
Německá literatura 1. pol. XX. stol. 

Erich Maria Remarque (1898 – 1970)

• vl. jm . Erich Paul Remark
• studium na u čitelském  

ústavu
• za první sv ět. války 

v arm ádě
• 1931 odchod do Švýcarska
• 1939 emigrace do USA
• po druhé sv ět. válce pobýval  

střídavě v USA a Švýcarsku



Německá literatura 1. pol. XX. stol.
Erich Maria Remarque: Na západní front ě klid (1)

Jediný, kdo se neptá, je má matka. Ale už s otcem je to jinak. Cht ěl by, abych 
vypravoval n ěco z venku, má p řání, která se mi zdají být dojemná a hloupá, k n ěmu 
už nemám toho pravého pom ěru. 
Nejraději bych cht ěl po řád něco poslouchat. Chápu, že neví, že o n ěčem takovém 
se nemůže vypravovat, a taky bych mu rád vyhov ěl; ale pro mne je v tom 
nebezpečí, když vyjád řím ty v ěci slovy, bojím se, že pak vyrostou do nesmírna a 
nedají se už zvládnout. 
Kampak bychom p řišli, kdyby nám bylo všecko, co se venku d ěje, docela jasné. 
Tak se omezuji na to, že mu vypravuji n ěkolik veselých historek. Táže se mne, byl-li 
jsem v boji muže proti muži. Řeknu ne, a vstanu, abych odešel. 
Ale tím si mnoho nepomohu. Když jsem se na ulici pár krát vyd ěsil, pon ěvadž
skřípání tramvaje mi p řipadlo jako granát, který s vytím p řilétá, zaklepá mi n ěkdo na 
rameno. 
Je to náš n ěmčinář, který m ě přepadne obvyklými otázkami. ,,No, tak, jak to vypadá
venku. Strašné, strašné, co? Jo, je to d ěsné, ale musíme práv ě vydržet. A kone čně
tam venku máte alespo ň dobrou stravu, jak jsem slyšel, vypadáte docela dob ře, 
Pavle, jadrn ě. Tady je p řirozen ě hůř, docela p řirozen ě, je to taky samoz řejmé, to 
nejlepší vždycky pro naše vojáky." Vle če mě do své stolní spole čnosti. Jsem 
velkolep ě přivítán, n ějaký ředitel mi podává ruku a povídá: „Tak, tak jdete z fr onty? 
Jaký je tam duch? Skv ělý, skv ělý, co?" 
Vykládám, že by každý cht ěl rád dom ů. 
Směje se duniv ě: „To v ěřím! Ale nejd řív musíte nasekat Francouzk ům! Kou říte? 
Tady máte, zapalte si! Pane vrchní, p řineste našemu vojá čkovi taky jedno pivo." 



Německá literatura 1. pol. XX. stol.
Erich Maria Remarque: Na západní front ě klid (2)

Müller je mrtev. St řelili mu z nejv ětší blízkosti raketu do b řicha. Žil 
ješt ě půl hodiny za strašných bolestí a p ři plném v ědom í. Než
umřel, dal mi svou tobolku a odkázal mi boty - ty, co z dědil po 
Kemmerichovi. Nosím je, nebo ť mi padnou. Po mn ě je dostane 
Tjaden, slíbil jsem mu je.



Německá literatura 1. pol. XX. stol.
Erich Maria Remarque: Na západní front ě klid (3)

