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Anotace
Bakalářská práce Reflexe pracovních táboru v díle K. Pecky a

J. Stránského je zaměřena

na

prostředí,

v

souborech Stěstí a Na co umírají muži.
pracovních

táboru,

vězení

a "lágru" je

zobrazené v povídkových
Prostředí

zde

komunistických

uchopeno z hlediska

smyslového vnímání člověka. První část práce je věnována obecnému
uvedení do problematiky a genezi obou cyklu. Dále jsou obě sbírky
rozebrány skrze smyslové vnímání člověka, jehož výsledkem je popis a
charakteristika specifických vjemu, jevu, těles a předmětu, které jsou
nedílnou součástí prostředí pracovních táboru a vězení. V závěru práce
jsou tyto entity shrnuty a porovnány.

Annotation
The bachelor's thesis Reflections on labour camps in the work of
K. Pecka a J. Stránský concentrates on the environment portrayed in
the narrative collections

v

Stěstí

and Na co umírají muži. The environment

of the communist labour camps, prisons and shacktowns is portrayed
from a human sense perception point of view. The first part of the work
is dedicated to the introduction to the matter and the genesis of both
collections. Afterwards both collections are analyzed from human sense
perception

point

of view.

This

results

to

a

description

and

a

characterization of specific percepts, effects, orbs and subjects, which
are integral part of labour camps and prison environment. In conclusion
of the thesis are these entities summarised and compared.
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1. Úvod
Ve své

bakalářské

práci se budu zabývat reflexí vězení, pracovních táborů a .,.,lágrů"

ve dvou povídkových knihách
Karel Pecka je autorem

několika

nezvěstnému či

Motáky

spisovatelů

Karla Pecky a

próz s vězeňskou tematikou

vězeňské

Paralelně

přesto,

Stránského. I

(například

romány

že

Horečka,

věnovat

pouze

s ním se budu zabývat

Jiřím

Veliký slunovrat), rozhodla jsem se ve své práci

povídkovému souboru Na co umírají muži.
Stránským, který o

Jiřího

rovněž

formou

Stránského z vězení

(vězněn

tematice a o pracovních táborech píše

krátkých próz ve svém cyklu Štěstí.

1.I.Geneze
v

Stěstí

Povídkový soubor
od 16. ledna 1953 do 9.
stavebnictví,
především

zároveň

vzniká po

května

propuštění Jiřího

1960). V květnu roku 1960

začne

Stránský pracovat ve
zůstat

se také dostává i k filmu, u kterého se rozhodne

filmovým

scénářům.

a

věnovat

O Stránského tak projeví zájem barrandovská

se

tvůrčí

~

skupina Sebor-Bor. Tam se blíže seznamuje s režisérem Ivanem Passerem. Stránský
Passerovi vypráví své zážitky z vězení a na tento popud Passer Stránského vyzve, aby tyto
své zážitky a zkušenosti z kriminálů a

"lágrů"

50. let koncipoval jako krátké filmové
pumpař

povídky. Jeho výzvu uposlechne až roku 1965, kdy nastoupí jako
ulici, a napíše sérii

pěti

filmových povídek z tohoto

J

svých

přátel

Opletalově

v

Játra Uniforma), které se stanou základem

ovšem zamítnuty

v

ústředním ředitelem

později

prostředí (Stěstí,

vzniklého cyklu

v

es. Státního filmu Aloisem

Bumerang, Balík,
v

Stěstí.

Texty jsou

Poledňákem.

Na radu

na prózách stále pracuje a upraví je do literární podoby. Roku 1966 je posílá

do Mladé fronty Vladimíru Novákovi, soubor však odmítnou vydat, i

přesto,

že v té

již vychází knihy s vězeňskou tematikou. Nakonec mu v roce 1968 vychází

dvě

alespoň časopisecky

č.

- Uniforma (Plamen

č.

8/1968) a Balík (Plamen

v

Stránskému se roku 1966
přes

nepodaří Stěstí

publikovat, situace se ale

mění

Václava Havla seznámí s Janem Lopatkou. Ten zve Stránského do
v

zároveň začne Stěstí

Zítkové a Ladislavu

prosazovat do tisku. Díky jeho snaze a pomoci

Ducháčkovi

projeví

v

Stěstí

zájem a rozhodne se ho vydat.

zdá, že

kvůli uvolněným poměrům

během

Přestože

době

povídky

12/1968).

tehdy, když se

časopisu Tvář

a

redaktorů Ireně

roku 1968 nakladatelství Mladá fronta o
v

je

Stěstí připraveno

k vydání, Stránskému se

na konci 60. let je najednou všude

příliš vězeňské

literatury, a tak poprosí nakladatelství, aby s vydáním knihy ještě počkalo. Nakonec tak
7
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v

Stěstí

s datem 1969 vychází až v lednu 1970. Soubor je distribuován ve vlastní
přichází

knihkupecké síti Mladé fronty. Dva dny po vydání ale
okamžitě

stažena a

zničena.

Sběrných

okolností ve

Sběrných

surovinách pracuje v té

spolu se svým manželem sto

výtisků

v

rozkřikne,

Jakmile se tato zpráva

vyprodáno. Zbylé výtisky putují do

pokyn, že má být kniha
Stěstí

zničeny.

surovin, kde mají být
době

okamžitě

je

Shodou

manželka Bohumila Hrabala, která

zachrání. Rok po vydání a stáhnutí souboru z trhu se

v

Stránskému ozve Josef Skvorecký a požádá ho, aby

v

Stěstí

doplnilo

dvě

povídky a poslal

mu je k vydání do jeho exilového nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu. Na
přání

v

své ženy však Stránský tuto žádost odmítne. Soubor Stěstí je nakonec

roku 1990 v nakladatelství Panorama, do prodej e však
pět

povídek ještě Stránský rozšíří o další

dvě

přij de

oficiálně

až v roce 1991.

vydán

Původních

-Apartmá a Hrdiny. Poslední třetí rozšířené a

doplněné vydání vychází roku 1998 v nakladatelství Hejkal v Havlíčkově Brodě. 1

Povídkový cyklus Na co umírají muži vzniká převážně v pracovním táboře Bytíz u
Příbrami,

kam se Pecka dostává na přelomu jara a léta 1955

3. prosince 1959).

Nejdříve

určité umělecké úrovně

otištění.

brněnského

Povídka Ruce se

zároveň

zabavena a
zaměstnán

později

jako

včetně původní

ji musí po

stavěč

čtenáře.

Hosta do domu Milan Uhde

stává první

Ruce vzniká na Bytízu mezi léty 1957 až 1959 v
Na co umírají muži,

od 24.

května

1949 do

ze všeho napíše povídku Ruce, díky níž získá pocit, že dosáhl

a nemusí se bát pustit svou prózu mezi

potvrdí, když si redaktor
k

(vězněn

otištěnou

podstatě

To se v roce 1965

právě

Ruce vybere

prací Karla Pecky.

Stejně

celá sbírka povídkového souboru

verze povídky Konfrontace, která je Peckovi

paměti

jako

rekonstruovat. Po

kulis v Národním divadle. V té

propuštění
době

nejdříve

z vězení je Pecka

se seznamuje s Josefem

v

Skvoreckým, Lumírem Salivarem, Bohumilem Hrabalem a s redaktory z nakladatelství
v

Ceskoslovenský spisovatel, jako
Amem Linkem a
přidá ještě

okruh

později

například

s Karlem Dostálem, Ladislavem

i s Milanem Kunderou.

čtenářů

Právě

mezi

těmito

Ducháčkem,

lidmi, ke kterým se

kolem pražských kaváren Reduta a Viola,

začnou

kolovat

Peckovy povídky. A když v roce 1963 vychází v Plameni č. 1-4 překlad Solženicynova
Jednoho dne Ivana Děnisoviče, vybízejí přátelé Pecku, aby se i on pokusilo vydání

souboru Na co umírají muži. I

přesto,

že u nás vychází Solženicynova próza, stejné téma

v původní české próze se ukáže jako nepublikovatelné. Přátelé z Československého
spisovatele proto Peckovi oznámí, že by jeho soubor mohl být vydán v případě, kdyby dění
LUKEŠ, Jan. Překročit Rubikon nenávisti (Jiří Stránský), in Stalinské spirituály: zkušenost politických
vězňů 50. let v české próze. Praha: Český spisovatel, 1995, s. 99-123.
1
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přenesl

povídek

návrh však Pecka
alespoň

prostředí

do

nedávno probíhající francouzsko-alžírské krize. Na tento

nepřistoupí.

Zatímco se vydání souboru

jednotlivé povídky cyklu

(Host do domu
obyčejný

č.

časopisecky. Nejdříve
později

3, 1965) a o dva roky

den (Plamen

č.

7, 1967). Díky

neuskuteční,

je to již

vychází Peckovi

zmíněná

pak i solženicynovská próza Jeden

volnějším společenským

a politickým

konce 60. let dostává Pecka možnost publikovat. Roku 1968 mu v Mladé
dalších

děl,

vychází i Na co umírají muži, obsahující

chlebem, Jistota, Ruce, Pokoj lidem dobré
den,

Měsíční světlo

a Konfrontace).

vůle,

Lehké

Naneštěstí

povídka Ruce

devět

frontě,

,
(Utěk,

povídek

chmýří pampelišky,

poměrům

Jeden

vedle

Nejenom
obyčejný

však soubor zaniká ve víru dobových

událostí roku 1968. Povídkový cyklus je podruhé vydán v roce 1992 v nakladatelství
Československý spisovatel Praha. 2

1.2.Kontexty vnějších
Vlastní

předmět

mé

světů

bakalářské

práce lze nastínit

prostřednictvím

studie Zobrazení

prostoru v Máchově Máji od Karla Hausenblase, který se zabývá pojmem syžetová

výstavba, jež je obzvlášť rozvinuta v epických a dramatických dílech. Syžetovou výstavbu,
opíraje se
rozděluje

přitom

o poznatky z Vodičkovy práce

Počátky

krásné prózy

novočeské,

Hausenblas na několik složek:

"Hlavními složkami syžetové výstavby jsou: kontext
Umwelt), kontext(y) postava kontext
prostorové a

časové,

též postavy a

něhož

do

se

děj): ,příroda,

hospodářská zařízení,

děje.

zařazují

lidská

vnějšího světa (prostředí,

Základnou zobrazení vnějšího
další tematické prvky

sídliště,

společnost

světaje

vymezení

vytvářející vnější svět

(ale

se svými zvyklosti, sociální,

dobové hodnoty nebo ideové směřování, to jsou nejobvyklejší

konkrétní tematické ,obsahové' prvky, které vytvářejí atmosféru prostředí a zároveň

z hlediska významové výstavby celého
světu'

díla kontext vnějšího světa. ' Proti tomuto, vnějšímu

stojí ovšem ještě v díle, vnitřní svět pocitů', představ, myšlenek atd. vztahujících se

k subjektu vypravovatele a zpravidla i postav.

,,3

LUKEŠ, Jan. Až do těch hrdel a statků (Karel Pecka), in Stalinské spirituály: zkušenost politických vězňů
50. let v české próze. Praha: Ceský spIsovatel, 1995, s. 61-97.
3 HAUSENBLAS, Karel. Zobrazení prostoru v Máchově Máji, in Realita slova Máchova: Sborník pojednání.
Ed. Oldřich Králík, Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1966, s. 76.
2
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bakalářské

Ve své

práci se budu

věnovat především

kontextu

vnějšího světa.

soubory próz jsem se rozhodla uchopit z hlediska smyslového vnímání
znamená, že se
člověk

vnímá

soustředím

na jednotlivé vjemy, jevy,

prostřednictvím

svého zraku, sluchu,

jednotlivé entity popíšu prostředí

vězení,

tělesa

Oba

člověka.

To

a předměty (dále entity), které

popřípadě

pracovních táborů a

hmatu a

,,lágrů",

čichu.

Skrze tyto

ve kterém vězni žijí.

Nejdříve rozeberu cyklus Štěstí, v němž se budu podrobně věnovat slunci, světlu,
tmě,

zvuku a zeleni. Tyto entity jsem si vybrala nejen proto, že prostupují
v

Stěstí,

povídkami

ale také z toho

každodenního života ve
světlo

slunce,

vězení

důvodu,

že

výstižně

napříč

všemi

dokreslují atmosféru a

prostředí

vypravěči

zobrazují

a v pracovních táborech. Ukážu, jak

a tmu, jakou roli v povídkách hraje zvuk nebo

zeleň

a jak tyto

věci

vnímají

postavy jednotlivých povídek.
U povídkového souboru Na co umírají muži se
ticha, nebe,

hvězd

každodenní

součástí

a slunce. Dále se
života

vězně.

zaměřím

soustředím především

na existenci

mříží

a

drátů,

jenž je

Rovněž

popíšu, jak tyto entity vnímají postavy v povídkách a jakým

Na

které jsou

V závěru rozeberu motiv kliky, kterou považuji za

předmět,

vypravěči

na zachycení

důležitou součástí interiérů

a který hraje nemalou roli

napříč těchto

próz.

způsobem

je

zobrazují.
závěr

učinit závěr,

své

jakým

bakalářské
způsobem

práce se pokusím

zjištěné

jsou jednotlivé vjemy, jevy,

v každém souboru, jakou roli v prózách hrají,

čím

10

poznatky shrnout, porovnat a
tělesa

se od sebe liší a v

a

předměty

čem

zobrazeny

se podobají.

v

2. Povídkový soubor Stěstí
V povídkovém souboru Štěstí je popisu prostředí věnována značná pozornost.
Vypravěči, kteří

narátora,

líčí

nejenom interiéry

umývárny, ale
přírodním

jsou v povídkách ve

věnují

podmínkám

přímou součástí.

například

a mají kompetence spíše personálního
věznice,

jednotlivé

či

dolům,

podzemním

několika

kam chodí

entitám, které dané

cely,

vězni

prostředí

První zvolenou entitou je slunce,

světnice,

věznic

se i popisu exteriéru, jako okolí

rozboru se budu věnovat
jeho

třetí osobě

způsob

"marodky"

táborů,

a pracovních

fárat. V následujícím

dokreslují, potrhují

či

světla

charakteristických zvuků, které

venkovního

světla,

a tmy, které je v povídkách rovněž zaznamenáno a se kterým se
soustředím

setkáváme jak v exteriéru, tak v interiéru. Dále se

a které jsou nedílnou

jsou

jeho zachycení a zobrazení

v jednotlivých prózách. Se sluncem, které je úzce spojeno s představou denního
souvisí i zachycení

či

součástí

prostředí vězení,

dotvářejí

na popis

některých

specifickou atmosféru vězení a pracovních táborů

každodenního
pracovních

vězeňského

táborů

a

života. Poté se zastavím u

"lágrů"

a

při

příležitosti

této

líčení

bych se

podívala na to, jak je v povídkách zobrazena zeleň.

2.I.Slunce
Zobrazení slunce je v prózách s vězeňskou tematikou specifické zejména proto, že
tento

přírodní

úkaz je

V uzamčené cele je

vězeň

především

z vězeňských budov pozorován velmi

od venkovního

světa odříznut

z uzavřeného prostoru často nemá ani možnost
vyobrazeno hned

několika způsoby.

spatřit.

a slunce je pro

něj

vzácně.

jevem, který

v

V povídkovém cyklu Stěstí je slunce

Nás bude zajímat, jakým

způsobem

je v dané situaci

slunce zachyceno, při jaké příležitosti se o slunci mluví a odkud je pozorováno. Je ale třeba
zdůraznit,

že jsou v souboru

dvě

povídky bez popisu slunce, jejichž

děje

se odehrávají

pouze v noci (Balík), anebo pod zemí (Hrdinové). Popis slunce je však ve zbylých
povídkách

častý

a prózy mají

společné,

že se jejich

děj

odehrává vždy v teplém

pěti

prostředí

s dostatkem slunce.
První
situaci, kdy

způsob,
vězeň

jakým je slunce pozorováno, je pohled

sedí

zavřený

zevnitř

ven.

