
Gymnázium Jana Keplera 

Prostor v absurdní literatuře 
Maturitní práce z českého jazyka 
2016 
Anna-Ester Šotolová 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Jícha 

  #1



Prostor v absurdní literatuře 1
Úvod 3 

Alfred Kubin 4 

Země snivců 4 

Franz Kafka 5 

Venkovský lékař 6 

Zámek 7 

Bruno Schulz 8 

Sanatorium na věčnosti 8 

Flann O’Brien 10 

Třetí strážník 11 

Srovnání 14 

Vstup 14 

Nehostinnost 16 

Pokoje 16 

Sídla vládců 18 

Pohyb 19 

Závěr 22 

Prameny 24 

Odborná literatura 24

  #2



Úvod 

Východiskem následující práce je pět děl s výraznými motivy prostoru, který je nějakým 

způsobem deformovaný, podivný a nefunkční. Hrdinové, kteří se do něj ať už omylem, 

nebo záměrně dostávají, stojí před nelehkým úkolem tento prostor překonat a prožít v něm 

svůj příběh. Jenže právě nenormální prostor je odmítá. Často se k němu připojí i místní 

lidé a hrdinové jsou najednou všemi odmítání, utlačováni a znevýhodňováni. 

Vybraná díla nejdříve rozeberu jedno po druhém a pokusím se přiblížit a definovat čím se 

liší od světa normálního, očekávaného a fungujícího. 

V druhé části se pokusím vybrat motivy, které se opakují napříč všemi díly a jsou tedy 

něčím typické, pro absurdní prostor. Zároveň ale předpokládám, že ani opakující se motivy 

nebudou naprosto stejné a právě jejich odlišnosti mi pomohou odhalit detailnější podstatu 

jejich prostorů. Touto cestou se dostanu k závěru, kde absurdní prostory celkově srovnám 

a pokusím se přiblížit k záměrům autorů; proč zrovna oni posílají své hrdiny do tak 

svízelných prostorů, čím tyto prostory doopravdy jsou a jakou zprávu nesou. Všichni 

autoři se řadí k 20. století, ale jejich život i tvorba jsou různorodé a proto se pokusím 

vztáhnout jejich dílo i k životním zkušenostem. 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Alfred Kubin 

se narodil roku 1877 v Litoměřicích. Byl především grafikem a ilustrátorem. Od roku 1879 

často měnil místo pobytu i studií, pohyboval se hlavně na zemí Německa a Rakouska. 

V  roce 1898 nastoupil dobrovolnou vojenskou službu, kde prodělal nervové zhroucení. 

Zemřel roku 1959 v rakouském Zwickeldtu. 

Země snivců 
psána i poprvé vydána 1909 

Snová země je uměle zbudovaný prostor ve střední Asii, který je izolován od vnějšího světa 

hradbami nedozírné výšky. Jediný vstup je hlavní brána, ke které se lze dostat jen 

s průvodci, kteří čekají ve dva dny vzdáleném městě Samarkandu. Celou zemi dal zbudovat 

Petera, její nesmírně bohatý vládce, „Snová říše byla zbudována na několika tisících 

čtverečních kilometrů.” , její prostor je mikrokosmem světa, jsou zde hory, lesy, močály, 1

louky, celou zemí protéká řeka Negro. Přibližně uprostřed se nachází hlavní město Perla, 

na kterém si Petera dal obzvlášť záležet „Nebyly tu vystavěny žádné křiklavé novostavby; 

záleželo mu velmi na harmonii a dával si proto zasílat staré domy ze všech končin 

Evropy.“  Stejně tak sem nepatří žádné nové vynálezy, na nově příchozí v moderních 2

šatech se místní dívají jako na podivíny. Celý prostor je omšelý a fádní „Co doma hýřilo 

bohatými barvami, bylo tu utlumené, mdlé. Zatímco u většiny krajin ovládá náladu modř 

vzduchu se žlutí země, mezi nimiž se ostatní tóny zdají vsunuty, vládla tu šeď a hněď.“  3

Perla je na první pohled hlavní město jako každé jiné. Dominantní budovou je Peterův 

palác, Petery, které se stejně jako Archiv - sídlo vlády - nachází na Velkém náměstí. 

Stěžejní místa příběhu se ale odehrávají v Dlouhé ulici, kde se hlavní hrdina se svou ženou 

po příjezdu ubytují. „Domy tu hrály významnou roli. Často se mi zdálo, jako by tu lidé byli 

jen kvůli nim a ne obráceně. Tyto domy byly silnými, opravdovými individualitami. […] 

Některé se nenáviděly a navzájem na sebe sočily. Byli mezi nimi škaredí bručouni, jako 

například protější mlékárna; jiné byly drzé a měly nevymáchanou hubu, právě naše 

 KUBIN Alfred: Země snivců, Praha, Dokořán, 2009, s. 15.1

 Tamtéž, s. 44.2

 Tamtéž, s. 42.3
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kavárna je toho dobrým příkladem. Dům dál do kopce, v němž jsme bydlili, byl nevraživá 

stará teta.“  Celé město je zaznamenáno na podrobné mapě ve vazbě knihy. 4

Zhruba od půlky knihy se ve Snové zemi začínají dít podivné věci. Byt, ve kterém bydlel 

hlavní hrdina s manželkou, měl kuchyň s okny do dvora mlékárny, na kterém byla studna. 

Protože manželka hlavního hrdiny tvrdila, že v ní straší, vydal se ji prozkoumat. Prošel 

mlékárnou a dostal se do traktu sklepů. „Spěšně jsem hledal dvůr; místo abych však nalezl 

cestu, jež tam vede, vcházel jsem nyní do stále tmavších komor, v nichž visely velké kotle 

nad vyhaslými ohništi. […] Zabloudil jsem a dostal jsem se zřejmě do nepoužívaných částí 

podzemí. […] Pojednou jsem klopýtl o několik hladkých schodů a stál jsem nyní v úplné 

temnotě.“  Hrdinův strach vrcholí, když se k němu přižene slepý, podvyživený kůň. 5

Nakonec ho vysvobodí světlo v dálce a lidské hlasy, za kterými se vydá. Vstoupí do známé 

kavárny, kde si jeho náhlého příchodu nikdo nevšiml a vše je zde jako každý den. O pár 

dnů později se ve večerních hodinách hlavní hrdina vrací od kláštera, kde byl pro medicínu 

pro svou nemocnou ženu. Omylem zabloudí do Francouzské čtvrti. Její obyvatelé z něj 

strhají šaty a uspořádají na něj hon křivolakými uličkami. 

Hlavní hrdina je zoufalý. Jeho žena umírá. Snaží se dostat k Peterovi, zeptat se ho, co to má 

znamenat, poprosit o pomoc, ale jeho žádosti jsou stále dokola zamítány z nejbanálnějších 

důvodů. Situace v zemi je stále horší. Invaze zvířat nejdřív vyžene lidi z domů pak i z města, 

vzniká obří tábor na břehu řeky Negro. Myši, hadi, hmyz, šelmy, aligátoři, všude je 

nebezpečno. Domy se začínají rozpadat pod náporem červotočů. Lidé chátrají, nemají co 

jíst, mravy klesají. Celá země se ve zkáze zhroutí. Perla vzplane, zůstávají z ní trosky, 

odhaluje se tak rozsáhlý trakt podzemních chodeb, které nakonec zaplaví voda z řeky 

Negro. 

