
Ie'dlrlav tedrařll

Ll5rlda o ělověEu

Y porarlí čtvrtí rográ.hlá dílo lJodorr llobrtlo-
vlčl DortoJlvglébo bylo pro autolr Y prtběbn avÓbo
vcuÍEu p:lrets.E.! arbýval.ýob obav. r0btěl broh vYtvořrt
obrr. l.dríIně kpárná\n črov.ěka. f,1o obtířnětšíhc 11
podlr nar an1 nrlrr přritrtav1t; rvtáĚtě v nrĚí d,oběo
!a nyštlnla přrdl nnou v trtřtall urělroló poůobl Ýyt.
tupovala uř ařívl' Jlaonřr rotve &r&ůf1 a tady rr
arní nořná obrJít blr naproeto taraó přodstaÝýo B1cll

Jsrn to Jako v rulrtěr nořaí' áa '. proJarnÍ př1 p.|-

ní. A to 8. t''rodJÍ. !1á.u nÁr v obro4ýoh ryarob ho.
tový. l1r oclrr? Erd'.Bs? !úr orllon Jr tot1ř pr{vě

EIílnEe ^ tll[ 11 přrdrtgvtr tu hrůrq ttrr{ lr 11 přl

ton rtrlgl uEárrlo ar' řr Erorě brůlny Jr tu JlĚtl br.
d,Ílle. r tcdy dvr h.d.{rovjll E tonu navÍo dvě vlln1
tlůllř1tJ poatavy1 tal. tÍnřř h,.d,í.novj. (Ycit1rJĚíob
pestav Jeou rpourty r ronín ní crr ódrtí.)r

obavy DoatoJovsLého rorbodně arbyly l1obóo Polud

Jrlr o blavní oha;alt.t? a nyĚllnly, ootl gr DortoJlv.
r|rlt v novól ronínu poprtí nr Jrdn{ t rrlríi avó tvor.
by - aa hraníol nolÍnoctí corrdobíbo rpolcórarlóbo ne.
tlr{.íLu. !rL{ v tonto oblldu rl přlbríilil Eogolovl,
o Joboř p0vodnl rorgá"blríĚír' opoobíraír t rorlev!érr

lírěnr l|rtvýoh duší DElr'lk1J T. avJ óobl aepeel' řr
tor oe Y něn bylo llíbrno. nrní enl kdo vr{t. Pod,obnl

JrEo u !.l. lolltoJ vc YcJlI a línr byl DcrtoJlvrlrlJ
v ld1otov1 peatgv.! přró úlol přrEorrrt lPolrělnekou
cltuaot., nrpřÍrnlvou Jel vrlrí níroěnóru' tónčř lblo.
lutníní hrrrralrtlolJlg tdrálu' trt Jlbr ruEl.oE' přl.
rorrnóau. rploly uvolařndnln d'reratloly vyatavlaíeu
a nalířrl;r nílornóru, ncspor:nl řlvotnínr podár.íl
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Itolov{n př1 prdot na Idlotovl od arJaouěa.trlÍ-
šíbo rpollčcnrkóho výroJr v Bwlu, nrdortívrl odtu{
pro loglrctÍrro1 avýob přrdatav dcrtatll 1npu1r0r

JlobÍ 11 vířll lctvíolo Pobyt v progtřcóí nlnrolýob
a Úvýoerrtýoh ráreňatýob nárt, kdr Érd ďn Jrlo !r
sv&á:atob oltrůvoíob Utoplc drfllovaly nrJntnra!'-
těJĚÍ prcJrvy burĚoarního' llbrr{laíbo' kapltel{gtlo.
tóbo pol'rokuo J rJ naop* a"plíovrl pcotvbooatnl o !ps|v.
aortt této oorty. rvláĚtř Jeto Jrdlaí no[nJ orrty ob.o-
aJbo lld'tóbo vývoJro

terb5ívalo te{y arř Pro rrněIrc$r přrrvÚrólvJ r rtr.
buJíoí vylíóení orobll' altrral proÚltýob nyělrnrl
a oddaně hýěEenýob lůrrilů noblltrovat viircbry Jrn po-
altrrd doatupnó ldroJl llvotnÍ t tltrr{ruí. f,roby&Jnt
{ůlrřltou t. Y tóto lítnol rtele orobď rl,uňonort
lutorovr, ltlrou bylo 1rl pfodlouřlt. prmítaout óo
obocaÚ rovla3r e dodat Jí obeoa|JĚí Plrtaogt. $nrd' ll
Eádnou J1nou lvou poctrvoB ncbyl Doatotlvetlí r.lJla
nltrraě, ale í ryry vurJšÍní r oLolnorta1 řlrotaÍd,
rpřílaán te!, bluboor Jako r tltulaír b.rtl|.uou tólotc.
lrpletí to J.B o f,lvotní rrrlltč. rlr 1 o nrJelry.
t6!Ďíob tou!íoh' lcnřrrob' potřrbÍob r ltaroatrct1
ltor{ Bir Jrl dgrr uř dobšl vínrg orpoóílrJÍ ar
ltrrrktuřr crobnortl 1 rpolr,trarBÚbo řddr roghodal
ranrdbatrlnýo podíllno

}rc rrntl rgřl.ol. roaínovj Íory tdlEta nrírr
vĚet rr a.tporn5 úvaáněJěí povďovat rrtotYeaí .lÍlr
v grlorvropclj unělrokl r nylÍlrntov{ treÁlot. Potó;
oo u hlavnÍrl poatat byly přrřrty puprční Ěi0!'. ltr.
r{ Jr původal válcl' l poatavlr 8loólnu r trratu;
l to. oo r0atalo v platnoett, D',eórvšín řlvotní

ÍI
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prlrro1py scn!. llrrrrlsÁoYovó r Bratgln1lova . pelol4ý

a ptot.stuJíoÍ -' bylo rělm|no do aoYýob oouÝtolortí.
van1klr otárla půrodu1 výohovy a Íorrnovárrí br{lnů. ltl.
ří el na prabu děJ. obí.vlll uř V torpělírl rcrb v1r
brae.!ď podotrl. Rondny vJohovy e fortov(nl nlrrl{bo ó1o-
věla; JÍ.nír proólÍ v nlnultlrtt dávnÚJřÍ raíár týIkla
r IcrtrrJr tlllPpeYnr a l oÍnulorttr rorlr acdcvn{ gr.