Většinou

jde o

v cele a oknem sleduje slunce. Není tedy se sluncem

v přímém kontaktu a přístup k němu má omezený. Takto na slunce nahlíží vězeň Luboš
v povídce Štěstí. Již třetí týden je uzavřen v transportní cele. Tak dlouhé setrvání na cele
není běžné a Luboš je každým dnem pln očekávání, kdy asi bude přesunut do některého
11

z pracovních

táborů. Přesun

v "lágru" namísto
být

opět

uzamčené

do pracovního tábora pro
cely. Luboš si díky

venku: "A venku žahalo

červencové

něj

přítomnosti

znamená svobodu pohybu

slunce

slunce a už jen

představuje,

vědomí

jaké to je

o té modré obloze a

prosvíceném vzduchu motalo hlavu. ,,4Luboš touží po tom, aby mohl na slunce, a i přesto,
že je

později přesunut

na hospodářský

domek, jedná se nadále o

uzam.čený

hospodářském dvoře

však na

svobodnějším.

polední přestávka. Slunce stálo
cítit i v chládku cely" (11).
cely.

Vůně

slunce se pro

něj

a

tradiční

na kterém je místo

zamřížovaný

cely jednopatrový

v

prostor. Zivotní podmínky

odlišují od typického režimu ve
při

To je patrné

dvůr,

vězení

vězně

se

a Luboš se cítí být

výhledu Luboše z okna na pracující pradleny: "Byla

někde

Přestože

vysoko nad domkem a jeho demokratická
Luboš sedí za

mřížemi,

cítí

vůni

vůně

byla

slunce pronikat do

stává jakýmsi neviditelným symbolem svobody. Nápadný je i

kontrast slunce a chládku cely, kdy mísení tepla slunce a chladu cely evokuje protínání
venkovního svobodného
směrem

světa

s

uzavřeným světem vězení.

Obdobné

vidění

slunce

ven pak můžeme nalézt i v povídce Uniforma. Na rozdíl od povídky

slunce není úkazem, který symbolizuje svobodu, po níž
se tu jeví jako

prostředek

ke

zvýraznění dveří

dlouhé chodby, na jejímž konci byly

vězeň

za

mřížemi

v

Stěstí

zevnitř

tu však

prahne. Slunce

na konci dlouhé chodby:

"Zabočili

dokořán otevřené dvojkřídlé dveře, ozářené

do

sluncem"

(152).
Druhý

způsob,

se sluncem v

jak je v souboru slunce

přímém

Z uzavřené cely se

znázorněno,

kontaktu a to se stává

přesouváme

součástí

do pracovních táborů, kde

podstatnou část dne tráví prací venku. Popis slunce se
kdy

vězni právě

za přítomnosti

v povídce Bumerang:

zářícího

"Přestože

slunce

se vyskytuje

čtvrt

na

bydlí ve

nástup. To

čtyři,

slunce

v poledne" (45). Popis slunce slouží k tomu, abychom si dokázali
podmínky, ve kterých jsou

vězňové

nastoupeni a

světnicích,

avšak

nachází hned v úvodu povídek,

provádějí sčítací

už bylo skoro

jsou

jejich každodenního života.

vězni

často

častěji. Vězni

sčítáni. Líčení

můžeme vidět

ještě

žahalo jak

představit prostředí

a

dusna a velkého vedra

uvozuje děj, který následuje. Vězni totiž v nepříjemně horkém počasí musí setrvat
nastoupení v pěticích a čekat na prominentního vězně, který bude zařazen mezi ně. I přes
pravděpodobné
někteří

sankce ze strany dozorců mají vězni rozepnutá saka, lodičky v kapse a

stojí bosi. Obdobný úvod můžeme najít i v povídce Apartmá, avšak popis slunce je

zde nejen jiného charakteru, ale slouží i jinému účelu. Na rozdíl od poněkud strohého

4

STRÁNSKÝ, Jiří. Štěstí. Praha: Panorama, 1990, strana 8. (Dále uvádím jen číslo strany, z níž je citováno.)
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popisu v Bumerangu, je zde patrný romantizující Iládech, s jakým je slunce

už

začínalo

tyčící

rudnout a s obrovskou hmotou haldy,

čirou

nakresleny na

Colorada" (75). Toto nevšední, ba romantizující
se dostává

vězeň

líčení

sentimentální dojmy a úvahy,

tyčících

Přítomnost

přírodního

při

nichž si pro sebe umíní

Stěstí,

slunce je

když Luboš

častá

červených

začne

pracovat na

slunci byla

líčeno obzvláště často:
červená

hnědá

a

denním

"Halda se

její horní okraj a

tyčila

zvětšoval

světle

častým popisům

je

dříve

vlastně úplně

hýří

obraz zapadajícího slunce

vytváří

kde Radek

způsob,

jakým

dovolenou. Slunce je tu
černých

kontur

vidět

hned v první

především

a

na slunci si pro

práce na denním

světle

dolů

nezvyklá, je

k modrému nebi. V pozdně odpoledním

a žlutá a nazelenalá a namodralá a stometrový transportér,

transportérem
svádí k

náladu, do které

správní budovy: "Málo práce, dost

světle

něj

velikánský jazyk, který halda plazila na celý
propracovanější,

tuší

kaňonu řeky

krvinek vyslouží i hlavní hrdina povídky Játra Radek. Ten je z

přečuhoval přes

který

při

fasádě

k obsluze sypu na haldu. Protože je pro

zde slunce

černou

úkazu v něm vyvolává

i při samotné práci vězňů. To můžeme

piva a spousta slunce" (15). Práci

převelen

zařídit

divy.

se na pozadí čiré oblohy.

v

nedostatek

zasněnou

jako fotografie plná barev, skládající se z rudého slunce a

haldy a nástrojů,

povídce

uvozuje

Míla, který si usmyslí nejít pracovat a snaží se vymyslet

by se mohl dostat na "marodku". Krása tohoto

líčeno téměř

byly přímo

oblohu. A svah haldy byl jednou z barevných fotografií o

"Slunce

dělalo

se nad táborem,

těrekolníku

Všechny obrysy byly obtaženy, transportér a zobance

líčeno:

ji o další tuny hlušiny, vypadal jako
svět"

(123). Popis slunce je zde

všemi barvami a spolu se stometrovým

siluetu jazyka na pozadí modrého nebe. Nezvyklost práce na denním
slunce a prostředí haldy jasně kontrastuje s prostředím dolu,

pracoval: "Když se vracel k

boudě,

teprve si

uvědomil,

že pálí slunce a že

propocený" (127), "Slunce žahalo, svlékl se do trenýrek a šel na druhou

haldu (128), "Ležel v dolíku co nejdál od pásu a slunil se. Celý se leskl potem. Spíš spal,
H

než se slunil" (141). Slunce

při

práci

můžeme

nalézt i v povídce Uniforma, kde

vězni

pracují venku na "bytovkách" a vypravěč mluví o "pařákách", vedru, o rozžhavených
stěnách

budek, o výhni, rudé kůži, potu, rozžhavených klíčích a zapečených matkách na

šroubech. Děj povídky se často odehrává v interiéru, pracovat však chodí vězni ven, kde je
potřeba

si na přítomnost slunce zvyknout: "Byl překrásný slunný den, že Mirek chvíli

mžoural, než si na tu záplavu světla zvykl" (152).
Zvláštní jsou některé popisy slunce, například nasvícení tábora v době, kdy vězeň
Jarda odvádí z "marodky" na svou světnici prominentního vězně, bývalého náčelníka
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všech bas, "lágrů" a ostatních komand. "Slunce už zapadlo, už bylo šero, ale ještě ne
rozsvíceno (( (61).
2.2.Světlo

a tma
světla

Kontrast
nalézt

téměř

světla

a

světla

uměle třeba

vyvolaného

žárovkou. Ve

děje. Ačkoliv vypravěči

a palandách, popis

doplňky umístěny či

jak

nepůsobí

konkrétně

V jiných

většině

děj

doplňcích,
něj,

Prostřednictvím světla

můžeme

či měsíčního

povídek je popis

mluví o jednotlivých

vypadají.

případech světlo či

rozlišování denního

plasticky, nepoznáme z

zpozorovat rozdíly v prostředí, kde se daný
doplňků.

časté

v každé povídce souboru. Patrné je i

omezen na úkor
dveřích

a tmy, jenž je zjevný jak v interiérech, tak v exteriérech,

interiérů

jako o stolu,

jak jsou v prostoru
a tmy však

můžeme

odehrává, i bez popisu právě již zmíněných

tma dokreslují atmosféru

právě

probíhajícího

děje,

anebo zvýrazňují 'předměty a části interiérů. Protože zobrazení světla a tmy je
zvlášť

v jednotlivých povídkách specifické, rozhodla jsem se rozebrat každou povídku

a

ukázat, jakým způsobem jsou světlo a tma zobrazeny.
V první povídce

v

Stěstí

hospodářský dvůr. Vypravěč

po dlouhé

době

na denním

se Luboš dostává

na transportní celu, a poté na

popisuje, jak se Luboš převelením na hospodářský

světle.

Protože tato

bude nás zajímat

především závěr

občas

světlo.

pronikne

nejdříve

povídky.

část již

Většina děje

se totiž odehrává
převážen

Slovensko, a protože cestují celý den, jsou v autobuse i tehdy, když se

zahleděla

hlavou a
zprůsmyku

ně.

do níž

autobusem na

začne

stmívat. "Na
zavrtěla

se s podepřenou bradou ven, kde se kolem silnice, stoupající

na Slovensko,

stačila

potmě,

Luboš si zapálil, ona na nabídnutou cigaretu jen

neustále

zvětšovaly

černé

skvrny

roztroušených obydlí. A pak vjeli do lesa a ocitli se v naprosté
myšlenka

ocitá

byla popsána v podkapitole o slunci,

Luboš je s Danou v závěru povídky

chvíli ta tma vstoupila i mezi

dvůr

zhasnout cigaretu, o krk se mu

opřely její

tmě,

lesů

a

řídla

světla

a ještě než Lubošova

teplé vlhké rty a on spíš cítil,

než slyšel její slova: ,Miluju tě, Lubo, miluju tě. A i když to není možný, chci tě.

'u

(37).

Tma všude kolem a klimbající vězni dotváří intimní atmosféru, vznikající těsnou blízkostí
Luboše a Dany, kteří si však kvůli stráži musí od sebe držet odstup. Čím déle jedou po
silnici, tím častěji ji lemují černé skvrny stromů, až se nakonec ocitnou v naprosté tmě.
Z počátku mezi stromy prosvítají světla z obydlí, které autobus míjí na své cestě, a poté
Lubošova cigareta, která zůstala rozsvícena v naprosté tmě v lese. Z úryvku je patrná i
personifikovaná tma, o které vypravěč mluví tak, že na chvíli "vstoupila" mezi Luboše a
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Danu. Ti v okamžiku, kdy je prostoupí tma,
stmívání za okny. K cíli se autobus
začnou

míhat

světla

znásobeno dalším

světla

světlem,

v podobě chodícího kuželu
O znásobeném

začínají vězně

a stráže

po hlavách chodil kužel

světle

přiblíží

světla,

světla

a navíc ještě

Navíc zde

který doslova

dočteme při
opřel

zahoukal, prudce zahnul doleva a

na

nemilosrdně

kontrolovat: "Rozsvítila se

výjimečná.

soustředí

a Dana se

v okamžiku, kdy se kolem oken

z baterky" (38). Situace, kdy je

není

se dále

přestávají hovořit

světlo

můžeme vidět

přeskakuje

v autobuse

ještě

další personifikaci

od jednoho

vězně

k druhému.

zastavení autobusu: "Když autobus najednou

se reflektory o temná a obrovitá plechová vrata,

jakoby tesaná do vysokánské bílé zdi. Luboš se zadrhnutím poznal, že jsou na místě. Už se
nestačili

políbit, obejmout, rozsvítilo se,

prudce objevilo jasné

světlo

bachaři

povstali a natahovali automaty, za zdí se

jako na jevišti, vrata se

do autobusu (( (39). Luboš vystoupí na
odveden spolu s ostatními ke

dveřím

odchod vězňů a vězeňkyň do cely,

začala

mnohem

automatů.

prostranství a za doprovodu reflektoru je

vězení.

Celá scéna od zastavení autobusu až po

do

působí

přesto,

ostřej ší záře, přicházej ící

prudce objevilo jasné

z pohledu vězně

s ostatními

světlo

vězni

veden

chaoticky, zejména je-li

světlem,

rychlým zastavením a

že je v autobuse rozsvíceno,

přebíjí vnitřní světlo

jako najevišti", které v Lubošovi asociuje

světlem:

žárovek" (40). Luboš se tedy

opět

světlo přivedeno uměle

nějaký

film, kde byl

na hromadnou popravu. Po příjezdu je Luboš spolu

spoře osvětlenou

cely je popsán dalším

značně

zvenku. Doslova divadelně poj atá jetu scéna "za zdí se

znázorněn při příjezdu

podobný výstup

kam je

I

záři

osvětlené

vystupování z autobusu doprovázeno rušivým ostrým
zvuky natahování

rozevírat a propouštět tu

chodbou, po které dojdou až k cele. V stup do

"Vypadlo na

ně

jasné

světlo několika

dostává z venkovního prostoru do

stowattových

uzavřené

jednotlivými stowattovými žárovkami. Za

svitu žárovek se Luboš snaží usnout: "Luboš se

právě

za pomoci jakési

místnosti,

nepřetržitého

neurčité,

ale

slastné a pošetilé představy ztrácel do spánku, když ho sluch, alergický na harašení klíče
v zámku, vrátil do bolavého svitu stowattových žárovek. Ve
bachař

ve velké

uniformě

během

celé noci

povinně

dveřích

stál malý

vrásčitý

a taky mžoural proti světlu" (42). Do zamčené cely, kde je
zapnuto, vstupuje ze tmy dozorce, kterého

světlo

světlo

žárovek ruší a

přivírá před ním oči. I pro Luboše je světlo nepříjemné a svit žárovek ho doslova bolí.

Stráž odvede Luboše do jiné cely, kde na něho ve tmě čeká Dana: "Otevřel, Luboše do té

tmy

strčil

a

zavřel ii

(42). Tmavá a opuštěná cela, ve které je pouze Dana, kontrastuje

s hromadnou osvícenou celou, z níž Luboš přichází.
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b

V povídce Bumerang jsou
si

můžeme představit,

světlo

a tma zobrazeny zejména v interiéru a díky tomu

jak to v jednotlivých prostorech vypadá: ",Kde bydlí Franta Ježek, '

zeptal se prvního mukla, na kterého narazil v přítmí chodby" (50), "Jardova mohutná
silueta

odřízla uličku

mezi postelemi od

byla tma, protože sporé
malými okny. Když se

podvečerni světlo

přiblížil

ke

dveřím

rozeznatelnými siluetami" (61).
ohraničenost vnitřního

světla,

světlu

jejich

inspicient

otočil

Rozsvícení

světla

příprava

večerku,

na

vězně

například

znamenalo, že bude příprava na
vězni

Světlo

vypínačem.

je pro

podruhé

kolem nich se to zaplnilo sotva

světlo zvenčí,

světlo

upozornění vězňů:

světnicích

noční

je tu

zde

konkrétně

zpřítomňována

doposud.

světlo

lidská postava,

je v této povídce zobrazené také jako

"A v tom

nějaký bachař
přípravu

A ohlašoval

coby kvalifikovaný
k

večerce"

(62).

znamením k nějakému rozkazu. Jednou je to

na

noční směnu: "Světlo

šichtu" (66). Tma nastává po

se rozsvítilo. Což

večerce,

Vězeň

přítomnost světla

pojata

opět

kdy mají jít

z jiného hlediska, než byla

Míla se lží dostane na "marodku", kde si chce

práci. Vybavení "marodky" je na

přepychové,

a tak když Mílu navštíví kamarád Mirek, Míla mu říká: "J"JKoukni

tohle," a šel k nejbližší

vlastního

světla,

devítiletém

ale

životě

kvůli podezření

lampičce

především

několikrát

a

poměry

odpočinout

nepřetržité

světnic

okny žili

svůj

v táboře bez tohoto komfortu si na ni

krátký volný

v pracovním

také možnost ho ovládat je pro Mílu

začíná

z úplavice v izolaci,

čas

po devítileté

nemůže

táboře

například

ji rozsvítil a zhasl" (79).

na

Přítomnost

neuvěřitelná

a po

zvyknout. Protože je Míla

být z dlouhodobé samoty nervózní, a tak

oknem pozoruje celý tábor: "Ale pod ním byl jenom barák, který

čajJ

se

spát.
V povídce Apartmá je

těmi

dvěma

Zejména v posledních dvou ukázkách je patrná

jeví jako silueta.

na velitelství

ve

světnice,

prostoru, do kterého proniká

smluvený signál, sloužící k

chodbě

sem dopadalo jen vchodem a zezadu

do místnosti dostává okny a vchodem. Skrz
která se proti

dopadajícího oknem" (52), "Na

měl osvětlená

všichni možní muklové. Vždycky

alespoň

okna a za

dva spolu pili

hráli šachy nebo klábosili. Těch, co byli sami s knížkami nebo zašíváním nebo psaním,

bylo málo a ještě z nich byly vidět jen obrysy, jak byli zalezlí do rozráže k mezi palandami"

(86). Tábor a ostatní

vězni

jsou mu

zpřítomňovány právě prostřednictvím

oken a tím vznikajících siluet, jež se ve

světle

rozsvícených

pohybují.