Kdybychom se vrátili 1916, byli bychom z bolesti a ostroty svých zážitk ů rozpoutali 
bou ři. Vrátíme-li se te ď, jsme unavení, rozpadlí, spálení, vyko řeněni a bez nad ěje. 
Už nikdy se nebudeme moci v sob ě vyznat. 
A nebudou nám taky rozum ět – nebo ť před námi roste pokolení, které sice tato léta 
strávilo s námi, ale m ělo postel a zam ěstnání a te ď se vrátí do svých starých pozic, 
v kterých na válku zapomene, - a za námi roste pokol ení, podobné nám, jací jsme 
byli, a to nám bude cizí a nás odsune. Náš život je z bytečný i nám samým, budeme 
růst, někteří se přizpůsobí, n ěkteří se poddají a mnozí budou bezradní; - léta se 
rozplynou a kone čně zajdem. 
Ale je také možno, že to vše je jenom melancholie a ohromení, které se rozpráší, až
budu stát op ět pod topoly a budu poslouchat šum ění jejich listí. Není možná, aby 
se nadobro ztratila ta m ěkkost, která zneklid ňovala naši krev, to nejisté, to 
ohromující, to p řicházející, tisíce tvá ří budoucnosti, ta melodie plynoucí ze sn ů a 
knih, šelest ženských šat ů a tucha žen, není p řec možná, aby to zašlo v bubnové
palbě, v zoufalství a v bordelech pro mužstvo. 
Stromy tu svítí pest ře a zlatě, v listoví blýskají rud ě jeřabiny, k obzoru b ěží bílé
cesty a kantiny bzu čí pověstmi o míru jako úly. Vstanu. 
Jsem klidný. A ť přejdou m ěsíce a léta, nevezmou mi už nic, nemohou mi už nic vz ít. 
Jsem tak sám a tak nic ne čekám, že se jim mohu bez bázn ě dívat vst říc. Život, který 
mě nesl t ěmito léty, v ězí ještě v mých rukou a o čích. Přemohu-li jej, nevím. 
Ale pokud je tu, bude si hledat svou cesti čku, ať to, co ve mn ě říká „Já", chce či 
nechce. 

* * * 



Německá literatura 1. pol. XX. stol.
Erich Maria Remarque: Na západní front ě klid (4)

Padl v zá ří 1918, jednoho dne, kdy po celé front ě bylo tak pokojn ě
a tiše, že se zpráva z bojišt ě omezila na jedinou v ětu: na západní
front ě klid . . . 

Padl kup ředu a ležel na zemi, jako by spal. Když ho obrátili,  viděli, 
že se asi dlouho netrápil; - jeho obli čej měl tak klidný výraz, jako 
by byl tém ěř spokojen, že to tak skon čilo. 



� Na západní front ě klid
(Paul Bäumer [bojmr])

� Cesta zpátky
(voln ě navazuje na r. Na západní front ě klid )

� Miluj bližního svého
(Ludvík, Ruth; část děje se odehrává v Praze) 

� Tři kamarádi
(Robert, Otto, Gottfried – Patricie)

� Vítězný oblouk
(Paříž – Ravic, Joan, Morozov, Haake)

Německá literatura 1. pol. XX. stol.

Erich Maria Remarque - prózy



Častá témata v prózách E. M. R.:

� životy trvale poznamenané válkou

� absurdita války, její hr ůzy v osobních prožitcích  
hrdin ů

� ztráta domova, vlasti, život na út ěku

� přátelství

� láska

Německá literatura 1. pol. XX. stol.

Erich Maria Remarque



Německá literatura 1. pol. XX. stol. 

Thomas Mann (1875 – 1955)

• nar. v Lübecku
• práce u pojiš ťovací spole čnosti a  

noviná řská činnost v Mnichov ě

• pobyt v Itálii
• 1929 Nobelova cena za liter. 
• 1933 odchod do Švýcarska
• 1936 získání čs. ob čanství

(domovské právo v obci Prose č)
• 1938 odchod do USA
• po druhé sv ět. válce návrat do  

Evropy (od r. 1952 ve Švýcarsku) 
• umělecky činní další členové rodiny:

bratr Heinrich, syn Klaus, dcery  
Erika a Monika



Buddenbrookhaus
(Centrum Heinricha a Thomase Manna)



