Jméno Hermanna ftroohaqp je u nás- pokud mi byle nežne sledovat - ^atím

neznámým. Naše literární publicistika , jež se ”abývá "ahraičiními fabri

káty a m>běrkuje pe cizích časopisech je dost vytrvale přehlíží

sež

ní podružný, něžná pří-naičný.Démáeí snebiskus si petrpí v poslední době

spíše na ^nanerikanisevané produkty,ne-li< na značky řádně sensačně kale

řevné a - nezapomeňme dodat,-podle starýck žxxxxKk. "vykl©stí českéke

něštáka ~ první republiky- vždy alespen dva reky již denedés.Díle ^reeho
va nevyhovuje ani jedné " těekte dvou pdinínek. Bigureuruje sice na liště

jnen a la Musil, Svevs, ýafka
něných pravidel

nickž ku př. pesiidní

u nás podle zmí

pe letech epět "novu "domácnuje r ná s nimi však velni

mál© spelečnéke , á atraktivněsti ani ne; luvě.

Chceme v téte poznámce stručně upozornit na -“rechevu románovou trilegii
■i
(i Die 3c l-afvzunller , s vědenín, že informace musí pečítat s risikem jisté
redukce , "ploštění, prestě malým vystižením

díla v svém celku neebyčej

ně sležitéke.
Ta složitost už spočívá v tem, že ^"reehevy tři romány jaksi vyvracejí

” ■.eu tkesi, n^pešled "novu "díira-ňe^oou/íT^ovktské diskusi o realis

'^e-by1£V?ju, že buržeasní autor ne^ní sto ve XX století ani met? Leu
obsáhlý obraz
kritického realismu podat xx.Ryxlnps3i.ii své společnosti jako kdysi Jjalsítu

"ae. Bylo by potřeba velmi obšírného rozboru, abychom zjistili,které

proudy umožnily ^roehov^ <%, jeho celhhm idealistické filosofické konepepci

nahlédnout vnitřní struikturu imperialistického světa v jako celistvosti
a nedíllnosti ,zahrnout do třech dějství jeho komedie

encyklopedii

ka-

pitalistieké společnosti v její vrcholné fá"i.
(y^t^vax trilogie je dostupná v kompletu autorových

■tiheinverlagu, kde vyšla po prvé roku 1932. Byla psána

po”dčji emigrujícím do Ameriky a dnes již zesnulým,

v letech 1929-1932

Jednotlivé díly : D r erste Roman t1888-Passenow oder Die Romantik,^er

Ber Zvreite Roman -1903 -Esek oder'Die Anarchie^ 1918 -Huguenau oder Die'
ioředzn.amenáty
.-----^aehliojřuteit. Tři data, oddělen í mezi sebou vždy patnášáoti lety řivýz"
namové

sféry £ padtUrftl 11

senovou r tř-*.. i—kar líny .Četnář může už " těc

chto tří ná£vů odhadovadoat možnosti autorova "íměru. udkaz ke třem atepán

kapitalistického vrcholného vývaje je patrný. Avšak tyta tři tituly napovíd

dají leccas i a vlastní kaneepei románu, jakožto liter'rníké druha, tím spíš

še,že v-nik díla spad’, do let ,kdy všeobecná krise románového útvaru mxxxx
ústila v diskusíek a /^ý^Tačení románům dokunenten^či experite nte

děla

v pátat

sanatnau ex^tBíenei takat* žánru.i^^lT“

v xm*Mhém ne popřením

a uváděl]

rochov®. txxlogxe je

tkese, že ve XX staletí -ení buržaasie schopna více

eelostného pohledu na svau sp*lečn*st , jako spíše vyvrcholením a -avršením

synthetického úsilí ,jímž byl v-nik roiémníŽ^rí?t5iífr?ckého románu od dob
svék* v-niku převálen.de posledním velkým pokusem a syntketieké proniknutí

společenského organismu jako konkrétněhistorickéh© celku na půdě buržaasní

literatury XX stalet '. Pokusem, jenž je pod^ttgfcě protichůdným

Analysám

ráme* výn

jednotlivých úseků a oblastí lidTskéh* živata ,jednotlivých stráně:

člověka, jeká psychiky atd v epacku imperialismu. J^rom toho má trilogie s*t^

va ca společného se statickým průře-em moderní buržaasní společnosti, jsouc
koůftipovtna na -áklad^v^o^ové dynamiky, j-a-ýnž—pomotrí Je jedině no-ln*

otoýl její smysl. -^ata, časové ro-pjetí trilogie neli*idka-em k historické
či cyklické pova-e

románu j^rdinové a dějiště tří knih nejsou •statně iden-

tičtí. Berlín sklonku osmdesátých let a pruská latifundie

jsou v druhém

dílu prudce vystřídány průmyslovým £®rýním.zdá se, že *ba romány nemají
AiyVía
co
r
*4 o společného.Bdměry, v nichž se děj. pohybuje,principy, na nickž
J®Mstaven

připadají ’cela odlišné.^ediní - p-stav prvního raná nu ,antt-

kristavskj'

-jev Passenowava přítele a -lék* našeptavače -oertranda ,jenž

vyměnil uniformu pruského důstojníka ea stav obnckodnický
dí románu Eschova.Výstupuje tu^Jl? V^ííSprů y sl ovéh

mihne se na po-a

magnáta ,v podobě

-cela jiné optiky a dosahu teprve třetí kniha slibuje odhalit, co mxjx
vl-stnt

přeťeeo-A^ro

'te&ia o-.-éřuj-í. V malém městečku

na Rosele se na sklonku války shodou náhody slijí osudy obou dvou titulnímh

hrdinů

s přxkxXxx hohštaple^tócýh příběhem alsaského obchodníka a vojenského

-běhá Huguenaua ,-^aleko víc než o dějovou ke írlaaci jde však o konfrontaci

místa a role těchto tří protagonistů

v struktuře kapitalistického světa,

jejíž smysl a vý-nam se tak prodírá na /J^/kětlo.
Výstavba ^rockový trilogie je na první pohled dokonale odchylnár

• i všeho, co by/ sfe
lege W.fj. *13?]®.1 37 & h” ]® a d kla S1C iC ~s’Zl® 37®]^'. 1'Í.U V O JC-Á.
,-fe
století <^ylat. *e skutečnosti je tato odlišnost ještě drastičtější,

.I

^rdinové nejsou ©bjjett ivací autorovy sixtuaee ve světě,nej sou promítnu
tím jeho vlast* ek "ážitkú , •sudů a "kuaATiestí. ^e sou prostředníky
me”i autorem a světem .Nebyli vržený "kusrn© d© situace ,aby d© sebe
wassíkli atav poměrů ve světě panujících, ani nejsou obrace.. bezvýchodné
ho postavení, v němž buržoasaí intelektuál v± v toxt© světě stanul.^e
pro typ krtiny outsidera - termín, ?©d něj ž
I
postavy
skraul nedává© Mladý anglický šsxayista krtiny Bartrovy, ^amusovy, -“-eMing
sotva co tak nepříznivého

wayovy-atd - a jek©

by

jak© srovnání s ^roehovýjai roMny. e proto, že

stavy a pocity ne"ařa*enosti, vyk®lejen©sti lid&^é existence " reál

ného světa v din nsíeh kapitalistické sp©lečn©sti byly Broch^vi neznámé.
Naopak, hroch je dovedl napsat, srovnáme-li -cela namátkou jeh® pásna

válečnýck ©sudu v Milen Městečku způsobe®, jenž anticipoval nejen xxixts
ry X
2 - -ý
niiixiskinxnB.xiitxxa.kuxx xixxtazIlxl^imxxinxMBE literaturu nedávné a sov
nohem dál U—klen. Vyjde -li ze srovná!

časné doby , nýbrž šel v podstatě

ní na př. existencilaistická literatura vela.i nu%tě a plošně, tedy pře
devším díky rU^dílu, jenž t-^kí v samotněn dvojín přístupu

k včci.^roek

se ubírá a prodírá k světu kapitalistické společnosti "cela jinými cesta
ni než přes kontakt hrdinova nitra .Svět se nu neradukuje na seismografic
ké "á^nany

katastrofického pyocesu

zachvátivšího společnost ,tak jak

je "achybují krdinovy prožitky, pocity, vněmy.Mám obavy, že
přer ~ení mravokárci by oelkkn