Povídka Balík je na rozdíl od ostatních specifická tím, že se celá odehrává potmě
v noci. Proto se v ní nesetkáme s žádným denním světlem a tma je protínána pouze
umělým osvětlením. Koncentrace tmy, do které proniká světlo, je popisována různě -
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přítmí.

všude narazíme na obrysy, stíny a

země při sčítacím

jednak na povrchu

odstavci povídky: "Tma byla
sobě

k zemi tak, aby jejich
místě

Tunel se v tomto
osvětlený
zpevněn

již

méně,

líčena

světlo

jednak při fárání

nástupu. První zmínku

rozdělena oslnivě zářícím

stěnami

aby

oči

najít hned v první

běhoun

písku pečlivě a

sevření tvořilo

nám

kromě světla

díky

proti

ostražitě.

jakýsi plácek,

světelný

mohly rozpoznat, že

tunel je

ostnatého plotu (( (93). Rozpoznat prostředí, ve kterém se

odehrává, je v této tmě prakticky nemožné, a tak je nám okolí přibližováno
umělého osvětlení,

v dolech,

světel, nakloněných

dopadalo na ten bílý

dostatečně,

můžeme

vězňů

tunelem

zahýbal do pravého úhlu, jehož

ale natolik

z obou stran

Tma je

němuž

se lze v prostoru zorientovat.

pomáhají identifikovat i

různé

Přehled
šíří

zvuky, které se

to hlasy, které pronikají tmou, avšak nikdo nezná jejich

původce:

děj

prostřednictvím

o momentálním

dění

Například

jsou

tmou.

"Ze tmy za

osvětleným

tunelem sem doléhaly vzdálené výkřiky: ,Dvanáctý. Tady! ,a (94). Stejná situace se opakuje
dále: "Ze tmy po jeho levici sem byl slyšet tlumený nezřetelný hovor a jasné
Zvuky, které vypovídají o
tmou proti nim

někdo

přítomnosti nějaké

utíkal, byl to

někdo

výkřiky"

(95).

postavy, nejsou však pouze hlasy: ,,A tou

mladší, podle toho, že

běžel

bez lampy, a přesto

rychle a lehce. A byl zespoda, protože byl slyšet ten charakteristický zvuk prolamujících se
a o sebe se plácajících holínek" (99).
běží,

a

Přes

vypravěč prostřednictvím zvuků

tmu nikdo z

vězňů

popisuje, jak asi

vězeň,

Vedle holého popisu tmy a postav, které se v ní nachází, se
vyjádřením:

vypadalo to, že mu ta

černá

tma

teče

Hustá a nepropustná tma veliteli
Přesuňme

pomocí

kouř.

"Pan velitel vyfoukl

se k venkovnímu

teče

A protože

bílým

obrácení ke

světlům

zády,

měli

měli obličeje černé ((

přirovnávána

při sčítacím

proto

setkat i s poetickým

do krku. Nebo do duše" (96).

nástup jako skupinová prostná,

kolem svítily reflektory, a ti v uniformách

kdo k nim

utíkající tmou, vypadá.

můžeme

do zvrácené hlavy, která je
noci

spatřit,

hlavu zvrácenou trošku dozadu,

trychtýřem přímo

osvětlení. Osvětlení

reflektorů. Vypravěč líčí

měl

nedokáže

k trychtýři.

nástupu je provedeno

,,zvlášť

obličeje úplně

když ještě všude

bílé, a ti

havíři,

(97). Kontrast bílé a černé barvy

v obličejích velitelů a havířů působí sugestivně a především anonymně - jejich tváře,
postrádající

obličej,

při sčítání vězňů,

vypadají jako

nějaké

masky.

Kromě reflektorů,

sloužících

především

je celý tábor obklopen světly hlavního oplocení: " Vysoko nad silnicí

poskakovaly po skalách nahoru a dolů bobule světel hlavního oplocení, které střežilo celé
to obrovské území tří šachet a tábora" (99). Opět se tu setkáváme s tzv. bobulemi světel,
které se míhají, poskakují po skále. 1'ma a špatná viditelnost v táboře je také důvodem
toho, proč se několik vězňů rozhodne propašovat do tábora obrovský balík, který je určený
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jednomu

vězni

chodí stráže.

mohl

s tuberkulózou.

Při přehazování

zároveň vidět

Vězni

balíku je

se dohodnou, že balík
světlo

zároveň

na silnici a

přehodí přes

koridor, kde

velmi dominantní: "Míla škubal
černou záři

na tu

zřetelně vidět

skončí

dvě

či

postavy,

světýlka,

spíš

otáčí"

(104).

v koridoru, a i přesto, že je tma, balík je

ve svítícím písku cesty. Vašek sedí a

najednou: "Zahlédl

aby

světel ostře

schovaných

okonturovanou a jakoby zvětšenou siluetu Vaškovu, jak se rychleji a rychleji
Balík se však nepodaří přehodit do " lágru" ,

očima,

přemýšlí,

jak to napravit, když
břich. Světýlka

klinkající se ve výši

stoupala po silnici od Čtrnáctky až k němu" (105). Světýlka, která tu reprezentují stráž, se
přibližují

tmou k Vaškovi.

V tomto

případě

Světlo

osvětlována

je

zpomaleně:

žlutobílými
tmě

světly

světly

Podobně

děj

k tomu, aby

tmy proniká

světlo

překop, spoře,

překulil

do "lágru".

Přehazování

ale

znázorněny

vězni

pouze

na práci
slabě

a všude

popředí

v popisu Jardy

při

crčela

ohraničený

vypravěč následovně:

Vězni

nebem a nad

ovšem

vězni směnu.

Temné

prostor, v němž je použito

jsou prostory pod zemí

převládá přítmí

umělé

osvětleny,

do

a pološero: "Vyšli na hlavní

vyhýbali se loužím, shýbali se, aby nenarazili do
voda" (111). Ve

světle mřížové

jednotlivé postavy, které jsou patrné až po

práci: "Sestoupil a

závěr

balíku je tu

převážně potmě,

pootočil zářič,

aby

viděl

povídky, kdy

vězni

lampy

či zářiče

osvětlení.

To lze

na cestu, až bude

k čelbě tahat hadice a vrtačky. V ostrém světle se Mstitelům leskly nosy a
propocené" (116). Na

přemluví

času.

pod zem, kde mají

viděli. Ačkoliv

přece osvětlený,

vystupují ze tmy do

přesunut

jako

černým

akce.

se snášet k zemi" (108). Zastavení balíku ve

tak budí dojem strnulosti a pozastavení

potrubí, obcházeli místa, kde

vidět

směrem

začal

a

této povídky je

chodby a tunely tu jsou
osvětlení

balík

jako povídka Balík se próza Hrdinové odehrává

s tím rozdílem, že

nějaké

k rozpoznání

"A balík se na chvíli zastavil pod

a pak se

nad žlutobílými

prostředkem

stráž, stoupající po silnici. Nakonec Vašek

přehodí

jednoho strážného, a ten
zaznamenáno

je zde jediným

čela

a košile

měli

opouští podzemí, komentuje tuto akci

"Fárali nahoru. Klec se s úderem

vynořila

do bílého rána" (120).

odchází z práce a dostávají se na povrch. Závěr povídky znovu nabízí konfrontaci

tmavého podzemí s bílým ránem na povrchu země.
Jak už jsme viděli v předešlé podkapitole, v povídce Játra se hojně vyskytuje popis
slunce. V kontrastu s denním světlem a stále svítícím sluncem je tu však podrobně
vyobrazena i noční nálada: "Byl začátek noční šichty. To znamenalo, že obzor na západě

byl ještě maličko na bledo, bylo v něm ještě maličko žluté a červené a zelené na spadávku
do hmatatelné tmy noci. A ta noc byla vlahá, teplá a voňavá rosou, nebe zkropenatělo
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hvězdami,

světla,

Radek zhasil

zobající z nebe

hvězdy...

Chodil po

Stejně

líčení

tak jako

haldě,

měsíce

vyhodil do ohromné výšky peníz
(134).

i bez

těch světel

a ted' se jen

slunce, je popis

měsíci

hvězdy zkropenatěly

nebe a jsou sezobávány. I

měsíc ozařuje

zhasnuto,

například

měsíce

velmi "poeticky". O

se

voňavá

Radek narazí na nahou
sedne si na haldu:
světla

jak se

aut

Květu,

"Seděl

uvědomuje,

skončit.

přesto,

Květa

svět

němu přisedne.

vyčuhující

opět

čichovými

působí

vidět.

mřížemi

odpoután

idylicky a

Ačkoliv

Navíc je tu noc

děj pokračuje

ji uvidí,

nepřiblíží

"Osuška

úplně

byly ony dokonalé nohy

světlech

zpět

velice relativní a že

Květou,

je

nebo hmatovými - noc byla

za dráty a jakoby Radka vrací

je zde objektem, jenž díky osušce

H

vylíčen

umělé osvětlení

že je noc a

kutálejí po státní silnici" (135). Zmínka o

Od reality venku je však

nohy z ní

padne-li panna nebo orel

tím, že

se k ní a
vidět,

pak na kraji haldy vedle transportéru. Bylo z toho místa

jak je vztah s Květou za

jen v osušce si k

protože kdosi

spolu s hvězdami zobrazen a

koupající se v bazénku.

kutálejí po silnici, nás upozorní na
si

čekalo,

vše kolem do takové míry, že je všude

rosou". Celý tento popis

klikatě

krásně vidět,

bylo

zoban,

v přeneseném významu mluví jako o "penízu",

zachycena nejen zrakovými vjemy, ale také vjemy
"vlahá, teplá a

černý

takže konstrukce výklopníku vypadala jako

aut, jež se

do reality, kdy
může

kdykoliv

která mezitím vyleze z bazénu a

svítila v tom divném průhledném přítmí a

oněch překrásně

vyzařuje světlo

rostlých

do okolí a

černošek"

přitahuje

(135).

tak Radkovu

pozornost.
V

závěrečné

kontrasty

světla

děj

povídce Uniforma se

a tmy

či

odehrává za krásného, slunného

počasí

a

popis přítmí a šera tu chybL

2.3.Zvuk
Zvuk charakterizuje

prostředí vězení,

pracovních

táborů

předchozí

analyzované jevy. Zvuky podtrhují samotný život ve

vypravěči

s důsledností popisují a mnohdy konkrétní zvuk

čtenáři

Ačkoliv

najevo, jak jsou zvuky významné.

rozhodla jsem se

věnovat

pouze

několika

a

"lágrů" stejně

vězení

jako

a tím, že nám je

zmiňují několikrát,

dávají

druhů

zvuku,

je v povídkách mnoho

z nich, které se vyskytují

častěji

než ostatní a

které leccos o vězeňském životě vypovídají.
Prvním zvukem je cvakání zámku ve dveřích či zvuk o sebe chrastících klíčů. Zvuk
klíčů

se stává jakýmsi symbolem vězení, protože vězni jsou ve svých celách zamykáni

právě na klíč. Většinou jsou cvakající zámky či chrastící klíče v prózách popsány tak, že je
vězeň

slyší dříve, než je může zpozorovat, protože se nachází v cele, která se otvírá a
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I

zamyká zvenku. Volnost vězňů je omezena a vložena do rukou dozorců, kteří jediní mají
od cely klíč. "Mlčeli a dupali, bachaři trochu chrastily klíče a bylo to, jako by je vedl před

osmi sty lety do Daliborky" (40), nebo " Už i Luboš
dveřích H

(41).

Zamčené dveře

denní a

noční

dobu

vězně

s otevíráním a zamykáním

a jejich

neurčité,

a

předem

klíč

klimbat, když zaharašil

ve

neohlášené otevírání v kteroukoli

zbavuje relativního soukromí a klidu v cele. Tím, že se

zámků

vězni permanentně,

setkávají

zvuk dobře vycvičen a stává se nemilou

za pomoci jakési

časté

začal

součástí

je jejich sluch na tento

jejich vězeňského života. "Luboš se právě

ale slastné a pošetilé

představy

ztrácel do spánku, když ho

sluch, alergický na harašení klíče v zámku, vrátil do bolavého svitu stowattových žárovek"
(41). V první povídce Štěstí je hlavní hrdina Luboš na zvuk klíčů již alergický. Podobně na
tento zvuk nahlíží i hlavní hrdina Míla v povídce Apartmá. Podivuje se, že i na
musí být zamykán: "Míla si rozvazoval boty. Mechanicky

cvaknutí a vzhlédl. A
pootevřel dveře.

v

Ze

klíč

se Míla
klíč

netvař

vod těch

,Vodpust~

infekčním

nemá

dyť

bachař,

by ti

mělo dělat

rozčiluje,

že je na "marodce" zamykán,

svůj

hajzl a

spíš dobře, že na tebe nikdo

nemůže.

a cvakání

zámků

,~medicinbal"

"bachař"

myslíš, máš

obličej

se pokusil usmát.
Ačkoliv

uklidňuje

tím, že

Nejfrekventovaněji

je

zobrazeno v povídce Uniforma, jejímž hlavním hrdinou je

jejich vojenské hodnosti. Mirek se
vězeňského

Franta ho

jako obvykle.

Mirek, který se dostane do pracovního tábora, jenž je

dodržování

tě

obrázku

Franto, ale já holt na zamykání budu už asi do smrti alergickej u, (78).

zvonění klíčů

příkaz

Proč

zpřiloženého

ale kamarád. ' Mílův zlobný

od pokoje má on - kamarád, a ne žádný

vězeň

,Jak vidno

pokoji, jestli se nemejlím.

se jako vrah,

dveří

,Ahoj '. Vtom ale uslyšel

,Héj, Franto, co blbneš? ( Znovu to cvaklo a Medicinbal

Vočích měl posměšná světýlka.

zamykám. Jsi na
koupelnu? A

vyskočil.