Franz Kafka 

se narodil roku 1883 v Praze, měl židovské předky a patřil k pražským, německy píšícím 

spisovatelům. Ranná a studijní léta strávil v Praze, kde poté začal pracovat v pojišťovně. Od 

roku 1917 trpěl tuberkulózou, kvůli které byl nucen trávit většinu příštího života 

v ozdravovnách na odlehlých místech. Ke konci života se přestěhoval do Berlína, roku 1924 

zemřel. Většina jeho díla byla vydána až po jeho smrti, i přes to, že si to nepřál. 

 KUBIN: tamtéž, s. 56.4

 Tamtéž, s. 76.5
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Venkovský lékař 
psán i poprvé vydán 1918 

Mrazivá noc a vánice jsou typicky nepříznivé podmínky pro lékaře, který musí v noci za 

pacientem do deset mil vzdálené vesnice. Pokud se k tomu přidá náhlá smrt koně, který 

nevydržel zimu, je to opravdu smůla, každý by si ulevil kopnutím do vrat od kurníku, kdyby 

měl nějaká poblíž, ale co se nestane? Vrátka se otevřou, vevnitř je světlo a vyskočí 

modrooký mužík, následovaný dvěma ven se soukajícími koňmi. Už sama představa, že se 

dva koně vejdou do kurníku, je groteskní, tihle se k tomu ještě plazí ven vrátky, za pomoci 

pohybování trupů připomínajíce tuleně. 

Doktor nemá čas udivovat se nad tím, co se skrývá v jeho domě, ani nad poněkud 

nevhodným chováním mužíka od koní, musí vyrazit. Bohužel vůz s koňmi se nedá řídit, ale 

ani na to není čas, lékař v mžiku stojí před pacientovým domem, chumelenice mezitím 

ustala, při rychlé jízdě nebylo ani poznat kdy, obloha je jasná, je vidět měsíc. Už je tu 

rodina, už ho táhnou dovnitř, honem rychle, pacient je na tom špatně, pokoj je malý, je 

v něm nedýchatelně, honem otevřít okno, ale nejdřív se podívat na pacienta, stop, spěch 

střídá dlouhé přemýšlení, času je nakonec dost, lékař by byl radši doma v posteli, vidí, že 

chlapec je zdravý, a všichni ti náhradní koně v chlívě byli k ničemu, planý poplach, ale co, 

na to je zvyklý. Rodina je zklamaná, má přece léčit a místo toho jen sedí a už chce odejít, 

naštěstí ho zakrvácený ručník vytrhne z přesvědčení o chlapcově zdraví. Dívá se znovu 

a vidí, žasne nad ránou v boku, nad vyvalujícími se červy, tlustými a bílými. Všichni jsou 

šťastni, rodina, příchozí návštěvníci, pokoj se rozpíná, zvětšuje, koně si otevřeli okna 

a  strkají hlavy do světnice, venku zpívá dětský pěvecký sbor, lékař konečně léčí. Lidé 

v  tomto kraji už ztratili víru ve faráře a jeho požehnání, ale lékař též není všemohoucí, 

chlapec zemře, není mu pomoci. Všichni se vrhnou na doktora, svléknou ho a uloží k 

ráně — musí léčit! Pacient se probouzí z horečky, konverzuje s lékařem, ten ho chlácholí 

„Byl jsem daleko široko v jizbách všech nemocných a říkám ti: tvá rána není tak zlá. 

Dvakrát se v ostrém úhlu zaťala sekera. Mnozí nabízejí svůj bok a stěží uslyší sekeru v lese, 

nemluvě o tom, že by se k nim přiblížila.“  Aspoň něco, může odejít, honem bere plášť 6

a kufr, skáče do kočáru, plášť skoro vypadl, visí jen za rukáv, ale koně se vlečou, chaos 

ustává, dlouho je za nimi slyšet dětský zpěv, takhle se nedá dostat domů, je uvězněn „Nahý, 

vydán na pospas mrazu tohoto obzvlášť neblahého období, s pozemským vozem, 

nepozemskými koňmi, potloukám se tu, já stařec. Můj kožich visí vzadu za vozem, 

 KAFKA Franz: Venkovský lékař, In: Proměna a jiné povídky, Praha, Dobrovský s.r.o., 2014, s. 115.6
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nedosáhnu však na něj a nikdo z té čilé sebranky pacientů nehne ani prstem. Podveden! 

Podveden! Jednou poslechneš na klamné zazvonění nočního zvonku - nikdy to 

nenapravíš.“  7

Prostor je v celé povídce rozdělen do tří, jakoby divadelních scén, první se odehrává na 

lékařově dvoře, kde se plazí koně a vyskakuje modrooký mužík z kurníku, následně se 

přemístíme do pacientova pokoje, který je nejpozoruhodněji proměňující se, jak velikostí, 

tak atmosférou a příchozími hosty, třetí a zdánlivě nejkratší dějství je pomalá a nekonečná 

jízda vánicí, bez konce. 

Zámek 
psán 1922, vydán poprvé 1926 

Stěžejním prostorem románu je vesnice, stále zahalená ve sněhu, který zjemňuje obrysy 

a  všechno díky němu splývá do bílého oparu. Když K. přichází, zastavuje se na mostu, 

symbolu hranice, a dlouze se dívá do dálky, kde tuší zámek, který mlha a tma halí do 

neviditelnosti. Ráno již zámek rozeznává, ale z jeho popisu není jasné, čím je vlastně 

dominantní „Nebyl to ani starobylý rytířský hrad, ani nová honosná budova, nýbrž 

protáhlá stavba, skládající se z několika málo dvoupatrových a spousty nízkých, na sebe 

natlačených stavení; kdyby člověk nevěděl, že je to zámek, mohlo by mu to připadat jako 

městečko.“ , má sice jakousi věž, ta ale patří k obytnému domu, je fádní a nesrovnatelná 8

s věží z K-ovy rodné vesnice. Zámek je pro K. celý příběh nedosažitelný, i přes jeho úsilí se 

k němu nikdy ani nepřiblíží, jenže je vůbec kam se přibližovat? Zdá se, že zámek s vesnicí 

v mnoha ohledech splývá a jeho vzdálenost je naprosto relativní. 

Jeden z konkrétních prostorů, Panský hostinec má tu čest, že v něm přebývají tajemníci ze 

zámku, mají pro sebe vyhrazenou podzemní chodbu, která je stísněná, tak akorát vysoká, 

aby se v ní člověk mohl vzpřímeně pohybovat, po obou stranách jsou namačkané, od sebe 

nerozeznatelné, dveře a stěny nesahají až ke stropu, snad kvůli vzduchu, pokoje jsou totiž 

bez oken. Další z podivných, podlouhlých prostorů je jediná kancelář, kterou máme šanci 

blíže poznat, byť jen z vyprávění. Dlouhá místnost je rozdělena jediným pultem na dvě 

strany, ta užší patří úředníkům a písařům, ve stísněném prostoru stojí vedle sebe a čtou 

 Tamtéž, s. 116.7

 KAFKA Franz: Zámek, Praha, Mladá fronta, 1964, s. 13.8
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z velkých knih, chaos nastává, když si mají vyměnit místa, do uličky se stěží vejdou dva 

vedle sebe a musí se tak tlačit a strkat. Druhá strana přepážky, širší a prostornější je 

vyhrazena pro příchozí, kteří tu mlčky postávají celé hodiny, někdy i dny, čekají, pozorují 

práci úředníků a doufají, že si jich konečně všimnou. 