Německá literatura 1. pol. XX. stol.
Thomas Mann: Mario a kouzelník

Bylo to ohyzdné, jak se ten podvodník líbezn ě tvářil, jak koketn ě nakrucoval šikmá ramena, jak 
unyle hled ěl opuchlýma o čima a jak ukazoval v nasládlém úsm ěvu své drobivé zuby. Ale ach, 
co se stalo p ři těchto omamujících slovech s naším Mariem? Je mi to t ěžko vypravovat, jako se 
mi bylo t ěžko na to dívat, nebo ť ten ubožák vydal všanc své neskryt ější tajemství, vystavil 
veřejně na odiv zatajovanou váše ň, plnou šílené blaženosti. Sepjal ruce p řed ústy a oddechoval 
tak siln ě, že se mu ramena prudce zdvíhala a klesala. Jist ě nevěřil št ěstím svým o čím a uším, 
zapomn ěl však p ři tom na to jediné, že jim totiž opravdu nesmí v ěřit.
"Silvestro!" vydechl z nejhlubšího srdce, docela p řemožen.
"Polib m ě!" řekl hrbá č. "Věř mi, že to smíš! Miluji t ě. Polib m ě sem," ukázal špi čkou 
ukazová čku, odtáhnuv paži, ruku i malí ček, na svou tvá ř, blízko k úst ům. A Mario se shýbl, a 
políbil ho.
V sále nastalo veliké ticho. Ten okamžik byl grotesk ní, obludný a napínavý - okamžik Mariovy 
blaženosti. V této kruté chvíli, v níž se vnucovaly c itu všechny vztahy št ěstí a blažené iluze, 
ozval se po naší levici - ne hned na za čátku, ale hned po smutném a tragikomickém spojení
Mariových rt ů s hnusným t ělem, které se podstr čilo jeho n ěžnosti - smích Giovanott ův, smích, 
který se osamocen ě oddělil z o čekávání, smích brutální, škodolibý, a p řece byl, byl bych se 
musil velmi mýlit, ne bez jistého spodního tónu a o dstínu soustrasti s takovou potupou, ve snu 
utrp ěnou. V tom smíchu zn ěla jakási ozv ěna zvolání "Poveretto!", o kterém kouzelník prohlási l, 
že bylo posláno na nepravou adresu, a na které si sá m dělal právo.
Zároveň však dokud se ten smích ješt ě rozléhal, švihl hrbá č, kterého Mario políbil, dole u nožky 
židle jezdeckým bi číkem a Mario procitl, škubl sebou a prudce ucouvl. Stál a rozvíral vyt řeštěné
oči, prohýbaje se vzad, tiskl ruce na zneužité rty, hn ed jednu, hned zas druhou, pak se 
několikrát ude řil kotníky obou rukou do spánku, ud ělal čelem vzad a řítil se z jevišt ě, zatímco 
celý sál tleskal a Cipolla sed ěl s rukama v klín ě a smál se, až se mu ramena t řásla. Dole se však 
Mario v plném b ěhu obrátil, zastavil se s rozkro čenýma nohama, vymrštil paži a dva hluché, 
dunivé výst řely prorazily potlesk a smích.



� Buddenbrookovi: úpadek jedné rodiny
(rom án o osudech čtyř generací obchodnické rodiny v dob ě
něm. císa řství za Viléma II.)

� Lotta ve Výmaru
(rom án; setkání J. W. G. a Charlotty Kestnerové)

� Mario a kouzelník
(novela; Mario X Cipolla) 

� Josef a brat ří jeho
(rom ánová tetralogie na biblický - starozákonní - nám ět)

� Doktor Faustus
(„hudební“ rom án na faustovské téma; skladatel Adrian  
Leverkühn, gymnaziální profesor Zeitblom )

Německá literatura 1. pol. XX. stol.

Thomas Mann - prózy



Německá literatura 1. pol. XX. stol. 

Heinrich Mann (1871 – 1950)

• nar. v Lübecku
• studia v Berlín ě a Mnichov ě
• 1915 veřejné odsouzení války
• 1933 emigrace do Francie
• 1935 získání čs. občanství
• od r. 1940 v USA (zem řel v Kalifornii) 
• dcera Leonie provdána za čes.  

spisovatele L. Aškenazyho
• inspirace francouzskou literaturou -

Flaubertovým, Maupassantovým a  
Zolovým dílem



� Profesor Ne řád
(rom án se satirickými a tragikomickými rysy)

• profesor Raat (Raat Rat Unrat)
• „um ělkyn ě“ Rosa Fröhlichová
• studenti Kieselack, von Ertzum , Lohman

• film Modrý and ěl (s Marlene Dietrichovou)

Německá literatura 1. pol. XX. stol.