no-í dnes

snadno usvědčili "rocha " nedostatku

subjektivního vidění. Theoretickým greenhornún, kteří vyhrazují moderní
prozaické tv rbě ca*£aci " čisté empirie zážitků a prožitků by byl ^roch

patrně málo sub j^ttivní .-Připadal

by jim ostatně

- těn, kteří dnes

tak odvážně povyšují empirismus a be^konefečnost americké literatury

na normu, pomocí níž

měří marxistický světový ná^or jako přežitek a

br^du rozvoje prozaické tvorby - nezdravě filosoiickýjf .^reehův přísttup
k realitě je především úpěnlivě ob^-E^ivaí .Nikoliv

deskfriptivní nebo

referentský.Autor xtnjxx trilogie stojí nad věcmi,nad situací/'e však
jako historik araxvů, jenž nastavuje zrcadlo

společnosti, sbírá materii-

I

7
ály ,aby s jejich mosaiky složil ®bra».Byl® by třeba velmi obšírného

výkladu, abychom

ia"načili tradice^xkxmimžx )ČIX století, k nimž nrecb.m

<íka"uje. Především přete,že bychom se museli potýkat se "akořeneněnyv
předsudkem,že buržaasní román XIX steletí tvoří jeden.

tčnosti mylme

proud.Byl ve sku

spleten, ž někelika velmi odstíněných větví

pret® *jištěním , že ^rech stejí

nad pamematatem

, ro*estu-

", reálných" dějů, jež

čtenáři předvádí^ne jak® histerik, ale jak® myslitel.Cílem je ne histar
rie tét® společnosti, ale její otázka, preblém a jeho řešení.
lata funkce autora

,jak jsme ji ehakaterisovali, je intensiv

ně r o" ve děna ve třetím románu .Romanopisec
svým postavám .Komplikuje

v něm doslova vydává do *ad

paraliní dějové linie, sam_^y • sobe mxxxxxxx

složité, krom toho nesourodé a oitážité navíc ještě dvojitým exkursem:

historií berlínkkéh® děvčete armády spásy

a theoretiekými, stejnoměrně

r®”vrženými bložkaai , v nichž postupně komentuje

talistiekém svět' ,tak jak "aehvaeuje

r©"pad hodnot v kapte

jednotlivé domény lidské činno

sti a jednotlivé duchovně kulturní sféry, ^sou to v podstatě filosofické

variace na jedno thema , v nichž autor probírá jedem problém kapitalisti
eké společnosti

v oblasti logiky, filosofie, ethiky, mathematiky,umění

literatury, architektury atd. A "atím, ve vedlejší©
prožívají

postavy

vsunutých d-. jích

pod údery války , tohoto " pokračování kapit listici

ekonomiky" rozpady, ro”štěpy, "trá^y svých existencí.
Role vypřvěče a vypravěčských vsuvek , /Vypravěče nengažovaného d© děje,

a "aehovávajícího od něh© odstup ,mnohdy tak ironieký( je charakteristic

ská především pro počátky

a formování r alistiekéhorománu, "hrubá pro

polovinu XIX století. Stejně je charakteristické její postupné "ačleňování a
kolik

í do

textu vypravovoaného děje.Bylo

Ipy zajímavé, nak®

funkce výpravěš®ká souvisí a překrývá se s objektivním a totalit

ním podáním reality v -Sroehově díle. Mohli—bj ulliJILete vůoec poUká"at
1 k panvi^-tř-"r-!1'1 e. -jist z -i t^ ■^or»n.?.;-ji a
Tly te

'.jež

^ěkteré momenty
ji "náme na př

tu up®mína í pří o na

starou praxi a techniku ,tak jak

ruské pr®"y let třicátých, ®»é pr®"y, -2 jejíchž křižovat*

vedla cesta k <Ú©st® jevsk

románu.^dka"ujeme tu k ruské pr®"e

hlaváč pr®
v

pr®t® ,že tyt® její pr® blémy byly "atím nejdůkladnj jj^aŽMtpMMxyxM byt

především p® stránce f®rmální,ýpr®"koumány z/nekryjí se

s tím, e® mínil

šklevskij si^rniánstvím/ uvádÍM jak® náh®dný příklad "'věr prvníhdfířW/?*/
txiá^gřT. deh® poslední čtWtá kapitola

se skládá " pouhých pěti řádek.