Nejen lidé, kteří nestojí o zeměměřiče, ztěžují K-ovi jeho poslání, má mapovat, rozdělovat 

půdu a zanášet ji do jakéhosi modelu, ale to zde není vůbec možné, prostor je tu podivně 

nedefinovatelný, zámek splývá s vesnicí, vzdálenosti jsou pokroucené, závěje sněhu K-ovi 

znemožňují normálně se pohybovat po vesnici, bez doprovodu není schopen nikam dojít 

a  každý krok ho nepředstavitelně vysiluje, pokud jde s někým, najednou jako by sníh 

roztál, jde se snadno a cesta rychle ubývá. Námaha při pohybu, ale celkové bytí v této 

vesnici K. vyčerpává, každou chvíli je unaven a nejradši by spal, pokud se mu konečně 

naskytne příležitost, upadne do hlubokého spánku, naprosto nevnímá své okolí a prospí 

celé dny. Ztrácí tak pojem o čase, který je tu i bez toho jakoby zastavený, střídá se tu sice 

den a noc, ale bez jakékoli sounáležitosti s normálním světem, vše je zde izolované od 

vnějšku, čas je svůj, jakoby vymyšlený, funguje někde mimo obvyklý čas. Ani roční období 

se tu nestřídají, jak jsme zvyklí „ ,Zima je u nás dlouhá, velmi dlouhá zima a jednotvárná. 

[…] jenže teď ve vzpomínce se zdá jaro i léto tak krátké, jako by to nebyly mnohem víc než 

dva dny, a i v ty dny, i v ten nejkrásnější den padá ještě někdy sníh. ‘ “  9

Bruno Schulz 

se narodil roku 1892 v Drahobyči, odkud se celý život jen nerad vzdaloval a nakonec zde 

byl roku 1942 zastřelen pro svůj židovský původ. Polsky psané literární dílo, úzce ovlivněné 

Kafkou, bylo jen doplněním k jeho malířským a grafickým pracím. V jeho 23 letech mu 

zemřel po dlouhé nemoci otec, k čemuž se ve svých prózách stále vracel. 

Sanatorium na věčnosti 
psáno i vydáno 1937 

Sanatorium, velký dům ve tvaru podkovy s mnoha okny a hlavním vchodem odděleným od 

okolního světa mostem, je středem celého prostoru povídky. Je neobvykle prázdný, chybí 

 KAFKA: Zámek, tamtéž, s. 301.9
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zde hosté a personál se skládá jen z doktora Gotarda a jedné pokojské, kteří oba nosí 

plstěné bačkory, snad aby jejich kroky neroztříštily zdejší ticho. V domě panuje šero 

a dlouhé chodby s dveřmi po obou stranách, působí nehostinně a bezvýchodně, stejně jako 

pokoj za jedněmi z nich; téměř prázdný s holými stěnami, malým okénkem a ubohou, 

dřevěnou postelí pod ním. Když se v tomto pokoji Josef poprvé setkává se svým otcem, je 

zrovna nahuštěn otcovým spánkem, s jehož hloubkou se mění i hlasitost chrápání, po 

sinusoidě stoupá, a když dosáhne vrcholu, zase klesá, stále dokola, pravidelně jako 

zpomalené tikání hodin. 

Vně sanatoria panuje neustálé podivuhodné šero, připomínající stále trvající stmívání, ve 

vzduchu visí opar, těžký a nasládlý, skoro jako pach mrtvého těla. V těsném okolí sanatoria 

se nachází les, ve kterém se rozpouští veškerá viditelnost, z šera se tu stává tma a okolí 

splývá do jakéhosi modro-zeleného oparu „Zeleň listů byla docela tmavá, téměř černá. Byla 

to zeleň podivně sytá, hluboká a blahodárná jako spánek plný síly a posilnění. […] V lese 

byla tma jako v noci.“  . Zem je tu pokrytá popadaným jehličím, takže se znovu vytrácejí 10

zvuky krok a v naprostém tichu a prázdnu se z chůze stává tápání. 

Jediné spojení s ostatním světem je železnice, která leží v opačném směru od sanatoria, než 

vesnice; od kolejí se přichází k hlavnímu vchodu, zatímco do vesnice se chodí přes zadní 

dvůr. Vlaky, které zde jezdí, mají vagóny archaického typu, prostorné jako pokoje, tmavé 

a  plné zákoutích, zem pokrytou slámou a odpadky, jedinými pasažéry jsou kromě 

průvodčího návštěvníci sanatoria, bez kterých by snad vlak ani nejezdil a nezastavoval zde. 

Od kolejí vede k sanatoriu silnice, v lese se ale ztrácí pod jehličím, jako by žádní návštěvníci 

nebyli očekáváni ani vítáni. 

V prostoru za sanatoriem se nachází vesnice, dominující náměstím s obchody, s neustálé 

šerem a neurčitostí času „denní doby se různí jen sotva postižitelnou nuancí oblohy“ , nám 11

nepomůže ani jejich otevírací doba, je totiž náhodná a u každého obchodu jiná. Obyvatelé 

vesnice jsou zdrženliví a ulice jsou liduprázdné, jediným prostorem, kde je jich plno, je 

krám Josefova otce, stojí tam namačkaní a podivně mlčky pozorují proces se zákazníkem, 

který je na řadě. V zadní místnosti krámu vybaluje Josef jemu adresovaný balík, z černé, 

složené harmoniky rozloží obrovský teleskop, naplňující celou místnost, při pohledu 

dovnitř spatří zadní trakty sanatoria, a nejednou si uvědomuje, že sedí uvnitř přístroje 

 SCHULZ Bruno: Sanatorium na věčnosti, In: Sanatorium na věčnosti, Praha, Dauphin, 1999, s.10

167.

 SCHULZ: tamtéž, s.179.11
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„Lehký pohyb pákou - a aparát začal šumět třepotem papírového motýla a já jsem ucítil, že 

se i se mnou dává do pohybu a zatáčí ke dveřím.“  12

Na věčnosti, protože čas je tu posunutý o neurčitý interval dozadu, mohou zde žít lidé, 

kteří by byli jinde po smrti, místní čas už jednou uběhl a používá se zde podruhé, zdaleka 

nemá kvality nového času „Dostává se mu tady snad plnohodnotného, solidního času, času 

odmotaného jakoby z nového stůčku, času vonícího ještě novotou a barvou? Právě naopak. 