J1oh protěJĚly r alaáÍí 6raeraor1 J'ou vl vlartnÍr
tutu óíIe ab.mov{ay poul. v ríklednÍob ryerob.

Y podníDEÍeb rrnsll alvorrad přlrorlaort{; uyl
allolt rollr lnlltolýob. rorhodně all ldrílaíob p:o
roul..ru.vrtý výonorqý lrprrlnolt' přlnrrle rcattnm.
tírní výohovr ovc výrlodky. ProJrvlty l. r {yĚtlnovl
aalvní belprortřróaorttr dlíteld dOvěřlvortlr oltll-
vór vrtabu l obolír Íl vel!ó ltdal{ .ptrvóovoatl ó 3g.
norřrJrcrtl. Přltoe oršrn DortoJrvaLlJ rylktnl acJea
orvobql1l od JrlíboEoll arroóÍcíbo dotyEu e. lottÁo-
býr rtavtn no'odobí otvlllraor. cll proqý'Elras edleb.
ě1l trbo břínÚ 1 tíar řc JrJ po rrclJ rÍvarr rilavll
na3bJrtnoctl vyrova{vat r. 3 konpltxra brrtcrila 1 vy-
dEděnar a uěÍnlr JrJ Y gouledu r potřebanl brr.nouloló.
bo ráLledu Jobo obrreItcnr plaopr{vaÍr óytr6 a dědlorr
rodlsnýob tnd|'o 1 neJrtku.

v Jrďob přÍpadrob r rltrnoíoh ar uplatnrh rpíór
rootíln| vyhrenlnuJĚí r prdaepslol' rorhodnt atdo5n.
tlolí rJobovr dloElnroYrlí. TaínYó rr oltl1rá. včtĚt.
lou rneilaě rytolrJo{ óuěc bnětly v ní l|'votoí otol.
nertt epíšr dnnl o t$gtolÓ. Tyvolraí trpttclJ do6.
lírají rr 1 rúl rlac6Jďoh vyb!ídll.r ltrď nrodryp}t,.
trlnl nalrlrJí Clolrnrcvrló vrrlentt tf1ttoEóbc vrtabu
l ooYodobýrr rooldrsír pontrúr. lcatavy DoltoJrrrE|bc
mrobou ovřrl povetovat rlrpóuí rvýob baotqýob poÚřr0
ět ďrtání Ílnuóní nrrávlrloctl re 9trr. vyrvoborqlÍ
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r ll.rápů nrlÍtorta{ho oeudu rÍrotlů1 aaltlcaoil ě1 4Í.
nJoh vydldlaoů apoločínolt1. !rpřd.n{lí Jru aer trllld.
alaí1 rnl rpoětnutÍ Y r{nol penuJÍoí rpolrčaortl -
tín apíĎr pal ar.t0řr utlĚlt írJloh hltil po obroal
platE&r rihrabrnuJÍoír ldrílu.

trry tal. rtrrĚřují' řr rornlt. aynpotlr člověLr
l ělovřlu. lálle l bllÍsíntr r dolmsr 1 vÉrobrenj od-
puĚtěaÍ l.rdřraír 9o nlabl |. u DortoJrvakíbo volí
JrLo po rvlbo drrrbu várlólu, lrou přl uprYíovíEí uvol-
aěaýoh lpol.eěrnrrýob rarrb dvoJrl\ýu1 afutroJt. rÍrJ1ob
uřltí nďÍrí pÍerllvĚíN !l přrtí}ty payoh1old r norílnÍ,
r nlrnlt rratlrutál.Lí poírtí rrřtr ulpoóítgle . !a
nenoaytaort rorpoutaného rgolrnu. pýobu g' ur{lltvort
vyetupiovraáhr índtvlrlurllrlu. ne přloltltrčlou poáll.
řÍvrvort. nr nroobotu př1Jlout 1 nlltřrrťenĚtlJt lrí.
atnou elnulaut a. roclr nrpsedvídaa{ potřcby 11d.t.
orobaoetí' nr trnó1 al-ll lvrÍoraí rtrríatgr p*trolr.
nortt 61orětr Jllo nrpřlrorrníhe Ílvoóí.obg.

Orllový obrrr prtrobrrÁrló rpotrónoatl. v níI
|. . pcč{ttu dšJl rcčíneJí pobybovai vyrlragl 31.
qýob rvltfi. aaÁoblrlaábo lvÍor.nlr. nrrDontenJ ltapl
l v přÍprcl Eogořlaov| ď 1 lrrprolÍho .podtdr apo.
ll6enrtÓbor rurtunÍbo t prlnholosÍolÓbo. pr..tponrar
ilt.!Ířl .vou arúprornou ltrtllnortÍ ryt1or rártvlř
v aaobr ltupníob Ěrdt vyrróraou trrrbu ronín& tal-
rrlovýob. fiotrt burřorrď pr{rlrlrort1o rortápřď pl.
llvrn nJctku' rtrlu1 tarííry1 poatevrď g rcputrot.
vřr přJro přď nařlne oÍlrc bo.rr{Íaýl vírrre. obrar'
apollěrnelJbo pídu a vrretupu oc{ots rodín l dravjbo
r brtoblodaÚbe boJr JrdaotIlvýob Jrííob Éírruřník[
o nírte ne rluul vr epoločaoat1' ulořaaÚ ae Prlvl.
lrglíob pcnlr' nebývaJí hro'rna.bo ráru.



-J-

Burll podob' lrlrrlevýob tacttrcprr0r oebrrolůr
0ortotú' Oh.beltů e oraaórt0 ěí rtoJal pcěrtďo! porter
|baclrnyovýob trb0 nanortl vynlErJí ptÍtrx vÍor art
tca níatní apro1ftóaogtío .Irou nr prní poblrd pottll-
nrníay poíctín svóbo tvů.ror. Etrré rl rtrle árlo lĚco-
booď uratvrqýn přínogrn rvltoví lltrrutrřer Yřlobal
rl přín rr rrÓ Yltí trátoort1 reoberall nlJelcr aÍ-
pdnou' llórty poobopítrlnou óÍ.t ill il{etrě}rr. Prc nl
Jrou 1 JcJlob ětay přer rórchnu .You nor{l.ttÍ odloull-
aÍbodrrort r rpollóorr\ou ĚLodllvort Y té š1 on{ dřr
onluvltrlnJ. nr-lt toBt|řl.B, trdy drcpoi oltcr l 'ou.
oltcn. Proto[r to gírovd věaí a dotonoo l tín poóÍtaJÍl
vldy ltrovrr .. trů přÍp$evuJí o anaóoou šÍrt ayaprt|,í'
Jlř atíly uI ar JcJíob rtrealo ttolotoó ót.nířorýoh otťo'
poolt0 1 úvab ar trl roltÍ6í ito at{tr vyiÍěíob obrítrl.