řekl

~~marodce"

naneštěstí

řízen

samotnými

něj

dle

v

dostane do cely ke generálu Simkovi, který

režimu považuje za svou vojenskou povinnost a každý

za vojenský rozkaz. Proto je pro

vězni

zvuk

klíče

~~bachařův"

v zámku impulsem k tomu, aby

v mžiku zaujal místo u radiátoru a v pozoru hlásil stav lidí na cele. Tento charakteristický
zvuk je v povídce zobrazen hned několikrát, kupříkladu: "Sotva se bachař dotkl klíče

v zámku, za okovanými
zaklapl" (145) nebo
zvuků

JJ

dveřmi

zarachotila židle"

Odmlčel

či "Dveře

se, protože jeho uši,

se

kovově zavřely

vycvičené zvlášť

na

a zámek

některé

druhy

a hluků, zaslechly pravidelné cvakání, nesrozumitelnost hlášení a bouchání dveří"

(165). Zvuk zámků je slyšet i tehdy, když se vězňové rozcházejí z cel do práce: "Kdesi

vzadu se ozývalo klepání zámků a otevírání dveří, zazněl zvonek a kdosi křičel: ,Druhé
patro, nástup do prácééé!' (152).
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Druhý zvuk, kterému se budu věnovat, je zvuk bot či bosých nohou, dopadajících
na zem. Popis tohoto zvuku je zvláštní nejen tím, že je zachycen téměř v každé povídce,
ale také tím, že prostřednictvím tohoto zvuku se dozvídáme, v jakém prostředí se
nacházíme. Jednou se zvuky bot
jdou kroky
v

neslyšně

či

pískem. O tomto zvuku se

můžeme dočíst

hned v úvodu povídky

v

Stěstí:

"Sli pustými podzemními chodbami, spojujícími jednotlivé budovy, Lubošovy křusky

duněly

ač

a cvakaly,

se snažil jít sebetišeji, protože ho

houbových podešvích naprosto neslyšně" (5).
několikrát

Vypravěč

vrací a popisuje ji jako "škrundání",

podzemní chodby"
způsobují

který

potřetí

nohou odráží od dlažby, podruhé od betonu,

či "dělání

rámusu v podzemní

rozčilovalo,

se k

chůzi

"dunění

chůze

po

černobílých

chodbě cvočky

je neslyšná, a tak stráž

bachař

jde na

podzemní chodbou ještě

působí

dlaždicích

podkůvkami".

a

Lubošovy boty, se rozléhá podzemní chodbou.

pozornost, zatímco dozorcova

že

Přitahuje

Hluk,

na sebe

doslova neviditelným
v

Stěstí:

dojmem. Zvuk bot, dopadajících na poprášený beton, se objevuje v povídce

toho podivného strachu,
zvuky

bačkor

kvůli

kterému najednou

zapomněl

"Do

na všechno ostatní, se ozvaly

nebo tenisek, šoupajících se po poprášeném betonu dvorku" (8). Zvuk kroků

často přerušuje

ticho, které

právě

v danou chvíli panuje - zde

tenisek. V povídce Bumerang se tentokrát
v

,Zhasni, Dulo, '

řekl děda,

můžeme dočíst

zvuk

bačkor

a

o bosé noze, dopadající na zem:

ozvalo se zavrzání, dopad bosé nohy na podlahu a byla zase

tma" (66). Zde je pomocí sluchového vjemu
sluchově.

například

přiblížena

akce, která není zachycena

vizuálně,

ale

zmíněný

zvuk holínek: "Charakteristický zvuk prolamujících se a o sebe se plácajících

V povídce Balík je tento zvuk také zachycen. Jednak je to již výše

holínek" (99), jednak je to v okamžiku, kdy Vašek
z koridoru. "A pak se zase ozvalo nejasné

kroky jednoho

člověka

Zde je výrazné

pronikají do ticha,

někdo

sebere balík

dřív

je ten

člověk vidět"

(108).

to, že se mluví o krokách v písku, které však žádný zvuk

můžeme dočíst

můžeme

na to, až

kdo tam', ale kroky slyšet nebyly, protože

po jemném písku slyšet nejsou, to

především

nevydávají. Dále se

,Stůj,

čeká

nalézt v

o krocích, které protínají ticho. Zvuky

Uniformě.

Autobus plný

vězňů

kroků,

jež

je připraven k odjezdu

do práce. Ještě než se rozjede, je popisována atmosféra uvnitř autobusu: "Bylo naprosté

ticho. Nikdo ani nešpitl. A tak bylo slyšet kroky v písku" (153). Zvuk bot je dále
v Uniformě slyšen také jakoby z dálky a v tomto zvuku je rozeznán příchod vězeňského
pracovníka, který jde chodbou a uzamyká cely: "Konečně to cvaklo vedle, jeden, dva, tři,
čtyři

dunivé kroky" (160).
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Další zvuk, který je v povídkách
vězni kolektivně

svoláváni

či

o

něčem

prostřednictvím reproduktorů šířen

"A v tom

nějaký bachař

při

po celém

Někde

kterém Jarda stál

často

deklamování

uprostřed

tak, aby jej slyšel každý

Podobně

(84).

otočil

na velitelství

součástí

hlava.

,Nemůžu věřit

svejm uším, '

vypínačem.

děje:

celodenního života v táboře, a tak je

"Z tábora bylo slyšet nesrozumitelné

jsou amplióny kulisou pro

nepostřehl,

řekl

děj

povídky Apartmá:

nějaké

"Ze šachty doléhala hudba ze závodního rozhlasu. Bylo to
Zaposlouchal se do toho tak, že ani

vězeň:

chodby s Petrem Danešem v rukou a oni stáli

i v pozadí odehrávajícího se

ampliónů"

táboře

nedaleko mikrofonu hrálo rádio, takže to byl takový

kolem" (62). Hlášení z rozhlasu je přirozenou
tento zvuk

je zvuk rozhlasu, kterým jsou

informováni. Jedná se tedy o zvuk, jenž je

coby kvalifikovaný inspicient

A ohlašoval přípravu k večerce.
melodram,

poměrně častý,

že kousek vedle

sólo na kytaru.

něho vyčuhuje

Lubošova

Luboš, když poznal, co Míla poslouchá. ,Asi už

opravdu pudem brzo domů. Už nám hrajou kapitalistickou muziku. •u (90).
2.4.ZeleĎ

Nyní se
v okolí

věznic

věnujme přírodním

a pracovních

podmínkám,

táborů.

rozsáhlých pracovních táborů, je popis
Většina děje

je

zobrazena jen

soustředěna

výjimečně.

do

vzácné. Popisu zeleně se věnují pouze
První zmínku o

Protože se
zeleně

interiérů či

Pakliže s ní

dvě

zahradě můžeme

vlastně

nemohl

dolů,

do

pak zeleni, která se nachází

většina

- zahrad,

vězni přijdou

květin,

kde

povídek odehrává v místě
rostlin

vězni

či

trávy -

ojedinělý.

fárají, a tak je příroda

do kontaktu, jsou tyto chvíle pro

ně

v

povídky Stěstí a Játra.
v

nalézt v povídce

v transportní cele, ze které se chce dostat
špatné: "Jinak si

konkrétně

pryč,

stěžovat,

i

přesto,

Stěstí.

Luboš tráví již třetí týden

že životní podmínky zde nejsou

pomáhal dokonce i na

odpoledne se mu podařilo lehnout si na záda mezi

řádky jahod

a snad

zahradě
čtvrt

a jednou

hodiny se jen

odstrkovat patami a bez pomoci rukou trhat jahody rty a jazykem" (8). O práci na zahradě
se mluví tak, že tam Luboš "dokonce" pomáhal. Už z této ukázky je vidět, jak neobvyklý a
unikátní je kontakt vězně s přírodou, stejně tak jako otázka času, kdy je pro Luboše
drahocenná a velmi dlouhá doba i čtvrt hodina, strávená na zahradě. Luboš jakoby
proplouvá mezi řádky a pusou a jazykem si sbírá jahody. Kontrast zelené přírody a
tmavého vězení je zřetelně vidět tehdy, kdy je Luboš z transportní cely přestěhován na
hospodářský dvůr.

"Byl to zase dvůr, obklopený ze tří stran vysokými křídly jednoho

z vězeňských křížů, ale naproti nebyl ten vysoký, harpunový, bezútěšný plot, ale stál tam
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vůbec nepatřil.

nízký jednopatrový domek, který jakoby sem

bezútěšné architektuře kůlů,

porostlý trávou, navzdory
Domek

měl

sice okna taky

zamřížovaná,

dvůr

A

taky ne, protože byl

jimiž byla poseta, velice

ale byla vysoká a vzdušná, ozdobená

něžnou.

květinami.

Z oken vykukovalo několik tváří. Cesta byla poseta žlutým pískem, po zdech domku se
hospodářském dvoře

pnulo psí víno nebo co" (9). Popis domku na

v oknech, popisu rodinné vily namísto popisu
komentuje i sám
dvůr,

tak jako

vypravěč,

jenž

dům

jsou

květiny,

Dvůr

něžná". Zeleň

Existenci domu na takovém

místě

vůbec nepatřil" stejně

je specifický tím, že je porostlý trávou, která je

se také vyskytuje i na samotném domku.

Líčeny

které zdobí okna a psí víno, jenž se pne po zdech domku. Zelenou trávu
Většinou je

Luboš vidí i oknem cely.

to

při

pozorování pradlen:
kůly

zapomínající na všechno. Na trávníku mezi
věšení prádla ((

je to již

mříže

který o domku mluví tak, "jako by sem

obklopuje.

popisována jako "velice

vězení.

odpovídá, až na

(10).

Opět

zmíněné jeviště

"Labutě.

V cele bylo ticho,

se odehrávala podivná choreografie

je tu k bližšímu popisu použita divadelní terminologie.
Světlo

(v kapitole

Nejdříve

věšení

a tma), nyní je to "podivná choreografie

prádla". Výraz "choreografie" asociuje pohybovou kreaci pradlen, které na trávníku
tančí

doslova

"Bachařka

věší

prádlo. Jiné vymezení trávy lze zaregistrovat po

si zapálila, prádlo bylo

si sednout na
pocitově.

a

neskutečný pocit

Distance od

přírody

dověšeno,

trávy (( (11). Tráva tu není popisována pouze
a zde

"neskutečný".

Po

konkrétně

přesunu

od

na

obyčejné
životě

zůstane

předtím

knihu a uložil si ji mezi dva

nějakou

považovat za

vychutnat, dal si tu knihu tak, aby při
zároveň číst

a

něčím

čtení

zároveň čichat vůni"

pouze vizuální stránka, ale také

květináče

se

(13).

čichový

vůní.

Spojení barev a

Opět

je zde

je Luboš první den
Těsně

žlutočervenými květy,

vůni,

a aby tu

vůni

se zde setkáváme s tím, že není

vjem. Blízkost

vůně květů

ale i

o

mohl

mohl pohodlně poloklečet, pololežet na posteli

květin

novým, a tak se podivuje nejen nad výraznými barvami -

ale i nad

obyčejný,

v cele sám: "Byl tedy i sám na návrat pradlen.

nichž měl pocit, že je v životě neviděl a že v životě necítil takovou

a

vizuálně,

trávy je natolik významná, že

hospodářský dvůr

omluven z práce, a tak

si našel

prádla:

cigareta byla zřejmě znamením, že je možno

samotný dotek trávy, který lze ve svobodném
popisován jako

dověšení

je pro Luboše tak

je pro Luboše ve

líčena

vězení

"žlutočervenými květy",

neuvěřitelná,

že má pocit, že

nikdy nic takového v životě neviděl ani necítil. Při práci na fasádě budovy má Luboš
prakticky možnost neomezeného pohybu po vnitřním okruhu věznice. Při jedné procházce
narazí i na malé děti: "Hrály si tam na trávníku děti, batolata, která měla podivné právo až

do určitého věku sdílet osud svých potrestaných matek, které je tu přivedly na svět" (16).
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V povídce
něžného.

Stěstí

je zobrazení trávy a trávníku

většinou

Jednak jsou to ženy - pradleny, které po

Zobrazení a popis

zeleně přívlastkem "něžný"

něčeho

spojeno se zobrazením

trávě tančí,

anebo hrající si batolata.

koresponduje s tím, s kým je

zeleň

zobrazována.
Hlavní postavy z povídek Štěstí a Játra, Luboš a Radek, se nacházejí v obdobné
situaci, a tak je jejich pohled na venkovní
věznice

srovnatelný. Zatímco Luboš si přeje z pevné

dostat na vzduch do pracovního tábora, který by mu

pohybu, Radek se z fáracích
počtu červených
zeleně

svět

dolů

dostává na povrch na

krvinek. Proto si Luboš s Radkem

zaručoval alespoň

doporučení lékaře kvůli

přítomnost

"Radek se rozhlížel, stále přitom

kroutě

kritickému

slunce, denního

doslova vychutnávají. Když se Radek seznamuje s novým

následovně:

pracovištěm,

stejně

jako pro Luboše z povídky Stěstí.
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a

hlavou. ,Máte to tady jak tenisovej

je pro Radka, zvyklého na temné doly,
v

světla

vypadá to

kurt... JeŽišmarjá ... támhle je dokonce skalka... Karafiáty! Já se zblázním ...
Přítomnost zeleně

svobodu

něčím

naprosto

Uí

(125).

výjimečným

3. Povídkový soubor Na co umírají muži
popisů

Povídkový soubor Na co umírají muži se namísto rozsáhlejších
orientuje spíše na konkrétní promluvy
charakteru. Každá povídka je
vypravěči

ve

třetí osobě

zaměřena

určitý

problém

či

situaci, kterou se

postav. Vyjma
vidět

závěrečné

snaha

právě

povídky Konfrontace, je

vypravěčů

rozebrat

nějaký

již

problém na jeho elementární podstatu a na malém prostoru vyzdvihnout

atmosféru

dění

s proměnami

a jednání

žánrů

člověka

druhů,

a

v krajní situaci. Tento

a mnoho vrstev,

uskutečňují

Jiřím

přístup

dočteme například

o kterých se

pravdy, hodina zkoušky o spisovateli
příčin

na jeden

povídek velmi malého rozsahu, a tak je

zmíněný

jež jsou monologického i dialogického

s kompetencí personálního narátora snaží zachytit a popsat

prostřednictvím vnější či vnitřní řeči
většina

vězňů,

okolí,

Weilovi:

se po cestách

k
v

tvorbě

Opelíkově

"Proměny žánrů

přímých

i

povídek souvisí

a

stati Hodina

druhů

křivolatých

mají mnoho

- jde vskutku o

složité záležitosti. V souvislosti s Weilovými povídkami vyjmeme z mnoha

posunů

jediný:

ten totiž, že jiguralistická (portrétní) podstata prózy (povídky) se v moderní literatuře stále
očividněji proměňuje v podstatu situační. "sOd situační podstaty však postupuje Opelík
ještě

dál a tuto problematiku specifikuje: " V novém útvaru, u jehož kolébky stojí v české

próze právě Jiří Weil, nejde už především o stupňovaný sled událostí, v nichž se proměňuje
osobnost, nýbrž o situaci jedinou a dále jedinečnou,
hodinu zkoušky.

,,6Pecka

neproměňují,

struktuře vyprávění,

časté

v

jedinečnou

situaci,

se

vězni

prostředí vězení,

větou.

při

které se postavy jednotlivých povídek

ale dokonce nejsou ani konkrétněji charakterizovány.
která se

zaměřuje

určitou

na

promluvy, je v prózách Karla Pecky

němž

vymezenou: o hodinu pravdy a

tedy ke svým prózám přistupuje obdobně jako Weil - snaží se

zachytit jednu konkrétní a
nejenže

přesně

situaci

částečně

či

Kvůli

takovéto

problém, zobrazovaný skrze

eliminován rozsáhlejší popis

prostředí,

ocitají. I přesto, že se s obsáhlejšími popisy prostředí nesetkáme, samotné
pracovních táborů a

"lágrů"

je v povídkách zachyceno

výstižně

i jedinou

Tento stručný popis prostředí často dokresluje atmosféru k právě probíhajícímu ději,

popisuje prostor a situace, ve kterých se
v

souboru

Stěstí

se však

soustředím

pouze na

vězni

nacházejí.

několik

Stejně

jako u povídkového

složek, kterými budou vjem ticho, jev

nebe, tělesa hvězdy a slunce a předměty dráty, mříže a klika. Prostřednictvím těchto
smyslových složek si nastíníme prostředí vězení, pracovních táborů a "lágrů".
OPELÍK, Jiří. Hodina pravdy, hodina zkoušky (Jiří Weil), in Milované řemeslo. Praha: Torst, 2000, s 256.
6 Tamtéž, s. 256.
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3.I.Ticho
nejdříve

Ze všeho

Právě různé

povídek tohoto souboru.
můžeme dočíst,

soustředím

se

popisují specifické

na atmosféru ticha, jež prostupuje

charakteristiky ticha, o kterých se v povídkách

prostředí,

v

němž

se postavy nacházejí. Ticho je tedy

nedílnou, a jak si blíže ukážeme, podstatnou

součástí

V každé povídce je ticho charakterizováno

jedinečně,

způsobem

většinou

situací, ve kterých se

vězni

ocitají.

a tak nás bude zajímat, jakým

a při jaké příležitosti je popisováno.