Heinrich Mann



Pražská n ěmecká literatura 

Franz Kafka (1883 – 1924)

• nar. na Starém M ěstě jako syn  
obchodníka (5 sourozenc ů)

• studium práv v Praze 
(na něm. univerzit ě)

• práce v D ělnické úrazové pojiš ťovně
• blízcí p řátelé: Max Brod, Milena  

Jesenská, Felice Bauerová
• pobyty v N ěmecku a Rakousku
• zemřel na TBC v sanatoriu Kierling

(v Rakousku)
• poh řben na Novém židovském 

hřbitov ě v Praze



Rodný d ům Franze Kafky



Pomn ík Franze Kafky od Jaroslava Róny



Pražská n ěmecká literatura

Franz Kafka: Prom ěna (1)

Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných sn ů, shledal, že se             
v posteli prom ěnil v jakýsi nestv ůrný hmyz. Ležel na h řbetě tvrdém jak pancí ř, a když
trochu nadzvedl hlavu, uvid ěl své vyklenuté, hn ědé břicho rozd ělené obloukovitými 
výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ješt ě držela p řikrývka a tak tak že úpln ě
nesklouzla dol ů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostn ě tenké nohy se 
mu bezmocn ě komíhaly p řed očima.
Co se to se mnou stalo? pomyslel si. Nebyl to sen. Jeho pokoj, správný, jen trochu 
příliš malý lidský pokoj, spo číval klidn ě mezi čtyřmi dob ře známými st ěnami,          
nad stolem, na n ěmž byla rozložena vybalená kolekce vzork ů soukenného zboží -
Samsa byl obchodní cestující -, visel obrázek, který s i nedávno vyst řihl z jednoho 
ilustrovaného časopisu a zasadil do p ěkného pozlaceného rámu. P ředstavoval dámu, 
opat řenou kožešinovou čapkou a kožešinovým boa, jak vzp římeně sedí a nastavuje 
divákovi t ěžký kožešinový rukávník, v n ěmž se jí ztrácí celé p ředloktí.
Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmourné po časí - bylo slyšet, jak kapky 
deště dopadají na okenní plech - ho naplnilo melancholií. Co  kdybych si ješt ě trochu 
pospal a zapomn ěl na všechny blázniviny, pomyslel si, to však bylo naprosto 
neproveditelné, nebo ť byl zvyklý spát na pravém boku, v nyn ějším stavu se však     
do této polohy nemohl dostat. A ť sebou házel sebev ětší silou na pravý bok, vždycky 
se zase zhoupl zpátky naznak. Zkoušel to snad stokr át, zavřel oči, aby se nemusel 
dívat na zmítající se nohy, a p řestal, až když ucítil v boku lehkou, tupou bolest, ja kou 
ještě nikdy nepocítil.



Pražská n ěmecká literatura

Franz Kafka: Prom ěna (2)

A tak p řed otcem prchal, zarazil se, když otec z ůstal stát, op ět vyrazil, jak se jen otec 
hnul. Tak ob ěhli párkrát pokoj, aniž došlo k n ěčemu rozhodujícímu, ba celá v ěc, 
vzhledem k pomalému tempu, nevypadala ani jako pron ásledování. Proto též Řehoř
zatím setrvával na zemi, bál se ke všemu, že kdyby utekl na st ěny nebo na strop, bral 
by to otec t řeba jako obzvláštní zlomyslnost. Řehoř si ovšem musel p řiznat, že 
dokonce ani tento b ěh dlouho nevydrží; nebo ť zatímco otec ud ělal jeden krok, musel 
on provést nespo čet pohyb ů. Začínal už ztrácet dech, vždy ť ani v d řívějších dobách 
nemíval zvláš ť spolehlivé plíce. Jak tak vrávoral kup ředu, sbíraje všechny síly k b ěhu, 
s očima sotva pootev řenýma, otup ělý tak, že ho nenapadlo zachránit se jinak než
během a pomalu už zapomínal, že tu jsou ješt ě stěny, které ovšem byly zastaveny 
pečlivě vyřezávaným nábytkem se spoustou vroubk ů a hrot ů - tu cosi lehce hrozného 
sletělo těsně vedle n ěho a kutálelo se p řed ním. Bylo to jablko; hned za ním slet ělo 
druhé; Řehoř se leknutím zastavil; bylo zbyte čné utíkat dál, nebo ť otec se rozhodl, že 
ho bude bombardovat. Z misky na kredenci naplnil ka psy a házel te ď po něm, zatím 
bez přesného mí ření, jedno jablko za druhým. Ta malá červená jablí čka se koulela jak 
elektrizovaná po podlaze a narážela na sebe. Jedno s labě vržené jablko zavadilo o 
Řehořův hřbet. sklouzlo však a neublížilo mu. Zato další, kte ré přiletělo hned za ním, 
se mu p římo zarylo do h řbetu; Řehoř chtěl popolézt dál, jako by ta p řekvapující, 
neuvěřitelná bolest mohla p řejít, změní-li místo; ale p řipadal si jako p řibitý a v 
naprostém zmatení všech smysl ů zůstal ležet jak široký tak dlouhý, V posledním 
okamžiku jen ješt ě zahlédl, jak se dve ře jeho pokoje prudce otev řely a jak odtud s 
křičící sestrou v patách vybíhá matka, jen v košili, nebo ť sestra ji odstrojila, aby se jí
v mdlob ě voln ěji dýchalo, jak potom matka b ěží k otci a cestou z ní na zem padá
jedna uvoln ěná sukn ě za druhou, jak se vrhá k otci, klopýtajíc p řes ty sukn ě objímá
ho, těsně se k n ěmu p řimykajíc - te ď už však Řehořovi selhal zrak - a spínajíc mu ruce 
za hlavou prosí jej, aby ušet řil Řehořův život.