Dlvo$ r bnrbý l3rarl l grůnarrlí tupcobó rodln'
BogoÍln' vyulÍva5íoí ldrdla.bo nJrtEu l poářcreaí ol-
lébo rvčta lvJn otsgutEír' vyr{ltí r těobtr loolologlo-
hýob .{Bl.d0 rÚ vrlL,olrp{ rtÚlrrnč!Í rBlčEJíoÍ vířaě
r lotouo. t ElrBbol hmtuortl o rqyalaortl orldbo p6-
lcegEcbo rvšteo E tobe Jr tald potraí. Jrt arrptdra{
by pÍl výbledu roníal DoctoJrvcl{bo bylo crtrnrt na
togl"dl.n{ acbo lpolrěra|lo. pryob,olo5íot| sovinš aíla.
Bplrl poohybaýob. ilYolurólýoL 1 dvoJrrynl4ýcb rtytů.
rourtřrtrujÍoíon or v retrbl éÍry PetrohrrilrrEóbc Pclo.
rvšte lacterJl tlllpporeyr Úl rdí nrrororat Jrdaorneó-
nó hodlooeaí portrry v dlrpbn lalgatovl lrrlu l bí(y
lufilrÍro tío epíĚr; Éc oae trn. Jc opobBJr l proYo-
tattvď vytrvalogtí ottllvého gvědonÍ' ltrrť e h3rrtr.
rlolou olíreloatí brrr na rcbr 1 vÍny Jtqýob. eby Jr
tínto norílnÍr barrllrl ptrrl JrJtoh oót-i trrgtalo.
lrrá oae touto aorctnE pryoholo6lolou výrtsrilnoetí
přrlreÚuJc rlrr rríbo rpolrělarlrJbo rrřnleaí 1 tooÍo.
loglok,Í ro1rr ttrrí Jí byta pří,roulroa (alnlrrvt
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uř o dalňín drllrřltéa a pto vylasď ronárru výrnennÚrr
poglárrí JlJí krícy)o Pov$rgen{ hrdlnky {o tsohto nr.
bývalr novýah polgh llďrhd peycbolo61tr ao'rdlníbo 6C-
bluvědoodaí a crtrtraoldlnÍhg pocltu ncpopábá rovn6[
Jrdaa koafrontlor resklrr lltcrární. Pltrohr*ďalÍ la-
nóllr.(přlnlJnrařín spolrčcnakfu poetevcnírr) v ní oú-
uít{ přÍJnout spoloěuogtí doBonróovanou r očekúvasou
rol1. přrthpoanou ronánovýl podcnfu Dány a kanóllca1
a .vou arnttnrgtdbí uňlccht1lortí porvřtít konvrnor,
lteró JaEo acaord,lní tr arbrnrínnÍ ? brgké době odhslí
Krrutgororc roaátc I,r !Í. lolctóboo

$ouóaeo.ý vpád d,vou hlevníob mrĚokyob prota6on1gtů
aa Jrvtště petrob.rredgk'ébo poloavěte nd v gobě orňrn
lrooor 1 r rooc|Ltlaté e dokocor proudoroaentlclJ lr-
lodranrt1ky d'i$aeovckc árolyr spoJujÍoí Y Jrdld or-
1ll Dunaaa otol 1 rýtro,l ltotorrar ktrrý řrnt ronínový
ilěJ vpřed' Jo uproatřed vĚlbo přrvratu{bo e.In{ orví-
oraóbo 19. ctol. roupcěrní ďvou B1lÍo!íř0 lc vólrrJĚkr,
botovýoh ilontr Cbrletů1 o přírci šrrrý pooh;rbnd porřrtl1
by! nclryĚllí Lrtr6orlro lÍ6saponínrJnr allr Ja"k ěarto
E. v hronadn.dob gcóaáob pooadí planra uslrcbtllýoh
vraětů řlvÍ ýýper:y' vaná&cJÍoÍnl ar nad ao.rdtní l kul-
turaí bařílou v nlhdch tonouoího fantagt1okého 6.YGr-
n{ho Babylánu.

Brěr erntlnlatálnÍhg eoual'tu g xore]'Íst1gtó pov,-
Ěraort1' taíe'B l dřívěJikar vyttříddví r tEobto pří-
padeob u DoatoJevakíbo ěggtú tryretcrÍr otcvfen{ho lt.t1-
dálu. sgrnÍote oó1stnd bouřr přiaíEí viial oté.erně t{r.
nlvj poclt s oynÍo$r obnaáonýob všcdů rpollěnoat1.
čcr o('. óaau rorpoutávand o16ío sl.a o$lřuJí éánrmloEýr
přícvltru ao{nu rvětc1 ned Jcho|i brrraou by ao pr{vcr
nobt akvít náp.ta rrrěoný pro Dentovo lrkl'ot 8onlcbtr
vc6kcró aad6Jc' kdo ptn vatupuJrtc. Do pa3roboloslalí
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rovlny ct atnorÍótŮ .ionc. rvňtl otřrrra.ilo 't rvýob
riuo.bovaÍob rdklzdseh; přÍ,znaésg prerí,tá úantrl v!-
klody Apokalypgy' blrdínÍn ortpovřdí na nrJrůrněJří
naló}ravc otcrhy rouáobdho řlvota v JínotaJÍoh gdbrůr
ndbo tcrtr