ejea že porušuje d®k®nale prop£fc&íL«xxx s předchozími tře^fef ii kapitol^ale

přxmMxixixMMxjmdMMXxx radikálně láme i jeda® " nejvypjatějších míst textu
^elá kapitola "ní : " Nicméně přest® se jia nMrodil® asi pe osmnácti Mě
sících jejich první dítě. Právě se t® stal®. uak se t® stal®, nemusí se

více vyprávět. Padle dodanýeh Materiálů k výstfcfcbě charakteru , může si

t® čtenář již sám vymyilit.. "
Liěí-li se /troch podstatně

románu,

od. t. "v . vreholků "ápdního ?urž®asníh®

sdruž®vaaých dnes v p®divuh®d'ié plejády a la ^r®ust, J®yee, feafka

či náp®i®bně, pMevšín svý . přístupem k věci, liší se neméně i architekt®—
nikou díla. Výstavba trilogie je až "arážející. Byl© kdesi řečen®,že B r@ch
•bjevil pod normálním trojrozměrným. prostorem mnohadimensionální realitu.
v jedaoltivvch románeeh^
ůft T/rýlxg/' O7"1! ew njZ/Wh/a a ž ru tjef t® při nej menším nepřené .Ro "měr y
hu nýbrž se postupně proměňují podle klíče

vstupního historického data.

Dynamika dimensí realitýeve třech dílech

určována dynamikou vývojového
A
presesu imperialismu. sou -li tyt® trojí r®"mry svedeny do tří etap vý
re® ižení nrinšápů,
“T4
v®je tát® sp®lečn®sti ,je t®t® ®dstupň®v-íní i patrné na/yg^ii
-tě jua
^einatlivé tři knihy vybudovány. Teprve spojením
tří dílů rýsuje

se společný

půdorys , s něhož vrůstají,tak jak© se nxfc^MxnJnxxxxxxx

•b l^vuje teprve jednett 'ejio'“ vý"nam®vé skladby.
*
,
•
z
•
> ’***
V prvníb r®mánu je ještě jakás jednotná dějová linie "...chována,
A třebaže

je tu epické vláká® nakonec tenké a nepřetí žen-'. j-e p<—e* —

atmosféra tohot® dílul/j-^tn®tná a h®m®genmí. Román • Bschovi j,e r®"bitou
tříští

a splatí příběhů, nehod, neustále "novu "treskotávajících p®dniků

a výprav, plánů i

ickAjch neúspěchů rebelujíc eh® hriiyy/e doslova nabit

příhodami a událostmi,tak jak t®h® ®s^atn

typ r®sat iu s bloudíc'm, putující

sl hledajícím lárÁnou vyžaduje. Dobrodružnou » přísvit fantastičnosti *eZUZZŮ V4bc}<<Ct
Í2.
vř.k': " vnější^ ee trU, nýbrž vyřdpřuj- 5 útrob fč ita atiky s ®t ■'
fr&íý
'^9 syst •-,ux , ie ?.onotr ováného na^tfTrehhlavě se rozvijej£ek por nských

kobinátinh, Scéna, v níž prooká^í Eso'-

teorl^tí

■lučištěm laO^^tck chodeb

-poleč-nosti, u níž wvě nastupuje

ředi-

neb® náměsíčn' scéna jí^dy

”a presidntem Bertra*dem, s nímž si^cHt^e tváří v tvář vyjednat účty

”a nevinně vězněného dělnického funkcionáře

a "podobením

je fascinujícím vyjádřením

neřešitelné o pr rtikl du a rozestupu "prostředkovanosti

kapitalistické centralisaee a be ” pr® stře dní ek
a vis,.A třetí díl je posléze utká

konkrétních v^t-ahů vis

" nesourodých dějových fragměntárnía

ppásem ,d® nichž je vklíněn® drama tří protihráčů,

.fímlí Román • Hugue

nauovi je nejen klíče® k celé trilogii je však současně vyeh®lem úckvat
né virtuxesity , s níž je možno vůbec

sklesnut remanovou stavbu.‘‘‘r®lí

nání odtažitýeh a nesouvisí 'ck dějových linií

a ab

y tyxaik xšty

v rxxxxré. • s je e” násilí udrženo ve v^éj&fc té roviov'"e ,osudy válec
,
z
dějiště
t
n ch • ěti jsou staženy do jednoho mísím, sřetě^eny s historií tří ti