Je to dočista opotřebovaný, lidmi obnošený čas, čas ošoupaný, na mnoha místech děravý 

průhledný jako řešeto.“ . Je možné, v něm žít, nebo přesněji přežívat, ale občas ne úplně 13

jednoduše, působí neustálou ospalost a únavu, lidem, kteří přichází odjinud se stává, že 

usínají uprostřed chůze, při jídle a kdykoliv jindy. Obyvatelé už si zvykli, po probuzení 

následují v přerušené činnosti jakoby nic, to má ale za následek, že ztrácejí veškerý pojem 

o čase, ten jakoby jim při spánku utíkal a kusy se ztrácely. Intervaly spánku jednotlivců se 

liší a tak se rozbíhá i jejich společný čas, Josef vidí otce v restauraci ve vesnici, jde domů a 

když tam dojde, otec leží v posteli a tvrdí, že tomu tak je už dva dny „Stále zřetelněji 

vystupuje na povrch nesouhlasnost našich individuálních časů. Čas mého otce a můj 

vlastní čas už do sebe nezapadaly.“  14

Josef je pohoršen zdejšími poměry, uvědomuje si, že zasahovat do času není lidské, začíná 

pochybovat o správnosti rozhodnutí umístit sem otce, ale nechce dát výpověď, ať už je to tu 

jakkoliv strašné, znamená to, že se s ním může vidět, pohovořit s ním. „Dost, vari od času, 

čas je nedotknutelný, čas je zakázáno provokovat! To vám nestačí prostor?“  15

Na konci povídky se rozpadá všechno, do ulic se nahrnou davy podivných lidí, šero ještě 

zhoustne, obrysy splývají, hlídací pec sanatoria se mění v člověka, Josef utíká, nechává otce 

na pospas a utěšuje se tím, že je už stejně mrtvý. Zůstává ve vlaku a stále ujíždí pryč, 

nechce a nemůže už z něj vystoupit. 

Flann O’Brien 

vlastním jménem Brian O`Nolan se narodil roku 1911 v Irsku. Pracoval u Irské veřejné 

služby, která zakazovala politické angažování, proto používal pseudonymy. Po smrti otce 

 SCHULZ: tamtéž, s.179.12
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v  jeho 26 letech se staral o svých 10 sourozenců. Měl problémy s alkoholem, prodělal 

rakovinu hrtanu a nakonec zemřel roku 1966 na infarkt. 

Třetí strážník 
psán 1939-40, publikován 1968 

je knihou symboliky tří, takže nikoho nepřekvapí, že v něm najdeme i tři prostory a tři 

časy. První, ve kterém se hlavní hrdina narodil a prožil roky dospívání, je světem 

normálním, čas je tu měřen hodinami, dny plynou a nic je nenarušuje. Stejně tak prostor je 

stálý, funkční a není na něm nic neobvyklého. 

Do druhého, zajímavějšího prostoru, se hlavní hrdina dostává po své, pravděpodobně, 

smrti. Vchází do světa, který připomíná krajinomalby „Kolem nás se v téměř uctivé 

vzdálenosti tyčilo mnoho modravých hor a po úbočích jedné či dvou z nich třpytivě stékaly 

bílé potůčky vody. Hory nás svíraly a skličovaly na mysli. Na půl cesty k nim se výhled 

zlepšoval a bylo vidět plno vyvýšenin, úžlabin a táhlých rašelinatých holin, uprostřed nichž 

tu a tam pracovali s podlouhlými nástroji slušní lidé. […] Ze stromu, na nějž jsem se 

zadíval, se vyrojilo hejno vran a slétlo smutně na pole, kde stála spousta ovcí v huňatých 

svrchnících“ , nebo „Po obou stranách silnice byla úhledně srovnaná hnědá a černá 16

rašeliniště, tu a tam v nich byly vykrájené pravoúhlé prohlubně a každou z nich vyplňovala 

žlutohnědá hnědožlutá voda. […] Před námi běžela silnice, ubíhala svižně rovnou krajinou 

a lehce se zarážela, než pomalu začala šplhat do kopce, jenž na ní čekal v místě, kde rostla 

vysoká tráva, ležely šedé balvany a bujely zakrslé stromy. Celý prostor nad námi zabíralo 

nebe, jasné, nevyzpytatelné, nepopsatelné a jedinečné, s pohledným ostrůvkem mraků 

ukotveným na dvou bezvětrných metrech…“  Všechno je jakoby naaranžované, má přesně 17

svoje místo a zapadá do celkové kompozice, tak, aby byl obraz celistvý. Hlavní hrdina často 

mluví o spoustě lidí a zvířat, pracujících a toulajících v krajině, ale jako by byli jen kulisou, 

nikdy s nimi nepřijde do styku. 

Nejpodivnějším prostorem jsou ale domy. První, do kterého hlavní hrdina vstoupí je 

nevšední hlavně zvenku „Jak jsem se blížil, dům se mi před očima začal měnit. Zpočátku se 

nedělo nic, čím by se přiblížil tvaru normálního domu, jen se mu rozmazaly kontury, jako 

když se na něco díváte pod zčeřenou vodou. Potom se opět zaostřil a já uviděl, že začíná mít 

 O’BRIEN Flann: Třetí strážník, Praha, Argo, 1999, s. 91.16

 O’BRIEN: tamtéž, s. 100.17

  #11



za průčelím jakousi zadní část, jakýsi malý prostor pro místnosti. Usuzoval jsem tak proto, 

že jsem ze svého pohledu, jak jsem přicházel k tomu, co mělo být boční stěnou, viděl 

předek a zadek ,budovy‘ jakoby zároveň. Jelikož jsem nezaregistroval, že by tam nějaká 

boční stěna byla, napadlo mne, že dům musí mít trojúhelníkový tvar s osou namířenou ke 

mně, ale když jsem byl pouhých patnáct metrů od něj, uviděl jsem okénko, které očividně 

hledělo přímo proti mně, a z toho jsem usoudil, že dům musí nějaký bok mít. […] Zblízka 

vypadal dům zcela obyčejně, jenom byl hrozně bílý a mlčenlivý.“ , ale i vevnitř má své 18

přednosti, na stropě jednoho z pokojů je z prasklin a hmyzu vytvořená mapa celého 

zdejšího kraje. Což pomohlo jeho obyvatelům - dvěma strážníkům - objevit Věčnost. 

Věčnost je třetím prostorem, do kterého se sjíždí výtahovou šachtou a nachází se 

hluboko pod krajem obrazů. Její prostor je složen z dlouhých chodeb, které občas 

vyústí ve velké, oválné místnosti. Všude po stěnách jsou malá dvířka, připomínající 

trouby a různé zabudované přístroje se spoustou čudlíků. Stěna a strop nejsou 

skoro nikde vidět, protože jsou pokryty neuvěřitelnou změtí drátů, kabelů a trubek. 

Je nemožné se v tomto labyrintu vyznat, ale vlastně to není potřeba, protože za 

každým rohem je to samé a každá místnost je stejná jako ta předchozí. Strážníci, 

kteří toto místo objevili, je nazvali Věčností, protože tu neplyne čas. Můžete si 

zapálit cigaretu, ta ale nikdy neshoří, můžete vypít flašku alkoholu, ta ale bude stále 

plná a vy naprosto střízlivý, můžete zde strávit měsíc, vaše tvář bude stále hladká, 

a po návratu domů bude ještě stále to ráno kdy jste se oholil. Další z fantaskností 

tohoto prostoru jsou jeho přístroje, stačí si pomyslet cokoli a strážník vám to 

vytáhne z dvířek ve stěně, ale je tu jeden háček, do výtahu, který vás vyveze zpět do 

kraje obrazů musíte nastoupit ve zcela stejné váze, tudíž si nic ze svého nově 

nabytého bohatství nemůžete odnést. 