BoranttoEó portoJc c poatupy nrJ.rilrn,lJůíbo rařc.
a.í nnJÍ v unělroEó výrltavb$ oqlku ioló navodlt aítrrrol
r přlprrvit rovlou rorncnu br$oYrlóbo. Y přoaqluvě lc řll!.
Lólu přrkladu p.ctuíbo volljbc ron{nu Yíotorrr IIgn og|le.
ě11 JrJ r}ortoJeval1j rlěirolllc lrt přrd rapoórtín práor
Er ld1etoYí rl ucJoilněJrií tolcnt r orló franoourrkc
lltrrotu.ry lto ctolo a Jrbo dÍlo la pfígl1b novó !o[-
ató Lonrill. StrrbuJÍoín ďíltll lpoohy at.rnl at podlc
trbdcJěílo ad*oru Jrho rurEdbo otÍtrlr bl,avně díky Eyř-
lrnor rrbabllltaor, Ůgpr&v|dlnÚnÍ poníĚeaýoh a rrr{xc-
nyob páriů lltlaká lpolečrrogtÍ. DoatcJcvaElJ rreavolll
9ro vyJádřČ!í tátg nyštrrrly Y € evóe ngr{a dÍlr coctn
s tohoto bledlgkg gktuÁtndJřÍoh Ílri5ovýoh tlbožé!ů. .
E n1nř rriÍřovala Jeho vlaetní tvorba od Churlýob lldÍ
atr k Urařraýn a ,roníáan6ia. Yy.1el naoprl z Chrdnu lbtty
Bot,í v Fařířll l.tr utlrčeaó, ng {tuoha t g! tltlr lil8l..
ělnó lttictvg prorÍtú v syabotlokÍ ?octav6 avonÍka
Quillnoda E c1tu láalty e kr enyolu pro splavrtl!.aort.
.rak u[ eán dřÍvr rJl'attl. alcobl g1 přl olvldštnánír
konkrrtlg.lol eat přlblířraí rvébo vrok.rlt l lcdnóho
stčlcsn[ď aoJvyĚšÍbo norílnÍho tgpcrattvu potroc1 anl
nalvaí nněňnortí potrbldho dobr{Ea a nrěkoitnlho fan.
taoty; Díckrnoova Fan PlalrtroEa. anÍ avttobornou gnřĚ-
noatí 0ervant|rove uBl'robtt.lÚho h1delgs dona Qu:tjotro
tÍcnohl go all tald v rondnov{n typu, ktlrý b..! nalY{D
1drovýn a dlaloglokýn; uohýlít k obdobll doJínarí
Quarínodovy nónoty aoí vrrrrillvl rornnt1otí ohyldaortl.

ibnl.rótaÍ aaplnĚnÍ Bu5ovr gotttrEy střtdovřkého
aynbolu, ttrrý olarčtl ldrovri cl,c.rpgi dodatr6ně taIJ
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ra výrar třrs{anrtó ryšlcat'y, rorbodl rc blrdrt pÉúlx.
u JrJícb nrJaut.BtÍět6'Iíob Eořraů . ' tr.&rail r [r'|,rtrr.
o v. rvJob tlvebÍob raěal oruačorrt |ryr!í.Er r*:dgrnl
rr rlaítrtr Er1rte.o !í.rdlnou ro1í rÍrtřrdníol hl.lt,a0
vr rruvnÍnÍ cr ll'o61nn a trretcn (tcr r1rctupoYclt Jalc
bříš!íl c rv6t1or ) rraílla rltrra,o. pto vyuřltí podo-
bcnrtvÍ o frtltovl e lliří h6úalrEl. Idrdraí hrĚ1nr rr
tírto vřaroaÍn dc obcon| rnáďob lonv1elortí E'ňlrnE.a-
výoh c ratrttolýob arpoobybal rtal pro aoud,obd 6tcndřr
bltlňÍ r poohop1trrnltĚí pr{v! vr rv{n tlrdn& portlrtvÍ.

Icr-ll +vňln LonatEtoYrt, tr {yĚl1aovl obybÍ prott
Kr1rtu 17rn6cltokfun v6tóÍ uírr PřÍrnoatl a č0seru
v hl{rání r progggov{ní evýoh rdaaó, řr !o rorla opro|i.
t6a od JrlýohtolÍ uěltrl,rkýob anbÍoÍ; tr vr erovnígí
tl avýn b1bl1olýn prototypra pcrtr{óí portÍaÍ Ý'volraí.
bo HaI e oorrdot lvřtal Jr te rorta v rorrlrdu r hoaorpoÍ
.rull,cho Erlrte| v poJltí DortoJevrBÚbo. ďrho trr'Í'atnr
arpřtobírí na rvlt; aby lldltYo lotroč'.l. ryl rc Jrr.lru
Jrbo blaha. rby ra^álbll Jlbo vůll a rvobotlun ts.bet
Erpoohybaýr rárratrnl aby he přtprrvtl o mřaost vol.
by Íokýnkolt vačtáín tlalra. Tárobna ríle a rIebort
xyšl,tnova portevcní rpoěíví 9 ton; le lrbo Lr{lovgtví
aeproato nrní l toboto rvěte. Írvládrrr aní ncJlcnitíEl
rllcnt durwrní fyrlo!ébo llÍ pryohÍolóbo1 grrrcbÍrí
procpÚcb rnl' ušltrl1 nrporkytuJl prÍva r nrglíbuJr
prlvllrg1eo J;dtnýr rnetrn přírlulnortí t nřnr Jr cte.
vřraort trldÓnu 5b{ar lldrl{nr Índtrtdtrr írLa bttBaÍ.
lur írtrrJ Jr rtrrrnýl lldilýn lubJrltll' rt.nrljr Jí, E po.
olt ooré'hÍbo eoóost1učb|tÍ. ltrrÍ r tobo vyplýví.

Fotvrtrní er tonnta 1drJlu r oclá trlc ggíltovllí
totpornolttr dogtírí vc rtnrttď. dnr rr logl. acoěl-
lívaa| rtraryr - od lrdnobo 3 pfo.'rtarltrlů rtaáJ 5raltn-
o|r ltrr{ pronlule Yr evó tlobl 1 v elob{ol por{BJěíob
JeLo 8.aosagl rad1lílnÍoh l6olrt0 a nlbtllttt. Jedlnou
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výJlrnFou l 
"o"xonríluí 

pýohy a pohr.rlání. Jínř r'rp{raJíoí
aledý lppolít čaatuJe gvřt, Jc ugnrtní Índívtdg{rtr{ {6-
broč1anoctl.  Ía Joíí.n{ jo podle náaonu hrd1ny1 Etrrý

Jc ovĚcn tató Jednou nohou nÍrro tento evát; Jabo Pravýl
beairroetřední vtta,h dvou Jedtnefi' schopne proloa!.t rd'l1
odi l| laJíeÍ ta aavtň'Jemr B eagít do lÍdekábo srdcr a(.
ctěl Jcl ioř rýznaa pro z:něnu človF|ta naprcrto nela. do-
lilédr:out. YcltEogt nllrok'3, které pc..!,ad'r:rký no$obrolJ
llclsEostt lladou aa kařcélrc jed1aoa, riasprt v-valoYtl
Í{yĚlr^a nejvyraaclJí ve v;.zvě adresovgaó pr{vs lppoltto.

