifteter 
Praline und Zeitzünderbombe. 

Diese Bombenpraline mußte also klein, handlich, verschluckbar sein - und 
jetzt fing ich an zu planen, was ich gewöhnlich in Form einer abstrakten 
Aquarellskizze tue, weil eine solche Skizze es ermöglicht, die Sache auf einen 
Blick zu sehen. Ich würde, so dachte ich, sehr vielen sehr netten Leuten sehr 
viele Pralinen anbieten müssen, vor allem mußte ich sie sehr hübsch 
verpacken, und ich mußte eine Schachtel basteln, die einen Radius von 
mindestens einem Meter haben sollte. Ich fing also ein viertes Mal an, bereitete 
die Party in Ruhe vor; und es entstand ein halbwegs brauchbarer Torso, aus 
dem die Bombenpraline leider noch zu sichtbar herausragte" (Heinrich Boll: 

"Einführung in 4Dienstfahrt' [1966]", zit. nach Aufsätze, Kritiken, Reden. Köln, 
Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1967, S. 264 f.). 