Druhý dům, který stojí v kraji obrazů, vlastnil starý Methers, kterého hlavní hrdina zabil 

a pak sám v jeho domě zemřel. Těsně po své smrti, se zde hlavní hrdina setkává s taktéž 

mrtvým Mehersem, stráví zde noc, ale ničeho zvláštního si nevšimne. Při druhé návštěvě, 

je noc a dům se zdá být již dlouho opuštěný, až na podivné světlo svítící v patře, které 

probudí v hrdinovi nepřekonatelnou zvědavost. 

Dům i vevnitř vypadá naprosto opuštěně, je zde spoustu prachu a ve vstupní hale je 

nafoukané listí. První patro tvoří dlouhá chodba s dveřmi na obou stranách, za každými 
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z nich se nachází opuštěný pokoj, v žádném z nich rozhodně nesvítí světlo. Když hrdina 

nakoukne do každého dvakrát, rozčarovaně vybíhá před dům a ujišťuje se, že světlo 

nezmizelo, opravdu tam stále je. Vrací se zpět a odpočítává okna, v jednom pokoji vidí 

odraz světla na stromě za oknem, musí být tedy ve vedlejším pokoji, když tam ale dojde, 

světlo jakoby se přemístilo do pokoje ze kterého právě odešel. Záhadu mu nakonec odhalí 

třetí strážník Fox. Ten ho zavede do své osobní strážnice, která se nachází ve stěnách 

domu. „Nahoře nad schodištěm jsme prošli dalšími dveřmi a já se ocitl v podivuhodné 

komnatě. Byla o trochu širší než místa, kudy jsme prošli, a uprostřed, čelem ke mně stál asi 

třicet centimetrů široký dva metry dlouhý stůl, který byl dvěma kovovými nohami napevno 

přidělaný k podlaze. […] Nikde nebylo vidět žádné židle, ale všude kolem stěn byly 

výklenky, kde se člověk mohl posadit.“  19

Když hlavní hrdina opustí strážníka Foxe, vrací se asi po třech dnech domů. Nachází zde 

sice svého spolubydlícího, Johna Divneyho, ale starého a zpustlého alkoholem. Když 

Divney příchozího uvidí, vystraší se k smrti a jediné, na co se zmůže, před posledním 

vydechnutím, je opakování, že je šestnáct let po smrti, že ho přece zabil, když do domu 

Metherse nastražil bombu. Jeho nechápající žena a dvě děti, které jsou pro hlavního 

hrdinu novinkou, na něj vůbec nereagují, jako by ho neslyšely ani neviděly. 

Celý příběh končí opakováním příchodu hlavního hrdiny ke strážnické stanici, znovu je 

překvapen její roztodivností a jediná změna je, že není sám, jde s ním John Divney. 

 O’BRIEN: tamtéž, s. 213.19
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Srovnání 

Vstup 

Všechny absurdní světy jsou nějak ohraničené. Nemusí to být vždy jen materiální hradby, 

ale i hranice abstraktní, tvořené lidskou myslí, nebo jen pomyslné. Do každého absurdního 

světa musí existovat vstup; místo, kde je hranice porušená, rozumějme propustná, a lze ji 

tedy překonat, z normálního světa vstoupit do absurdního prostoru. „…topos vchodu jako 

místa spjatého s průchodem z jednoho stavu do jiného, z jednoho světa do druhého, od 

známého k neznámému.“  20

Ve všech dílech, která rozebírám, si pozorný čtenář aktu vstupování musí všimnout. 

Nejvýrazněji je vstup popsán v Zemi snivců; Snovou říši dělí od okolního světa nedozírná 

hradba, skrz kterou vede pouze jedna brána, připomínající svou délkou spíš chodbu 

„Vstoupili jsme do tunelu a kráčeli pokud možno blízko za průvodcem.“  Kromě toho 21

máme o Snové říši nejrozsáhlejší znalosti, co se týče jejího umístění ve světě; s přesností 

dvou dnů chůze dokážeme na mapě ukázat, kde je. Hradby navíc výrazně ohraničují celý 

její velký prostor, a tak by pravděpodobně nebyl problém ji najít. Jenže vstoupit do ní 

nemůže každý. Přijít mohou jen lidé s pozvánkou, kterou se musí prokázat. 

Kafkův Zámek a Schulzovo Sanatorium na věčnosti mají vstup podobný; branou je most, 

přes který musí hlavní hrdina v obou dílech přejít. Podobný ale neznamená stejný; 

v Zámku je hranicí opravdu jen most, i když je zmíněn jen mimochodem, protože se na 

něm K. zastavuje „Dlouho stál K. na dřevěném mostě vedoucím od silnice ke vsi a díval se 

nahoru do zdánlivé prázdnoty.“  Naopak v Sanatoriu je hranice mlhavá; nevíme, jestli už 22

vlak, kterým Josef přijíždí, patří do říše absurdna, nebo je jím až půda, na kterou 

vystupuje. Mostů se navíc v povídce vyskytuje hned několik, domnělý potok, který pod 

mosty protéká, totiž odděluje jen samotné sanatorium, jako by dělil absurdní prostor od 

ještě absurdnějšího v něm. 

Zámek a Sanatorium mají podobné i umístění ve světě. Oba dva prostory se nacházejí 

někde na venkově. Sanatorium je nedaleko tratě, ale nevíme jaké, vystupuje se totiž kdesi 

 HODROVÁ Daniela: Místa s tajemstvím, Praha, KLP, 1994, s. 109.20
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v prostoru mezi stanicemi, na místě bez značení. Stále ale zůstává jistota, že trať je spojnicí 

k normálnímu světu. Prostor Zámku je vesnice, která není ničím zvláštní ani neobvyklá, 

nemůžeme tedy říct, kde přesně se nachází, i když se komukoliv z nás může stát, že se v ní 

ocitneme. 

Více tajemně a nepřímo je popsaný vstup ve Venkovském lékaři. Vysvětluje ho až poslední 

věta povídky „Jednou poslechneš na klamné zazvonění nočního zvonku – nikdy to 

nenapravíš“ . Lékař si způsobil celé neštěstí tím, že zareagoval na neexistující podnět 23

(zvonek). Vstup zde tedy není žádný portál, ani neznamená překročení hranice, je 

abstraktní. O to víc je ale nepříjemný fakt, že do absurdního prostoru, v jakém se ocitne 

lékař, se může dostat kdokoliv z nás, pokud udělá tak zdánlivě malou chybu, jakou učinil 

on. V povídce nezáleží na tom, kde lékař byl nebo kde se ocitl. Místo jeho patálie je určené 

pouze venkovem, obecným pojmem; zareagovat na neexistující podnět ale můžete kdekoliv 

i kdykoliv, tím je jeho dobrodružství tak stísňující. 

Třetí strážník se svým vchodem značně liší. Až na posledních stránkách nám dochází, že 

hlavní hrdina zemřel. Vstup je zde přemístěním do jiné říše, pravděpodobně do 

soukromého pekla hlavního hrdiny, nachází se mimo reálný svět. Akt vstoupení pozbývá 

jakoukoliv fyzičnost (překonání hranice, projití branou). Hlavním rozdílem od ostatních 

rozebíraných děl je nemožnost vstoupit do absurdního prostoru jen tak. A pravděpodobně 

i zemřelý vrah, jako typizace hlavního hrdiny, by se do tohoto prostoru nedostal; měl by 

jiný, svůj osobní trest nejasného vzhledu. 