"1r Jotrol' dohoří''alíaí r.rvíce Ělvote čnďlla Ťngto o''tl-

J €::oti z{v1atí a Ídrll.voetí Le vňan žlvýn a adrnvýlr
rře$itětr tolci.i nós a neg#vrEte nén nařl řtřptí. lcpnr

$yĚEín0v brgký c.alltí eoud jeJ gtravoval. pod'rlř'rní; Úr

Jrho slorr: lr3ta výrolrcm s;tdho. ktcď hlatlovócnu nlYI.
ří' rr .dííval 

rnu prívo Je vyalevtt.
" :óeri.i.uí í.roJekty hrclriů Jeou pro l)ot'toJr:vrtióbo
náatroJsn nab].í.-caí d'o ge Jrr!.tern,lJříoh polo}r sviita li-
dí. lJĚ rra počr..tku svó aplrcvatelakó fudhy pouřtl v.
DvoJní}rov1 prlnoÍpu roaĚt.5pení lu'dÍnoÝy uyal1 t říYo.
ta pro arrg}u.au butoetné pocntrrty :nlóho ěIovřko a vll-
Býatr onbÍ'er'.aí.. P].Án vr.it1t s€ L tóto rerr{ povalo a přc-
praoova*r Jl tck. aby ee poetupu. JcJž autor povařoval

ar jcsaa .&. lv3tcb' nejvjrcorrnÚJliíob wnřleoEýob obtrv0.
ůoat'Blo d{lotoJnlJšího rtvdraIní, cůstal. rraPlněn. Tít
důglcdnřJl rc vg vi.leoh volkýoh ronÁncob DootoJevllóho
uplatn1l dvo5n1gký prlnotp - BÍlJen YBltlbí rozzĚtěprnortí
a ngloncncgtí poctev, alc 1 rhnota6aín Jr{notl.ívýoh
lrraJaÍoh aloáek rorrřtřpon,í skuteěnorrtt do an:lostatnýob,
;řtvýohn lt,torároÍob pocrtrrvo JeJtoh vgáíera4ýn oařnJnor
rónín, obngř.oYánín; pcn5Í.ovťruí'n a doplňovÁaírn v Ptotl.
cbůcJqioh dvoJtcÍob obo}uroovnlo gr rutoroYo 

"ídňaÍ 
aku.

trónolt1 o daltí r<)'n[t? e $orYíJmía ílJroh rttebů rr
vlrJ.vo"ala vattřní'ro'Poltlott .llní.
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$yetól tglovýob pol;inÍoh ptot1tl6d0 byl v $o3.a-
bu obJíaeJíoís crly ros,áa použlt v ldíotov|.. f,raJal
logporné o aárovei nluooor apřísněnd dvoJlor .'$i!|1n.86-
goála1 áÍIštio-daataaJa }.lllppovoar 4yělb-Igpollt 1
íaotaeJr tlltpporna-AglaÍe ilrpaačlaor{1 eogořls.aria
Ivotgta ltd. eĚ do ortorrodiarr. poadaeJÍ rutorori repo-
Yat sEutrónoet 1 v JEJ{ob nlretrrlál.oíoar lpuhln olrn
aer1ciltelnyob poloiráob. tsor vÉcolrau tt{óldlaottt a
í.t oologÍóaootl Jl Jcjtob koartrulol. vyrtuÉraá n.'.
růmřJeÍn žlvotgín l rrněloctýu naterldlrn1 dogtatrčně
povnÉ Ba tc, oby dotrílata unórt mdrl rv|,tr rv.roprkó
olvlt izacl.

rltrÍctovstó poslcní' xýňElalJ|o Js g,..ill! vg{pčtí
vyctaveao pooEyb{n dalěího htstorÍokóbo etupně vc vý.
voJt' ll,dalrébo ny61rnÍ1 popÍraJíoího JaLo p.řrl,onaaou
vínr 6anngc11clou ! atředcrňkou. 8tcJně JeEo neJYJň.
řín gotvrlrnín táto vÍr'v v roaínl byta JrJí Poctlre-
o|r Jeou unllookjnl gřctoll naplněny a řcdeny 1 vý.
bredy' r a1n1l přlohígí lrr1tlo!í nJrělrní. Bauo pdů-

volnlíní výkl*du avšta gc opírd o crtotlokí blcdlrka
a J. aalořrno nB .3t.tl'ol{n natcr1álu. Jate &uetatí
hddenka. poloÍcní rotullu e oÍtu obou hlavaíob 1doovýob
prota6on1rt0 rorínu, fyóLlnr a Bogoě1nr. rrrtupuJr do

JrJtoh pov{doď r plttna llolbolnove obral rartv{ho bo-
ho., r ltřířr ciet{ho' tauěraóbe lírctJho ttlr l(!Íl.
tovar [1o v něr totll a€pfollotuJ. Jrho !..nr{.l'nou
podetatu e arpřÍpouět{ ryĚlealu na Jlbo vll*íěeaí.

$Y.tía ttuÍrmíu í' duohovnín wtroJonín1 neJatlně-

Jr ovřgt prrív6 aY.ín oltatlc\Ín onyolola & oítlaí'ar Je
sÍin t1tulnÍ brrúloc díllr aavÉz{a rgnegŮ.niíníuu 1deátu
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B.B.aó treř EnoM rracoaněrrÍ Lu{řrrta. Jcbo rírty a!
ohoroboá; r Jíotou aírou aoaohront'ěnogt1 byohon trobll
řío1 dekedrataí vníanvoet l.e vřlen ltrrin|cárn Élvota Fřr.
echuJo rrllec nribožcaskó lr5errdy. KnÍšr '{ýiítsl^n Ee ta
avóbo půrobení aa rruaké půdě|' 19. Bto}.tí pj.ílrořltoet
přoavěoó1t 6|r it udsEó arránoÍ'tt Y ootrróg t alrír,
Y. vsncěrnogti l v podlort:l' v geocobětí 1 v c6o1lnu,
vrkutku nraaaJí brenlo. ;iúp proĚívÉ viirchny eořtllaÍ
úobyltsy. Jlobii Jr rrňtiEeq a 1ntraaltou, tterni JeJ ě1-
rrÍ potcnolr{lnč aobopnýn a Jak'ýrlrol1 nar;qýn Ěloělart t.
ftotořnÍt e chřcšlt Jín clrupoň ve evé ryal!'; ne-ll
Ý. akutcónoatl. ÍřlnrJrteoóÍn v tonto rrqyolu Je í oa
eou.ídetí ctavu avěta. ttorj ve ťj.togoťl't l. praxl tět.
to hlcdÍ r5řítra nrtvnoot1. JcJÍ rgrrlor e árxvorty pro
poolt ;:ordloÍ zrrdpověrinrratt. řtovřt vgEutEu r.cnesaaění
EoĚatostí (cieeprrň v ictcji & íďs'ílu) gÍBkÁvÉ v dyĚllao-
vtr Jar r ri*livcn r3lóřaJe i jeirir otol{, vrob rurc PtÍa-
c1prn nbo.ieiýta'.