Pražská n ěmecká literatura

Franz Kafka: Prom ěna (3)
"Milí rodi če," řekla sestra a úvodem uhodila rukou do stolu, "takhl e to dál nejde. Jestli vy to snad 
nechápete, já to chápu. Nechci p řed touto obludou vyslovovat jméno svého bratra a řeknu tedy 
jen: musíme se jí pokusit zbavit. Zkusili jsme vše, co je v lidských silách, abychom se o ni starali a 
trpělivě ji snášeli, myslím, že nám nikdo nem ůže ani to nejmenší vytknout."
"Má tisíckrát pravdu," řekl si otec pro sebe. Matka, která po řád ješt ě nemohla popadnout dech, se 
s pomateným výrazem v o čích tlumen ě rozkašlala do dlan ě.
Sestra hned b ěžela k matce a položila jí ruku na čelo. Otce p řivedla z řejmě sest řina slova na 
určitější myšlenky, nap římil se na židli, pohrával si se svou sluhovskou čepicí mezi talí ři, které
zůstaly na stole ješt ě od večeře pánů nájemník ů, a chvílemi se podíval po tichém Řehořovi.
"Musíme se toho hled ět zbavit," řekla teď sestra výslovn ě otci, nebo ť matka pro kašel neslyšela, 
"ješt ě vás oba umo ří, vidím to už. Když jednou člověk musí tak t ěžce pracovat jako my všichni, 
nemůže mít p řece doma tohle v ěčné soužení. Já už to také nevydržím." A rozplakala se t ak 
usedav ě, že jí slzy kanuly dol ů na matčinu tvá ř, z níž je stírala mechanickými pohyby ruky.
"Milé dít ě," řekl otec soucitn ě a s nápadným porozum ěním, "co ale máme d ělat?"
Sestra jen pokr čila rameny na znamení bezradnosti, jíž te ď plačíc propadla p řes všechnu d řívější
jistotu.
"Kdyby nám rozum ěl," řekl otec napolo tázav ě; sestra v slzách prudce zat řepala rukou nazna čujíc, 
že to nep řichází v úvahu.
"Kdyby nám rozum ěl," opakoval otec a zamhou řením očí přijal sest řino p řesvědčení, že je to 
nemožné, "bylo by snad možné n ějak se s ním dohodnout. Ale takhle -"
"Pry č musí," zvolala sestra, "to je jediný prost ředek, tatínku. Musíš jen p řestat myslet na to, že je 
to Řehoř.: Vždyť naše nešt ěstí je vlastn ě v tom, že jsme tomu tak dlouho v ěřili. Ale jakpak by to 
mohl být Řehoř? Kdyby to byl Řehoř, dávno by už uznal, že lidé nemohou žít pohromad ě s 
takovým zví řetem, a byl by dobrovoln ě odešel. Nem ěli bychom pak bratra, ale mohli bychom dál 
žít a chovat v úct ě jeho památku. Takhle nás ale to zví ře pronásleduje, vypudí pány nájemníky, 
chystá se z řejmě zabrat celý byt a nás nechat nocovat na ulici. Podí vej se, tatínku," vy řkla 
najednou, "už zase za číná!" A v hr ůze, Řehořovi docela nepochopitelné, opustila sestra dokonce i 
matku, doslova se odrazila od její židle, jako by ra ději cht ěla matku ob ětovat než z ůstat v 
Řehořově blízkosti, b ěžela se schovat za otce, který, roz čilen toliko jejím po čínáním, rovn ěž vstal a 
napolo p řed sestrou zdvihl ruce, jako by ji cht ěl chránit.
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Patrn ě učinil n ěkdo na Josefa K. k řivé udání, nebo ť aniž se dopustil n ěčeho 
zlého, byl jednou ráno zat čen. Kucha řka paní Grubachové, jeho bytné, která
mu každý den ráno kolem osmé p řinesla snídani, tentokrát nep řišla. To se 
ješt ě nikdy nestalo. Čekal ješt ě chvilku, vid ěl ze svého polštá ře stařenu, 