tulních hrdinů, kontrapunktovány "míněnými dvojitým páxuix rovnoběžným
proudem exkurů . A ~atí

co se na jednot:. a témže hori~o tu malého lěsti^

lemovaného vinicemi^ ro^bíhaj í příběhy válkou postižených do "tracena a
nenávr tna^dospěje podivně "anotaná historie vztahu tří hrdinů svého
krátkéh® a nečekaného re^u-lení.V posledních dnech války dojde v městě
k povstání.A v těekto revolučních dnech končí se i šaehová partie moxix

pÍM±Éiaiiint±xtiíxx±BipinxxxxTnýMx^mdM>hmxmx±ákižxxyMÍ*žxMkákmxíáimxx
''M1X
,
v/
,
1/
línat! titulními hrdiny tří rorámů.Zbeh a cynik, soli ní obehodnik p|ugue
neau vyříd ' sv:

sooluhráče jedi

tahem.Ve déttfc-i vzbouření pfr&ufo le

ze *adu bajonetem nic netušísiko Ssehe, teterý kráčKpolmi oaehránit vo^.áka "pod převráceného automobilu mxýmrnxixx a ".Jistí odv©" pomátlého

a bl- olícíek® majora ven Paseenowa do "'"emí .^šimneme si ještě tok.to

podivného konce tří hrdinů,konce,na němž vydělává Hugue.^au finanční
f

transakcí proti Eschově vdově slušný obnos,a

může se klidně odebrat

do svého domovského města a "složit sp řádanou rodinu "datného obchodník
^rp objasnění tří rovin, na nichž se jednotlivé romány pohybu

je moěno použít konfrontace jednoho motivu.Milostný román důstojníka von

Paseenowa s českou kellnerkou berlínského lokálu Ruženou

je velmi ckara

kteristieký pro poměr prvního hdřiiý^ke skutečnosti, jak© je vůbec ekarakt©
,;X^í3
ristieký pr© pereepei reality na sklonku staletí
:^.ální příběh

obvyklé liaisoh přerůstá pr© Passenewa -nebeň " romantika je vždy ©©výšit
p©”e

na absolutní "-v ilusi ’ž.jošix vytržení a "apomnění vjraklék©

streotypního světa* Okamžiky,čas, trn eny s Ruženou

podoba se prmnám

sypslevýek tonů a ptletéiů ,d©padxáv._ jícímu a r»’avíva
z

jícímu se v Passenowově vědomí jak©

uplýma^ííxp©tok^ testě n.

fcavá štěstíp milostného štěfstí je apmj-err

se smykovými »ážitky vztahu k Růženě
r..-’-

±------------------ ■

í u^..

skle,

.rřeeljfc

zůstává /r^í©aekÍM<S«i( spojena

i tekdy, když je

' .;:u ./.Li-...-/-- i

e společenského
''ht

■€.

,i- -

která je navršena finančním vyrovnáním vztahu^ musí byt ixiíxžix Paasenow

ngsiJ. í.iiL.Li.yiiJ

t

preti své vůli ne '<• bez vůle násilně vyi# ; n a vytržen.a je

li v prvním románu ©no

plynutí vlahého, smyslného

s Růženou kontrapunktováno

času ve chvílích

strnulostí chvil , v nichž d©jde

k Joachimovu

konečnému "asnoubení , ekvil, v niiehž věci v sakdně panskék© venkovského

sídla začínají vstupovat Me’i dva preti sobě osamocené lidi ,je tente pro
tiklad jen naivní a primární formou tok^c© bude následovat ,I4eboí ve světě

účetního Esehe, vfsvětě střemhlavě rozvinutého chaosu ,do jehož bezvládí
není nežne vfcást pořádek