Zobrazené

ticho

se

v povídkách

liší

především

tím,

v jednotlivých příbězích existence ticha hraje. Proto jsem si také ticho

jakou

rozdělila

roli

do dvou
právě

skupin. První skupina obsahuje popis ticha, který dokresluje momentální atmosféru
probíhajícího
děje,

děje.

zařadila

Do druhé skupiny bych

ticho jako nezbytnou

jehož prostřednictvím je nám přiblížena celá situace a zároveň

součást

celého

nastíněno prostředí,

ve

kterém se hlavní postavy ocitají.
Do první skupiny, tak jak jsem ji vymezila, spadá atmosféra
zobrazena v povídce
směrem

z pracovních

,
Utěk.

dolů

nočního

ticha, která je

Do nastalého ticha zaznívají povely stráže k odchodu
,

do tábora: " Utvar

těžce vykročil.

vězňů

,Levá, dva, levá, dva, ' ozvalo

se do ticha letní noci. ,,7 Ovzduší letní noci je protknuto hlasitými povely, díky kterým se
vězňové začínají

Rudy,

kteří

hýbat.

Stručná

se v povídce Pokoj lidem dobré

jenž se rozhodne pracovat i na

kroky a

ozářilo

je

světlo

kroky, které prozrazují

Lehké

zmínka o tichu je zachycena po

chmýří

.....

Stědrý

dohadují

den. "Na chvíli se

přicházejícího

Maška.

Poněkud

kvůli

dalšímu

odmlčeli.

karbidky" (44). Krátce po jejich

Během návštěvy

oba

přítele, malíře

vězni

Slávka a
Maškovi,

Pak se v tichu ozvaly

odmlčení

se do ticha ozývají

trapné ticho nastává v povídce

pampelišky, kdy se ocitáme ve výtvarném ateliéru

náhodou narazí na svého tehdejšího
návštěvu.

vůle

odmlčení vězňů

a nyní

přátele přeruší osvětový

vězně

vězně

Richarda, jenž

Petra, jehož pozve na

pracovník, který Richarda

kontroluje v jeho práci. Ve snaze udržet si toto prominentní místo se Richard
dozorcem chová
pracovníka
přerušil

poníženě

zůstane

a Petrovi je jeho chování

nepříjemné.

Po odchodu

osamocen. "Pak zůstali v místnosti zase sami a

Richard. ,S ním se

ještě

dá vyjít, '

mlčeli.

řekl omluvně. ,Viděl tě

před

vězeňského

Ticho nakonec

tady, tak se

chtěl

vytáhnout. Jinak to s ním jde. 'A do nového ticha, které nastalo, dodal: , Víš, kdybych to ale
PECKA, Karel. Na co umírají muži. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 17. (Dále uvádím jen číslo strany, z nížje
citováno.)
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neměl

tak rád, namouduši bych jim s tím

někdy

praštil.

(H

(63). Ticho, které nastane po

odchodu "bachaře", je více než výmluvné. I přesto, že Petra mrzí, že nemůže malovat, jeho
hrdost je pro

něj cennější

před

než poníženost

v závěrečné povídce Konfrontace, kdy je

vězeň

můžeme dočíst

dozorci. O tichu se

převážen

Filip spolu s ostatními

i

zeleným

kamiónem do vazby. " V některé z vedlejších kukaní někdo zašeptal otázku. Slova splynula

v mumlavou kadenci a v odpověd' se ozval
hovory! ( Nastalo

se snaží

vězňům

opět

ticho,

podechvěné

úsečný

tlumeným

vrčením

to jsou Filip s Bedrou,

kteří

se ve

Filip chce Bedru přemluvit ke

vazbě

výpovědích,

změně výpovědi

večeři.

přerušují.

Filipovou lstí se pak všichni

cele. Filip se snaží Bedru přemluvit ke

Nastalo ticho. A zase myslili všichni

vězeň

Němě potřásal

ze stejného

navozuje

případu. Nejdříve
účelem

-

v obnoveném soudním řízení, jež by mohlo

Přemysla

(116). Všichni

Koši. Aby se dokázali domluvit na
spoluvězni. "Osaměli

někdo dozvěděl,

Major, který

během

je tu ticho podtrženo zvuky, které ho
- Filip,

změně výpovědi,

tři

tři

Opět

tři vězni

"Bedra jenom tiše frkl nosem. Nahlas

aniž by se o tom

třemi vězni

většinou

Všichni se uchýlili na své kavalce a zavládlo ticho, rušené jenom

hlasovým zvukem lžic" (103).

vteřin"

o tichu, které

snaží se nebudit pozornost mezi ostatními

plechově

dopomáhá

motoru (( (93). Stráže

potkají zcela náhodou, avšak za jistým

vést k osvobození jejich společného známého

ubíhajících

vrčením běžícího

dočteme

motoru. Dále se

atmosféru k tajným diskuzím, jež probíhají mezi

s Bedrou až při

hlas eskortního: ,Ticho tady! Zádné

zabránit v hovoru a udržet je tak v izolaci. Ticho, jež po rozkazu nastane,

je protknuto pouze

shodných

v

neřekl

Přemysl

a Bedra ocitají na stejné

ten je však zpočátku nepřístupný.

ani slovo, ale všichni

věděli, nač

myslí.

na stejnou podmíněnost, na pomyslný tikot naplano

netuší, jak dlouho se jim podaří

zůstat

a tak se snaží vše v izolaci

vyřešit.

jejich diskuze baví ostatní

hlavou. Do nastalého ticha

zazněl

vězně.

na jedné cele,
K tomu jim

"Koša však mlčel.

kamuflovaný rozhovor z druhé

části

cely (118).
H

Druhá skupina se od první odlišuje
s tichem setkáváme tehdy, kdy je pevnou
prvky

prostředí

zmínku o tichu
se

vězeň Jiří

jako

tmě, zimě

můžeme

způsobem,

jakou roli hraje ticho v

součástí děje

atd. vystavena zápletka celé povídky. První takovou

nalézt v povídce

rozeběhne vstříc otevřené

Utěk.

během přesunu

brance.

Nyní se

nebo je na tichu, spolu s dalšími

,

rozhodne utéct a

ději.

Ticho se

rozprostře

z pracovního dolu do

"Konečně Jiří

všude kolem poté, co
vězeňského

tábora se

dorazil k brance. Nezvolnil, prolétl jí

plnou rychlostí. Na prudkém srázu za ní se zakymácel, neupadl však. Vyrovnal zakolísání a
vrhl se doprava, kde čekal les. Ještě zapraskaly lámané větvičky a pak nastala vteřina
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naprostého ticha" (17) Utíkající
nenadálý pokus o
zareagovat,

Jiří

snažil

vězňů

vzbudí pozornost všech

je překvapením pro všechny

přihlížející,

a tak

dozorců.

a

dříve

Jeho

stačí někdo

než

se dostane branou ven. V okamžiku, kdy Jiří opustí tábor, nastává právě již

zmíněná vteřina
Jiřím střílet.

útěk

Jiří

naprostého ticha a lze

Celá scéna je

přesvědčit,

aby od

říct

i šoku, než se stráže vzpamatují a

viděna prostřednictvím

útěku

upustil.

Jiří

Bogana, kamaráda

který se jej

bráně.

tři vězni

Podobné, jakoby hrozivé, ticho se rozlehne poté, co se
útěk

po

ho však neposlechne a Bogan se zastaveným

dechem a s upřenýma očima doslova Jiřího popohání k

dozví, že jejich plánovaný

Jiřího,

začnou

z povídky Jistota

z tábora byl prozrazen. Na konci tunelu na ně

a vyzývají je k tomu, aby se vzdali. "Snad ještě

nedoznělo

dolů. Dědek

třetím žebříku,

ho následoval jako blesk. Byli už na

čekají

stráže

prvé slovo výzvy, a Míla už jel
když zarachotila dávka ze

samopalu. Potom druhá po krátké pomlce. A ticho, hrozné ticho, v němž jen vzduch,
ženoucí se

všude

vzhůru,

vězně

dožene

v

tichounce hvízdal" (30). Sok z prozrazeného

k ústupu

rozprostře

zpět

pod zem. V reakci na to

zvýrazněné přívlastkem

ticho,

začnou

útěku

stráže

a strach z dopadení

střílet.

Po

střelbě

"hrozný", kdy nikdo netuší, co bude

následovat. Tichem se line pouze hvizd vzduchu, který stoupá z podzemí na povrch.
střelami

se do útrob tunelu skryjí

kam se ho

Dědek

Dědek

ticho charakterizováno
dojem relativity.
obklíčeni

s Mílou, avšak Radek

rozhodne jít hledat. "Byl přitisknut v rohu,

Nahoře číhalo jedovatě nebezpečné

Vězni

přívlastkem,

Stejně

ticho" (31).
nyní je to

neví, kdy a jak bude

se

zůstane těsně

téměř

pod zemí,

srostlý s masivem skály.

jako v prvním popisu ticha je tu

,jedovatě nebezpečné

přerušeno.

Před

ticho", které budí

Protože se zakrátko dozví, že byli

ze všech stran, snaží se domluvit na tom, co podniknou. Jejich váhání a dohady

jsou dokreslovány

právě

popisem tmy:

~~Nastalo

ticho a

začalo zvětšovat beznadějnost

jejich postavení" (33). Ticho, jež nastane po jejich dohadech co podniknout, je více než
výmluvné. Všem je totiž jasné, že

ať udělají

ticha, kdy ani jeden z vězňů neví, co
"beznadějnost".

Poslední

líčení

cokoliv,
říct,

ticha najdeme v

nemůžou

je

odlepil od žebříku. Zmizel ze

čtverce

výstižně

závěru

nakonec rozhodne vzdát se strážím a pomalu sestupuje

tuto akci

přežít.

popsána

Atmosféra

právě

slovem

povídky. Jeden z vězňů, Míla, se
dolů:

"Pak

viděl,

jak se Míla dole

otvoru, kterým ho sledovali. A bylo ticho, šílené ticho,

napínané do závratného oblouku" (35). Ticho, popsáno jako "šílené", zde vykresluje již
velice napjatou atmosféru v tunelu, kdy Radek s Dědkem se zatajeným dechem čekají, zda
se ozvou výstřely, nebo Mílu stráže ušetří.
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Do ticha se doslova propadnou hlavní postavy Ruda a Mašek povídky Pokoj lidem

dobré vůle. Mašek se i přesto, že je Štědrý den, rozhodne jít fárat, zatímco jeho
kvůli

spolupracovník Ruda je

tomu na

něj

kameny je zavalí. Když se skála trhá, je

Naneštěstí

naštvaný.

děj

se s nimi utrhne skála a

popisován takto: "Ruda

zavřel oči.

Cítil, že

padá, snad křičel, ale rachot kolem vše přehlušil. A pak nastalo ticho. Naprosté ticho, jen
ještě

slabé zasyčení sesouvajícího se

štěrku doznělo

vířícího

do

s obrovským hlukem utrhne skála, nastává úplné ticho, jež

prachu" (46). Poté, kdy se

ukončuje

stěnou,

uvíznou pod kamenným závalem, navíc j sou neustále ohrožováni
kdykoliv

zřítit

a zaživa je

pohřbít.

" V nastalém tichu se zdálo, že

hrozné ticho, Mašekje nemohl unést" (47). Nastalé ticho
do ticha

očekávají

stěny,

náhlé spadnutí kamenné

je tak nervy drásající, Mašek nemůže

mlčet

jeho pohyb

H

z kamenného
není

kaménků

oběma

a rychlý psí dech

přerušováno

dostat. Po

neúspěchu

může

už už padá. Bylo

svazuje,

zvláště

proto, že

visí nad hlavou. Protože ticho

kamenů.

" V tichu se ozývalo jenom šramocení

Maškův,

jehož

(48). Do panujícího ticha proniká pouze
sevření

stěna

která se

a snaží se ho prolomit. Protože je na tom Ruda,

co se týče zavalení, lépe, snaží se vyhrabat z

odhrabovaných

jež

vězně

akci. Mašek i Ruda

rozšířené oči

Maškův

dostat se ze zajetí se

sledovaly každý

dech a snaha Rudy se

zvýrazňuje

ani bezvýznamnými pokusy o osvobození. "Padlo na

ticho, které již

ně

ticho, v němž

jen krev bubnovala o spánky. ,Kolik je asi hodin?' zeptal se nakonec Mašek. Možná jen
proto, aby

přerušil

hlas" (48). Ticho
patrné, že

to ticho. Ale Ruda se nezlobil. I jemu bylo

opět přerušuje

přítomnost

lidského hlasu je pro oba

zase promluvil" (49). I přesto, že Mašek
než kamení. Tak obávané ticho je

uvědomil,

přestanou

že svírá

vězně

propocenou košili.

čím

Maška

vůbec nemůže

mluvit, ticho ho tíží mnohem více

dál

častěji přerušováno

opět

se, tomu

rozmluvou obou

vězňů.

tíživé ticho: "V nastalém tichu si

v prstech hrst štěrku. Povolil

sevření

nemůžu věřit.

možná krátké, v této chvíli znamenalo velmi dlouhý
vězni

potřebná, ačkoliv

je

ticho. Ale tolik rdousilo, že Mašek

Nevěřím, přesvědčoval

hlavou" (50). Tím, že

více než

vět

opět

mluvit, však nastane

křečovitě

slyšet lidský

Mašek otázkou, kolik je hodin. Z následujících

svírá kamení natolik, že mu chybí dech. "Nastalo

Pokaždé, když

příjemnější

čas

a

utřel

si vlhkou

Ale ticho, ve

dlaň

o

skutečnosti

tím, kolik myšlenek prošlo jeho

nemají přehled o čase, který uplynul od jejich zavalení, se

v nastalé tmě a tichu stávají dezorientovaní. Ruda ono ve skutečnosti krátké ticho prožívá
jako dlouhý čas, protože mu hlavou prochází mnoho myšlenek. Neustálé snahy o
vyproštění končí
Nekonečný čas

vždy fiaskem, a tak se vězni uklidňují tím, že pro ně brzy někdo přijde.

je však sužuje a věčně panující ticho je charakterizováno jako obludné:
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" Údery srdce tepaly čas a ticho narůstalo do obludnosti" (51). V okamžiku, kdy Ruda

zaslechne za zády tichý šramot, ví, že to pro oba vězně znamená konec. Proto, aby oddálil
hrůznost
řekl"

situace,

začne

o tíživém tichu mJuvit nahlas: ",A že to ticho jde na nervy, co?'
hovoří

(51). Naposledy se o tichu

venku a ptá se po Maškovi.
nepodařilo

zachránit, se

Všudypřítomné

Ještě předtím,

odmlčí:

ticho,

v okamžiku, kdy se Ruda probudí na nosítkách
než mu

spoluvězni

"Nastalo ticho. Jen nosítka se houpala" (52).

stejně

jako nepříjemná zima a trna, je patrné v korekci, kde se

ocitne hlavní hrdina povídky

Měsíční světlo.

vězeň

je nekonečné. Proto hledá,

den po dni ajeho

čekání

od vtíravé zimy a pocitu hladu, když v tom
nalezeným úlomkem skla nemohl
teror

přežil.