která bydlila naproti a která ho te ď pozorovala se zv ědavostí u ní zcela 
neobvyklou, potom však, zárove ň udiven i hladov, zazvonil. Ihned se ozvalo 
zaklepání, a vešel muž, kterého zde v byt ě ješt ě nikdy nevid ěl. Byl štíhlý, a 
přece pevn ě rostlý, m ěl na sob ě přiléhavý černý od ěv, který byl podobn ě
jako cestovní obleky opat řen všelikými skládanými záhyby, kapsami, 
přezkami, knoflíky a pásem, a zdál se proto zvláš ť praktický, aniž bylo jasné, 
k čemu oblek vlastn ě slouží. "Kdo jste?" zeptal se K. a ihned se zpola v ztyčil 
v posteli. Muž však pominul otázku, jako by jeho zje v byl n ěco, co se prost ě
musí vzít na v ědomí, a řekl jen: "Vy jste zvonil?" "A ť mi Anna p řinese 
snídani," řekl K. a pokoušel se, nejd řív ml čky, aby pozorností a uvažováním 
zjistil, kdo vlastn ě je ten člověk. Ten se však nevydával nijak dlouho jeho 
pohled ům, nýbrž obrátil se ke dve řím, pootev řel je a řekl komusi, kdo patrn ě
stál hned za dve řmi: "Chce, aby mu Anna p řinesla snídani." Následovalo 
krati čké zasmání ve vedlejším pokoji, nebylo podle zvuku ji sto, nesm ěje-li 
se několik osob. A čkoli nebylo možné, aby se tím ten cizí člověk dov ěděl 
něco, co by nebyl v ěděl už p ředtím, řekl p řece K-ovi hlasem, který zn ěl jako 
hlášení: "Je to nemožné." 
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K. ji uchopil za ruku a pak v záp ěstí: "Ale nehn ěváte se na mne?" řekl. 
Stáhla jeho ruku se své a odpov ěděla: "Ne, ne, nehn ěvám se nikdy a na 
nikoho." Chopil se zase jejího záp ěstí, teď to strp ěla a dovedla ho tak ke 
dveřím. Byl pevn ě odhodlán, že odejde. Ale p řed dve řmi zaváhal, jako by 
nebyl čekal, že zde najde dve ře, toho okamžiku použila sle čna Bürstnerová, 
aby se vyprostila, otev řela dve ře, vklouzla do p ředsín ě a řekla odtamtud 
potichu K-ovi: "Tak p řece poj ďte, prosím. Podívejte se," - ukázala na 
setníkovy dve ře, zpod nichž vycházela sv ětelná zá ř - "rozsvítil a má z nás 
zábavu." "Už jdu," řekl K., p ředběhl, popadl ji, zulíbal ji na ústa a pak po 
celi čké tvá ři, jako žíznivé zví ře poletuje jazykem po prameni, na který 
konečně narazilo. Nakonec ji políbil na krk, kde je ch řtán, a tam dlouho 
spo činul rty. Šelest ze setníkova pokoje zp ůsobil, že vzhlédl. "Te ď půjdu," 
řekl, cht ěl slečnu Bürstnerovou nazvat k řestním jménem, ale nev ěděl je. 
Ona znaven ě přikývla, ponechala mu, zpola již odvrácena, ruku k zu líbání, 
jako by o ni čem nevěděla, a šla sklon ěna do svého pokoje. Krátce poté ležel 
K. ve své posteli. Usnul velmi brzo, p řed usnutím p řemýšlel ješt ě chvilku o 
tom, jak se zachoval, byl s tím spokojen, divil se však, že není ješt ě
spokojen ější; kv ůli setníkovi m ěl o sle čnu Bürstnerovou vážné starosti. 
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"Neklam se," řekl duchovní. "V čem pak bych se klamal?" ptal se K. "V soudu se klam eš," řekl 
duchovní, "v uvozovacích spisech k zákonu se praví o  tomto klamu: P řed zákonem sedí dve řník.  
K tomu dve řníku p řijde muž z venkova a prosí, aby ho vpustil do zákona . Ale dve řník řekne, že ho 
teď nemůže vpustit. Muž uvažuje a zeptá se pak, bude-li tedy smět vstoupit pozd ěji. 'Možná,' řekne 