ŤÚró poohopcní' tier{ ohoví 1 pro posledldbo a 11.
dír pferůrt{ v tradtónÍ aúleóu rtřÍrll.vóbo g iloui;eadbo.
posenšianrl{bo 6r''nsq1rnrr| n1o Ltdakíiro ral nenj o1cír
a v obápavě rcr1gnovaqý povrdroht udekór pÍíljlii llfuk..
Poolt gounáleáltoetl c porrnrl1ýr rvčtu v3rtoldvrí u aěbo
arrbytaě sílíoÍ poott aodpovi1dao!.;í a vl'ny ra věeolrn;r
trutogtl řlvota. dodelový bldlng' lterý vm1ll Jolo g1.
or alkoll abctraltnÍ; ale roabodrrě příď e příroďerý
otlsk iórúlu; rrabJYd t.rts ncepor:al reálnóJÉí a poychol.o.
gtoly rcalÍrtÍětěJóí podobyo Potrrd ll altrveňaclstl
oběao capffi.g. ÁÁ novou rolt; do nítr tc lo5lkou dění
tlaórn 1 protl rví vůll'1 př!pon.a. ÍBu JÍ ašttcrý v vy.
prdvěóů aebo rpolrrbráó0o

tt.dakd sblížeaí e ogtatnÍal' vtshuJe Eýňkltrs ltále
blouběJ1 do bl.tvy vářní, ktcrd ruří vĚr.de lcolen. Drar
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I'drllvoet1' od poóáttsu otrytš přítoní pod nr{oorrn
lloáltýob vrtqbů rc*{Indoh a Pt.ÍořrologtoEých. B. pqt.
tupaÚ dcrc or porrrebr Ýrteby trlarníob poatav r| rtúlr
joanřJ1 at'lpiují ao polob rbrlrrpcarovaló tr..5dal| Ýí!-
ní. 8bokegpcaroraE5|ní obaraktariy ar JedaotlÍvý účaltaÍ-
ol éraaatu at{vaJí v nířr' ttcrť odpovídá rÍěcgtt rltdrl{í

rlořky JrJ1eh charaEtcrtl v něa. Rogoř1novÍ. vtlatuJr Jl.
bg naproató odódoÍ eayclnl vdšn1vónu prÍnolpu dolonol
1 vnóJÍí poóobu brnítlkóbo fleura 0tbrllar

rrnoborronort lyňE'taove v tcíto álvotď oblartÍ .y!-
bol1luJr Jlatl L bergoo Jrbo rcgad. .?okud noaí důgtrd.
tel porrbóho JrJlob arnÍctnóbo u!ltí1 Jl brarmoí buÚ.
nlrnuj ltlrý co ootl v kleótÍob rocporů lldst. rEutrll.
nortÍ1 a nloí Jr reooeřlJnit aohopm odstrgnÍt. Irvyhnu.
tllaýn koalllbtůr ltdelýoa potřeb. ráJnfi a ndrot0' r'láĚ-
tI v ogobgí ob1aat13 lzc rrrrtlaout Jrdlně 1ndtvldrdlpí
volbou' rarrgtolýn rorbodautía' lteré Jr ryatavrno Dl-
bcrpl{Íí obyb' onyltl' lřlvú' vln a troattl, ttdy ilalĎíob
rouporů. &l lorálnín1 rdlon;r nrstoJí rloe ríla fyrtol{.
bo anl' laltltttp1oaálaíb.o áonuccní' ncnrJÍ Lrlatnolt rá.
looů prúvnícb. Bll.ohlcdu na to, l,g petří k duobovnÍ
oblartl. erlatuJÍ věak aoclr obJlltltmě' ncodYolatrlně'
příro hnotně. favío J3ou vĚcl rárovrň acJvyěĚíal unl.
lrotýa1 lítoay tragÓdlÚo

távěrriíní roórrr ronáau Jo trrtÍ rorrir"r{na v alJ.
llpóÍob trsdloíoh tra5étttr ontlolé. Dve aocl v lá;oc
1 v álvot! . Jrdra vret tvdřÍ v tvcř ncvyboutelnígu
óraatloláanr treetul a druhý ěílrqf r obraru ělorIóor.
ltÝa; ltrrý 8. ot.Yřrl Jrbo rratu Y plllopaetcob kolrr
albo 1 v ařn gar.]' 6. ochÁroJí ned nrtvotou obětt, lnr.
tJnr Íall.řcclanrtfur bobu oaudu. 8euvřřttrlnou bouřl
nrrrcl autor rolpoutat, aby oe nu Jc nakoarg pcdařllo
aepuout p{rlou tJ.abób'o crorunóní rr cloěÍnu a v|,aÚ.
ttcr{ Jo e3nnbollolou přrdrvěstí rnÍřrní a' odpu6těnÍ.
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po ně!r! válohrrl v rlrytu ě1 illlgttl volaJÍ JBlo po !E.
plašnÍ gákladní 11árlé potřcbyr Pro trato BověJší obrab