"Když

opět

oznámí, že Maška se jim

podřezat

Ve studené a neprostupné
čím

tmě

cely tráví

by odpoutal svou pozornost

momentě začne přemýšlet

žíly. Nakonec však

opět

o tom, zda by si

sbírá odvahu, aby

míjel okna, vhodil sklo, které doposud mnul v prstech, za prázdný

rám. Zachrastilo o plech, krátký, praskavý zvuk a ticho. Zase ticho. V tom tichu tam leží
ten

střep"

(82). Existence

vězeň

musí

otáčející

pořád

je

vězni

každodenně

snášet je

tmě

předstíral

chvíle ticha,

dveří

děje.

v tichu

zaskřípl

přerušení

Samota a prázdnota, kterou

do úplného ticha" (82).

ticha

nemoc a tím se dostal z korekce.

setrvat i nadále v korekci.

čeká.

nějakými

Náčelník

(89).

Vězeň

"Náčelníkova

Vězeň

se není

zvuky jediným signálem

Ticho nastane také v případě, kdy

poněvadž vězeň mlčel"

zdůrazněno právě

času přerušována příchodem dozorců. "Klíč

od

však

jím své trápení je

o plech. I když je na první pohled odhozen a

něj střep

čas

orientovat, a tak je

k tornu, aby poznal, co se
aby

jasné, že na

se v zámku hlavních

schopen ve

ukončit

a možnost

zachrastění střepu

tichem, jež se rozlehne po
zapomenut,

střepu

náčelník

slova

nabídne

dozněla

vězni,

a nastala

však jeho nabídku odmítne a rozhodne se

odchází, avšak sousedé,

spoluvězni, chtějí vědět,

jak

vše dopadlo. "Nastalo ticho. Volali na něj přes chodbu, ale slyšel ticho" (90).

3.2.Nebe,

hvězdy,

slunce

V jednotlivých povídkách souboru Na co umírají muži se
s líčením nebe,
věznici

hvězd či

slunce.

(Konfrontace), v korekci

v dole (Pokoj lidem dobré
či

vůle,

Ačkoliv

se

řada

(Měsíční světlo),

Jistota),

často

často můžeme střetnout

povídek odehrává v interiéru - v pevné
v budově, kde

vězni

bydlí (Ruce), anebo

se setkáváme s tím, že z vnitřního prostoru

z podzemí vidí vězni oknem či otvorem ven na nebe, hvězdy a slunce. Stejně jako slunce
v-

v povídkovém souboru

Stěstí

jsou zde

hvězdy
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symbolem svobody, za kterými se

vězni

snaží dostat. Nejednou je však slunce,
představili prostředí,
Hvězdy
Dědek,

ve kterém vězni

hvězdy

dennodenně

a nebe zobrazeno proto, abychom si
žijí.

hvězdami,

Radek jásá nad tím, že jsou

konečně

hvězdy?

Dědek

Mrkají na nás, vidíš? (

překřížených
hvězdy,

kolejnic blikalo

několik třpytivých bodů

( zavrčel a shodil chlebník z ramene (( (30).

se svobody nadšený a se stejným entusiasmem to
hvězdy

vzhůru.

pohlédl

V pravidelných

klenbě půlnočního

na

Přestože

je Radek z

způsobem,

neboli je
směrem

očekává

život na

z podzemí skrz

symbolizují

překážku,

svobodě. Hvězdy či

překřížené

jež se

blikající

hvězdy

že

ukáže

třpytivé

nepřekonatelnou

čtvercích

hvězd

a z blížící

zanechávají

popisuje tak, že na

hvězdy vězně očekávají

kolejnice, a tak i když už jsou

později

Vidíš ty

nebe. ,Seru ti

sděluje Dědkovi, Dědka

chladným, protože ví, že ještě nejsou u konce. Radek

doslova "mrkají", což lze interpretovat tím

blízko povrchu,
Dědku.

odkud je svoboda nadosah: "Také Radek prudce dýchal: ,Jsme tady,

něj

-

Radek a Míla snaží utéci podzemním tunelem z pracovního tábora. V okamžiku,

kdy zpozorují nebe s

na

tři vězni

jako symbol svobody nalezneme v povídce Jistota. V ní se

-

body jsou pozorovány
hvězdy

nadosah,

mříží čekají

- za

na

mříže
vězně

stráže, kteří je ke hvězdám (na svobodu) nepustí.
Obdobně

rovněž

před

na

hvězdy

jsou

v podzemí, kde

půlnočního

hvězdy:

zobrazených

hvězdy

hvězd.

"tmavě

která se

částečně

odehrává

" Vystoupili z klece.

Přivítala je

hvězd"

vlahá noc, vystavující

Stejně

(15).

jako v předchozí

zobrazovány na nebi. Zatímco v povídce Jistota je vidět

nebe, v povídce

charakteristice - na

Utěk,

a Bogan fárají. V okamžiku, kdy vystupují na povrch, se

modrém nebi bohatství blikotajících

povídce jsou tu blikotající
klenba

popisovány v povídce

vězni Jiří

nimi objeví blikotající

tmavě

,

,
Utěk

je kontrast

hvězd

modrém nebi" se vystavují

Zatímco v Jistotě jsou

hvězdy

a nebe

patrnější

hvězdy.

díky barevné

Rozdíl je i v počtu
,

"třpytivé

body'" v

Utěku

je to

"bohatství hvězd".
Samotné nebe je v povídkách

rovněž

zobrazeno,

převážně

je však popisováno jako

chmurné a šedivé. První takovýto popis můžeme vidět v povídce Pokoj lidem dobré vůle,
kdy je v závěru vězeň Ruda vynesen z kamenného závalu na povrch země. Ruda, ležící na
nosítkách, se právě dozvídá, že jeho spolupracovník Mašek v dole zahynul. ",Mašek tam
zůstal, ( řekl první hlas potom. ,Eště je

tam. ' Zavřel

oči. Nechtěl

nic

vidět,

ani to staré nebe

bez barev a bez lítosti" (52). Líčení bezbarvého nebe, zbaveného lítosti, dokresluje
pochmurnou náladu vězně Rudy, jenž se dozvídá o Maškově smrti. Proto zavírá oči, aby
ono staré a dobře známé nebe nemusel vidět. Venkovní přírodní atmosféru zase zostřeně
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vnímá

vězeň

Arnošt z povídky Jeden

den přeruší korekci.
jsou pro

něj

Příroda

obyčejný

den, kterému za

účelem návštěvy

otevřeného

a okolí pracovního tábora, na který se dívá z
vypravěč

po dnech v izolaci vzácné,

na jeden
okna,

dokonce popisuje, jak se Arnošt

hladově

venkovní vzduch, mu poskytla pohled na

střechy

díval ven. "Okna, jimiž vnikal

dovnitř

baráků terasovitě

a nad nimi v dálce byl kus lesa s řídkou horskou loukou,

klesající
příliš

možná, že to nebylo

pojem vzdáleností, strážní
konstrukce dosahovala
a

zachmuřené"

vypravěč

(67).

dolů

poněvadž

daleko, nebyl si jist,
věž, trčící

do výše, však byla

za ten týden v korekci ztratil
nesporně

blíže a její kónická

téměř

výše horizontu. A nad tím vším leželo přitisknuto nebe, šedivé

Opět

se zde setkáváme spíše s negativním

nebe charakterizuje

přívlastky

"šedivé" a

je právě jakoby orámovaný tímto ponurým nebem.

"zachmuřené".
Stejně

líčením

nebe, kdy

Celkový pohled z okna

jako Arnošt pozoruje nebe skrze

okno i hlavní postava povídky Konfrontace Filip. "Filip se postavil k oknu a pohlédl ven.
viděl

Ze žabí perspektivy

vykrojený obdélník šedivého únorového nebe, a když o krok

ustoupil, zúžený a snížený obraz spodního okraje zachytil vrchní
z ostnatých

drátů

hřebenu"

na

(121). Zde je nápadný

způsob,

opět

zdi s pletivem

jakým Filip nebe vidí - ze

"žabí perspektivy". Filip je proti nebi malý a navíc je jeho výhled ještě
okna, vidí pouze vykrojený obdélník. Nebe je tu

část

ohraničen rozměry

popsáno jako "šedivé", navíc je zde

patrné, že jde o zimní - "únorové" nebe.
Popis slunce jsem vedle
způsobem vypravěči

hvězd

slunce zobrazují.

v povídce Ruce mluví jako o

hvězdě:

jako rána žhavým železem, jako

zařadila

a nebe
Zvláště

" Venuše

proto, abych ukázala, jakým

nevšední je to, že

zářila

zlaťák, marnotratně

prudce na

vypravěč

světlém

o slunci

podkladu oblohy

odvržený a zachytivší se v prostoru"

(39). Nejenže se tu o slunci mluví jako o "Venuši", ale také je tu použita metafora o slunci
jako o

"zlaťáku",

který byl ledabyle odhozen a zachytil se v prostoru, na obloze. Vedle

metafory je tu použito i
železem".
jako

Představa

hvězdy

přirovnání

- Venuše

žhavého železa

se rozvíjí i dále, když

okenní rám a vyhlédnout ven,

přesně

zářila

v hlavě, ale v poslední chvíli se zarazil.
na střeše dehet, který kanul v nitkách

o velké

také na rámu, na tom okenním rámu, o

obloze "jako rána žhavým

k oknu. "Již již se

hvězdě

Uvědomil

dolů

světlé

dokresluje barevnost slunce. Myšlenka slunce

vězeň přistupuje

říci něco

na

tam,

nějaký

chtěl

také

verš, který mu

si, že celý den pražící slunce

opřít

o

zazněl

rozpouštělo

a jak se zachycoval na venkovní střeše baráku a
nějž

se

chtěl opřít, vzpomněl

si, jak se na to

odpoledne díval a to zmrazilo jeho ani nezapočatý pohyb" (40). Slunce jakožto velká
hvězda vzbuzuje ve vězni dokonce potřebu začít básnit. Přehnaně čistotný vězeň však od
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1

této myšlenky opouští, pakliže si
střeše.

"Poetizující" nálada podávající slunce jako

věnována značná

vypravěč

do

je

při

pryč

pražení slunce na
vypravěč přechází

a

Líčení

na okenním rámu.

Slunce

můžeme

nemilosrdně

pálící

čí

,

Utěk.

najít hned v úvodní povídce

"Slunce

opírající se

nemilosrdně

pálilo, v červnovém poledni se nepohnul ani vánek. Leželi na kládách mezí
šachetní věže, jejíž kola se

nahoře otáčela

slunce tu dokresluje dusnou atmosféru v
Vězni

jsou tu slunci

přímo

střechu

červnovém

zpřístupněn opět

"
protože jeden z nich, Cestmír,
je

Snášel se soumrak a horká

proti sobě" (9). Již

vzpěrami

zmíněné nemilosrdně

pálící

poledni, kdy je vše nehnuté a strnulé.

vystaveni, protože leží venku na kládách. Hned v úvodu

povídky Ruce je popis slunce
loučí,

slunce je

pozornost, i když se dále o slunci jako o hvězdě nemluví. Jestliže ho

popisuje, vždy je charakterizováno jako prudké,

stěn baráků.

vzniklou

hvězdu

způsobilo nečistotu

k popisu slunce jako slunce, které
pak

připomene nečistotu,

země

od okna, kde se dva vězni - kamarádi spolu

převelen

otevřeného

na jiný tábor. "Stáli u

ho po rozpáleném dnu

dychtivě

baráku, který ležel pod nimi. Daleko za ním, venku a

vpíjela.

vně koridorů

okna.

Hleděli přes

se táhla

černá

čára

obzoru. Jeho západní úsek se vyzdobil lehounkými barvami, které ledabyle poztrácelo

před

chvílí zapadlé slunce" (38). Pohled z okna je vykreslen lehounkými barvami západní

části

obzoru, které tak zalilo slunce, než zašlo.
při

zapadlým sluncem evokuje atmosféru klidu,
odloučení. Umělecký

Líčení

pohled na okolní krajinu má

soumraku a obzoru obarveného

níž spolu
malíř

pampelišky, který v okamžiku, kdy opouští ateliér,

vězni hovoří

téměř před očima měnily

sluneční

paprsky opíraly

spatří přírodu,

jež pro

chomáče

v potůčky kalné vody. U podélné

přímo,

chmýří

Richard z povídky Lehké

znamená. "Dlouho otálející jaro se přihnalo náhlým útokem a
se

o vzájemném

něj hodně

našedlého

stěny baráků,

bylo již sucho" (56). Richardovi se

sněhu

do níž se

téměř před očima

odehrává přeměna zimní krajiny v jarní, roztávající sníh se mění v kalnou vodu a na mnoha
místech je již zcela suchá země.
zmiňuje

Vypravěč

v popisu

i o slunci: "Mámivé slunce předvádělo

(56). Prudké slunce se opírá do Richardových

prostředí pokračuje

očím

očí

za přivřenými

i dále, dokonce se

víčky

kaskády barev"

a barvami jen hraje. Atmosféra

těchto

klimatických změn je jedinečná zejména proto, jakým způsobem ji Richard jakožto malíř umělec

těšit

vnímá.

se z

Právě

něho,

i

pohledem na okolí prožívá krásný okamžik, jenž dokáže vnímat a

přesto,

že v ateliéru musí

pracovník. Richarda krajina
mu nerušená chvíle
působil

při

uklidňuje

dělat poníženě

to, co mu nakáže

a on se dokáže radovat i z takové

pozorování okolí

přináší.

Popisy slunce dále

osvětový

maličkosti,

pokračují:

jakou

"Tábor

dojmem vylidněného prostoru. Podlouhlé dřevěné baráky stály nehnutě v prudkém
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slunci, podobny ve své pravidelnosti a stejnotvárnosti rakvím (( (57). Baráky zde dokonce
přirovnává

k rakvím, stojícím v prudkém slunci. Když Richard v pracovním

táboře

náhodou potká svého kamaráda Petra, pozve ho na kafe k němu do ateliéru. I přesto, že se
Richard necítí v ateliéru
vězení

jeho život ve
vězeňský

malířské

život
oko

stejně

příjemně

vězně

kontrastuje se životem
jako

většina vězňů

Spatřil

Petra, který

pracovníka,

ač rovněž malíř,

tráví

v

- v pracovních dolech. Zivot v ateliéru pro jeho

představuje něco neuvěřitelného.

k oknu a pohlédl ven.

osvětového

a je pod neustálým dohledem

svažující se

"Petr se rozhlédl po místnosti. Pak přešel

stráň

porostlou šedou trávou po

přestálé zimě.

Široké mělké údolí však zalévalo slunce a daleko se rýsoval horizont. Dálka slibovala a
lákala (( (59). Pohled z okna a

především

slunce má v povídce Konfrontace
v útrobách věznice, jež je

vypravěč,

ohraničena

odevzdaně přijímající

ráno,

dálka Petra přitahuje a láká.
který

líčí

že se schyluje k

3.3.Dráty a

vězňů

vycházku

jiný pohled na

Filipa a Bedry

zdmi. "Zed' byla táž, ale na jiné straně.

jeden z posledních

náporů

trávníku mezi malým a velkým okruhem" (104). Ráno
značí,

Opět

Zkřehlé, čiré

slunce, s tající jinovatkou na

přijímá

poslední nápory slunce, což

chladnějšímu počasí.

mříže

Dráty a mříže se v povídkách Karla Pecky vyskytují, avšak jejich četnost je
omezená,
vězení
právě

a

můžeme

zmínit. Pro

je nalézt pouze v některých prózách.
vězení,

Přesto

je

důležité

pracovní tábory a "lágry" snad neexistuje nic

značně

tyto atributy

typičtějšího

než

dráty a mříže, které mají za úkol omezit svobodu vězně a zabránit mu v útěku. Dráty

mříže

také vymezují prostor, ve kterém se mohou

V prózách je výrazný zejména pohled

vězně

skrz

Protože se v povídkách objevují jak dráty, tak
zábranu mezi

vězením

v povídkách zobrazeny.

mříže,

mříže,

a svobodou, rozhodla jsem se
Nejdříve

První zmínku o drátech

se

soustředím

můžeme vidět

vězni

pohybovat a za který nesmí.

z jednoho prostoru do druhého.
nějakou

charakterizující
věnovat oběma

hmotnou

a ukázat, jak jsou

na dráty, a poté na mříže.

hned v povídce

,
Utěk.