žádný®, účetním způsoben , v onen bezm^řebehém mc«-

ři nespravedlností, jež í'ě sráží na každén kroku , by byly rekvisity jako

•

Passcn®wova důstojnická uniforma, tento krunýř ochraňující před společnskou
cX
W
Z
z
v
anrshií nxPxsmeMMmxyxiiiiM minulého století a nepřiměřen© milostné poměry,
ne srn y^nýn aiac ronismem. Pro Enche ,který se'^j(ráká vyspat u každé kolk; ,
Esche, posedlméko

utkvělou ideou , že musí alespoň ve svém okolí

prokles

tit cestu spravedlnosti, pr'vu a "jedintt nápravu křivd, -úsilí tisíckrát
SLcirnéh© a skoro směšného - je v’tak k vfdlýířHen^enove, této přepočestné

majitele© putyky nepříliš počestnédůkazem o nové vrstvě podhoubí,na dáv
né

romantickém základě n/třádané,.V pedivuhelnosti a jedinečnosti

tohoto vztahu,který se ~ .číná svátečním putováním

stammgasta za obehodní p kledávkou a končí

xiln

usedle matróny a jejího

Yxi&kMvně na manželských poste-

2
v alkovně sxžkniea pokoje,jež slouží za skladiště ořeehů^je aktemf v němž
v

se

aradoxně odráží Esek®va ží-en po pravdě a hsolutnu , jež nemají s tím

to stár 'm světem již nie společného , v němž se paradoxně draží Eschovoko...ep^ísov'ní anarchie tohoto světa láskou jedinou a jedinečnou, -ďe a větě

M 7 románě Huguenauově -býv' již jediný mož<ý -působ

provedení -jfnrt

motivu.Scéna, v níž Huguenau -násilňuje starou Šachovou je be- jakéhokoliv
ira

doprovodu.Její fantastická hrůznost je v její noMotivaovanosti,v její
cionalitě , mnohem větší než o chvíli po-dější

vražda Esehe týmž Hugeu-

nauce .ůeboí smysl^^u^řenauova absurdního činu , jefcž

připomíná nejvýše

absurdno oněch výjevů - Dost©jevkkého , v nichž se paradoxně -au-luje smyvů

nesmysl

lidských v-tahů v této společnosti je osbatně v tom, že dá

vá nahlédnout do jednacího řádu , jímž se "místní honorace, k níž ekiamký
v z -j z
elsaský obchodník náleží" ndi.

K«nfr©ntaee tří milostných episod ^ěínoltlivých románů trii®
na j e d.nom_ met i vul^
gie,<£č nakodilá, chtěla na- iačit<ýjak se vyvíjí a mění fysiognonie a funkce jednok© v-tahu K jak - něj po-volna list pé listu 9J^a&váListhet ická,
morální allura, jak -bývá naposled jen holý fantasticky věcný akt, ÝýLěmž

je promítnuta

absurdita, nesmyslnost životní sféry této společnosti.

Nastavili jase ostatně u motivu, jenž

v průběhu tří knih ztrácí na váze

až se stává v posledním dílu -cela podružným.

Román je literárním útvarem svého druhux a skutečnost, jíž jsme
v mnoha případech buržoastího oománu svědky, že te totiž

autorovi posle

-e tas., kde má dojít k vyvrcholení ronnánové st^r y dílo většinou ro-padá^že se koncčí be-radným nastavováním
-lení , je sama © sobě

a řešením pomocí kašírován'ch re-u-

dokladem neadektvátníko příst-pu buržpasníko aute

ra k realitě ,jeko be-moei před realiteu , jeho neschopnosti stanout

>ai

ní.Čtenář může mít často dojem, že vše, eo je autor v^ bec st® říci » vy
C ’

stačí na první provinu nebo třetinu

díla a co

už předen -námé , či podjÚi."dodaných materiálů

talitní pojetí reality umo-nuje hrochovi
-orné pole reality

bývá dodat , je čtenáři
snadno domyslitelné." To^
z

opačný účin. Úhel , svírající

se ne-užuje , nýbrž stále více a více ro-evírá ,kon

pe.eent a hrdinů ,kteří vstupují před ®bj£tkiv autorův neusáílepixkýxí

pximxxýx V třetin díle neustále přibývá ,ale jen proto/aby se mekl u^a
vřít poslední kruh a dovršil celek, k němuž se ®d prvníh®
momentu směřovs
l®.Nic nevadí Že historie se mohou rp-víjet dál a Hugeunau
tri£é<tó'áter nai

senilním Passenowem a spravedlností posedlým Esehem
své etihoH

oxsittonci, neboť
exsittenci,

préfcěrovat ve sp
může pra^S:

jediný pochopil věen.st své doby, Nadvládu

věci nad člověkem a lidským vztahem, hadvládu účelu a prodtředkunnx nad

cílem*?. Ar®ch Mění m®n®t láípatieký

opaku ící, •metený

jek® problém není ú-ký a neustále se

na jeden životní pocit

jednoho, byť typického inividu

áua jak® je tomu v literatuře , na jejímž.jmenném seznamu v nejrů^nějších

článcích figuruje. ue’i® »<

románová trilogie není popifem banality

a nuiy, stojatým popisem^ v němá se nic iedějě,v němž se odehrává do počr<

bna příběh ímiMÍxuÉxinsti^xtx čtyři dvaceti či dvou hodin, maní příběhem

nudy a prázdnoty nápadního člověka a není mosaikou^fsparátníck dějů,
.
,
-M'£
Heman Brechuv je pxmdsxxíx na dnějsí u nlesti, dějové ~ápletky bohatý.

Avšak Me^/®~ Pr®t®

se čte

nej v;.apí ?avčjší dobr Iružství, a to pošlé”?

i tam , kde se dějové řady r® estupuji .*’a^_ti tkvi ostatně pro čtenáře
v; 1
vy
jest v něčem jiném , než/pouhém
ne z/pouhém sledování • dějového momentu.Neboť putová
a hledání v tét® epice nén_í jen putováním a hledáním hrdinů ,nýbrž
je hybern samotného massivu reality ,faktů a spleteneů -au-lujíeích se
mí

vztahů, pohybem celé společenské struktury.A čtenář ~ počátku nejasně

a čím dále zřetelněji tuší

re-vije

,že celému tomu JMHHtííxx neustále se

komplikujícíeh dějů musí být dátyro^u-lení ,o němž nemá
\</
( Tj
•tuchy, ^íCTe-en jek. siy. 1 , k c :už se his. ' klí. . o;
trii,
. a

gic “ft«k.k.vy »e.í . tě.k, kíy k»<

lív.ie. je

,iř se

skuteč.ast j.kybuje ,k*ei úv.íe. je *»». k.t.vš a Jas.é výok.íisk. , v je

k.ž řřei-»a.e»áeí a r.-.jetí buíe <0 ,řetaá», »a jek.ž yevaé -áklaí.ě
js»u kriin.v. k..el,.v.Ml a ■ jek.ž ,r.st«ru eevyb.čí.P.stu, Br,.kůT j*e

o

^p• tku , Až d® poslední chvíle hte-madí se před čtenářem otázky .A tehdy,
kdy
v se ”

, že v nejbližší chvíli bu e ~náma odpověž ,r®’ňiřuje se jen

jejich k®rv®nt • krok dále f.ž* vyžd|uji dalšího a klu'.šik® sestupu pod

povrch jevů.
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Henám

je liverárnín'útvarem.svéka draku.£rise a re*pad.'remimu '

v burz asnr literatuře XX steleti je dána neaežnestí a Aesignací na
\ r
' f
'
(
.
ab|e|tkivní a tat&litní přístup
ke
skutečnesti.Je dána tím, ca se v etře

pané kantýree ekaraktérisuje jak® nemež.test říci pravdu a peklédneut
skutečaasti "príma i® ačí.řra burža.asní pra^u " $ýtrají jeajpartiálaí úse-

ký, ú”ká tkemata,

by iěe«.• své spalečnesti vyp®*věfcěla. Síla ^reekavy

trflagie však nespačívá jenem v ten, že těkával eněřit bvau spelečaest
v jejím celku a etyážil se vypovědět a naprestém rekkladu tehete eelku
✓
tíei presteu pravdu & jek© .be^eerspektivnesti. Síla ^reeheva spaěívá
především v tem, že řekl e vrckelném stadiu kapitalismu víee

než fi-

lesefieke txxsrx seeilegieké traktáty. ^eb*wt xxtxrxxix kenkrátní mateři'

který vynesl na pevrek a'jekaž analysu převedl se pedivukedné sketuje
l
a ‘eněni úžasnými ^arxenýiaiy průzkumy ,jež dešifre.valy pa stavení člevěka
v kapitalistickém světě dávna dřív$, než si je byl tenta Slávek sta

byl sta i plné paeýtit

uvědemit, ba iříve než
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