Jl sntloEý púaor1rr Jcvtštl naplněa arJca důvěrnýní 8.l.
ty ltdaló blírlortl' elr 1 gcnldlal odhatlnutýnl FlJrob,o.
loellokýEt rcalotrl, ltor{ podgtatnč rolboli"rr výrer
ňÍlen;(oh poo tav ftbalclprarovýobo

vjolcdný doJ rnr ktarý Jr takoví tatÚttďa raboplr
vyrolat' allrr přcato popsat lépe ari pooooí prlvodníoh.
rtarověor glcmlatárnÍcb přrdetnr Ar1gtotrlovy Portlky
o latarít tra5ódlrr oótětěď prortřednÍotvín brůny a
aouottu. oó1Útční př1toc necpoěívÍ an1 v orvobodlvén
pooltu e vyřršcaóho problóaur tl ražgbnrnJhe acbe!p.óí.
r gřtl'oaauí rtapy na otgtE lldetvg t dololalo'tl. a n.-
aí aa1 rúrukou úěl'nóbo varovÍní. Obe otřrrró r{řttt'|
Lteró z tra6ód1c plyaou v tet vroliovatd nířr1 oonohou
vyústtt v n1o vío nlt v unřlroty rrccldlaí poaaáa.í o tvě.
tě a ělovřlu. obobaoení a rogóÍřraí ótraÁfuvýoh přoéotcv
o kosnu lldakýob vrtabů ge hrnntce rpr{v. ltorí nu o nřr
příníÉí pouhý $ravJ rogull. nrní oviien výrlrdtrl lanló.
bateldlo

ilr-l,l a výclrdk.tr ohledávíní podotat a blubtn 61o.
vsEa a gvěta. t.d!r rorbodrrř r výrlodk*r ráposu e ulrl-
lrolá poattÍrní llvotníbo ldoÉlu v ldlotovt nrrnobl být
autor brrvýbradaÚ apoloJrn. 8v1íĚtě1 ltlyl rlutróao3tr
ál Jrho 1deólní hrdt^Éa gi raad v příl'1ění dř. pod'rlrl
óter16noct aadporrnrEábo aýtur přtplroval Jodtaš aví
rrnělrckd ne př1pravcnoatt a aldortatcónoatll Potur tmo-
ntl rr vrobolů rorrdob.dbo poraání r rrněnÍ nardr1 Jrd1.
qyl órtqín útol.r' ncpovařoral oltataěl JŮ Jgnr vldř.
lt' od počétlu rr lolt lodpovědnjt. Y ráďnr díbt ttrrJ

I
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nělo nÁaledovat bcrproatře.rr| po ldíotovt - lxvot vcl.
Eóbo btíĚnÍla . poóítel sloo .1r6cndou JaEo řáarovýr
výobodlakcn, all J1naL er a přcdohoríob potířÍ poučll
alrspoí ve dvoJín olůedu. Borbodl gr tentolrát rrúto-
č1t na neJvyřčí ldrál oó opešn{no pólu a vyJádřtt JlJ
JaEo výslrdrl orlořÍvotníbo rtríitáaí brdÍny; Lterý er
L něnu doprecovel g blub1n arnóaě r1drÍrního rle' alr
1 přoa bříĚa. podle}rnutí bqrlálnÍ vĚrdnogtl. bober rcá,1.
aěJt uř takí počítal s tír1 Ěo úlo11 ltlrý gr lgtÍn
uláral JaEo aadl1dstý' brrdr trntolr{t vyřadovat ol1ý
oyllur roránů.

Za llonlov1té uckutrěnění 1ilrálníbo b.rdlny v no-
ví podobě tr v crld porilěJĚí tvorbÚ DortoJcvglóho no!.
aó Bovařovat aagd J ea obarlaltrr' dvou bratří &lralerg.
vovýah. írJnladĚí ÁrJoša rr v dokonórnó líírtl ronáau
sloe teprvc o[ystí l žlvotní poutl1 na níE b,o oěrhíva.

Jí nnobó pády' alo oelou lluĚeaoat EnÍřrtr {yĚklna ná
přog svó nlddÍ uř ra gobour l Jr to rEuěrnoat n.pot'ov!a.
telně otřcaaěJĚí a Jr Jí tgló oaobnó B..rovnatllnó víor
pornan|nía' Jal přrdPlgovel acJrn vývoJ rEuteěnoctl ca-
Eír snaha o JeJí rrdlněJří obrar; a1r 1 předpokládanó
poaděJĚÍ bd1nova úlobr. Jrho tlalĚí půrobeaÍ pŤ1 rEou-
Ěrní a probIubování úÁělu' Jrhoř rírodky n.s. Y robě,
přcdlna.ngnáví ratía sttbt oohrařovgt o plat1t ncltaře-
nou př1rorlnort sEup1ný ohlapotl brzvýbrarlnl odrla4ýob
ěÍgtÍnu přátelrtví. Ačkol1v toto vyústění př1poníní
švýcareló poěátly lyĚllnovy' Jr pro eutera neJdůlcři-
těJšÍ) ře tcntoErát grnÍ v popřrilí ogu{ Jrdaoho. byř
ld.cálníbo gvětooběanr' alr orrrdy přÍňtí grBttBcc vlart-
níbo národa.

l{nohcn dálc byla cesta hříĚníh8 E ídcálu d'ovedo^a9
by{ ratím shratlově a náanalově, v Jlnóu z bratří f,ata-
nglovovýob - DnltríJov1. Yo grovnání rc rvýn otccn anl
llt obrvlÁš{ vet.tý hříšnÍk' alr rorhodnl blruldaý sh.ýreleo.
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progtopáĚníl B tLaldalÍgta el v gávě.ru dÍla trorúá 38-

Pět l h}ubotortl gvÚho l1dslóho pídu 1 hlubtrn dolů. do
nlobř gr dal odaoudÍt ra ap;lróaou v1nu, oelar4ý byraur
řívotur tr.ltnrr rcvný Bo6oř1nov1 1 vrlLou váání' tlato-
trát l opravdovó proat1tutoe9 a mrrobcn nóu! tarovýr arl
ldyol BegkolnlEov a poaděJt lven fararnrrtov1 n^aěrrpal t|I
a obyěcJněJĚíob. dokonor l euyalaýob pobnutok víol po-
Loryl potřcboó k uradní Vfulýl a tín 1 k věrobodnáJĚínr
norclnínu přerodu.