Ještě je tu ale Věčnost, absurdnější prostor vyčleněný z již absurdního světa. Vstup do ní 

je podobně jako ten do země Snivců značně ritualizován. Před průchodem (sjezdem) se 

musí každý zvážit, jeho váha se musí zadat do ovládacího panelu, a až pak se výtah může 

spustit. Hrdina ve Věčnosti prochází ne úplně povedenou iniciací, dalo by se říct spíš 

deziluzí, je nejdřív nadšen a chamtivě shromažďuje podzemní bohatství, pak ale zjišťuje, že 

ho nelze vyvézt zpět, odchází zdrcen. Věčnost tedy vyhovuje tezi Daniely Hodrové: „Všude 

je topos vchodu spjat s cestou jinam, k tajemství, do středu, jeho výrazná prostorová 

podoba (portál, oblouk, vztyčené kameny, práh) signalizuje hranici, počátek, proměnu. 

Kolem tohoto toposu vznikají nejrůznější obřady přechodu (iniciační zkoušky, triumfální 

vjezdy).“  Vyhovuje jí ale jen napůl, umístěním se totiž vymyká. Nachází se pod ostatním 24

světem, což jasně asociuje peklo, jenže věčnost svou podstatou připomíná spíš ráj, obzvlášť 

v kontrastu ke světu, který je nad ní. 
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Již samotný vchod do absurdních prostorů nám řekne mnoho; je velký rozdíl, jestli je 

prostor ohraničený, plynule splývá s reálným světem, nebo se nachází někde úplně mimo. 

S tím jsou spojené i možnosti příchodu; přichází hrdina dobrovolně, nebo vůbec neočekává 

jinakost a myslí si, že je stále v normálním prostoru? Dokáže si hrdina zpětně uvědomit, že 

není v reálném prostoru? Všechna díla uvědomění spíš popírají. Hrdinové se trápí právě 

kvůli tomu, že prostor nechápou a ani se ho pochopit nesnaží; neuvědomují si, že samotný 

prostor je podivný. 

Nehostinnost 

Všechny prostory a krajiny, které jsem se rozhodla rozebrat, jsou neuvěřitelně nehostinné. 

V Kafkovi je to hlavně sníh a zima, která sužuje postavy příběhů. Bruno Schulz pracuje 

s  celkovou zemdlelostí, nasládlým, hustým oparem rozkladu živého. Podobná vybledlost 

panuje i v Zemi snivců, je ale hlavně zaprášeným stářím, které vygraduje do totálního 

rozpadu a zkázy. Kraj Třetího strážníka je na první pohled skoro příjemný, zdá se, že jeho 

obyvatelé jsou šťastni a zabývají se nanejvýš problémy spojenýmimi s ukradením kola, ale 

to vše je jen kulisa, která skrývá smrt. 

Hlavní hrdinové jsou v prostředí, ve kterém se ocitají ať už dobrovolně, omylem, nebo 

naschvál, nevítaní. Celá příroda, její pošramocené zákony a většinou i ostatní obyvatelé 

bojují proti nim, házejí jim pod nohy klacky a za žádnou cenu jim nedovolí dospět k jejich 

cílům. 

Pokoje 

Motiv pokoje, malého, zatuchlého, skrovně zařízeného, s malým, nebo vůbec žádným 

oknem: „Okno – vikýř, okénko, světlí – je nejasným příslibem poznání. […] Motiv krajně 

zúženého a sníženého prostoru a prostoru bez oken souvisí zřejmě s představou vězení, 

stísněnosti kobky…“ , není v dílech ojedinělý. K. jednu noc tráví v jednom z pokojů pod 25

hostincem. Je vybaven jen postelí a průduchem u stropu, vedoucím do chodby, u které 

není jasné, jestli slouží jen k cirkulaci vzduchu nebo i jako špehýrka k pozorování zvenku. 
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Podle vzhledu opravdu spíš vězeňská kobka, ale z kontextu příběhu víme, že právě tento 

pokoj obývá zřízenec zámku, který je pro K. nedosažitelnou silou, cílem a spíše než 

vězněným věznitelem. 

Pokoj Josefova otce v Sanatoriu je chladný, kromě postele a zrcadla na stěně, prázdný. 

Postel je pod oknem, ze kterého táhne, a při spánku se proto obyvatelé musí zachumlat do 

peřin. Je to velmi zanedbaný nemocniční pokoj, ale pro jeho obyvatele je vězením víc než 

jinde; je zde pokoušen nepřekonatelným spánkem, a navíc nemůže odejít, protože zde žije 

jen díky posunutému času nazpět. Pokoj, ve kterém spí hlavní hrdina na strážnici ve 

Třetím strážníkovi, je vybaven jen dvěma postelemi a vzadu malým oknem, umístěným 

velmi vysoko a příliš malým na to, aby se jím mohl člověk protáhnout; místnost se podobá 

žaláři. Jenže když se oknem hlavní hrdina dívá, slouží jako příslib poznání (i když 

konečného), vidí skrz něj šibenici a svůj osud. 

Nejabsurdnějším pokojem z rozebíraných děl je bezpochyby pacientův pokoj ve 

Venkovském lékaři. Vymyká se všem zákonům přírody, když se elasticky natahuje 

a  smršťuje. Jeho atmosféra je tísnivá, přeplněná jak nedýchatelným, horkým vzduchem 

z  kamen, tak hrnoucími se lidmi zvenku. Místnost má dvě okna, která lékař hned při 

vstupu otevírá, vzápětí se do nich ale nahrnou koňské hlavy, které ještě více zhušťují 

prostor. Nedivme se lékaři, že v takovémto nedýchatelném a stísněném prostoru nechce 

zůstat a utíká. 

Všechny pokoje, se kterými jsme se setkali, nahánějí spíš hrůzu, než aby byly hrdinům 

místem klidu: „neznámý, cizí pokoj se zpravidla jeví jako nebezpečný či přímo fatální. […] 

neznámý pokoj, který má často znaky ,pokoje hrůzy’, host vnímá jako cizí tělo, takřka jako 

tělo šelmy, jako místo související nějakým způsobem se smrtí.“  Při příchodu do pokoje 26

pod Panským hostincem i do toho v sanatoriu všechny přepadá hluboký, nepřekonatelný 

a  dlouhý spánek, který až hraničí se smrtí; každý pokoj-ložnice je primárně určen ke 

spánku, jenže ten se může pokaždé jevit jako smrt, tělo se uklidní, oči zavřou a jen 

nepatrné, snadno přehlédnutelné pohybování hrudí je hranicí mezi spánkem a smrtí. Právě 

tento motiv se v absurdních dílech vyskytuje velmi často; v Zemi snivců je to chvíle, kdy 

získává Patera svou moc, v Sanatoriu Josef prakticky nedělá nic jiného, než že náhodně 

usíná, K. několikrát upadá do dlouhého spánku v tu nejnevhodnější chvíli, celý Venkovský 

lékař se odehrává v noci, kdy je doktor vytržen ze spánku, kvůli pacientovi. 