dveřník, 'teď však ne.' Ježto brána k zákonu je otev řena jako vždy, shýbne se muž, aby se podíval 
branou dovnit ř. Když to dve řník zpozoruje, zasm ěje se a řekne: 'Vábí-li t ě to tak, jen se pokus, 
abys vešel p řes můj zákaz. Pamatuj si však: já jsem mocný. A jsem jen nejnižší dve řník. V každé
síni však stojí dve řníci, jeden mocn ější druhého. Už popat řit na t řetího je i nad mé síly.' Takových 
nesnází se muž z venkova nenadál, vždy ť zákon má být p řístupný komukoli a kdykoli, myslí si, ale 
když se te ď byst řeji podívá na dve řníka v jeho kožichu, na jeho velký špi čatý nos, na jeho dlouhé, 
tenké, černé, tatarské vousy, rozhodne se p řece, že raději po čká, až dostane dovolení, aby vešel. 
Dveřník mu dá stoli čku a dovolí, aby se posadil stranou od dve ří. Tam sedí dny a léta. Pokouší se 
zas a zas, aby byl vpušt ěn, a unavuje dve řníka svým doprošováním. Dve řník s ním ob čas podniká
drobné výslechy, vyptává se na jeho rodný kraj a po m nohých jiných v ěcech, jsou to však otázky 
neúčastné, jak je činívají velcí páni, a nakonec mu pokaždé řekne, že ho ješt ě nemůže vpustit. 
Muž, jenž se na svou výpravu opat řil mnohou v ěcí, vynaloží všechno, by ť by to bylo sebecenn ější, 
aby dve řníka podplatil. Ten sice všechno p řijme, ale říká přitom: 'P řijímám to jen proto, abys 
nemyslil, žes n ěco zameškal.' Po ta mnohá léta pozoruje muž dve řníka skoro bez p řestání. 
Zapomene na ostatní dve řníky, a ten první zde zdá se mu jedinou p řekážkou, pro kterou nem ůže 
vejít do zákona. Klne té neblahé náhod ě v prvním roce nahlas, pozd ěji, když zestárne, jen si ješt ě
něco brumlá. Zd ětinští, a ježto za ta léta, po která zkoumal dve řníka, poznal i blechy v jeho 
kožišinovém límci, prosí také ty blechy, aby mu pomoh ly a p řemluvily dve řníka. Nakonec mu 
zeslábne zrak, i neví, zda se kolem n ěho opravdu stmívá, či zda ho jen tak klamou o či. Zato však 
poznává te ď v té tm ě jakousi zá ř, jež neuhasiteln ě tryská z dve ří zákona. Nebude už dlouho mezi 
živými. P řed smrtí shluknou se v jeho hlav ě všechny zkušenosti celé té doby v otázku, kterou se 
dveřníka doposud nezeptal. Pokývne na n ěho, ježto nem ůže už vzty čit tuhnoucí t ělo. Dve řník se k 
němu musí hluboko sklonit, nebo ť rozdíly ve velikostí se zm ěnily velice v neprosp ěch muže. 
'Copak bys te ď ješt ě rád věděl?' ptá se dve řník, 'ty nenasyto.' 'Všichni p řece dychtí po zákonu,' 
řekne muž, 'jak to, že po ta mnohá léta nežádal nikdo  mimo mne, aby byl vpušt ěn?' Dve řník pozná, 
že muž je už v koncích, a aby ješt ě dostihl jeho zmírající sluch, za řve na něho: 'Tudy nemohl být 
vpušt ěn nikdo jiný, nebo ť ten vchod zde byl ur čen jen pro tebe. Te ď jdu a zav řu jej.'" 
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"Je to dob ře odůvodn ěno, a myslím te ď rovn ěž, že dveřník byl oklamán. Tím 
však jsem se neuchýlil od svého d řívějšího mín ění, nebo ť zčásti se jedno 
shoduje s druhým. Nerozhoduje, zda dve řník vidí v ěci správn ě, či zda je 
klamán. Řekl jsem, že ten muž z venkova je klamán. Vidí-li dv eřník věci 