&trúrní látty a problóny' ktcró gr DoatoJcvlLónu
od koaor 6O. kt 19. atol. poal rukara Jen roJtlyr JrJ
od eyatrnattoEóho naplňor{ní vctkclep{bo plánu |1vota
vcll!óbo bříšníla často odváděly. rařdý r následuJíoíob
tří vllkýob ronánů byl ovócu v tc óí eíř. gouóáltí pů.
vodaíbo náraěru, anebo alcapoř ncběbu k něnul Y Běgrob
gl autor gorr.střldÍl na vylÍórní avod'ů, lctení aouěarnón
ólověhu obyetaJí ráE.ruty aovodobó oÍvll1lace a paradory

rnodcrnaího rryňt.rní. ilelo úrtřeaní hrůÍae g| do centra ro-
línu teló J.ogloEy proPtacoval rtělegultll dckadentně
dóroaíol{tro pooltu stsvrogÍn; přodst1buJÍcÍ vňrctraa
ikuÍžata tlař. raání g rron.antlcké líteratnr5r. Ye vý-
rortkovl Je poton laoh;rccu přcdcvĚíe.B €přílÍň ldcrílní,
cato p.ro orl,ou epoolru nrnohcn přícnaěnčJĚí lrtoál rroth-

rhtldovclý". Jeho ctvÁlaění Jr v nnobón obJevnó 1 uruÚ.
lcoky' vbodaóbo kendldáta pro oestu ge pravýn ldeálcrr
s předcvšín JlJí řárlouoí vyúat6ní ac vĚak autor na!,onro
rolhodl hlrdat raděJl cnovu a od zaěÁtlu v lrratreob Ea.
ranalovovýob. ortatní nespornE kladoí hrdlaovó vĚeob
těobto óě1 gc větň1nou gtall obětnl evóbo okolí acbo
etarcsťóly' otr{venÚ aplodínanl oynlenu. e6o1aau 8 Eo-
rálaí hluoboty taE t'rly a rychll , iác noctaólll svůg
lécál dovóet t ř,ádouoÍ Jeonost1l přesvěóěírogtl anl
' ldcálnolt1r.
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Yedrn sn.bou o ugělrcld gdokonalení řady notí.Yů.
charaktcrů a nyšlonrk ld1otar obehrdval Jc DostoJcvsklJ
i ve evýoh lltrrdraígh praoícb pozděJěÍob. .|lonrr; řs Jebc
nořnogt1 nrbyly vc vlggtnín trrtu arrí rdalrla vyěrtpínJr,
g to vc větší nířr acř u lteróhokoll r ogtatníoh ronáril
DostoJevakáho, vděěí írho třetÍ ronría za úlobu dÍta pro.
grarnovóho. lll bcl nadságky říe1 . žl Y tonto obledu Přrd-
atlhuJe lnáněJší a větĚÍnou VíGc crařný tloč1n g trest.

Jeětě přrd tra51ohýn cávěrcn ldlotr vyatupuJí v aěn
1 J1n{ nořnogtÍ' uplatňují ac' byl zalíg oEraJově. 1 Jl-
ná řc., lnÍ. razaívaJÍ 1 Jíaé proJckty. Y kongertu JcJ1ob
hlaaů by autor podle vlastního př1anání ncobtěl arohot
aapadnout přccavňÍn přcEvěděcní' ř,a rvlít epalí kráglo
ťa první pohled Jc ta přl.zeání překvapxvé u autora, ktr.
tý byl v:dálen Jakénukal1 lehkovážncp,u egtétgtví. Krrísa
DostojqvgE{ho Je ověcn pr"rávě v ld1otoví a v Jeho dalšíoh
pozdníob. {ílcoh líěrna Jako hodnota a sÍla EÍ'cc kataetro.
flcká. alc b,luboce ob'gařnÉ. ř'ddné*u ze ztělegněaí Lr{ay.
a JeJ1eh reJatříE Jc v ron.{nu velraÍ šlrcký1 nepř1nááí
l{ska ar'1 k11ď' a.nt úcpěah' tín náně pak štéstÍ. AěLoll
souvíBí vřdy l hodnotel&t morálnínrl' n € i.-ockytuJe evdnu
noslte1Í a'nt a{ruku nravaÍ brzúhonoatl' aatěžuJc JeJ
vĚak Jako lažrrá vý5ínka a výsada gvl'Íštní zodpcveidností
aa vyuŽltí svěřrné hř lvry. Protcře zvyšu$a nároky na
ělověka a atavÍ JcJ do gti:rdu poror:noat1, Je naopak pro
avcb,o nosítrlc ldroJcn trriprní a utrplaí. 8ato ná al'e
lráea Jako talová Jldau Ecooení.telnou achopnoato Dobá.
ál n.rň1t utrplní. Ltcr{ naopgk krásl propůJěuJc Plat-
noet nadunyal lo[o Rogpouětí Jc v €  vyňší Jednotě žlvota,
tterý tío rískává na vnltřnín obgďru a oln6r Ber kréay
nrní řtvota. Jeho ntní krdry ber utrpcní.



- lť-

Íšrohna tr{rg r l4trotoÝlt tobo |ynon'nn rnlrislrr
Ílvotaí líly Í vcuýoh ldrdlú. vlala konco kono0 ra
aYó. Jrd'notlívd JrJí otřípEy1 ponbÍranó r rsglgpovan!
aclonobollokcn r,rtlogu, přorto rdřÍ , popelc' lttrd
rbyl po řlvotníoh ptrÍncob g 'nrgrÍrqýob víĚďobl Ylrnňl-
aýoh dcbatíob, borrlln|n rhoau. n.'apoorautelnýob rí!1t.
oíoh a Y. avdn trubu ptoolul'ýoir lldoob. I tdyl něLllrJĚí
cnrrglr J.JtJb tcnprran.ntů bytra v rán1 příběhu ullrt-
ÝCna c přlšle vnlvl!. rrnoliu1o Jln Jako ardJvgo Yyban.
lýn bvěrdún avítlt aeó eyřlrnkovýn a ottovýa obrorer
uoba přílttíoh rpoobr

A to Jr lárovri 5carď aávod' na pronEau oYtlta; Itl.
rý ar DortoJrvollJ odvařuJo vyslovít 1 ra ltbe Jetg Jtr-
totur ovětrnou gororovdoÍl ltvota l rrnlleolýn crpcrbo.
tlao Ja.ll nožao k něau nít lco5skou výhraůtl Jeko E r..
ocptu bíator1olénu. JaEo oolta l ln.lívlduclÍÍlal ryrovnÍ-
ní 8 tlllrjn rldčllr ělověkcr !E nřrš lrlatorí'oký pobrot
oůž.o an6n1t Jra nálo' !ní dodnrr narreJvJň naldlttvll