 HODROVÁ Daniela: Poetika míst, Jinočany, H&H, 1997, s. 217.26
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Sídla vládců 

V Zámku i Zemi snivců se setkáváme s motivem nedobytného sídla vládců. K., který po celý 

román usiluje právě o vstup do zámku, se paradoxně celou dobu pohybuje jen na periferii, 

ani se k němu nedostane. Jediné, co ze zámku známe, je zprostředkováno Barnabášem, ale 

i ten pronikl jen do prvních předpokojů. 

Hlavní hrdina v Zemi snivců je v první půli stejně jako K. stále odmítán a veškerá jeho 

snaha dostat se za vládcem Paterou je marná (i když aspoň ví, za kým přesně jde), až když 

usilovat přestane, náhodou do paláce pronikne. Palác, na první pohled honosný, je vevnitř 

úplně prázdný. Hlavní hrdina projde nespočtem prázdných místností, všechen nábytek je 

zahalen pod plachtami: „Několik rozměrných vyřezávaných skříní a několik kusů 

čalouněného nábytku zahaleného ochranným povlakem stálo v každém sále.“  Jako by se 27

obyvatelé odstěhovali, nebo vůbec nenastěhovali. S každou další místností se zmenšují 

dveře, kterými prochází, a je pronásledován pocitem stísněnosti a nepatřičnosti. Nakonec 

projde úplně malými dvířky, spíš poklopem ve zdi, a vejde do Paterova pokoje. „Ocitl jsem 

se v prostředně velké, prázdné místnosti, která byla potažena olověně šedými, těžkými 

látkami.“  28

Podobně prázdné jsou i prostory léčebny v Sanatoriu na věčnosti. Josefovi se zdá, že jsou 

spolu se svým otcem jedinými nájemníky. Kromě nich se v sanatoriu setkávají pouze 

s  pokojskou a lékaře Gotardem, oba jsou ale úskoční a zdá se, že se Josefovi záměrně 

vyhýbají. 

Za vládce ve Třetím strážníkovi se dá považovat tajuplný Fox, na konci románu totiž 

odevzdá hlavnímu hrdinovi balík omnia se slovy, že právě touto záhadnou látkou ovládá 

celý svět „Sto devatenáct celých nula šest na poštovní váze. A právě díky tomu jsem zařídil 

tu legraci s Pluckem a MacCruiskeenem. […] Pokaždý, když jsem postrčil údaje k bodu 

ohrožení, museli běhat a dřít jako koně.“  Jeho podivná kancelář ve zdech je prostorem 29

značně klaustrofobním. Za vchod slouží malé okno vzadu na zahradě, kterým se musí 

doslova prolézt. Ironická je Foxova mohutná postava, která mu zabraňuje svým 

královstvím normálně chodit. Musí se soukat bokem a představa, že by jako strážce zákona 

provedl rychlý výjezd ze stanice, je spíše komická než reálná. Pocit stísněnosti, 

 KUBIN: tamtéž, s. 91.27

 Tamtéž, s. 91.28

 O’BRIEN Flann: Tamtéž, s. 219.29
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doprovázený malým okénkem, které jediné potvrzuje Foxovu strážnici, je až pocit 

uvěznění. 

Všechna sídla jsou tedy něčím klamná. Člověk logicky předpokládá, že vládci budou žít 

v přepychu, ale ani v jednom z těchto děl tomu tak není. Vládci žijí v malých, zaprášených 

místnostech, buď prázdných, nebo plných zbytečností, v místnostech, které vůbec 

neodpovídají našim představám. Je tedy možné, že ani vládci ve skutečnosti nemají moc, 

kterou jim hlavní hrdinové přisuzují, a jsou stejně jako hrdinové oběťmi, jen na jiných 

místech, ovšem nelze určit zda lepších či horších. Jejich zdánlivě honosná sídla jsou jen 

obrazem mysli hlavních hrdinů, zdánlivý cíl, o který usilují, je ale klamavý a ve skutečnosti 

nehodný jakékoli snahy. „Individuum v […] prostoru bloudí, protože nezná jeho smysl, 

uniká mu jeho řád, není schopno jej rozeznat.“  30

Pohyb 

Kafka využívá pro stížení pohybu hlavně sníh, v Zámku i Venkovském lékaři panuje 

hluboká zima, vše je zahalené pod závějemi a chůze je takřka nemožná. Jakmile se K. vydá 

na jakkoli krátkou cestu sněhem, je po krátké chvíli naprosto unaven a zmožen, jeho cesta 

se zdá být nekonečná, jen s velkým úsilím překoná únavu a neupadne do závěje. Situace se 

mění, pokud je K. doprovázen kýmkoli z místních. Jako by se na ně zákony brodění 

sněhem nevztahovaly a s pohybem nemají sebemenší problém. I K., pokud nejde sám, 

najednou nemá s chůzí problém, stačí se přidržet ostatních a sníh mu přestane vzdorovat, 

jako by tím od místních dostal povolení k pohybu. 

Venkovský lékař se přes závěje ani nepokouší dostat. Svou cestu za pacientem chce vzdát, 

a až když mu z kurníku vyskočí koně, vydává se na cestu. Ale iani on se sám pohybovat 

nemůže. Koně ovládají sáně sami, určují rychlost i směr. Právě to, že se lékař podivným 

koním svěří, je mu nakonec osudné. Při návratu domů se totiž koně odmítají pohybovat. 

Jdou pomalým, plouživým krokem a v hluboké noci je nejasné, jestli lékaře domů někdy 

dopraví. 

Prostor okolo Sanatoria na věčnosti sužuje příchozí zvenku spánkem. Josef je často 

dostižen úpornou únavou, díky které upadá do hlubokého spánku, kterému se nedá odolat 

ani při chůzi. Stále častěji se probouzí na místech na půl cesty s pocitem, že neví kde je, ani 

 HODROVÁ: Místa s tajemstvím, tamtéž, s. 12.30
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jak se tam dostal. Není schopen určit, jak dlouho spal ani kam měl původně namířeno. 

Stejně jako v Zámku tato nemožnost plynulého pohybu platí jen pro něj. Místní se 

přemisťují bez obtíží a jeho otec mu často vyčítá, že se včas nedostavil, kam slíbil. 

Spánek sužuje obyvatelstvo i v Zemi snivců. Tam ale neexistují žádní místní, na které by se 

usínání nevztahovalo, všichni obyvatelé přišli z vnějšího světa. Nekontrolovatelné usínání 

zde neslouží jako zbraň, která je má odradit a vyhostit. Je to nástroj jak obyvatele 

přesvědčit o tamních krásách a blahobytu. Spánek je Paterův prostředek jak ovládat své 

poddané a právě proti němu bojuje jeho hlavní odpůrce Američan. 

Ve Třetím strážníkovi krajina hlavnímu hrdinovi pohyb nijak neztěžuje. Ale chůze je pro 

něj i tak náročná; je totiž jednonohý. Všechny jeho cesty jsou tedy sužovány kulháním, není 

to ale postih absurdního prostoru, neboť byl jednonohý už za svého života. Dřevěná noha 

mu ale zázračně nevadí při jízdě na bicyklu, s kterým utíká před strážníky. Kola se v této 

krajině vůbec vyskytují až moc. Nejen že na nich každý jezdí, ale lidi se jízdou postupně 

proměňují v kola a z kol se stávají bytosti s vůlí. 