Jak už samotný název

prózy napovídá, jedna z hlavních postav, vězeň Jiří, se rozhodne utéct z "lágru". Jestliže
rozebereme

útěk

na jeho elementární podstatu, jedná se tedy o

opuštění ohraničeného

prostoru vězení ven, na svobodu. Proto také v momentě, kdy začne utíkat, směřuje Jiří
k drátům, které právě ohraničují pracovní tábor. " Vtom Jiří vyrazil. Přikrčený jako puma
se řítil k drátům, ale Bogan měl dojem, že stojí na místě. Bez dechu čekal, kdy třesknou
výstřely. Let~ let: šeptal a zlomky vteřin se protahovaly do šílených délek. Konečně Jiří
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dorazil k brance

(18). Ostnaté dráty jsou zobrazeny i v povídce Nejenom chlebem, ve

H

které se vězni Lád'a a Lev snaží z dolů pronést zakázanou knihu do pracovního tábora.
Právě při

vyfárání na povrch je popsáno okolí šachty a

především

pak silnice, která vede

do "lágru" a je z obou stran lemovaná ostnatým drátem. "Zmlkli. Ostré světlo reflektorů

zalévalo silnici vedoucí k bráně. Za ní cesta pokračovala spoutána z obou stran oplocením
v

z ostnatého drátu. Sachta ležela pod
čáru

nástupištěm

a jen temná konstrukce

nevlídného horizontu. Od šachty sem vystupovala skupinka

přidávali

se k roztrhanému houfu,
hovořili ((

stranou a tiše

čekajícímu

ohraničen

na nástupišti. Lád'a a Lev stáli trochu

vězeň

můžeme dočíst

Filip vystupuje z kamiónu na

dvůr věznice,

mohutnými zdmi s ostnatým drátem. Dostává se tedy z venkovního

věznice, uzavřené

prostoru do

Fárali nahoru a

(20). O posledním popisu ostnatého drátu se

v závěrečné povídce Konfrontace, kdy
jenž je

vězňů.

věže přečnívala

dráty. "Kolem dvora se

tyčily

mohutné zdi,

opatřené nahoře

zábranami z ostnatého drátu" (94).
Nejčastěji můžeme mříže

najít v povídce Jistota, kde se Radek,

utéct podzemní chodbou z pracovního tábora.
vězni

musí dostat, aby

pravidelně

měli průchod

tři

ted' myslili na stejnou

věc.

vězni

vymezený

Myslili na ty

a Míla snaží

chodbu, a tak se

z vězeňského tábora volný.

kontrolovány dozorci, a tak mají

stalo. "Všichni

Mříže oddělují

Dědek

čas,

Mříže

přes ně

jsou však

než stráže zjistí, co se

dvě mřížové

zábrany, které byly

za nimi. Ted' už však průchodu nezabraňovaly. Výbuchy donaritu prorvaly mříže z kolejnic,
jako by to byla pavučina. ,Chodí je kontrolovat až koncem šichty, '

řekl

zjištěný.

'" (28).

jednotlivě

mříž

mříži dělící

po

Vězni

se tedy dostávají na povrch

postupně

mříž,

poněvadž dvěma

jíž byla

rozstřílí

ni

tu

vidět právě

mříže

pohlédl

třpytivých bodů

značně

byla

"Byli u cíle.

Ještě

vzhůru,

ještě před

mřížích

(29). Po dvou

napětí

se

ta, která byla ještě před
nimi. Tlumili své hlasy,
v nich stoupalo, čím více

konečně

dlouhou chodbou

tento úsek kolmo nahoru, ještě několik ran, které

onu poslední překážku" (29). Poslední mříž je specifická v tom, že je skrz

povrch a svoboda je pro

vidí ven a

"Dědek

překážce"

třetí mříži:

mříž,

opatřena nahoře,

podobnými zábranami se už prostříleli a

se blížili k poslední
dostanou ke

likvidovat

je od svobody. "Tou skalou se táhly dlouhé chodby, mrtvé a pusté,

vyražené před mnoha a mnoha lety, a jedna z nich vedla
nimi. A také

a musí

Radek. ,To mám

mříže

už

jsou zde jedinou pevnou

vzhůru.

na

vězně

V pravidelných

klenbě půlnočního

téměř

na dosah. Radek s Dědkem skrze

překážkou, oddělující vězně

čtvercích překřížených

nebe" (30). I když

od svobody.

kolejnic blikalo

čtverec překřížených

několik

kolejnic

omezuje výhled, přeci jen skrze ně prosvítají hvězdy, symboly svobody.
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K proražení posledních
vězňům útěk. Vězni

navždy

uzamčen.

jednoduché. Pár
času.

jsou

někdo

však už nedojde. Na povrchu se objeví stráž a znemožní

obklíčeni

"Ztratili

kilogramů

Sto minut z

proto, že je

mříží

příležitost,

zradil" (32).

věznice.

jsou to

mříže

a troje

mříže.

mříží,

pro

ně zůstane

Mřížím

věnuje

se dále

mříže

Všeho všudy sto minut

čekala

které už byly za nimi. A ted' je

existence je popsána pokaždé jinak,
Nejdříve

poslední

nejlepší příležitost, jakou kdy mohli mít. Bylo to

několik rozbušek

trhaviny,

těch statisíců,

ohraničený

a "lágr",

věčnost,

další

a to

pouze povídka Konfrontace. Jejich

jsou zobrazeny vždy v jiném prostoru, objektu.
němž

v zeleném kamiónu, v

vězeň

je

Filip

převážen

do pevné

"Zelený kamión s malými zamřížovanými okénky zastavil před mohutnou železnou

branou" (93). Popis zeleného kamiónu se v povídce opakuje ještě jednou, tehdy, kdy jsou
vězni

přepravováni

Filip, Bedra a Koša

především

proto, že je zachycen i pohled z kamiónu ven. "Kamión jel,

opatřeným mřížemi,

okénkem,

k soudu. Tentokrát je popis

domů,

na míjející fasády

ven. Malý obdélník

střídané

vězení,

město

a

světě...

průhledy,

sledovat svobodnou krajinu,
Mříže rovněž člení

mříže

prostor, do

patro. Dozorce uchopil prut

mu to

znemožňují

něhož

vstupuje

mříže

do

vězeň

dlaně

z chodby vlevo vynořil maličký mladý poručík,
pohledem a
náročném

otevřel"

Filipovi se

pouze náhlé a

přesto,

že má možnost okénkem

kvůli

nim se stává zmateným.

a

oddělující

Filip. "Dostali se ke katru,

zřejmě

(95). Poslední zmínka o

přiklopeného

spatřuje

a zaklepal na železný zámek.
velitel

mřížích

výslechu u soudu dostává proto, aby si

holou kostru kavalce,

Ohraničeným

vězně převáží.

je pojízdný kamión, který

a tak je zakrátko dezorientovaný. I

zakrátko ztratil

" (128).

malým obdélníkem okénka naskýtá možnost sledovat okolí, avšak
nesouvislé

hleděl protějším

jen úsekovitý pohled

průhledy,

náhlými, nesouvislými

orientaci, kde jsou, mohlo to být kterékoliv
prostorem, symbolizujícím

zprostředkovával

komplexnější

oddělení, přelétl

Vzápětí

oba krátkým

je patrná z cely, kam se Filip po

odpočinul.

ke zdi, a kbelík. Vysoko

"Cela byla prázdná, až na

umístěné, hustě zamřížované

okénko neposkytovalo výhled, zdálo se, že ústí do zdi" (139). Filip je zcela
výslechem, jenž sám zkonstruuje a ve kterém se mu
roli. Do cely se dostává
"hustě zamřížované

do zdi".

vyřízen

Hustě zamřížované

téměř

nic

vidět

něco,

a nevěří v osvobození.
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vyčerpán

zahrát svou smyšlenou
Součástí

cely je i

a dokonce se zdá, že "ústí

okno v osamocené cele možná asociuje i

stav, kdy poté, co na sebe vezme vinu za
negativně

podaří dobře

a jeho stav nezlepší ani vzhled cely.

okno", z něhož není možné

se

současný Filipův

co nespáchal, vidí svou budoucnost

1
3.4.Klika
Klika je oproti ostatním entitám interiérový prvek. Z vlastní excerpce souboru Na
co umírají muži jsem zjistila, že ve srovnání s tím, kolikrát se mluví o dveřích, brankách či
zmiňována ojediněle.

vratech, je klika

převážně

Mám za to, že je to

pravděpodobné,

popisována pouze na specifických místech, na nichž je

s klikou mohou vyskytnout. V povídkách j sou to tedy baráky a

světnice,

v pracovních táborech žijí, dále pak výtvarný ateliér a v neposlední
síně.

Klika tudíž není zobrazována (a

korekcí, odkud se

vězni

otevře.

korekci zvenku

pravděpodobně

Klika tedy pro nás

můžeme

První zmínky o klice
v baráku, kde
druhý

vězeň

vězni

Cestmír, který je

charakterizovat jedinou
vše lhostejné,

kromě

či

větou,

jež o

do pevné

něm říká

sám

vězeň,

Děj

kolem myslí i tehdy, kdy se Cestmír
něho

jim a on na

čekal

zatím

loučí

s celou

Vězeň

světnicí.

Právě

ta

každodenní život v pracovním
čistotné

řekl,

že je to

získá

uklidňuje představou

všudypřítomná

táboře,

ruce a tou svou posedlostí se

prostředí. Sebevědomí

či

se odehrává

právě

rozloučit

Hlavní postavu lze

Vězeň

na špínu všude

uvědomil

si, že drží tu

stejně jedno,

když jde na

zde kliku popisuje jako "ohmatanou" a "špinavou" a jediný důvod,

ruku z kliky nesundá, je ten, že se

všechnu špínu smyje.

celu

s rukou na klice. Pomyslil na Belzovu tlustou, potící se ruku,

ohmatanou a špinavou kliku už tak dlouho, ale pak si

proč

"bachař"

a

"Podával jim ruku a odpovídal

jak ji ted' podává Cestovi a že on mu za chvíli bude podávat svou,

Vězeň

vězení

má doslova panickou hrůzu

v

umývárnu" (41).

do cel,

"Protože v podstatě mu bylo

ze špinavých rukou, a proto si je chodí neustále mýt do koupelny.
v

vězni

toaleta u soudní

za nímž se jde

věznice.

vypravěč:

strachu ze špinavých rukou" (41).

na kterých

dveře

nepatrnou svobodu již tak

nalézt v povídce Ruce.

převelen

že se

setrvat v dané místnosti.

žijí. Hlavní postavou je bezejmenný

v

než že jim

opět představuje

omezeného pohybu a především možnost volby opustit,

řadě

dveří

i chybí) u

způsobem,

nemohou dostat jiným

proto, že klika je

vězeň

od

špína na

něhož

vlastně

se

umývárny, kde ze sebe

vězňových

vězeň

snaží jakoby

rukou nám evokuje

snaží distancovat. Usiluje o

očistit,

krátce poté, co se s přítelem

izolovat od
rozloučí

vězeňského

a vstupuje na

záchod. " Vešel na záchod. Tentokrát bez obava váhání, prudce stiskl kliku a

zavřel

za

sebou" (41). Zde se již kliky dotýká suverénně a bez rozmyslu, protože ví, že ho čeká

mytí. Poté, co si ruce umyje, zamíří zpět na svou světnici a již dopředu si plánuje, jak se
v

zachová. "Sel po chodbě zpět na světnici a mokrý ručník ho chladil do týla. (Tu kliku tam
otevře loktem, zavře za sebou nohou)" (42). Klika tedy pro vězně představuje určitý strach,

obavy z toho, že se ušpiní, proto na ni za žádných okolností nechce sáhnout. To je však pro
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vězně značně

stejně

limitující

tak jako

věčné

hlavě spřádá

plány, které si v

proto, aby se

vyhnul kontaktu se špinavým okolím.
Další zobrazení kliky
bylo výše

zmíněno,

můžeme vidět

chmýří

v povídce Lehké

jedna z hlavních postav,

vězeň

pampelišky. Jak již
vězení,

Richard, je sice ve

ale je mu

dovoleno pracovat ve výtvarném ateliéru. Richard je v ateliéru takřka svým pánem, a tak je
pouze na

něm,

kdy místnost opustí a kdy se vrátí. Když náhodou potká svého kamaráda

Petra, pozve ho na kafe k

sobě

do ateliéru. "Byli u
řekl.

,Mám trošku zvláštní kšeft,'

a Richard položil ruku na kliku.

ať

nespadneš, ale já maluju. ,,, (59).

otevřít dveře

a pokládá ruku na kliku, se však

,Podrž se,

V okamžiku, kdy se Richard chystá

dveří

dělá

zastavuje a snaží se vstup oddálit tak, že Petra napíná tím, co
mají

namířeno.

ateliér opouští

O klice se
osvětový

během

dočteme ještě

povídky

přišel

pracovník, který

za práci a kam

jednou, a to v okamžiku, kdy
Richardův

zkontrolovat

"Ruka muže v uniformě uchopila kliku. ,Pozor!' zavelel Richard. Pak
zase sami a

mlčeli"

Klika od

světnice,

kde

vězni

návštěva nepřijede,

a tak

přerušena

korekce za

zničeně přichází

mechanicky kýval hlavou na pozdrav

těm

s nimiž snad promluvil za celé ty roky jen
konečně

uchopil kliku

zbývalo už jen pár

dveří

dlaně,

do

kroků dovnitř,

svůj

vstup do

Sevření

světnice,

zobrazena pouze na
značí

na

světnici.

náhodně pár

"Tak šel s pustýma
těm,

být se

očima

a

které dost neznal,

ale ani ta mu neposkytla východisko,

hovořit,

a to už ne jen

jednoslabičně.

ví, že právě prostřednictvím kliky se dostane

toaletě,

kam

vězně

závěrečné

poněvadž

Stiskl kliku a

svůj

názor:

Předtím,

Filipa doprovází stráž.

",Mně

záleží na tom

(132).
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dovnitř.

povídce Konfrontace, kde je klika

ruka na klice, vede s vězněm rozhovor o tom,

Ul

chtěl

slov, byla to dlouhá a únavná cesta,

proč

dobře

dozorce s rukou na klice. ,To je moje zásada. Kdybyste to

bejt tady.

Arnoštovi však

Protože by však

dovnitř.

den, ve

kliky není pro Arnošta východiskem. I přesto, že se snaží oddalovat

Sám pak k tomu přidává
řekl

obyčejný

účelem návštěvy.

všem, které znal, a také

Poslední zmínku o klice najdeme v

což

v místnosti

a odtud již nebylo kam jít. Tam se bude muset zastavit,

sednout si, jíst, a tak bude muset
vstoupil" (74).

zůstali

žijí, je zobrazena v povídce Jeden

svým smutkem sám, dlouho se odhodlává, než vstoupí

až

postup v práci.

(63)

kterém je Arnoštovi na jeden den
žádná

vlastně

se

než toaletu opustí,

vůbec

dostal do

vězení.

se najíst, napít a mít klid, ,

dělali

taky tak, nemuseli jste

4.

Závěr
Svůj závěr

mě

zahájím citací ze Staigerovy

k tomu, abych se v bakalářské práci

hledisku. Protože
soustředila jsem

mě

zaujalo

prostředí,

při

přednášky Umění

rozboru textu

interpretace. Inspirovala

věnovala

pouze jednomu
autoři,

jež si pro své povídkové cykly zvolili oba

se na něj z pohledu smyslového vnímání

člověka.