správn ě, mohlo by se o tom pochybovat, je-li však dve řník klamán, nem ůže 
být jinak, než že se jeho klam p řenáší na toho muže. Dve řník není pak sice 
podvodník, ale je tak prostoduchý, že by ho m ěli ihned vyhnat ze služby. 
Považ p řece, že klam, v n ěmž je dve řník, nijak mu neškodí, tomu muži však 
tisíceronásob." "Zde narážíš na mín ění opačné," řekl duchovní. "N ěkteří
praví totiž, že ten p říběh nedává nikomu právo, aby o dve řníku pronášel 
soudy. Nech ť se nám zdá jakýkoli, je to p řece sluha zákona, náleží tedy        
k zákonu, je tedy nepostižný pro lidské usuzování. N esmíme pak ani v ěřit, 
že dveřník je pod řízen tomu muži. Být službou vázán na vchod k zákonu  je 
nesrovnateln ě víc, než žít si voln ě na světě. Muž k zákonu teprv p řichází, 
dveřník tam už je. Zákon mu ur čil službu, pochybovat o jeho hodnosti 
znamenalo by pochybovat o zákon ě." "S tímto mín ěním se nesrovnávám," 
řekl K., vrt ě hlavou, "nebo ť přidáme-li se k n ěmu, musíme pokládat za 
pravdu všechno, co dve řník praví. Ze to však není možné, od ůvodnils p řece 
dopodrobna sám." "Ne," řekl duchovní, "není t řeba, abychom pokládali 
všechno za pravdivé, je jen t řeba, abychom to pokládali za nutné." 
"Neradostné mín ění," řekl K. "Lež se nastoluje jakožto sv ětový řád." 
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Utkvěl zrakem na posledním poschodí domu, který sousedil              
s lomem. Jako vyšlehne sv ětlo, rozlet ěly se tam okenice jednoho 
okna, jakýsi člověk, slabý a tenký v té dálce a výšce, vyklonil se 
trhnutím daleko ven a rozepjal paže ješt ě dál. Kdo to byl? P řítel? 
Nějaký dobrý člověk? Někdo, kdo cítil ú čast? N ěkdo, kdo cht ěl 
pomoci? Byl to jednotlivec? Byli to všichni? Byla j eště nějaká
pomoc? Byly námitky, na n ěž se zapomn ělo? Zajisté byly takové
námitky. Logika je sice neot řesná, ale člověku, který chce žít, 
neodolá. Kde je soudce, jejž nikdy nespat řil? Kde je vysoký soud,    
k němuž se nikdy nedostal? Zvedl ruce a roztáhl všechny prs ty.
Ale na K- ův ch řtán se položily ruce jednoho z pán ů, zatímco druhý 
vrazil n ůž do srdce a dvakrát jej tam obrátil. Hasnoucíma o čima vid ěl 
ješt ě K., jak pánové, blízko p řed jeho obli čejem, opírajíce se o sebe 
tvář vedle tvá ře, pozorují rozhodnutí. "Jako pes!" řekl, bylo to, jako 
by ho ten stud m ěl přežít. 
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Častá témata v prózách F. Kafky:

� bezmocnost jedince v ůči odlidšt ěnému státnímu  
aparátu

� osam ělost

� existenciální úzkost jedince

� absurdity ve spole čenském systému i vztazích      
mezi lidmi

� marný pokus vzep řít se „nepr ůstřelnému“ systému,  
postupná rezignace na jakoukoli aktivitu
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Rysy Kafkových próz:

� strohý jazyk, v ěcný popis prost ředí, v němž se 
postavy pohybují

� fantaskní výjevy v reálném sv ětě

� jemné využití prvk ů absurdního humoru, černé
komiky

� postavy se marn ě snaží proniknout k podstat ě věcí,   
porozum ět jim („osam ělý člověk mezi lidmi“)

� zobrazený sv ět je „neuchopitelný“ ve své absurdit ě
a variabilit ě
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