Pokud je chůze prostředkem ke čtení měst, jak píše D. Hodrová v eseji Text měst, můžeme 

chůzi považovat za nástroj ke čtení všech krajin. Pak se nemůžeme divit, že hrdinové 

v absurdních dílech nejsou schopni rozlišit pravdu od lží, usilují o nesmyslné cíle a nejsou 

správnými hrdiny. Nemají totiž možnost porozumět krajinám, ve kterých se ocitají, protože 

v nich nechodí. Jejich chůze je stále dokola mařena, deformována a přerušována, takže 

prostor nikdy nepochopí. 

„Město s výrazným středem, dominantami, město-osobnost představuje dobře čitelný text, 

kterému obyvatel a také cizinec může rozumět, může tento text číst svou chůzí a podílet se 

na něm svým obýváním a  pobytem. Složitější situace nastává u  města, jemuž chybí 

dominanty, výrazné body, o  které by se čtenář města mohl opřít.“  Právě tak je to 31

i v našich krajinách. Celá vesnice, do které přichází K., je pod sněhem – obrysy mizí, vše se 

ztrácí v oblých tvarech bílé. Venkovský lékař projíždí s neřízeným vozem lesem, mezi stále 

se opakujícími stromy, přes které nelze přehlédnout, je tedy velmi snadné zabloudit, ztratit 

směr. Josefovi připadá městečko vedle sanatoria povědomé, srovnává ho se svým rodným 

městem, ale vše je zahalené v nasládlém oparu, nevidí pořádně ani na druhou stranu 

náměstí. Krajina ve Třetím strážníkovi připomíná naaranžované kulisy, je otázkou, jestli je 

vůbec reálná, stejně tak v Zemi snivců je všechno vytvořeno uměle, domy jsou dováženy 

odjinud, vytrhnou se ze své podstaty a shlukují se v různých místech, dochází tak 

 HODROVÁ Daniela: Text města, In: Citlivé město – eseje z mytopoetiky, Praha, Akropolis, 2006, 31
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k narušování jejich historie, nemohou spolu tvořit celek, a právě proto má hrdina pocit, že 

se některé navzájem nesnášejí. 

Možná, že vůbec nezáleží na vzhledu prostorů, krajin a měst, nýbrž na jejich vztahu ke 

čtenáři-chodci: „Město není tvořeno svými budovami a ulicemi, […] ale právě vztahy, které 

s městem, jeho konkrétním místem a jeho pamětí navazuje chodec – obyvatel či dobyvatel 

– se svým žitým, procházeným, obydleným, dobývaným prostorem.“  Tím, že chůze není 32

možná, hrdina ztrácí souvislosti jak s prostorem samotným, tak s jeho pamětí. „Minulost 

města se chodci nedává v nějakém dějepisu města, nýbrž chodec ji vnímá tím, že přejíždí 

prstem po rýhách ve tváři města a sám do ní učiní zářez…“  Jenže chůze není možná! Jak 33

mohou hrdinové bojovat, když nechápou ani neznají své protivníky? S historií a pamětí 

místa je spojená i kultura místních, jejich podstata a minulost, která tvoří budoucnost.  

Pohyb-chůze je klíčem k poznání, jenže v absurdních dílech není možná. 

 HODROVÁ: Text města, tamtéž, s. 32.32

 Tamtéž, s. 32.33
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Závěr 

Absurdní díla jsou odrazem skutečnosti, kterou autor považuje za trýznivou 

a prostřednictvím díla se s ní snaží vypořádat. Přitom vyhání určité znaky do extrému, tak 

aby jasně vynikla absurdnost, která se rodí v realitě, kde je nicméně často skrytá. 

Prostor je v dílech stěžejní pro celý děj. Jakmile je okolí obklopující hrdiny pošramocené, 

nefungující a absurdní, je jasné, že hrdinové nedokážou normálně fungovat, že jejich touha 

po iniciaci nebude naplněna a nikdy nenajdou klid. Jakmile hrdiny odmítá krajina, není 

divu že i obyvatelé, kteří v těchto prostorech normálně žijí a fungují, mají s příchozími 

problém. Ne náhodou je motiv příchodu, jinakosti, cizosti výrazně přítomen ve všech 

zkoumaných dílech. 

Pravděpodobně právě motiv vyčleněnosti provází všechny autory, jejichž díla jsem 

rozebrala. Všichni se v životě setkali se strastiplnými chvílemi, prodělali traumata, často 

napůl osiřeli. Byli to lidé, kteří se spíš vyhýbali společnosti, stáli někde mimo, a proto měli 

možnost pozorovat ostatní. Mezilidské vztahy jim připadaly podivné a stejně tak nechápali 

usilování a snahy společnosti. 

První neštěstí, které hlavní hrdiny v absurdních prostorech provází, je nevědomost. 

Všichni hlavní hrdinové, kromě toho v Zemi snivců, si neuvědomují, že vůbec do nějakého 

podivného prostoru vstoupili. Samozřejmě to není jejich chyba. Je to záměrem autorů, aby 

byl jejich vstup přirozený, nenápadný a takřka neexistoval; právě splynutí absurdního 

místa se zbytkem světa je to, co nás na něm děsí, protože i my do něj můžeme vstoupit, a to 

bez sebemenšího povšimnutí. Kubinuv příběh v tomto není o nic lepší, jeho hlavní hrdina 

jede do Země dobrovolně, nechá se omámit vidinou lepší reality a i když si svůj vstup 

uvědomuje, ještě dlouho žije v iluzi krásného světa. 

Nejtrýznivějším a nejfatálnějším je na absurdních prostorech pravděpodobně neschopnost 

pohybu, na kterou se pojí poznání a porozumění míst. Chůze mařená usínáním, sněhem, 

nebo kulháním je deformace, kdy hrdinové ztrácejí souvislosti. Kamkoli se dostat trvá 

příliš dlouho, cíl cesty se ztrácí a pochopit krajinu/vesnici/prostor je nemožné. Hrdinové 

nejen že nevědí o svém vstupu do absurdního prostoru, oni si ho ani nemohou zpětně 

uvědomit. Tím, že prostor nechápou (nechodí – nečtou), nikdy neprozří a neuvědomí si, 

kde se nacházejí. 
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Kvůli tomu nedokážou nikdy dosáhnout svých cílů; K. se nedostane na Zámek, Josef 

nedokáže být oporou svému otci, lékař nevyléčí pacienta, Země snivců se nikdy nestane 

ideálním světem a hlavní hrdina Třetího strážníka neunikne smrti. Možná není chyba 

v  činech hlavních hrdinů, ale ve stanovení cílů samotných. Existuje opravdu Klamm (viz 

kapitolu Sídla vládců, str. 18)? Nemá Josef nechat otce zemřít? Lékař zůstat v posteli 

a stejně jako Kubinuv hrdina nikam nejezdit? Nemá si hlavní hrdina ve Třetím strážníkovi 

uvědomit svůj hřích a smířit se s trestem, místo dalších lží? 

Prostor, ve kterém se pohybujeme, je stěžejní pro náš život. Jenže pokud nás obklopuje 

nějakým způsobem deformovaný, nepředvídatelný a nefungující prostor, ani náš život 

nemůže řádně plynout. Jakmile autor napíše dílo odehrávající se v absurdním prostoru, 

musí nám být hned jasné, že jeho hrdinu čeká cesta plná překážek a strastí, která nemůže 

dojít ke svému konci. Prostor je základ všeho. 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