"Jak čtenáři, tak i předměty našich interpretací nám zapovídají jakýkoliv schematismus. A
konečně důvod

pro to, abych postupoval

uplatňovat

pokaždé chtít

nechceme

uvádět

školní

vědění

veškeré své

nějaký

Tady mne upoutá

různě,

a pojednávat text
půvab

jazykový jev, tam zase

příklad,

přece

nacházím u sebe sama. Nebudu

kompozice; a pokud zrovna

je radno, zdá se, takovým

probudím život jen tam, kde je ve mně život roznícen.

vyčerpávajícím způsobem.

svodům

podléhat. Beztoho

,,8

oba cykly se od sebe liší především stylem, jakým jsou napsány. Povídky ze Štěstí
nejdříve

byly

přepracoval

do literární podoby. I

patrná silná

dějová

časté

složka, která

a rozsáhlé popisy

z pohledu personálního

poukazuje k filmovému žánru. S tím souvisí i
čtenářům zprostředkovávají

které

detailní, i když

subjektivní pohled na vězení, pracovní tábory a "lágry".
děj čtenářům

Casto jsou zde popisovány a vyzdvihovány i

podáván idealizujícím

světlé

stránky

vězení

způsobem.

jako chápaví a

v

a stráže

(Stěstí

navážou intimní vztah s ženami

a Balík), hned dvakrát se setkáme s tím, že

přímo

v prostoru

vězení či

Játra), a v žádné povídce nechybí hluboká kolegialita a
v

Stránský

zřetelně

v

"bachaři"

Jiří

že byly prózy takto upraveny, stále je v nich

prostředí,

vypravěče

a až poté je

přesto,

Prózy jsou také charakteristické tím, že je

spravedliví

scénáře,

koncipovány jako krátké filmové

vězni

v

pracovního tábora

věrné přátelství

(Stěstí

a

mezi ostatními

•

veznI.
v

Soubor Na co umírají muži se od
Nejdříve

je

Konfrontace
počtu

třeba

Stěstí zásadně

liší hned v

několika

bodech.

zmínit rozsah jednotlivých povídek, který je vyjma nejdelší povídky

podstatně

v

kratší než rozsah próz ve

Stěstí.

Zatímco se Stránský na

větším

stran věnuje především popisu prostředí a rozvíjení děje, Pecka se naopak snaží na

STAIGER, Emil. Umění interpretace, in E. S .. Poetika, interpretace, styl. Přel. Michael Špirit. Ed. Marek
Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 201-202.
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malém prostoru zachytit konkrétní situaci
v němž se

děj

či

nejpřesněji

odehrává. Pecka usiluje o to postihnout danou situaci co

především prostřednictvím

popisy prostředí

dotvářejí

myšlenek,

prostředí,

problém bez rozsáhlejšího popisu

pocitů

a promluv jednotlivých postav,
formě

atmosféru té které konkrétní situaci. Sám o

přičemž

svých povídek

mluví takto:

"Moje úsilí se

zpočátku soustředilo

Viděl jsem nějakou příhodu
Vůbec

jednotlivou

příhodu,

alespoň

v určitých relacích a šlo mi o to, jakým

jsem zatím nepomýšlel na
třeba

další podobné prózy jako

na to, jak povídku nebo

klíč

nějaké

Nejenom chlebem. Hledal jsem pouze

k jejímu zápisu,

dějové

sobě

stojí sbírky i

způsobem,

vnímat

převážně

jednotlivé povídky

Ke srovnání obou povídkových

souborů

Jiřího

"Já jsem Stránskému za

se snaží život za

v

údělu,

neschází

Stěstí rozhodně

právě

vyjadřuje

,,,10

velmi

i sám Pecka
zajímavě

1993: ,Já asi ubírám na

bachaře ...

To je ten

můj

sklon

Toto tvrzení však Pecka

nenadával, líbí se mi, i když

romantizují. Jako sbírka povídek je kniha napsaná

které se vzpírají svému

vězení

se

května

k romantizaci a idealizaci. Však mi to i Karel omlátilo hlavu.

skutečnost

Nic

,,9

Stránského: "On sám

dovolil jsem si dokonce napsat postavu laskavýho

říká:

vidění.

končívají alespoň

smrtí,

vymezil rozdíl mezi sebou a mnou v Lidových novinách 29.

popírá a

jak zachytit

z pozitivního hlediska, u Pecky je tomu naopak. Jestliže

v knize Hry doopravdy, ve které popisuje názor

hrůzách,

ji ztvárnit.

jakým zobrazují jednotlivé hlavní

nekončí vyloženě špatně například

negativně, neutěšeně.

způsob,

určitého

ovšem k zápisu

linie. Zatímco u Stránského má čtenář pocit, že i přes hrůzy

mřížemi

způsobem

široké koncepce a po povídce Ruce následovaly

konstruovaného: příhoda mě něčím přitahovala ajájsemji napsal.

Ve velkém kontrastu proti

jistý její úsek napsat.

dobře

vykreslení jeho

a zda v ní postavám,

skutečných hrůz,

soudit

nechci, protože se mi povídky opravdu líbí. "llU Pecky stejně jako u Stránského rovněž
nalezneme

vypravěče

pracovních táborů

ve 3.

osobě

líčí subjektivně

s funkcí personálního narátora, který
vždy z pohledu konkrétního

vězně.

Rozdíl u obou

najdeme i z hlediska jednotlivých hlavních postav. Postavení hlavních
v níž se

vězni

nacházejí, jsou

smysl pro vzájemné

viděny

prostředí věznic

hrdinů

a

cyklů

a situace,

z různého hlediska. Zatímco u Stránského je výrazný

přátelství vězňů,

kolegialitu a pomáhání si, u Pecky vystupují

LUKEŠ, Jan. Hry doopravdy: rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou. Praha: Paseka, 1998, s. 115.
10 Tamtéž, s. 229.
11 Tamtéž, s. 229.
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hrdinové

převážně

přátelství

mezi

vždy

zůstane

vězni, většinou

sama
či

z povídky Ruce
popisu

sami za sebe. I

prostředí,

(např.

je vše vztaženo na hlavní postavu, která nakonec

Bogan z

,
Utěku,

autorů

obou cyklů výrazné,

mě především

prostředí

Poetice prózy se

umožňují přejít

nejdůležitější

tento dnes

ve

vězení,

dočteme

pampelišky,

vězeň

způsobu

o

Z těchto entit jsem vybrala

a zřejmě typické pro život ve vězení.

o tom, jakým

okrajově

zmiňuji,

způsobem

i

přesto,

- nezaobírám se

lze pozorovat

že jednotlivými

například

kvalitou

to, co je zobrazováno a co z toho plyne pro
pracovních táborech a "lágrech". Ve výše

třech

typech vlastností, charakterizující informace,
času

a pro nás

kategorie pohledu: "Nakonec je tu kategorie pohledu <vision> (podržuji

běžně

užívaný termín

přes

předmět,

nemáme co do

činění

jeho

,,12 Todorov

nežádoucí konotace): míníme jím
či

dále mluví o tom, že v literatuře nikdy

s holými událostmi nebo syrovými fakty, vždy jde o události, které

způsobem čtenáři představeny.

popisů vydělit.

některé

a kvalitu tohoto pozorování (jeho pravdivost

nepravdivost, částečnost nebo úplnost).

jsou nějakým

chmýří

od diskurzu k fikci. Jsou jimi kategorie modu,

hledisko, odkud pozorujeme

druhy

předmětů.

a jak je dané pozorování kvalitní. Toto pojetí

pozorování, ale zajímá

které

a

časté

dočteme

Poetice prózy se

kategoriemi se ve své práci zabývám jen

zmíněné

Richard z Lehkého

stejně

které jsem ve své práci uchopila ze smyslového hlediska a snažila se ho

Todorovově

charakteristiku

nalézt i silné

Filip z Konfrontace). Všechny tyto faktory se podílejí i na

takové, které jsou u

předměty

můžeme

že v jeho prózách

prostřednictvím vjemů, jevů, těles

charakterizovat

V

přesto,

Todorov hovoří o kategoriích, které umožňují

O zobrazených událostech se nám dostávají subjektivní (kdo vnímá)

a objektivní (co vnímáme)

vědomosti.

zvnějšku

Podstatný je také rozsah (externí - pohled

a interní - pohled zevnitř) a hloubka vědění. Vedle dalších kategorií je ve spojitosti s naším
tématem relevantní ještě kategorie hodnocení.
Nejdříve

shrnu to, jak jsou tělesa jako slunce a

Pecky. Rozebrat slunce jsem se rozhodla
dominantní ve všech povídkách, vyjma

především

těch,

hvězdy

proto, že u Stránského je toto

které se odehrávají ve

v podzemí (Hrdinové). Slunce je v prózách zobrazeno
zvenku

dovnitř,

zobrazeny u Stránského a u

tmě

(Balík) a

dvěma způsoby. Nejdříve

a poté je v přímém kontaktu s postavami,

kteří

pozorují, nebo cítí. Slunce tu jednak dokresluje atmosféru
symbolem svobody, za kterým se touží dostat. Permanentní

ho v

dění,

otevřeném

proniká
prostoru

jednak je pro

přítomnost

slunce

41

vězně

značí

TODOROV, Tzvetan. Verbální aspekt. Modus. Čas, in T. T .. Poetika prózy. Přel. Jiří Pelán, Libuše
Valentová. Praha. Triáda, 2000, s. 41.
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těleso

také

stále hezké teplé

počasí,

které ve

vězení

hvězdy,

se vedle slunce rozhodla zobrazit i

které

například

hvězdy předznamenávají

prostřednictvím

především

touží.

často

Kromě

právě

v povídkách Lehké

popisováno jako

chmýří

počasí.

je nám zobrazeno momentální

podmínky, zobrazen je dokonce i sníh, vítr, zima a

Se zobrazením slunce souvisí i zachycení
jevy. Popis

světla

pampelišky a Ruce, jehož

Rozsáhlejší popisy slunce

věčně

často mění

chmurné a šedivé nebe.

a tmy, které jsou u Stránského výraznými

a tmy, jejich kontrast a intenzita podtrhuje a zvýrazňuje

a pracovních táborů. Na

základě

tohoto

próz. Stránský zde popisuje, jak
emocionální prožitek
například

typická,

světla

hrdinů

trvalé

líčení

může

je nám přibližován nejen
světla

cely žárovkami

v

(Stěstl) či

prostředí vězení

děj,

ale i atmosféra

a tmy vyvolat silný

způsobů osvětlení

povídek. Rada

osvětlení

střídání

rychlé

v

také úzce

hvězda. Líčení

v ostatních povídkách nenacházíme, na rozdíl od Stránského se v Peckovi
přírodní

toho

,
(Utěk,

odehrávají

vůle, Měsíční světlo). Hvězdy

souvisí s vykreslením slunce, jež je v povídce Ruce
slunce je frekventované

vězni

existenci tmy, ve které se prózy

Nejenom chlebem, Jistota, Pokoj lidem dobré

U Pecky jsem

v povídce Jistota hrají stejnou

roli jako slunce u Stránského - jsou symbolem svobody, po níž
také

převládá.

a v pracovních táborech

je pro

použití

vězeňský

reflektorů

život

k osvícení

celého pracovního tábora ve tmě (Balík).
U Stránského jsem se snažila popsat charakteristické zvuky pro
tábory. Pro zaznamenání

těchto vjemů

v jednotlivých prózách velmi
chrastění klíčů

a

zámků,

či

v tichu

vůle,

Především

nápadný.

vězně

nedílnou

To

zvuk táborového
součást

výstižně

Ukázalo se, že nejenom vizuální, ale i

součástí

každodenního

v korekci je zvuk jediným kontaktem

průběh děje.

řadě

se jednalo o

nehrála podstatnou roli, avšak

vězně

prostoru děje. U Pecky je na druhou stranu překvapivě

které je popisován
lidem dobré

děj

zmíněné vězeňské prostředí.

sluchová stránka je pro
v uzavřené cele

značně

mé excerpce ukázaly jako nepostradatelná

života, která sice pro rozvíjející

dokreslovala již

uzavřeného

a tím pádem i

základě

a pracovní

jsem se rozhodla proto, že jejich výskyt byl

zvuky bot a bosých nohou a v neposlední

rozhlasu. Tyto vjemy se na
vězeňského

častý

vězení

můžeme vidět především

vězeňského

života -

s tím, co se za zdmi

často líčeno

ticho, skrze

v povídkách Jistota a Pokoj

kdy je dramatizujícím prvkem právě ticho - v první zmíněné próze vězni

očekávají výstřely

stráže, ve druhé jsou Ruda s Maškem

uvězněni

v podzemí a

v tíživém tichu předpokládají zasypání.
Poslední, co jsem u Stránského rozebírala, byla
zaměřila

zeleň,

zatímco u Pecky jsem se

na interiérové prvky - předměty jako dráty, mříže a kliku. Zeleň je u Stránského
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podobně

jako slunce

něco,

vězně

co je pro

unikátní, a když se s ní setkají, považují tento

střet za velmi vzácný. To je vidět především u hlavních postav povídek Štěstí a Játra, kdy

se po dlouhé
Zobrazení

době

zeleně

něžná

tráva,

příliš

nepopisuje,

věznici.

Pecka

je

líčeno

neskutečný

věnuje

přišlo

a které jsou pro

koncentrovala na dráty a
připomínají

mříže,

ale také

vůně květin

zařadit

potmě

a na

se dívají

vězni

odkud nemohou

dobrovolně

postava v prostoru, kam

Nikdy to není cela

či

jsem se

je tato fyzická zábrana

světa vidět
dveřích,

v povídkách Jistota a
ohraničují uzavřený

jež

prostor. Klika je v povídkách zobrazována jen tehdy, pokud se jedná o
místě.

zeleň

ven a které jim neustále

svobodě. Nejzřetelněji

Konfrontace. Podobnou roli v prózách hraje i klika na

-

interiérové prvky, kterým se

zřejmě příznačné. Nejdříve

a pracovní tábory od svobodného

nacházejí na specifickém

čichu

hmatu a

v dolech, v korekci a v pevné

některé

život

něž

skrze

prostřednictvím

atd. Na rozdíl od Stránského Pecka

do práce

vězeňský

vězení

dualitu života ve

oddělující vězení

vizuálně,

jeho próz se odehrává

vhodné

zeleň.

Luboš a Radek dostávají na vzduch, mezi

nejenom

pocit trávy,

většina

Proto mi

vězni

v izolaci

korekce, kde jsou

dveře,

vězni

které se

zamykáni a

odejít. Klikaje totiž zmiňována jen tehdy, nachází-li se hlavní

může

vstoupit a odkud

může

kdykoliv odejít. Zde tedy klika

charakterizuje možnost postavy se rozhodnout opustit prostor.
Kdybych
říct,

shrnout

zjištěné

že jednotlivé vjemy, jevy,

povídkových
jakým
pro

měla

ně

souborů

způsobem

poznatky do

tělesa

charakteristické.

a

nějakého obecnějšího závěru,

předměty

musím

jsou svým pojetím pro oba autory

Prostřednictvím těchto

entit se nám jasně ukazuje,

zobrazují Stránský a Pecka ve svých prózách

typické a jakou roli v textech hrají. Z uvedených

prostředí,

příkladů

lze

jaké prvky jsou

obecně

potvrdit, že

v

Stránského

Stěstí je

způsobem,

i

táborů.

přesto,

na rozdíl od Peckova cyklu Na co umírají muži podáno idealizujícím
že v povídkách

můžeme

nalézt i stinné stránky

Pecka v kontrastu se Stránského sluncem,

převážně negativně, temně

a

smutně,

života občas i tam pronikají

světlé

i

přesto,

okamžiky.
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světlem,

že skrze jeho

vězení

a pracovních

zvukem a zelení

působí

neutěšené líčení vězeňského
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